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Tots els resultats, poble a poble •  Especial de cinc pàgines 
amb tots els resultats i l'anàlisi a Igualada i l'Anoia

Victòria històrica de CiU i ascens del PP • PSC i Esquerra 
retornen als resultats de fa, com a mínim, dues dècades

  

L'Anoia vol un canvi

•• Pere Calbó (PP) i Maria Senserrich (CiU), dos igualadins que representaran l'Anoia al Parlament de Catalunya els propers quatre anys. Foto: Jordi Puiggròs.

 Pere Calbó (PP) i Maria 
Senserrich (CiU), dos regidors 
d'Igualada, seran els dos únics 
representants de l'Anoia a la 
cambra catalana.
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Ja han passat les eleccions i toca ara 
constituir el Parlament i que el Presi-
dent del nou govern nomeni els con-
sellers. Poques han estat les interpre-
tacions dels resultats motivades per la 
claredat de veredicte que el ciutadà ha 
emès. Aquest, cansat ja ta tantes parau-
les buides i absurdes, vol que es retorni 
a la seriositat d’un treball allunyat dels 
equilibris i les baralles intestines. Vol 
saber qui fa les coses i per què. Un go-
vern no pot ser una colla on cadascú 
vagi pel seu compte i defensi els seus 
interessos, sinó un compromís i un pla 
d’acció clar per al conjunt del país.
Ara CiU té una tasca difícil perquè molts 
electors del PSC i d’Esquerra els han vo-
tat. És així perquè no hi ha lloc a l’ex-
cusa que els votants d’aquests partits 
s’han quedat a casa. L’abstenció, contra 
del previst, aquesta vegada no ha estat 
tan alta com en les darreres eleccions. 
I la comarca de l’Anoia no ha estat di-
ferent del conjunt de Catalunya. Ací 
també ha guanyat CiU i també en els 
graners habituals socialistes s’ha optat 
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Els caps de fila han 
demostrat haver entès 
el missatge. Així Ar-
tur Mas ha repetit mil 
vegades que agafa el 
repte amb humilitat 
i sabent-se dipositari 
d’una confiança que pot 
ser curta si no és capaç 
d’obtenir els resultats 
que s’esperen.

Les cares 
de la setmana

Artur Mas
Més enllà que ha fet la campanya per-
fecta i s’ha assegurat una majoria sufici-
ent a la campanya, està administrant la 
seva victòria d’una forma modèlica que 
pot presagiar una bona presidència.

José Montilla
La campanya socialista ha estat de les 
pitjors que mai s’han vist, pero l’elegàn-
cia de Jose Montilla reconeixent la der-
rota i iniciant el camí de la regeneració 
socialista auguren un traspàs ordenat 
de poders.

mil vegades que agafa el repte amb hu-
militat i sabent-se dipositari d’una con-
fiança que pot ser curta si no és capaç 
d’obtenir els resultats que s’esperen. 
El president en funcions José Montilla 
va fer potser el millor discurs de la seva 
carrera política reconeixent la desfeta. 
Va estar distés, serè i el seu missatge de 
que van perdre en les votacions i no en 
les seves conviccions és tot una mani-
festació de responsabilitat i honradesa 
política. 
Igual que en Joan Puigcercós que s’ha 
adonat que un partit que vol avançar 
permanentment pel camí destrucció 
interna de programes i secretaris gene-
rals o atacant tothom no poden ser una 
opció de govern. 
Els altres caps de files, Herrera, Sánchez-
Camacho, Rivera i Laporta en el seu 
paper, potser sorpresos dels resultats 
obtinguts, els podia més l’eufòria que 
el missatge.
Dos dies després de les eleccions tant 
el president de la Generalitat José Mon-
tilla com el del Parlament de Catalunya, 

Ernest Benach, els dos màxims càrrecs 
institucionals de Catalunya, renunci-
aven a la seva acta de diputat, en una 
clara assumpció de responsabilitats po-
lítiques i acceptant escrupulosament la 
voluntat dels ciutadans que han donat 
l’esquena a les seves respectives candi-
datures. I tal vegada la ronda de dimis-
sions no s’hagi acabat encara.
La manifestació del 10 de juliol a Barce-
lona reclamava un cop de timó a la polí-
tica catalana, però la majoria de partits 
es varen fer el sord. El veredicte de les 
urnes del 28 de novembre demostra 
que la voluntat de renovació és ferma 
i tal vegada imparable.
Ningú ha de menystenir el poble, i tam-
poc els que intenten fer el seu treball 
amb honradesa. Des d’aquest periòdic 
alguns van criticar el que dèiem en la 
nostra enquesta electoral. No tenien 
en compte l’esforç que significa per 
una entitat com la nostra fer un treball 
d’aquesta envergadura amb els mitjans 
que es poden fer servir sense l’ajut pú-
blic. També demostraven uns coneixe-

ments molt baixos d’estadística quan 
despectivament parlaven de què s’ha-
via fet la feina amb poc rigor. 
Doncs bé, ara amb els resultats a la 
mà, l’extrapolació que es va fer de les 
expectatives que hi havia a la comarca 
de l’Anoia projectades al conjunt de Ca-
talunya no estaven tan desencertades. 
És més, amb l’excepció del PP (que a la 
comarca va obtenir els resultats previs-
tos, però que els va millorar molt en el 
conjunt nacional) la previsió feta per LA 
VEU ha estat molt fiable i encertada. 
Molt millors que d’altres enquestes 
fetes per entitats i partits dels que es 
suposa igual “imparcialitat” però molts 
més mitjans econòmics. 
A tothom li sap greu que no es valori 
com cal la seva feina. A vegades pot 
semblar injust el veredicte de les ur-
nes, però ara alguna d’aquestes perso-
nes que, tenint un càrrec institucional, 
deia que la nostra feina estava mal feta, 
perquè no li agradava el que deia el re-
sultat de l’enquesta, potser hauria de 
començar a reflexionar-hi. 

majoritàriament pel canvi de cares.
En el seguiment televisiu dels resultats 
alguns no van estar a l’alçada. Gent que 
encara no volia escoltar el que el poble 
havia dit clarament. En general però 
aquesta vegada s’ha produït una reac-
ció democràtica de la qual ens sentim 
satisfets. 
Els caps de files han demostrat haver 
entès el missatge. Així Mas ha repetit 

JORDI PUIGGRÒS

I ara què, amb l’aeroport corporatiu?

SORTIDA 555

La clatellada monumental de Montilla de 
diumenge passat ha rebut com a “premi” 
l’anunci del govern “amic” de Zapatero  de 
privatitzar el 49% d’AENA, l’organisme fins 
ara 100% públic que gestiona els aero-
ports espanyols. El que hauria de ser una 
notícia normal i fins i tot benvinguda en 
un país europeu -no en va en la majoria 
de països del continent les infraestructu-
res aeroportuàries que funcionen millor 
són en mans privades, i en alguns casos 
en mans espanyoles de la mà d’Abertis- a 
Catalunya la notícia ha caigut com una 
pedra. Zapatero, que té el nas més llarg 
que Pinotxo, s’ha passat l’Estatut una ve-
gada més per allí on s’acaba l’esquena. 
El que havia de ser un imminent traspàs 
dels aeroports catalans cap a la Gene-
ralitat, l’ínclit primer ministre espanyol, 
ofegat per la Comissió Europea i els alar-
mants números vermells del deute de la 
germana Espanya, ignora una vegada més 
la voluntat del poble català expressada en 
el nostre primer referent sociopolític, l’Es-
tatut, i se la ven al millor postor. Una de-
mostració més, i ja en van unes quantes, 
de què a Espanya -sigui amb la veu del 
PSOE o del PP- els importa ben poc el que 
diguin a la seva perifèria, sobretot si parla 
en clau nacionalista... Abans que Catalu-

nya decideixi què vol fer, Zapatero, que 
durant la campanya electoral va cuidar-se 
prou de no dir-ne res de res de tot això, 
espera a que passin uns dies de les elecci-
ons  per clavar-nos-la. Una vegada més.
Amagat sota les cadires i incapaç de fer 
costat als seus teòrics amics catalans 
derrotats, Zapatero menteix com Judas 
per salvar-se de la foguera a la que sem-
bla abocat sense remei, amb el fantasma 
d’un rescat que, com el Titanic, deixarà 
molts iŀlusos en el camí. Que Déu ens aga-
fi previnguts...
I, mira per on, això de la privatització de 

l’aeroport del Prat de Barcelona ens pot 
suposar un problema, als anoiencs. O, 
mirat des d’un altre punt de vista, un pro-
blema menys.
Des de la inauguració de la T1 del Prat, la 
vella T2 és un immens espai on, a banda 
de la nova presència de Ryanair, poca 
cosa hi ha més a rascar com no se li faci un 
nou rentat de cara per a encabir-hi activi-
tats que, un dia o altre, tindran negoci per 
davant. L’aviació corporativa, per exem-
ple. Els hi sóna?
Em temo que el desgast que des del 
nostre territori es va invertir en assolir 

l’aeroport corporatiu haurà servit per de-
mostrar que junts es poden aconseguir 
moltes coses si ens ho proposem, però 
aquesta, precisament aquesta, ho té molt 
cru de convertir-se en realitat. Ens podem 
preguntar si realment, en els temps que 
corren, el govern invertirà una milionada 
a Òdena, si la gestió dels aeroports prin-
cipals del país és privada i si precisament 
hi ha un lloc a Barcelona sobradíssim d’es-
pai? Algú es pensa que el nou operador 
del Prat renunciarà així, per la cara, a l’avi-
ació corporativa en favor del nostre petit 
aeroport que, recordem-ho, té veus con-
tràries? I només per a vols privats? I quan 
només s’hi podrà aterrar o enlairar per la 
mateixa pista, faci el vent que faci? I què hi 
posarem nosaltres, per fer-nos valdre? La 
nostra cara trista, vençuda, de captaires 
amb corbata?
Quedem-nos amb l’esperit del què va 
comportar començar a lluitar junts per als 
objectius comuns, i amb què hi ha vida, i 
tant si n’hi ha, més enllà d’un aeroport que 
queda més lluny que mai. Deixem-nos de 
tofolades i apretem a córrer abans que 
algú ens torni a avançar. I fem-ho agafats 
de la mà. No siguem els il·lusos que van 
quedar-se a esperar a que els ajudessin. 
Perquè no va venir ningú mai. 



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Si tingués ocasió de parlar amb el senyor José Montilla Aguilera, 
president en funcions de la Generalitat de Catalunya li diria que 
busqui en la seva sordesa les causes de la severíssima derrota 
electoral de diumenge. Li diria que l’any 2006 no va guanyar les 
eleccions i a més va perdre vots respecte del 2003 amb Maragall al 
davant. I malgrat això no va escoltar el missatge dels electors i, amb 
la seva aliança amb ERC i Iniciativa, es va convertir, legítimament, 
en President de la Generalitat. Legítimament però en contra de tota 
lògica electoral i democràtica.
Va fer un govern amb lògica interna de partit, repartint carteres en 
funció de les diverses sensibilitats i corrents del partit en lloc de 
fer-lo en funció de la capacitat de cada titular de conselleria. Així, 
al costat d’una persona molt efectiva -Montserrat Tura- hi va posar 
alguns sapastres incapaços d’entendre el territori i les seves neces-
sitats.
És clar que amb això d’elegir els millors tampoc el varen ajudar des 
d’ERC i, en menor mesura, des d’ICV. Normatives i prohibicions, sor-
desa davant les reivindicacions populars, multes per circular a 80 
en una autovia buida, rebuig de la immensa majoria de recursos 
presentats pels ciutadans, paralització d’obres d’infraestructura bà-
sica de Catalunya, desemparament del personal de sanitat i d’ense-
nyament que estan lluitant amb abnegació i sacrifici personal per 
suplir l’evident manca de mitjans i materials per atendre la creixent 
demanada dels ciutadans....
Territorialment el tripartit ha sacrificat escoltar les reivindicacions 
dels ciutadans en l’altar de la cohesió governamental, sense tenir 
en compte que els governs estan per servir al ciutadà i no per ser-
vir-se’n.

  Senyor president

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Que ni Saura, ni Carod ni un digníssim Pas-
qual Maragall, signataris del Pacte del Tinell, 
comptessin actualment per als seus respec-
tius partits, ha estat una desautorització 
pública dels set anys de govern tripartit 

El President del Govern ha rebut una representació d’empresaris que re-
presenten a unes societats mercantils amb una facturació que suposa el 
40% del PIB i que donen ocupació a prop d’un milió de persones. Alguns 
d’ells també són els signataris de la carta que la Fundació Everis va enviar 
al Rei explicant la seva solució a la crisi. Després de la visita el govern diu 
que crearà una Comissió Nacional de Competitivitat que serà l’encarre-
gada de donar impuls al nostre sistema econòmic, i vol que aquesta elit 
s’hi integri i li doni consistència. 
Però aquestes no han de ser les reformes que s’han d’emprendre. No 
han de ser sols una resposta a la crisi ni a les demandes externes, perquè 
la recessió va arribar quan l’economia espanyola ja havia començat la 
davallada. El document que la Fundació va adreçar al Rei està encertat 
quan diu que “el repte no és d’evolució sinó de transformació. Es tracta 
de repensar i refundar tots els pilars del sistema - país” perquè són molts 
els que pensen que s’ha arribat a la fi del cicle. Però s’ha de tenir cura dels 
procediments, perquè les penes d’aquest país no són alienes a qui repre-
senten a les altes finances i els qui propiciaren i gaudiren amb l’activitat 
desenfrenada del sector immobiliari. És cert que la crisi és una oportu-
nitat, però no per defensar els propis interessos, sinó per reinventar-se i 
remuntar la situació econòmica del país.  
La tesi, que batega en tot el document de la Fundació Everis, és absolu-
tament hipòcrita i deslleial. És el més suau que es pot dir a qui sosté que 
és la superestructura política qui ens ha arrossegat cap a la decadència i 
que haurien de ser les elits empresarials els que marquessin els nous ca-
mins i elaboressin les grans estratègies de futur. Produeix perplexitat que 
aquests empresaris que tant tenen a veure amb el poder obviïn ara les 
vies institucionals de participació - els partits, segons la Constitució són 
l’instrument fonamental per a la participació política - per sorprendre’ns 
amb una proposta rupturista. La conjuntura requereix l’esforç extraordi-
nari de tots per remuntar el vol, però el patriotisme (constitucional) hau-
ria de demostrar-se amb el rigor i l’exigència ciutadana i en llurs quefers 
professionals, i no en revestir-se de farisaica preocupació pel destí col-
lectiu per aprofitar-se de pescar en aigües tèrboles.
Es va lluitar molt per recuperar aquesta democràcia, que encara que in-
completa, és patrimoni de tots, i no d’uns pocs. I això malgrat no sigui fà-

PERE ESCOLA

Preocupats per la democràcia
cil perdonar als polítics el seu comportament, la seva prepotència, l’afa-
voriment de la partitocràcia, l’abandó del compromís de la reconciliació 
i el retorn d’aquells enfrontaments que finalment portaren els desastres 
de la guerra. Que proliferin els corruptes i egoistes, i que s’hagi retornat a 
la cultura de l’odi i de la negació de l’altre, amb desqualificacions i atacs 
basats en ideologies tronades que s’alimenten de prejudicis, mitges veri-
tats, i visceralitat, per acabar en la utilització partidista de les Institucions 
i Tribunals de Justícia.
Tot plegat ha omplert d’irritació i rebuig a molts ciutadans. Fins el punt de 
“passar” de la política. Tothom té “raons” més o menys encertades. Però el 
problema no es resol amb documents d’una colla de savis, o amb nous 
estaments que no se sap el que manen ni qui els tria, i que sovint contro-
len empreses aixopluc de polítics defenestrats, encara que el President 

digui que suposen “un gran pas que segur tindrà efectes en la confiança 
i credibilitat del país”. Perquè aquesta vegada són uns empresaris que 
segur que són molt valuosos, però no sé si vàlids i que demanen un cop 
de timó, com no fa tant van fer els militars, que creien tenir la raó i una so-
lució per l’angoixant situació del país i van intentar un cop d’estat també 
amb visita prèvia a la Zarzuela. I aquest no és el camí. Sols les institucions 
i les lleis són la garantia dels dèbils enfront dels poderosos. 
En temps difícils totes les contribucions són benvingudes, però si s’ha 
de trencar la baralla no ha de ser per canviar els que fan anar els fils de 
les titelles, ni per trobar un salvador de la pàtria, sinó per aprofundir la 
democràcia i deixar que els millors puguin arribar als llocs de comanda-
ment per camins democràtics. En fi. “Que Dios reparta suerte”. Això és el 
que diuen els toreros. A Catalunya ja hem abolit “La Fiesta”, però sembla 
que continuem pagant-la.

Aquesta vegada són uns empresaris que segur 
que són molt valuosos però no sé si vàlids i que 
demanen un cop de timó, com ho van fer els 
militars, que creien tenir la raó i una solució a 
l’angoixant situació del país i van intentar un cop 
d’estat també amb visita prèvia a la Zarzuela

Si hi pogués parlar, amb José Montilla Aguilera, li agrairia l’esforç 
que ha fet per  defensar l’Estatut davant l’Estat i li recordaria que 
no es poden servir dos amos. No podia pretendre quadrar el cercle 
servint Catalunya i al mateix temps els interessos legítims del PSOE. 
ERC i ICV el varen fer president de la Generalitat de Catalunya, però 
José Montilla Aguilera ha estat més delegat territorial del PSOE que 
president.
Que ni Saura, ni Carod-Rovira -ni tampoc un digníssim Pasqual Ma-
ragall-, signataris del Pacte del Tinell, comptessin per als seus res-
pectius partits, ha estat una desautorització en tota regla dels set 
anys de governs tripartits que, casualitats de la vida, coincideixen 
amb els bíblics set anys de vaques grasses per a uns i flaques, molt 
flaques, per a altres. 
Per això no m’estranya gens la patacada electoral que han tingut 
ERC i PSC. Els primers per haver fet president Montilla sense expli-
car-ne les raons de fons i després presentar-se a les eleccions amb 
un missatge independentista, sense recordar que hores d’ara enca-
ra fan costat a un president que, en quatre anys, no hem sabut què 
vol exactament, però que no s’amaga de dir que no vol ni sobirania 
ni independència de Catalunya. 
Els socialistes han fracassat perquè han primat “l’aparell del partit” 
per damunt de la lluita contra l’atur. Un atur que afecta més que a 
ningú als barris obrers, feus electorals del PSC-PSOE.
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GESTIÓ
PATRIMONIAL
FORMACIÓ

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

Fàcil aparcament

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE 
MANIPULADORS D’ALIMENTS

 
(FORMACIÓ PRESENCIAL I A DISTÀNCIA PER L’OBTENCIÓ DEL

CERTIFICAT DE MANIPULADOR D’ALIMENTS SENSE COST)



cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 27/11/2010

1-15-16-17-25-40
Complementari: 11
Reintegrament: 1

· Dimecres 1/12/2010
7-11-17-32-39-44

Complementari: 23
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 25               926  
· Divendres 26          581
· Dissabte 27     235
· Diumenge 28          508
· Dilluns 29                099
· Dimarts 30       172
· Dimecres 1      334

ONCE
· Dijous 25              10789
· Divendres 26       66245
· Dissabte 27    90250
· Diumenge 28       18537
· Dilluns 29             89763
· Dimarts 30    33812
· Dimecres 1    78827

· Dijous 25   12-19-21-35-37-40   C: 7  R: 0
· Dissabte 27   2-6-7-9-22-35  C: 23   R: 6

· Diumenge 28   3-15-27-50-53  Núm. clau: 6 

· Divendres 26   9-28-36-41-49  Estrelles: 5/7

Loteries

Dia 3: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 4: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 5: TORELLÓ/ P. de Verdaguer, 82 
Dia 6: BAUSILI/ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 7: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 8: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 9: BAUSILI/ Born, 23

DESEMBRE
3: Francesc Xavier; Cassià; Sofonies.
4: Joan Damascè; Bàrbara; Bernat; Ada.
5: Dalmau; Sabas; Guerau de Braga.  
6: Nicolau; Pere Pasqual; Fortià; Asel.la.  
7: Ambròs; Eutiquià; Fara. 
8: Immaculada Concepció de la VergeMaria.
9: Restitut; Pere Fourier; Leocàdia; Valèria.

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

Avís, peril a l’Infinit!
•• ANTONI NUÑEZ MISERACHS

Usuaris d’aquest espai lúdic espor-
tiu igualadí, vigileu quan entreu a 
l’aparcament, podeu topar contra 
un parany de ferro que protegeix 
la cèdula d’entrada de la tanca, si la 
feu malbé haureu de respondre per 
danys i perjudicis i si és el vostre cot-
xe l’afectat se’n renten les mans, no 
responen com haurien de fer, per la 
pèssima ubicació d’aquest artefacte 
trampa de l’entrada, que tot i que 
han repintat, abans era de color gris 
i ara groc molt més llampant, conti-
nua sent molt poc visible principal-
ment per la seva escassa alçada.
Signat: un usuari que esperava més 
bon tracte de l’Infinit, un soci menys, 
que sempre ha sentit a dir que recti-
ficar és de savis…
Segur que hi ha més afectats algú 
s’apunta a un grup del facebook 
anomenat, afectats pel piló d’entra-
da a l’Infinit?

 

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.

Agraïment i satisfacció
•• LA COORDINADORA PEL SOTERRA-

MENT DEL TREN

Un cop coneguda la notícia  que el DP-
TOP sotmet a informació pública l’estu-
di per a la integració urbana de la línia 
d’FGC a Igualada i Vilanova del Camí, 
volem agrair el suport de totes les 8.619 
persones que ens han fet confiança, i 
de totes les  entitats, establiments i col-
laboradors. També volem expressar el 
nostre agraïment a tot l’arc parlamentari 
de la Generalitat de Catalunya, igual-
ment a: 
- Ajuntament d’Igualada
- Ajuntament de Vilanova del Camí 
- Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques
- Direcció General de Transports Terres-
tre
- Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya
També volem manifestar satisfacció, per 
si d’alguna manera la nostra  dedicació, 
esforç i perseverança han influït en  la 
presa de la decisió final.

Només ens queda demanar, en nom 
dels 8.619 ciutadans, a tots els regidors 
i regidores dels ajuntaments d’Igualada 

i Vilanova del Camí que acceptin amb 
entusiasme  aquest   projecte i  facin  pi-
nya  sense  escatimar  esforços  per  tal  
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L’evolució dels poders públics en l’escenari internacional està 
clarament marcat per una pèrdua de pes dels Estats a favor d’al-
tres elements com són  la Unió Europea  i les regions i nacions 
sense estat que constantment volen augmentar el seu autogo-
vern. A la vegada, factors preeminents de la vida sociopolítica 
perden posicions, els sindicats, els partits polítics, la patronal, 
i donen pas a nous grups que s’han mobilitzat en defensa d’in-
teressos específics, ecologistes, drets de les dones, minusvàlids, 
drogoaddicció, patrimoni cultural i molts més.
El que jo plantejo és reforçar la democràcia representativa, i 
legitimar-la molt més a través de la participació ciutadana, no 
es tracta de substituir a ningú, sinó d’augmentar a través de la 
participació el coneixement de les necessitats de la gent per po-
der-les atendre sense imposicions emparades en el legítim ús 
del poder. Incorporant nous actors en les preses de decisions , 
en l’exercici de l’autoritat delegada, aconseguirem prendre les 

CARLES RIUS ·    UCD Els Hostalets de Pierola

L’autoritat delegada i la participació ciutadana
decisions adequades en benefici de la majoria.
Per una gestió eficaç  dels assumptes públics cal incorporar nous 
elements de decisió, sense que això signifiqui cap pèrdua de le-
gitimitat envers a l’autoritat delegada que ve conferida per l’acte 
més elemental de participació ciudadana: EL VOT , la inclusió de 
nous elements de decisió farà augmentar la legitimitat de l’exer-
cici de l’autoritat pública delegada, i per tant millorarà la qualitat 
de la nostre democràcia.
L’Ajuntament és l’estament més adequat per posar en marxa 
aquest nou marc de presa de decisions, per ser el més proper 
al ciutadà i conseqüentment el més àgil. És de preveure que en 
aquest nou escenari la societat civil organitzada -l’associacio-
nisme- anirà guanyant terreny fins a convertir-se en un element 
fonamental en la presa de decisions .
Una societat cada vegada més plural fa del tot necessari l’incre-
ment de la participació ciudadana en detriment -per cessió vo-

luntària- del poder dels càrrecs públics –alcaldes i regidors prin-
cipalment-. El que jo proposo és una nova forma de fer política 
basada, en la recerca del consens, a través de la participació. Es 
tracta doncs de rebutjar als governs intervencionistes, i autori-
tàris, que creien-se legitimitzats governen d’esquena a la gent, 
sense participació de la societat civil .
I és per això que vull reafirmar-me en la meva convicció que “LA 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA ÉS UNA MOLT BONA EINA PER EVITAR 
CONFLICTES“, i ara als Hostalets tenim l’oportunitat en la ubica-
ció de la residència, la integració urbanística en l’entorn, i els 
possibles usos de la residència, en donar audiència a la gent a 
través de mecanismes de participació i així obtindrem una decis-
sió més legitimitzada que implicarà a tothom , i sense prejutjar 
el que podria sortir si la gent fos consultada, el que sí és cert que 
el grau d’aceptació polític seria total sense perjudici dels drets 
individuals de ningú.

d’aconseguir per les dues ciutats la adju-
dicació i realització d’aquesta  importan-
tíssima  millora, i com  més aviat millor. 



En plena crisi ho qüestionem tot i hem acceptat reduccions de 
pensions, de salaris, de crèdits, i malvivim amb una de les taxes 
d’atur més altes del  món “industrialitzat”. Però quants ens hem 
queixat de les despeses que Espanya fa en “defensa”? I això que 
és un dels ministeris que ha tingut menor reducció de pressu-
post i que, segons xifres de la Universitat Catalana de la Pau, es 
destina el 2% del PIB en despesa militar, quan la ONU recomana 
que sigui només un 1% (és a dir la meitat). Això vol dir que s’hi 
esmercen al voltant dels 50 milions d’euros diaris!. I això sense 
considerar les despeses ocultes que són molt difícils d’esbrinar, 
ja que s’hi barregen beneficis per venda de l’armament, benefi-
cis per contractació, com els submarins que havia d’encarregar-
nos la marina americana etc. Juntament amb altres d’ús secret 
i privatiu de la decisió presidencial, contemplats o no en els 
pressupostos, i una multitud d’ombres que fan impossible l’es-
clariment. Quedem-nos doncs en les xifres oficials, sabent que 
es queden curtes. 
Mentre, els catalans sofrim un espoli fiscal que el Cercle Català 
de Negocis xifra en 22.500 milions d’euros. És a dir més de 60 
milions diaris. I amb raó, ens en planyem. No som potser del tot 
conscients, de que part d’aquests diners nostres van a parar a 
mantenir aquesta desproporcionada i innecessària despesa mi-
litar, perquè els diners dels impostos van al Pressupost General 
de l’Estat que es nodreix d’una caixa central, on tots els contri-

JAUME DESCARREGA ·   

Defensa... de qui?
buents hi posen els diners que els exigeixen i que s’esfumen dins 
la teranyina complexa dels entramats del poder.
Una Catalunya independent dins la Comunitat Europea podria, 
sense cap discussió, dedicar molts menys diners per càpita a 
aquest capítol. Avui “Defensa” és l’instrument pel lluïment dels 
polítics espanyols en els fòrums internacionals, on es fan els rics 
amb els nostres esforços. D’un país petit, com serà el nostre nou 
estat,  no se n’espera que faci de “primo de zumosol”. Segura-
ment tindrà unes forces reduïdes i dedicades a temes interns 
com l’estat dels boscos i rius, ajuts en cas de catàstrofes naturals, 
grans o petites, col·laborant amb els ciutadans i serveis especí-
fics en nevades, accidents, incendis, rescats, etc. El rati despesa/
profit seria molt més raonable que el que tenim avui dins l’estat 
espanyol. 
Mentre no arriba la independència, en el moment de disposar 
dels fruits dels nostres esforços fiscals, cal que ens preguntem 
quina necessitat té Espanya - que ja es considerada de segona 
divisió en el rànquing de rics - de mantenir el deliri de voler ser 
de primera. I per voler ser el que no som ens gastem els diners 
que necessitem en coses de primera necessitat comprant sofisti-
cadíssims avions, vaixells i carros de combat, per anar a les mis-
sions de guerra que organitzen els països poderosos arreu del 
món. Quan el Senyor Aznar, traient pit, deia que ja havíem avan-
çat econòmicament Itàlia, i que es preparessin els francesos, es-

tava clar que ens tocava pagar part de la despesa militar que 
ells ja pagaven. Era, segons ens deia, qüestió “de prestigi  patri”. 
El president Zapatero també amb deliris de grandesa, i es creia 
ser la vuitena potència mundial, fa el mateix. Malgrat treure amb 
gran parafernàlia les tropes d’Irak, les va dur a l’Afganistan, i com 
“potència global” manté soldats en tres continents.
Però ara, que a més d’haver-nos passat de nou Itàlia hem caigut 
una bona colla de posicions en aquest rànquing de “rics”, seria 
un bon moment per anar als fòrums internacionals a dir-los: 
“Senyors quan érem rics podíem pagar-ho, però ara que tornem 
a ser pobres ja no podem. Per tant no comptin amb nosaltres 
per esmerçar esforços econòmics i de vides. És hora que hi posin 
diners els que els tenen. Els nostres escassos recursos els neces-
sitem per educació, sanitat, ajudes socials i per fer créixer l’eco-
nomia d’una forma sòlida i amb futur”. I potser així no hi hauria 
necessitat de què ens escanyessin tant i podrien deixar-nos viure 
com cal.
És evident que només amb aquests diners no es solucionarien 
les mancances d’aquest país. Tots sabem que no s’acabarà el pa-
timent mentre siguem part d’Espanya. Però de moment ajudaria 
molt reduir aquesta despesa. I sobretot ens posaria a tots al lloc 
que toca, que és la millor manera de començar una nova etapa 
creïble i sòlida.
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“Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l’aventura de 
la nit”; amb aquest vers Joan Salvat Papasseit em fa pensar en 
el panorama actual de la política. Escric aquesta reflexió tot just 
després de parlar-ne amb un amic i compartir opinions sobre els 
resultats de les darreres eleccions al Parlament. Arribo a la con-
clusió que l’actual situació política cal veure-la com les audiènci-
es televisives, una situació que és mesurable però no perdurable 
ja que el ciutadà pot fer ràpidament “zapping” i aleshores el vot 
no es pot considerar estable ni a curt ni a llarg termini. El ciutadà, 

FRANCESC JORBA ·    Cap del grup municipal CiU Òdena

El zapping a la política
tot i tenir una tendència, valora la seva elecció en cada moment 
d’acord a múltiples variables, de la mateixa manera que ho fa 
quan escull un programa televisiu. Si no manté el seu interès o el 
decep no dubta en canviar de canal. Està habituat, és exigent, i 
no dubta en fer els viatges d’anada i tornada que calgui.
Que ningú es porti a engany: les coses són com són. Hem estat a 
CiU en els millors moments i també en els no tan bons. Sempre 
hem estat al seu servei, sent crítics quan calia perquè en la crítica 
constructiva hi ha la riquesa de futur. Però ni ara traurem pit, ni 

en la travessa varem defallir.
El que és important és que ni la gloria ni la derrota canviï la nos-
tra manera de ser. Els ciutadans han entès que CiU és una bona 
eina per la millora de la nostra societat i procurarem demostrar 
que no han errat.  Treballarem per complir el dit i procurarem 
que no ens facin “zapping”. Els ciutadans són els clients i els polí-
tics els servidors i ja se sap: qui paga mana.

Fa més o menys un parell de setmanes ja vaig parlar de la medi-
ació com a forma alternativa de resoldre conflictes, i que en con-
clusió sembla que cada vegada s’estén en més àmbits i que per 
tant cada vegada ens afectarà més, però a partir d’aquí penso 
que caldria respondre la pregunta que us podeu fer tots, que és: 
I exactament en què ens afecta i com ens beneficia?
En primer lloc cal recordar el que ja varem apuntar inicialment 
de que és un procediment confidencial al qual, voluntàriament, 
es sotmeten les parts per intentar solucionar un conflicte, amb 
l’assistència d’una persona mediadora que, actuant de manera 
imparcial i neutral, intentarà, amb l’ajuda de les parts, millorar la 
comunicació, per aconseguir un diàleg pacífic que aconsegueixi 
gestionar el conflicte buscant, tots els participants, resultats que 
siguin beneficiosos per totes les parts. 
Partint d’aquest mètode, ens haurem de plantejar els diferents 
àmbits en els quals pot actuar, per anar veient quins avantatges 

M. ÀNGELS MENSA ·    

Seguim parlant de mediació
ens pot donar. 
Moltes vegades ens trobem en situacions, amb veïns, amb pa-
rents, amb amics, amb coneguts, ..., que aparentment potser no 
tenen molta importància, però són situacions que pel que sigui 
ens disgusten i que, per tant, pels afectats per la mateixa si que 
en tenen d’importància. Això és l’inici d’un ambient que es va 
enrarint i, a mesura que va passant el temps, sense resoldre’s 
el conflicte, una relació que inicialment era pacífica es conver-
teix en una relació no desitjada o com a mínim de discrepàncies 
constants, manifestes o no manifestes.
Aquestes situacions que no som capaços de resoldre nosaltres 
mateixos, sigui per la raó que sigui, poden trobar la seva cana-
lització a través d’un procés de mediació, que de forma ràpida, 
senzilla i molt propera a les persones, intenta que cada una de 
les parts pugi entendre a l’altra o a les altres i una vegada vis-
tos els interessos de tothom es puguin plantejar solucions que 

resolguin el problema i no només això sinó que a la vegada es 
pugui millorar la relació que s’havia deteriorat, establint-se nous 
canals de comunicació allà on havien desaparegut o on era difícil 
entendre’s. 

A la passada edició de La Veu, i per un error a l’hora de com-
paginar la pàgina, va aparèixer una doble versió de l’article 
del nostre col.laborador Francesc Ricart, figurant a l’interior 
del que hauria d’haver estat un article del primer secretari 
del PSC d’Igualada, Xavier Figueres. Donat que el contingut 
de l’esmentat article es referia a les eleccions del passat diu-
menge, no tenia sentit publicar-lo aquesta setmana. Amb tot, 
demanem disculpes per aquest error als nostres lectors i, en 
especial, al PSC de la capital de l’Anoia.

FE D’ERRATES
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Els extrems es toquen? Situem una línia recta dins d’un espai i 
marquem amb una creu un punt mig entre un extrem i un altre. 
A priori el que veiem són dos extrems oposats molt lluny l’un de 
l’altre. Però si tenim en compte el pensament Platònic (mite de 
la caverna), aleshores ens adonarem que les coses no són com 
semblen, sinó com ens les fan veure, és a dir que ens amaguen 
la realitat.
Observem atentament la religió catòlica i el Papa de Roma, tam-
bé conegut com a  Vicarius Christi (vicari de Déu), és a dir el re-
presentant de Jesucrist a la Terra. Representa això que Joseph 
Ratzinguer, o Benedicte XVI tal i com es fa dir, plasma i transmet 
allò que espiritualment el Déu dels catòlics vol? Si és així (que ho 
hauria de ser), vol, doncs, que la religió catòlica transmeti a la so-
cietat la imatge d’una dona submisa, d’una dona que queda rele-
gada a un segon terme privant-la de certs drets i encomanant-li 
tasques discriminatòries? Tots recordem l’escena de les quatre 
monges el dia de la visita del Papa netejant l’oli que havia avocat 
ell mateix sobre l’altar, mentre s’ho miraven tots els presents a 
la Sagrada Família. Benet XVI va afirmar que “l’Església catòlica 
advoca per adequades mesures econòmiques i socials perquè la 
dona trobi a la llar – i aquí va fer una pausa – i a la feina la seva 

JOAN MABRAS MARIMON ·    El cafè del divendres

Els extrems es toquen
plena realització”. Una patinada que va reconduir com va poder. 
Una patinada que d’haver-la tingut el “papamovil” de ben segur 
que s’hauria estimbat. 
No és nova la polèmica servida per la desigualtat que es fa evi-
dent al catolicisme. Una desigualtat preocupant, i encara més 
després de sentir a Antonia Cano (mare superiora) en una entre-
vista a la ràdio com justificava les paraules del Papa i anava més 
enllà afirmant que la dona ha de saber quin és el seu paper i que 
calia complir amb les tasques de la llar, que era una cosa “nor-
mal” i que per tant no era necessari escandalitzar-se. Antonia 
Cano manifesta: “Que miren si un hombre casado no está feliz de 
ver a su mujer limpiar o hacer lo que tiene que hacer la mujer en 
la casa si es que tenemos que servirnos los unos a los otros pero 
cada uno en su puesto y nosotras estabamos en el nuestro...”. 
Té l’església alguna responsabilitat pel que fa a la discriminació 
de la dona a la nostra societat? Jo crec que sí. En canvi el missat-
ge que es dóna és d’igualtat de drets i oportunitats per tothom, 
de respecte i de tolerància. Això em fa pensar que quan qüestio-
nem si una dona musulmana porta vel per obligació religiosa o 
per mostrar un signe d’identitat, des d’aquí responem “si pogués 
triar, no el duria...”. Per mi les dues religions tenen més aspectes 

comuns del que podria semblar a primera vista. El que passa és 
que aquí ens pensem que el cristianisme és una religió “normal” 
al ser acceptada per gairebé tothom, si més no respectada. El 
catolicisme cau en les mateixes errades que l’islamisme, amb 
l’afegit que aquesta última està esquitxada de prejudicis creats 
per nosaltres. Hi ha discriminació pel que fa a la tolerància d’ex-
pressió religiosa. Qui no ha escoltat mai afirmar que la religió 
musulmana discrimina les dones i que les priva de cert drets? 
Potser no passa el mateix amb la religió cristiana? Com és que 
es qüestionen les tradicions que vénen de fora i no ho fem amb 
les de casa nostra? Per què mirem les dones musulmanes que 
porten vel amb raresa i quan veiem una monja amb la seva toca 
no ens estranyem?  
Hi ha tantes diferències com ens pensem entre les dues religions? 
Crec que no. El problema d’aquestes és quan es porten a l’extrem 
i es radicalitza el missatge, com tot a la vida. Quan això passa 
els extrems de la línia recta i el punt mig que havíem marcat al 
principi de l’article es deformen. La línia recta es converteix en 
un cercle, ajuntant els dos extrems. En aquest sentit la dona té el 
mateix paper en un lloc que en un altre. És així com els extrems 
es toquen, encara que, a vegades, sigui d’esquena a esquena.

La representació gràfica o visual per identificar cultura o parla 
espanyola s’ha fet recaure amb estilitzada operació de màrque-
ting en una lletra de l’actual abecedari de la llengua castellana. 
El grafema “Ñ”. En dic actual ja que en castellà sabem que, en 
temps reculats i il·lustres, la fixació ortogràfica inicial per reflec-
tir un nou so va ser fet amb el grup ‘NN’. Cert és que la forma “Ñ”, 
que prendria més tard el relleu bé es mereix avui un reconeixe-
ment per la seva singularitat i excepció.
Una solució de traç i estalvi d’espai inconscientment adoptada 
pel castellà i que altres llengües itàliques, de gran conreu literari 
i sàvies per assentades, varen convenir en ‘ny’, en el cas del ca-
talà, ‘nh’ per l’occità i portuguès i que francès i italià aplegarien 
amb ‘gn’. A tall d’exemple, ‘sympa’ que diríem a França, ressenyar 
que la ibèrica veu “ezpanna” que voldria dir ‘més enllà del nos-
tre foc’, resultà “españa”, “espanya”, “espanha”, “espagne” d’acord 
amb el sistema ortogràfic adoptat per cada comunitat diferent 
o independent.  
Avui la fórmula N amb titlla, es reconeix breu, forta, poderosa i, 
evidentment, ‘coronada’ d’orgull patri. Malauradament, com tot 
allò que se surt de mare, o quan la ciència s’embolica amb políti-
ca sobresurten les banyes i sempre hi ha qui recerca la paternitat 
al fruit de la passió. La ‘enaigrega’ castellana avantposada com 
a logotip o simbologia nacional té la gran pega de no identifi-
car-se amb la realitat lingüística de tot l’Estat. Error? imposició? 
diria, majúscul error polític o raó provinciana. Imposar –o impul-
sar- en un territori allò que no és ni natural ni propi, es ofensiu i 
a més a més, molest. I no crec que hi hagi tanta mala bava allà on 
couen les idees d’estat. O sí? ...sí. 
Traduint-ho a llenguatge planer: per assumir no excloent aquell 
mal trobat símbol d’espanyolitat, caldria que la “Ñ” fos present 
també en els abecedaris de les altres llengües territorials que 
conviuen amb Espanya. Bé, en el cas català més que conviure-hi 
en som simple comunitat administrada i fiscalitzada. Regió sot-
mesa que suporta amb hostilitat una pugna cultural i idiomàti-
ca en un insòlit torcebraç desproporcionat, tan per una qüestió 
demogràfica com pel fet d’enraonar a una paret. Un joc de força, 
alegal a qualsevol tractat internacional i tremendament injust. 
Cert és que hi ha llengües que han definit la seva ortografia amb 
influència de la llengua castellana i per aquest motiu avui incor-
poren en el seu alfabet la lletra “Ñ”. Curiosament llengües mil-
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“Ñ”
lenàries expliquen l’origen de la també ara seva i no espanyola 
“Ñ” a traves de la interferència del castellà. I en castellà d’on surt 
la “Ñ”? Doncs, d’un oblit. Un oblit d’aquells que només s’expli-
quen sinó n’ets l’inventor, sinó n’has estat tu qui n’ha establert la 
convenció. El fet és que comença a aparèixer en documents an-
tics i se’n atribueix l’autoria simplement a copistes castellans (...? 
copiar? traduir? ... uf, quina dèria, senyor!). Observar que ningú 
no parla mai en cap moment que sigui producte d’una regla or-

togràfica -com sí que ho fou la ‘NN’-. Aparició misteriosa, doncs? 
Pas no! que diríem els del nord i que subscric més per intuïció 
que no pas erudició. 
Dins d’aquest corrent que ens mostra i demostra cada dia amb 
noves aportacions l’apropiació i tergiversació de la història de 
Catalunya per part d’Espanya fa rumiar que no es tracta d’un 
acte original de creació espontània i genuïna, sinó d’ una mera 
transcripció, d’una còpia. El clar sistema d’’estalvi de lletra’ per 
als que som de ‘terra’n Patufet’ fa sospitar-ne la procedència. I 
que em perdonin els versats en paleografia per profanar-los 
aquesta ciència i parlar del que no se, però he trobat ‘proves’ del 
que exposo, insinuo, i en falsa modèstia, em crec. Indicis que la 
pretesa “enya” castellana podia haver estat creada abans i aplica-
da regularment en confins comtals, en l’espai jurisdiccional de la 
corona catalanoaragonesa. Seriem, doncs, davant una aportació 
més de les infinites que s’han produït del costat mediterrani vers 

l’atlàntic.
Després de la petita introducció en el tema i abans no se m’aca-
bi el paper o es cansi el lector, m’explico: recentment a l’interi-
or d’una església del Principat –monument amb vora 800 anys 
d’història- vaig fixar-me en una llosa molt ben conservada, la mi-
llor entre moltes disposades en el pla de la nau. Un detall no se’m 
va escapar: en la inscripció sepulcral, una ondulada vareta co-
ronava una de les lletres. Una O amb titlla?. El nom del sepultat 
‘Iavme M Õ FAR’ (Jaume Mofar) un llinatge ‘Mofar’ a Catalunya? 
A primer cop d’ull, l’ètim del cognom no ‘sonava’ gens natural. 
La misteriosa ratlleta alguna cosa volia dir. Ja a casa vaig poder 
comprovar que només podia tractar-se dels MONFAR, nobles lli-
gats al territori on lògicament s’hi feien enterrar. La vírgula da-
munt la O substitueix la lletra N. Per tan o diu Õ cal llegir ON.
Una setmana més tard consultat el llibre Beata Maria Acrimontis 
del prevere senyor Joan Pons i Farré  ho confirmava amb segu-
retat. Arran d’una segona visita, un altre làpida em mostra la pa-
raula mossèn abreujada ‘MOS Ẽ’ en que la E també duu la matei-
xa sinuosa vareta. Ẽ per llegir EN. I per acabar trepitjo una tomba 
on hi posa IOÃ (Joan!) on el mateix signe assenyala omissió d’un 
altre N. Ã per llegir AN. I finalment localitzava una placa on el 
finat duia un cognom amb NY i hi apareix gravada una N amb 
una barra, quin significat, però, podria ser diferent a la de voler 
contraure N o NN però que allà m’apareix cisellada i semblant a 
la famosa “Ñ”. 
M’inclino a pensar que som davant conveniències d’escriptura 
establertes i regulades, bé pel gremi dels escribes o dels lapi-
cides per fer abreviatures més que intuïbles, llegibles, ajustant 
lletres, en particular la N per l’ample que té, a un àrea de treball 
limitat i que, a l’època, no es podia malbaratar per format, per 
car o per escàs.
No deixa de ser anecdòtic però em satisfà gratament, localitzar 
grafemes netament catalans Ã Õ Ẽ Ñ la vigília d’un 12 d’octubre 
i tancar aquestes ‘quatre ratlles’ un “veinteEñe”. Amb més raó de 
fer-ho públic quan bufa el mal alè que pretén substituir a casa 
nostra i des de dins, la veu i el so d’un verb que acompanya 
aquesta terra d’ença que n’érem un poble lliure. Porten 500 anys 
fent-ho arreu del planeta. Allà on hi posen la peülla, trepitgen i 
imposen. No saben ni abraçar ni encaixar mans. Millor desfer el 
llaç polític; i si més no, plantar-hi cara!  
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CiU obté una victòria històrica a l’Anoia, 
i PSC i ERC tornen als resultats de fa 20 anys
JORDI PUIGGRÓS.-
Convergència i Unió (CiU) va obtenir, 
com a la resta del país, una victòria ro-
tunda a les eleccions autonòmiques de 
diumenge passat a l’Anoia. La coalició 
que lidera el futur president de la Gene-
ralitat, Artur Mas, va assolir a la comarca 
el 42,9% dels sufragis, quasi un 25% més 
que el seu principal rival, el PSC, que no 
va passar del 16,5% dels vots. Els conver-
gents van guanyar, en relació a les elec-
cions del 2006, 5.200 vots, mentre que 
els socialistes en van perdre 4.200, més 
de 10 punts. 
CiU, amb aquests resultats, situa un di-
putat que representarà l’Anoia, la igua-
ladina Maria Senserrich, número 34 de 
la llista per Barcelona, a l’igual que el PP, 
amb l’igualadí Pere Calbó, quart membre 
de la candidatura. El PP pot estar també 
realment content a la comarca, situant-
se clarament com a tercera força políti-
ca, amb el 10,34% dels vots (2 punts més 
que fa 4 anys) i un total de 5.244 sufragis 
al seu favor. 
ERC és l’altra gran derrotada a les elec-
cions. De l’espetacular 15,9% dels vots 
de fa quatre anys, els republicans des-
cendeixen gairebé la meitat de punts 
i sufragis, fins a situar-se en un 7,5%, 
amb 3.822 vots, 3.600 menys que en els 
darrers comicis al Parlament. En canvi, 
malgrat perdre també vots, Iniciativa 
pràcticament es manté, amb el 5,8% de 
les paperetes, i 2.940 anoiencs que els hi 
han atorgat confiança.
És important destacar que, a banda del 
triomf inapel·lable de CiU, els resultats 
de PSC i ERC van retrocedir aquestes for-
ces polítiques al nivell de confiança dels 
anoiencs de fa, com a mínim, 20 anys, 
si no més, tant en percentatge com en 
nombre absolut de sufragis. CiU es va 
imposar a tots els municipis menys a 
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Convergència i Unió, 
amb el 42,9% dels vots, 
supera àmpliament la 
resta de forces. PSC i 
ERC perden milers de 
vots a la comarca 
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ANOIA
  2010   2006
votants  51024 59,32%  56,39%
Abstenció  34987 40,68%  43,61%
nuls  325 0,64%  0,55%
blancs  1425 2,79%  2,03%
Valids  49274 96,57%  97,42% 

 2010  2006
CiU 21753 42,91% 16571 35,50%
PSC-PSOE 8370 16,51% 12517 26,82%
P.P. 5244 10,34% 3904 8,36%
ERC  3822 7,54% 7444 15,95%
ICV-EUiA 2940 5,80% 3576 7,66%
SI 1996 3,94%   
PxC 1777 3,51%   
C’s 1193 2,35% 516 1,11%
RI.cat 712 1,40%   
EV-GVE 276 0,54%    
PACMA  246 0,49% 236 0,51% 
Eb-CenB 215 0,42%    
PIRATA.CAT 115 0,23%    
GN 96 0,19%    
CORI 91 0,18%    
DES DE BAIX 88 0,17%    
PDLPEA 52 0,10%    
PCPC 38 0,07% 64 0,14% 
ALTERNATIVA  36 0,07%    
UPyD 34 0,07%    
FE de las JONS 33 0,07%    
P.O.S.I. 30 0,06% 111 0,24% 
PUM+J 26 0,05%    
PCAS 24 0,05%    
PRE-IR 19 0,04%    
PFiV 17 0,03% 55 0,12% 
UCE 13 0,03%    
M.S.R. 9 0,02% 29 0,06%
PH 9 0,02% 39 0,08% 

poc habituals, com Vilanova del Camí.

SI, PxC i Ciutadans assoleixen 
més de cinc mil vots
Els partits “petits” hi han dit també la 
seva en aquestes eleccions, i, de sumar 
els sufragis de Solidaritat Catalana per 
la Independència, Plataforma per Cata-
lunya i Ciutadans, amb més de cinc mil 
vots, se situarien com a tercera força de 
la comarca. SI, la candidatura de Joan 
Laporta, és qui millor confiança ha dipo-

Bona participació
Malgrat les previsions pessimistes, 
l’Anoia també va respondre satisfactò-
riament a la convocatòria de les urnes. 
El 59,3% del cens va decidir-se per votar, 
tres punts més de percentatge que a les 
eleccions del 2006. També és important 
destacar l’augment dels vots en blanc, si 
bé menys significatiu que en altres elec-
cions més recents. En les properes pàgi-
nes podeu veure, un per un, els resultats 
de tots els 33 municipis de l’Anoia.

sitat en els anoiencs, amb gairebé dos 
mil vots i el 3,94% dels sufragis, seguida 
de prop per la PxC de Josep Anglada, 
amb 1.777 vots, i els Ciutadans d’Albert 
Rivera, amb 1.193, més del doble dels 
que vots que van assolir a l’Anoia fa qua-
tre anys. En canvi, Reagrupament és la 
gran derrotada en l’àmbit de les noves 
formacions que optaven a entrar en el 
Parlament, amb la confiança de poc més 
de set-cents anoiencs.

Batacada de Gent Nostra
Curiosament, la formació 100% anoien-
ca Gent Nostra, encapçalada per l’exre-
gidor igualadí Quim Romero, va obtenir 
un escassíssim ressò a la comarca, amb 
96 sufragis, dels set-cents i escaig que 
va aconseguir a tot el país. Sorprenent-
ment, al barri obrer de Nou Barris de Bar-
celona Gent Nostra va aconseguir més 
vots que en tots els municipis sumats 
de l’Anoia.
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Montbui i Cabrera, que van optar per 
continuar donant la seva confiança ma-
joritària al PSC, això sí, per poc marge 
respecte CiU, que va imposar-se en llocs 



COPONS

  2010   2006
votants  156 64,20%  67,50%
Abstenció  87 35,80%  32,50%
nuls  4 2,56%  2,47%
en blanc  4 2,56%  3,09%
Valids  148 94,88%  94,44% 

CiU 50,00%
PSC 10,53%
SI 9,21%
Esquerra 8,55%
ICV-EUiA 7,89% 
P.P 3,29%
ALTRES 7,89%

 2010  2006
CiU 76 50,00% 59 37,34%
PSC 16 10,53% 40 25,32%
SI 14 9,21%   
Esquerra 13 8,55% 34 21,52%
ICV-EUiA 12 7,89% 12 7,59%
P.P. 5 3,29% 3 1,90%
PxC 4 2,63%   
Eb-CenB 2 1,32%   
DES DE BAIX 2 1,32%   
PACMA-ANIMALISTA 1 0,66% 0 0,00%
RI.cat 1 0,66%   
CORI 1 0,66%   
PIRATA.CAT 1 0,66%

JORBA

  2010   2006
votants  426 66,77%  61,47%
Abstenció  212 33,23%  38,53%
nuls  4 0,94%  0,00%
en blanc  9 2,11%  2,45%
Valids  413 96,95%  97,55% 

CiU 46,92%
Esquerra 14,45% 
SI 7,58%
PSC 6,40%
P.P. 6,40% 
ICV-EUiA 5,92% 
ALTRES 10,19%

 2010  2006
CiU 198 46,92% 138 42,20%
Esquerra 61 14,45% 83 25,38%
SI 32 7,58%   
PSC 27 6,40% 37 11,31%
P.P. 27 6,40% 23 7,03%
ICV-EUiA 25 5,92% 20 6,12%
PxC 11 2,61%   
RI.cat 8 1,90%   
PFiV 5 1,18% 13 3,98%
C’s 4 0,95% 0 0,00%
PACMA-ANIMALISTA 3 0,71% 0 0,00%
GN 2 0,47%   
Eb-CenB 2 0,47%   
CORI 2 0,47%   
PIRATA.CAT 2 0,47%   
EV-GVE 2 0,47%   
UPyD 1 0,24%   
PRE-IR 1 0,24%

ELS HOSTALETS PIEROLA

  2010   2006
votants  1194 62,42%  60,07%
Abstenció  719 37,58%  39,93%
nuls  9 0,75%  0,33%
en blanc  29 2,43%  1,64%
Valids  1156 96,82%  98,03% 

CiU 41,18%
PSC 12,91%
Esquerra 12,83%
P.P. 8,61%
ICV-EUiA 7,68%
PxC 4,14%
ALTRES 10,21%

 2010  2006
CiU 488 41,18% 327 35,82%
PSC 153 12,91% 207 22,67%
Esquerra 152 12,83% 186 20,37%
P.P. 102 8,61% 56 6,13%
ICV-EUiA 91 7,68% 87 9,53%
PxC 49 4,14%   
SI 45 3,80%   
C’s 27 2,28% 15 1,64%
RI.cat 12 1,01%   
PACMA-ANIMALISTA 9 0,76% 4 0,44%
EV-GVE 7 0,59%   
FE de las JONS 5 0,42%   
CORI 4 0,34%   
Eb-CenB 3 0,25%   
PIRATA.CAT 2 0,17%   
GN 1 0,08%   
DES DE BAIX 1 0,08%   
UPyD 1 0,08%   
P.O.S.I. 1 0,08% 0 0,00%
PUM+J 1 0,08%   
ALTERNATIVA  1 0,08%   
PRE-IR 1 0,08%

CAPELLADES

  2010   2006
votants  2555 59,81%  60,44%
Abstenció  1717 40,19%  39,56%
nuls  8 0,31%  0,98%
en blanc  61 2,39%  1,61%
Valids  2486 97,30%  97,41% 

CiU 43,07%
PSC 17,04%
Esquerra 8,76%
P.P. 8,40%
ICV-EUiA 6,91%
SI 4,16%
ALTRES 9,27%

 2010  2006
CiU 1097 43,07% 927 36,71%
PSC 434 17,04% 626 24,79%
Esquerra 223 8,76% 431 17,07%
P.P. 214 8,40% 205 8,12%
ICV-EUiA 176 6,91% 220 8,71%
SI 106 4,16%   
PxC 62 2,43%   
C’s 55 2,16% 8 0,32%
RI.cat 26 1,02%   
PACMA-ANIMALISTA 22 0,86% 10 0,40%
EV-GVE 17 0,67%   
DES DE BAIX 14 0,55%   
Eb-CenB 11 0,43%   
CORI 7 0,27%   
PIRATA.CAT 4 0,16%   
PCPC 3 0,12% 7 0,28%
P.O.S.I. 3 0,12% 10 0,40%
PRE-IR 3 0,12%   
PDLPEA 2 0,08%   
FE de las JONS 2 0,08%   
PUM+J 2 0,08%   
GN 1 0,04%   
PCAS 1 0,04%   
UPyD 1 0,04%

CASTELLFOLLIT RIUBR.

  2010   2006
votants  125 71,84%  70,00% 
Abstenció  49 28,16%  30,00%
nuls  0 0,00%  0,00%
en blanc  5 4,00%  4,20%
Valids  120 96,00%  95,80%

 2010  2006
CiU 90 72,00% 70 58,82%
P.P. 7 5,60% 9 7,56%
PSC 6 4,80% 8 6,72%
Esquerra 5 4,00% 22 18,49%
Eb-CenB 3 2,40%   
SI 3 2,40%   
RI.cat 3 2,40%   
PIRATA.CAT 2 1,60%   
ICV-EUiA 1 0,80% 2 1,68%

CiU 72,00%
P.P. 5,60%
PSC 4,80%
Esquerra 4,00%
Eb-CenB 2,40%
SI 2,40%
ALTRES 4,80%

CASTELLOLÍ

  2010   2006
votants  334 81,66%  80,86%
Abstenció  75 18,34%  19,14%
nuls  0 0,00%  0,00%
en blanc  7 2,10%  2,00%
Valids  327 97,90%  98,00%

 2010  2006
CiU 188 56,29% 143 47,67%
Esquerra 43 12,87% 89 29,67%
SI 23 6,89%   
PSC 15 4,49% 24 8,00%
ICV-EUiA 15 4,49% 23 7,67%
RI.cat 14 4,19%   
P.P. 13 3,89% 7 2,33%
C’s 7 2,10% 2 0,67%
PxC 4 1,20%   
Eb-CenB 2 0,60%   
CORI 1 0,30%   
UPyD 1 0,30%   
EV-GVE 1 0,30%

CiU 56,29%
Esquerra 12,87%
SI 6,89%
PSC 4,49%
ICV-EUiA 4,49%
RI.cat 4,19%
ALTRES 8,68%

CARME

  2010   2006
votants  429 67,88%  68,50%
Abstenció  203 32,12%  31,50%
nuls  18 4,20%  0,00%
en blanc  5 1,17%  0,73%
Valids  406 94,63%  99,27% 

CiU 49,39%
Esquerra 16,30%
PSC 12,17%
P.P. 6,08%
ICV-EUiA 4,87%
SI 4,38% 
ALTRES 5,60%

 2010  2006
CiU 203 49,39% 174 42,34%
Esquerra 67 16,30% 90 21,90% 
PSC 50 12,17% 87 21,17%
P.P. 25 6,08% 18 4,38%
ICV-EUiA 20 4,87% 30 7,30%
SI 18 4,38%   
C’s 7 1,70% 4 0,97%
PxC 6 1,46%  
RI.cat 5 1,22%   
PIRATA.CAT 3 0,73%    
 CORI 2 0,49%

CALAF

  2010   2006
votants  1572 68,26%  64,64%
Abstenció  731 31,74%  35,36%
nuls  11 0,70%  2,67%
en blanc  50 3,18%  1,37%
Valids  1511 96,12%  95,96% 

CiU 47,28%
PSC 12,17%
PxC 7,75%
P.P. 6,60%
Esquerra 6,15%
SI 5,00%
ALTRES 11,85%

 2010  2006
CiU 738 47,28% 647 43,34%
PSC 190 12,17% 324 21,70%
PxC 121 7,75%   
P.P. 103 6,60% 95 6,36%
Esquerra 96 6,15% 270 18,08%
SI 78 5,00%   
ICV-EUiA 72 4,61% 100 6,70%
RI.cat 59 3,78%   
C’s 14 0,90% 8 0,54%
ALTERNATIVA 9 0,58%   
PIRATA.CAT 6 0,38%   
Eb-CenB 4 0,26%   
PDLPEA 4 0,26%   
EV-GVE 4 0,26%   
PACMA-ANIMALISTA 3 0,19% 4 0,27%
FE de las JONS 3 0,19%    
DES DE BAIX 2 0,13%   
P.O.S.I. 2 0,13% 2 0,13%
PUM+J 1 0,06%    
M.S.R. 1 0,06% 4 0,27%
PRE-IR 1 0,06%  

EL BRUC

  2010   2006
votants  886 61,91%  57,44%
Abstenció  545 38,09%  42,56%
nuls  5 0,56%  0,00%
en blanc  29 3,27%  2,20%
Valids  852 96,17%  97,80% 

CiU 42,00%
PSC 13,39%
Esquerra 10,33%
P.P. 8,63%
ICV-EUiA 7,83%
SI 4,99%
ALTRES 9,53%

 2010  2006
CiU 370 42,00% 249 34,30%
PSC 118 13,39% 145 19,97%
Esquerra 91 10,33% 139 19,15%
P.P. 76 8,63% 48 6,61%
ICV-EUiA 69 7,83% 97 13,36%
SI 44 4,99%   
PxC 35 3,97%   
C’s 15 1,70% 8 1,10%
EV-GVE 9 1,02%   
PACMA-ANIMALISTA 7 0,79% 4 0,55% 
Eb-CenB 5 0,57%   
RI.cat 3 0,34%    
PDLPEA 2 0,23%   
DES DE BAIX 2 0,23% 
CORI 2 0,23%   
PIRATA.CAT 1 0,11%   
P.O.S.I. 1 0,11% 1 0,14%
PUM+J 1 0,11%   
ALTERNATIVA  1 0,11% 

CALONGE DE SEGARRA

  2010   2006
votants  124 75,15%  69,01%
Abstenció  41 24,85%  30,99%
nuls  1 0,81%  0,85%
en blanc  2 1,61%  2,54%
Valids  121 97,58%  96,61% 

CiU 55,28% 
PSC 17,07%
SI 6,50%
ICV-EUiA 5,69%
Esquerra 4,88%
PxC 4,07%
ALTRES 4,88%

 2010  2006
CiU 68 55,28% 73 62,39%
PSC 21 17,07% 5 4,27%
SI 8 6,50%   
ICV-EUiA 7 5,69% 2 1,71%
Esquerra 6 4,88% 26 22,22%
PxC 5 4,07%   
P.P. 4 3,25% 6 5,13%
RI.cat 2 1,63%

CABRERA D’ANOIA

  2010   2006
votants  550 52,73%  46,57%
Abstenció  493 47,27%  53,43%
nuls  1 0,18%  0,00%
en blanc  5 0,91%  0,25%
Valids  544 98,91%  99,75% 

PSC 28,05%
CiU 26,05%
P.P. 12,57%
Esquerra 10,56%
ICV-EUiA 10,02%
PxC 4,55%
ALTRES 7,29%

 2010  2006
PSC 154 28,05% 169 41,52%
CiU 143 26,05% 98 24,08%
P.P. 69 12,57% 34 8,35%
Esquerra 58 10,56% 43 10,57%
ICV-EUiA 55 10,02% 36 8,85%
PxC 25 4,55%   
SI 10 1,82%    
C’s 9 1,64% 10 2,46%
EV-GVE 5 0,91%   
Eb-CenB 4 0,73%   
RI.cat 4 0,73%   
PACMA-ANIMALISTA 3 0,55% 5 1,23%
PUM+J 2 0,36%   
PDLPEA 1 0,18%   
PCPC 1 0,18% 3 0,74%
UPyD 1 0,18%

BELLPRAT

  2010   2006
votants  49 63,64%  63,74%
Abstenció  28 36,36%  36,26%
nuls  0 0,00%  0,00%
en blanc  2 4,08%  1,72%
Valids  47 95,92%  98,28% 

CiU 48,98%
Esquerra 18,37%
PSC 14,29%
P.P. 8,16%
SI 2,04%
C’s 2,04%
EV-GVE 2,04%

 2010  2006
CiU 24 48,98% 30 51,72%
Esquerra 9 18,37% 12 20,69%
PSC 7 14,29% 10 17,24%
P.P. 4 8,16% 5 8,62%
SI 1 2,04%   
C’s 1 2,04% 0 0,00%
EV-GVE 1 2,04%   
ICV-EUiA 0 0,00% 0 0,00%

ARGENÇOLA

  2010   2006
votants  114 60,64%  81,05%
Abstenció  74 39,36%  18,95%
nuls  1 0,88%  2,60%
en blanc  8 7,02%  23,38%
Valids  105 92,10%  74,02% 

CiU 43,36%
Esquerra 19,47%
ICV-EUiA 9,73%
P.P. 7,96%
SI 6,19%
PSC 2,65%
ALTRES 3,54%

 2010  2006
CiU 49 43,36% 47 31,33%
Esquerra 22 19,47% 36 24,00%
ICV-EUiA 11 9,73% 12 8,00%
P.P. 9 7,96% 8 5,33%
SI 7 6,19%   
PSC 3 2,65% 8 5,33%
Eb-CenB 1 0,88%   
PxC 1 0,88%   
C’s 1 0,88% 0 0,00%
EV-GVE 1 0,88% 
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Tots els resultats de les eleccions a la comarca



PIERA

  2010   2006
votants  5634 52,11%  48,84%
Abstenció  5178 47,89%  51,16%
nuls  51 0,91%  0,60%
en blanc  130 2,31%  1,74%
Valids  5453 96,78%  97,66% 

CiU 40,30% 
PSC 17,37%
P.P. 13,33%
Esquerra 7,65%
ICV-EUiA 6,30%
PxC 4,07%
ALTRES 8,65% 

 2010  2006
CiU 2250 40,30% 1536 31,72%
PSC 970 17,37% 1361 28,10%
P.P. 744 13,33% 441 9,11%
Esquerra 427 7,65% 780 16,11%
ICV-EUiA 352 6,30% 405 8,36%
PxC 227 4,07%   
SI 169 3,03%   
C’s 139 2,49% 95 1,96%
EV-GVE 33 0,59%   
PACMA-ANIMALISTA 32 0,57% 31 0,64%
RI.cat 30 0,54%   
Eb-CenB 22 0,39%    
PDLPEA 15 0,27%   
PIRATA.CAT 7 0,13%   
CORI 6 0,11%   
PCAS 5 0,09%   
UPyD 5 0,09%   
DES DE BAIX 4 0,07%   
FE de las JONS 3 0,05%   
PCPC 3 0,05% 7 0,14%
ALTERNATIVA  3 0,05%   
PRE-IR 3 0,05%   
P.O.S.I. 2 0,04% 14 0,29%
PUM+J 1 0,02%   
PFiV 1 0,02% 4 0,08% 

ELS PRATS DE REI

  2010   2006
votants  317 68,03%  66,17%
Abstenció  149 31,97%  33,83%
nuls  3 0,95%  0,32%
en blanc  17 5,36%  4,15%
Valids  297 93,69%  95,53%

CiU 52,87%
Esquerra 13,69% 
SI 6,05%
PSC 5,10%
PxC 4,78%
P.P. 4,46%
ALTRES 7,64% 
 

 2010  2006
CiU 166 52,87% 164 52,56%
Esquerra 43 13,69% 65 20,83%
SI 19 6,05%   
PSC 16 5,10% 34 10,90%
PxC 15 4,78%   
P.P. 14 4,46% 14 4,49%
RI.cat 12 3,82%   
ICV-EUiA 5 1,59% 13 4,17%
Eb-CenB 2 0,64%   
P.O.S.I. 2 0,64% 2 0,64%
C’s 1 0,32% 1 0,32%
EV-GVE 1 0,32%   
ALTERNATIVA  1 0,32%    
   

PUJALT

  2010   2006
votants  120 71,86%  69,82%
Abstenció  47 28,14%  30,18%
nuls  1 0,83%  0,85%
en blanc  4 3,33%  1,69%
Valids  115 95,84%  97,46% 

CiU 57,14%
P.P. 9,24%
Esquerra 7,56%
ICV-EUiA 4,20%
RI.cat 4,20%
PSC 3,36%
ALTRES 10,92% 

 2010  2006
CiU 68 57,14% 61 52,14%
P.P. 11 9,24% 22 18,80%
Esquerra 9 7,56% 25 21,37%
ICV-EUiA 5 4,20% 2 1,71%
RI.cat 5 4,20%   
PSC 4 3,36% 5 4,27%
ALTERNATIVA  4 3,36%   
SI 3 2,52%   
PxC 2 1,68%   
Eb-CenB 1 0,84%   
FE de las JONS 1 0,84%   
PCPC 1 0,84% 0 0,00%
DES DE BAIX 1 0,84% 

RUBIÓ

  2010   2006
votants  111 63,07%  68,85%
Abstenció  65 36,93%  31,15%
nuls  1 0,90%  0,00%
en blanc  0 0,00%  3,57%
Valids  110 99,10%  96,43%

CiU 60,00%
Esquerra 12,73%
ICV-EUiA 6,36%
PSC 5,45%
P.P 5,45%
PxC 4,55% 
ALTRES 5,45%

 2010  2006
CiU 66 60,00% 52 61,90%
Esquerra 14 12,73% 10 11,90%
ICV-EUiA 7 6,36% 7 8,33%
PSC 6 5,45% 6 7,14%
P.P. 6 5,45% 4 4,76% 
PxC 5 4,55%   
C’s 2 1,82% 1 1,19%
SI 1 0,91%   
RI.cat 1 0,91%   
DES DE BAIX 1 0,91%   
PIRATA.CAT 1 0,91%    
   

ST. PERE SALLAVINERA

  2010   2006
votants  119 82,07%  83,56%
Abstenció  26 17,93%  16,44%
nuls  0 0,00%  0,82%
en blanc  1 0,84%  2,46%
Valids  118 99,16%  96,72%

CiU 74,79%
Esquerra 5,88%
PSC 5,04%
P.P. 4,20%
SI 2,52% 
RI.cat 2,52%
ALTRES 4,20%

 2010  2006
CiU 89 74,79% 89 73,55%
Esquerra 7 5,88% 15 12,40%
PSC 6 5,04% 7 5,79%
P.P. 5 4,20% 3 2,48%
SI 3 2,52%   
RI.cat 3 2,52%   
ICV-EUiA 2 1,68% 2 1,65%
PACMA-ANIMALISTA 1 0,84% 0 0,00%
DES DE BAIX 1 0,84%   
CORI 1 0,84%

ST. MARTÍ DE TOUS

  2010   2006
votants  675 76,27%  70,88%
Abstenció  210 23,73%  29,12%
nuls  3 0,44%  0,33%
en blanc  16 2,37%  3,27%
Valids  656 97,19%  96,40%

CiU 50,00%
PSC 11,46% 
Esquerra 10,71% 
SI 7,14%
P.P. 6,25%
ICV-EUiA 4,61% 
ALTRES 7,44%

 2010  2006
CiU 336 50,00% 269 44,17%
PSC 77 11,46% 102 16,75%
Esquerra 72 10,71% 136 22,33%
SI 48 7,14%   
P.P. 42 6,25% 28 4,60%
ICV-EUiA 31 4,61% 39 6,40%
RI.cat 24 3,57%   
C’s 9 1,34% 0 0,00%
PxC 8 1,19%   
CORI 3 0,45%   
GN 1 0,15%   
Eb-CenB 1 0,15%   
PACMA-ANIMALISTA 1 0,15% 3 0,49%
FE de las JONS 1 0,15%   
DES DE BAIX 1 0,15%   
PH 1 0,15% 0 0,00%

ST. MARTÍ SESGUEIOLES

  2010   2006
votants  218 72,91%  71,81%
Abstenció  81 27,09%  28,19%
nuls  3 1,38%  2,80%
en blanc  8 3,67%  1,40%
Valids  207 94,95%  95,80%

CiU 52,09%
PSC 10,23%
Esquerra 8,37%
P.P. 7,91%
SI 3,26%
C’s 3,26% 
ALTRES 11,16%

 2010  2006
CiU 112 52,09% 108 51,92%
PSC 22 10,23% 48 23,08%
Esquerra 18 8,37% 27 12,98%
P.P. 17 7,91% 14 6,73% 
SI 7 3,26%   
C’s 7 3,26% 1 0,48%
ICV-EUiA 5 2,33% 6 2,88%
RI.cat 5 2,33%   
DES DE BAIX 5 2,33%   
PxC 3 1,40%   
PACMA-ANIMALISTA 2 0,93% 0 0,00%
CORI 2 0,93%   
Eb-CenB 1 0,47%   
FE de las JONS 1 0,47%  

STA. MARIA MIRALLES

  2010   2006
votants  81 70,43%  51,92%
Abstenció  34 29,57%  48,08%
nuls  0 0,00%  0,00%
en blanc  5 6,17%  0,00%
Valids  76 93,83%  100,00%

CiU 60,49%
Esquerra 11,11%
PSC 8,64%
ICV-EUiA 4,94%
SI 3,70%
P.P. 2,47% 
ALTRES 2,47%

 2010  2006
CiU 49 60,49% 34 62,96%
Esquerra 9 11,11% 6 11,11%
PSC 7 8,64% 5 9,26%
ICV-EUiA 4 4,94% 4 7,41%
SI 3 3,70%   
P.P. 2 2,47% 3 5,56%
RI.cat 1 1,23%   
EV-GVE 1 1,23%

ÒDENA

  2010   2006
votants  1628 62,33%  56,38%
Abstenció  984 37,67%  43,62%
nuls  7 0,43%  0,15%
en blanc  51 3,13%  2,12%
Valids  1570 96,44%  97,73% 

CiU 44,66%
PSC 18,75%
P.P. 9,13%
Esquerra 7,83%
ICV-EUiA 4,44%
PxC 2,84%
ALTRES 9,19%

 2010  2006
CiU 724 44,66% 501 36,62%
PSC 304 18,75% 420 30,70%
P.P. 148 9,13% 103 7,53%
Esquerra 127 7,83% 185 13,52%
ICV-EUiA 72 4,44% 92 6,73%
PxC 46 2,84%   
SI 40 2,47%   
C’s 30 1,85% 7 0,51%
Eb-CenB 20 1,23%   
RI.cat 20 1,23%   
GN 13 0,80%   
PACMA-ANIMALISTA 7 0,43% 7 0,51%
EV-GVE 5 0,31%   
DES DE BAIX 3 0,19%   
FE de las JONS 2 0,12%   
UPyD 2 0,12%   
PDLPEA 1 0,06%   
PCPC 1 0,06% 0 0,00%
PCAS 1 0,06%   
CORI 1 0,06%   
PIRATA.CAT 1 0,06%   
PFiV 1 0,06% 2 0,15%
M.S.R. 1 0,06% 3 0,22%

LA LLACUNA

  2010   2006
votants  488 67,40%  66,86%
Abstenció  236 32,60%  33,14%
nuls  3 0,61%  0,64%
en blanc  6 1,23%  0,86%
Valids  479 98,16%  98,50% 

CiU 51,34% 
Esquerra 17,11%
PSC 7,84%
SI 6,60%
ICV-EUiA 5,15%
P.P. 5,15%
ALTRES 5,57%

 2010  2006
CiU 249 51,34% 206 44,49%
Esquerra 83 17,11% 132 28,51%
PSC 38 7,84% 47 10,15%
SI 32 6,60%   
ICV-EUiA 25 5,15% 32 6,91%
P.P. 25 5,15% 34 7,34%
RI.cat 11 2,27%   
Eb-CenB 4 0,82%   
PxC 4 0,82%   
PACMA-ANIMALISTA 2 0,41% 2 0,43%
DES DE BAIX 2 0,41%   
C’s 2 0,41% 1 0,22%
PDLPEA 1 0,21%   
EV-GVE 1 0,21%

MASQUEFA

  2010   2006
votants  3279 54,62%  49,29%
Abstenció  2724 45,38%  50,71%
nuls  21 0,64%  0,39%
en blanc  104 3,17%  1,97%
Valids  3154 96,19%  97,64% 

CiU 38,8
PSC 17,22%
P.P. 14,86% 
ICV-EUiA 6,78% 
Esquerra 5,89% 
PxC 3,19% 
ALTRES 10,01%

 2010  2006
CiU 1266 38,86% 925 33,24%
PSC 561 17,22% 770 27,67%
P.P. 484 14,86% 263 9,45%
ICV-EUiA 221 6,78% 263 9,45%
Esquerra 192 5,89% 353 12,68%
PxC 104 3,19%   
C’s 98 3,01% 69 2,48%
SI 90 2,76%   
EV-GVE 29 0,89%    
PACMA-ANIMALISTA 24 0,74% 22 0,79%
Eb-CenB 15 0,46%   
RI.cat 14 0,43%   
CORI 14 0,43%   
DES DE BAIX 11 0,34%   
PIRATA.CAT 6 0,18%   
UPyD 6 0,18%   
PCPC 3 0,09% 1 0,04%
PCAS 3 0,09%   
PUM+J 3 0,09%   
PDLPEA 2 0,06%   
GN 1 0,03%  
FE de las JONS 1 0,03%   
U.C.E. 1 0,03%   
P.O.S.I. 1 0,03% 9 0,32%
PFiV 1 0,03% 4 0,14%
M.S.R. 1 0,03% 1 0,04%
PRE-IR 1 0,03%  
PH 1 0,03% 6 0,22%

ORPÍ

  2010   2006
votants  86 64,66%  75,00%
Abstenció  47 35,34%  25,00%
nuls  1 1,16%  0,00%
en blanc  4 4,65%  0,00%
Valids  81 94,19%  100,00% 

CiU 62,35%
Esquerra 15,29%
ICV-EUiA 4,71%
SI 4,71%
P.P. 4,71%
PSC 1,18%
ALTRES 2,35%

 2010  2006
CiU 53 62,35% 55 50,93%
Esquerra 13 15,29% 39 36,11% 
ICV-EUiA 4 4,71% 6 5,56%
SI 4 4,71%   
P.P. 4 4,71% 2 1,85%
PSC 1 1,18% 3 2,78%
PACMA-ANIMALISTA 1 1,18% 0 0,00%
PIRATA.CAT 1 1,18%

MONTMANEU

  2010   2006
votants  115 71,88%  66,29%
Abstenció  45 28,13%  33,71%
nuls  0 0,00%  0,85%
en blanc  3 2,61%  3,39%
Valids  112 97,39%  95,76% 

CiU 69,57% 
P.P. 12,17% 
Esquerra 6,96%
ICV-EUiA 2,61% 
PSC 1,74%
SI 1,74%
ALTRES 2,61%

 2010  2006
CiU 80 69,57% 68 58,12%
P.P. 14 12,17% 16 13,68%
Esquerra 8 6,96% 14 11,97%
ICV-EUiA 3 2,61% 3 2,56%
PSC 2 1,74% 12 10,26%
SI 2 1,74%   
GN 1 0,87%   
PACMA-ANIMALISTA 1 0,87% 0 0,00%
DES DE BAIX 1 0,87%

LA POBLA CLARAMUNT

  2010   2006
votants  1023 60,39%  62,12%
Abstenció  671 39,61%  37,88%
nuls  15 1,47%  0,71%
en blanc  32 3,13%  1,22%
Valids  976 95,40%  98,07% 

CiU 49,21%
PSC 17,26% 
Esquerra 6,55%
SI 6,45%
P.P. 5,95%
ICV-EUiA 5,26%
ALTRES 6,15%

 2010  2006
CiU 496 49,21% 395 40,43%
PSC 174 17,26% 261 26,71%
Esquerra 66 6,55% 160 16,38%
SI 65 6,45%   
P.P. 60 5,95% 49 5,02%
ICV-EUiA 53 5,26% 69 7,06%
PxC 26 2,58%   
C’s 17 1,69% 6 0,61%
RI.cat 4 0,40%    
EV-GVE 4 0,40%   
Eb-CenB 3 0,30%   
PIRATA.CAT 3 0,30%   
P.O.S.I. 2 0,20% 4 0,41%
DES DE BAIX 1 0,10%   
PFiV 1 0,10% 0 0,00%
M.S.R. 1 0,10% 0 0,00%
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LA TORRE CLARAMUNT

  2010   2006
Votants  1526 53,75%  52,04%
Abstenció  1313 46,25%  47,96%
nuls  9 0,59%  0,37%
blancs  41 2,69%  1,76%
Vàlids   1476 96,72%  97,87% 

CiU 42,39%
PSC 20,30%
P.P. 10,94%
Esquerra 6,20% 
ICV-EUiA 5,80%
C’s 3,96%
ALTRES 7,71% 

 2010  2006
CiU 643 42,39% 471 34,71%
PSC 308 20,30% 449 33,09%
P.P. 166 10,94% 125 9,21%
Esquerra 94 6,20% 146 10,76%
ICV-EUiA 88 5,80% 87 6,41%
C’s 60 3,96% 14 1,03%
PxC 31 2,04%   
SI 25 1,65%   
EV-GVE 11 0,73%   
PACMA-ANIMALISTA 9 0,59% 13 0,96%
RI.cat 9 0,59%   
PDLPEA 6 0,40%   
CORI 6 0,40%   
Eb-CenB 4 0,26%   
DES DE BAIX 3 0,20%   
GN 2 0,13%   
P.O.S.I. 2 0,13% 1 0,07%
FE de las JONS 1 0,07%   
PCPC 1 0,07% 2 0,15%
PCAS 1 0,07%   
PUM+J 1 0,07%   
PFiV 1 0,07% 1 0,07%
M.S.R. 1 0,07% 0 0,00% 
ALTERNATIVA  1 0,07%   
PRE-IR 1 0,07%   
PH 1 0,07% 2 0,15%  
      

VALLBONA D’ANOIA

  2010   2006
votants  730 68,22%  64,41%
Abstenció  340 31,78%  35,59%
nuls  4 0,55%  0,61%
blanc  16 2,19%  1,07%
Valids  710 97,26%  98,32% 

CiU 38,57%
PSC 21,21% 
Esquerra 9,23%
P.P. 8,13%
SI 7,30%
ICV-EUiA 5,92%
ALTRES 7,44% 

 2010  2006
CiU 280 38,57% 241 36,91%
PSC 154 21,21% 186 28,48%
Esquerra 67 9,23% 115 17,61%
P.P. 59 8,13% 39 5,97%
SI 53 7,30%   
ICV-EUiA 43 5,92% 44 6,74%
PxC 19 2,62%   
C’s 11 1,52% 5 0,77%
PACMA-ANIMALISTA 6 0,83% 8 1,23%
Eb-CenB 5 0,69%   
RI.cat 4 0,55%   
GN 1 0,14%   
PDLPEA 1 0,14%   
FE de las JONS 1 0,14%   
PCPC 1 0,14% 0 0,00%
CORI 1 0,14%   
P.O.S.I. 1 0,14% 0 0,00%
EV-GVE 1 0,14%   
PRE-IR 1 0,14%   
PH 1 0,14% 0 0,00% 

VECIANA

  2010   2006
votants  99 69,72%  64,75%
Abstenció  43 30,28%  35,25%
nuls  0 0,00%  0,00%
en blanc  1 1,01%  1,11%
Valids  98 98,99%  98,89% 

CiU 74,75%
RI.cat 7,07% 
P.P. 5,05%
ICV-EUiA 3,03%
Eb-CenB 2,02% 
SI 2,02% 
ALTRES 5,05% 

 2010  2006
CiU 74 74,75% 66 73,33%
RI.cat 7 7,07%   
P.P. 5 5,05% 4 4,44%
ICV-EUiA 3 3,03% 3 3,33%
Eb-CenB 2 2,02%   
SI 2 2,02%   
PxC 2 2,02%   
PSC 1 1,01% 4 4,44%
Esquerra 1 1,01% 8 8,89%
C’s 1 1,01% 0 0,00% 

VILANOVA DEL CAMÍ

  2010   2006
votants  4830 52,73%  47,18%
Abstenció  4330 47,27%  52,82%
nuls  36 0,75%  0,50%
en blanc  137 2,84%  1,87%
Valids  4657 96,41%  97,63% 

CiU 31,79%
PSC 22,95%
P.P. 15,83%
ICV-EUiA 6,32%
PxC 6,32%
Esquerra 4,38%
ALTRES 9,55% 

 2010  2006
CiU 1524 31,79% 968 23,08%
PSC 1100 22,95% 1741 41,50%
P.P. 759 15,83% 531 12,66%
ICV-EUiA 303 6,32% 326 7,77%
PxC 303 6,32%   
Esquerra 210 4,38% 362 8,63%
C’s 190 3,96% 55 1,31%
SI 72 1,50%   
EV-GVE 38 0,79%   
PACMA-ANIMALISTA 34 0,71% 24 0,57%
RI.cat 30 0,63%   
Eb-CenB 16 0,33%  
ALTERNATIVA  10 0,21%   
GN 9 0,19%   
PIRATA.CAT 8 0,17%    
PCPC 7 0,15% 14 0,33%
PDLPEA 6 0,13%   
CORI 6 0,13%    
P.O.S.I. 6 0,13% 17 0,41%
UPyD 5 0,10%   
PRE-IR 5 0,10%   
PUM+J 4 0,08%   
FE de las JONS 3 0,06%   
PCAS 3 0,06%   
U.C.E. 3 0,06%   
PFiV 2 0,04% 3 0,07%
DES DE BAIX 1 0,02%   

STA. M. MONTBUI

  2010   2006
votants  3707 52,31%  48,01%
Abstenció  3379 47,69%  51,99%
nuls  20 0,54%  0,66%
en blanc  110 2,97%  1,57%
Valids  3577 96,49%  97,77%

PSC 30,84%
CiU 28,61%
P.P. 13,21%
ICV-EUiA 6,32%
PxC 4,91%
Esquerra 4,75% 
ALTRES 8,38%

 2010  2006
PSC 1137 30,84% 1678 48,36%
CiU 1055 28,61% 688 19,83%
P.P. 487 13,21% 309 8,90%
ICV-EUiA 233 6,32% 245 7,06%
PxC 181 4,91%   
Esquerra 175 4,75% 355 10,23%
C’s 103 2,79% 35 1,01%
SI 75 2,03%   
EV-GVE 25 0,68%   
RI.cat 22 0,60%   
PACMA-ANIMALISTA 15 0,41% 17 0,49%
PIRATA.CAT 12 0,33%    
GN 8 0,22%   
PCPC 8 0,22% 5 0,14%
CORI 7 0,19%   
Eb-CenB 6 0,16%   
PUM+J 5 0,14%   
FE de las JONS 4 0,11%   
DES DE BAIX 4 0,11%   
PCAS 4 0,11%   
UPyD 4 0,11%   
P.O.S.I. 3 0,08% 17 0,49%
U.C.E. 2 0,05%   
PH 2 0,05% 6 0,17%
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Pere Calbó.Maria Senserrich.

Maria Senserrich (CiU) 
i Pere Calbó (PP), diputats

JORDI PUIGGRÓS.-
Dos regidors igualadins formaran part de la nova 
cambra catalana en els propers quatre anys. Ma-
ria Senserrich, situada al lloc número 34 de la 
candidatura de CiU, i Pere Calbó, número 4 del 
PP, s’asseuran en un escó al Parlament de Cata-
lunya. En el cas de Senserrich -que estrenarà la 
seva presència gairebé al mateix temps que serà 
mare per primera vegada- la presència anoienca 
de Convergència i Unió al Parlament torna des-
prés de vuit anys, quan la també igualadina Flora 
Sanabra va ser la darrera representant anoienca 
de la coalició al palau del parc de la Ciutadella. 
Senserrich és també regidora a l’Ajuntament 
d’Igualada des de fa tres anys, quan va accedir al 
consistori com a número 2 de la candidatura que 
encapçalava Marc Castells. 
Nascuda el 1980 a Barcelona, Senserrich és 
llicenciada en Administració i Direcció d’Em-
preses. Treballa al sector financer des del 2001. 
Milita a Convergència Democràtica de Catalunya 

des del 2001. Forma part del Comitè Local CDC 
d’ Igualada i del Comitè Comarcal CDC de l’Ano-
ia des del 2002. És membre de la Jove Cambra 
d’Igualada.
El cas de Calbó és diferent. Ja fa poc més de mig 
any va entrar al Parlament substituint un dels di-
putats del Partit Popular.  Advocat i assessor del 
PP a l’Ajuntament de Barcelona, Calbó és regidor 
a l’Ajuntament d’Igualada des de 1995, i compta 
amb una dil·latada experiència en l’àmbit mu-
nicipal. Considerat una de les persones de més 
confiança de la líder del PP a Catalunya, Alícia 
Sánchez Camacho, Calbó és actualment secre-
tari d’Organització del PPC i ha estat nomenat 
coordinador general d’aquest partit per a les 
properes eleccions municipals a Catalunya. Sens 
dubte, encàrrecs per a un polític igualadí d’alta 
vàlua -demostrada en nombroses ocasions a 
l’ajuntament igualadí- que tothom coincideix a 
apuntar que tindrà més protagonisme a la polí-
tica catalana en els propers anys.

Vots a l’Anoia

CiU 42,9%

PSC 16,5% PP 10,3%

ALTRES 10,1%

SI 3,9%

ICV 5,8%

ERC 7,5%

Informació i reserves tel.: 93 809 62 26 / 620 88 63 63
Travessia de Sant Valentí, 2 - 08712 SANT MARTÍ DE TOUS

Menú especial caps de 
setmana i festius!

5 primers i 5 segons
 A TRIAR!

postres, vi aigua i cava

Menús especials celebracions 
empresa

Menús especials comunions

PREU:
13,50€
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Pàgina 1

Mesa Cens Vots Part. Blancs CiU PSC ERC P.P. ICV SI PxC GN RI.cat C`s

 01 001 A ARXIU HISTORIC 514 287 55,84 7 130 32 37 20 12 15 7 1 5 4

 01 001 B ARXIU HISTORIC 659 374 56,75 14 175 44 25 25 24 25 9 1 19 1

 02 001 U BIBLIOTECA CENTRAL 513 365 71,15 14 166 42 31 29 22 28 4 3 12 4

 02 002 U BIBLIOTECA CENTRAL 876 550 62,79 21 267 47 62 32 32 35 8 2 14 10

 02 003 A COL.LEGI MONALCO 641 431 67,24 13 241 34 32 30 23 18 7 0 11 5

 02 003 B COL.LEGI MONALCO 645 417 64,65 8 251 29 35 31 15 19 6 2 11 2

 03 001 U ESCOLA AURIA 885 497 56,16 11 278 40 33 43 17 35 14 2 10 6

 03 002 A ESCOLA AURIA 596 389 65,27 9 225 31 20 33 18 14 13 2 8 9

 03 002 B ESCOLA AURIA 654 454 69,42 12 257 30 39 34 25 23 10 4 7 5

 03 003 A COL.LEGI GARCIA FOSSAS 477 304 63,73 7 164 31 24 20 15 14 4 0 12 8

 03 003 B COL.LEGI GARCIA FOSSAS 544 350 64,34 10 182 38 23 20 21 22 8 2 9 7

 03 004 A RESIDENCIA PARE VILASECA 703 422 60,03 17 196 60 32 29 25 19 7 1 11 15

 03 004 B RESIDENCIA PARE VILASECA 846 535 63,24 17 261 74 44 24 36 25 10 0 19 11

 03 005 A FÀTIMA 361 183 50,69 3 21 101 4 27 3 2 4 1 1 8

 03 005 B FÀTIMA 417 230 55,16 2 31 127 6 39 7 0 4 1 0 7

 03 006 A COL.LEGI RAMON CASTELLTORT 616 423 68,67 18 201 37 40 41 22 24 11 0 8 9

 03 006 B COL.LEGI RAMON CASTELLTORT 742 521 70,22 23 265 49 34 45 21 32 15 1 6 12

 03 007 A COL.LEGI MONALCO 747 519 69,48 16 260 46 37 43 34 27 9 3 9 13

 03 007 B COL.LEGI MONALCO 891 614 68,91 20 304 53 52 68 47 25 13 1 8 12

 03 008 A ASS CULTURAL LES COMES 496 308 62,1 8 132 43 18 44 23 14 7 0 1 9

 03 008 B ASS CULTURAL LES COMES 549 360 65,57 13 154 50 29 48 13 9 11 1 8 16

 03 009 A COL.LEGI RAMON CASTELLTORT 544 380 69,85 17 186 39 23 37 15 26 6 2 12 8

 03 009 B COL.LEGI RAMON CASTELLTORT 593 388 65,43 11 192 31 22 40 16 29 10 0 12 11

 03 010 A PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS 512 354 69,14 7 162 25 25 42 29 28 12 1 3 12

 03 010 B PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS 601 404 67,22 8 189 45 26 54 24 18 16 2 1 9

 04 001 U ANTIGA CASERNA POLICIA LOCAL 682 427 62,61 11 225 43 38 18 20 28 9 1 15 10

 04 002 U ATENEU IGUALADI 736 472 64,13 12 243 42 32 44 22 30 14 1 14 5

 04 003 U ESPAI CIVIC CENTRE 801 528 65,92 9 266 70 43 40 34 13 18 1 9 11

 04 004 A ESCOLA DE MUSICA 397 272 68,51 13 132 25 31 28 10 5 9 0 9 4

 04 004 B ESCOLA DE MUSICA 461 294 63,77 8 145 35 30 18 16 17 7 0 6 6

 04 005 A SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 559 353 63,15 11 182 40 26 36 20 13 5 2 4 5

 04 005 B SALA MUNICIPAL EL XIPRERET 715 447 62,52 9 239 51 27 35 21 23 10 2 11 8

 05 001 A HOSPITAL DE DIA SANT JORDI 501 337 67,27 8 141 57 29 36 13 18 6 1 10 9

 05 001 B HOSPITAL DE DIA SANT JORDI 523 352 67,3 9 171 32 28 26 16 22 19 1 6 8

 05 002 A COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 524 331 63,17 10 148 52 23 30 26 14 13 0 3 3

 05 002 B COL.LEGI GABRIEL CASTELLA 672 400 59,52 12 201 34 33 43 15 23 19 1 2 5

 05 003 A IES JOAN MERCADER 644 406 63,04 8 205 42 41 34 22 22 10 0 10 6

 05 003 B IES JOAN MERCADER 871 581 66,7 11 282 70 49 37 37 32 20 0 19 7

 05 004 A P.P. CAPUTXINS 530 344 64,91 11 155 56 19 37 17 16 11 0 5 10

 05 004 B P.P. CAPUTXINS 645 432 66,98 17 208 64 26 30 22 23 15 4 7 8

 05 005 U CENTRE DE SALUT ANOIA 536 262 48,88 11 105 61 12 15 12 13 10 2 4 8

 05 006 A PRE TALLER 323 148 45,82 2 29 64 6 15 8 1 10 0 0 3

 05 006 B PRE TALLER 321 156 48,6 4 30 77 2 24 5 0 7 0 0 2

 05 007 A CASAL CIVIC MONTSERRAT 780 491 62,95 18 174 106 43 37 23 22 18 3 7 26

 05 007 B CASAL CIVIC MONTSERRAT 992 632 63,71 23 270 89 50 53 29 33 23 4 15 26

IGUALADA

  2010   2006
votants  17724 63,68%  61,60%
Abstenció  10111 36,32%  38,40%
nuls  85 0,48%  0,36%
en blanc  523 2,95%  2,31%
Valids  17116 96,57%  97,33% 

 

CiU 47,85%
PSC 12,97% 
P.P. 8,70% 
Esquerra 7,60% 
ICV-EUiA 5,26%
SI 5,07% 
ALTRES 9,59% 

 2010  2006
CiU 8441 47,85% 6692 39,26%
PSC 2288 12,97% 3688 21,64%
P.P. 1534 8,70% 1383 8,11%
Esquerra 1341 7,60% 3050 17,89%
ICV-EUiA 927 5,26% 1287 7,55%
SI 894 5,07%     
PxC 478 2,71%    
C’s 383 2,17% 169 0,99% 
RI.cat 373 2,11%   
EV-GVE 80 0,45% 
Eb-CenB 76 0,43%  
PACMA-ANIMALISTA 63 0,36% 69 0,40% 
GN 56 0,32%    
PIRATA.CAT 55 0,31%    
DES DE BAIX 28 0,16%    
CORI 25 0,14%    
PDLPEA 11 0,06%    
PCPC 9 0,05% 19 0,11% 
UPyD 7 0,04%    
U.C.E. 7 0,04%    
PCAS 6 0,03%    
ALTERNATIVA  6 0,03%    
FE de las JONS 5 0,03%    
PUM+J 5 0,03%    
PFiV 5 0,03% 15 0,09% 
P.O.S.I. 4 0,02% 27 0,16% 
M.S.R. 4 0,02% 13 0,08%
PH 3 0,02% 6 0,04%
PRE-IR 2 0,01%    

JORDI PUIGGRÓS.-
Com ha succeït en totes les eleccions 
autonòmiques, CiU va assolir la victòria 
a la capital de l’Anoia el passat diumen-
ge, però en aquesta ocasió amb una 
diferència notable, gairebé de rècord, 
respecte el PSC. En percentatge, els 
igualadins van demostrar ser més favo-
rables a CiU, quatre punts per sobre de 
la mitjana de la comarca, amb un 47,8% 
dels sufragis,  gairebé un 8% més que fa 
quatre anys. El PSC, per contra, va sumar 
un trist 12,9% dels vots, el seu pitjor re-
sultat en dècades a la capital de l’Anoia, 
10 punts menys que el 2006, i el PP va 
situar-se clarament com a tercera força 
política, amb el 8,7% dels vots. ERC, com 
a tot el país, va rebre també un impor-
tant càstig, perdent 10 punts de confi-
ança i aconseguint el 7,6% dels sufragis. 
Iniciativa gairebé va arribar al miler de 
vots, mantenint, per bé que a la baixa, 
unes xifres similars a la dels darrers co-
micis autonòmics. 
La Solidaritat de Joan Laporta va rebre 
un alt nivell de confiança dels iguala-

CiU manté la seva hegemonia a Igualada, amb 
l’horitzó de les municipals de l’any que ve

Local de CiU a Igualada, la nit de les eleccions. Foto: Jaume Singla.

dins, amb 894 vots, el 5% del total dels 
sufragis, per damunt d’altres forces que 
van superar els tres-cents vots, com Pla-
taforma per Catalunya (478), Ciutadans 
(383), o Reagrupament (373).

Forta abstenció als barris 
de Fàtima i Montserrat
Les temences del PSC de la probable 
abstenció en les eleccions autonòmi-
ques per part dels seus votants van 
complir-se. Una de les claus -que no la 

única- de l’espectacular derrota dels 
socialistes es troba precisament en que 
els barris tradicionalment socialistes 
van optar per quedar-se a casa. A Fàti-
ma, la participació va ser del 50 i 55% 
en les seves taules, mentre que al barri 
de Montserrat va descendir fins al 45 i 
48%, és a dir, en alguns casos, quasi un 
20% menys que la mitjana de la ciutat. 
Aquesta abstenció “de càstig” va benefi-
ciar la resta de forces polítiques, a excep-
ció dels electors fidels a ERC que podrien 
haver optat per traspassar els seus vots a 
formacions com CiU o SI. 

L’horitzó de les municipals
Tot i que no són del tot extrapolables, 
el cert és que en totes les formacions 
polítiques hi ha una certa reflexió so-
bre aquests resultats, tot mirant de reüll 
la propera cita electoral del maig del 
2011, les eleccions municipals. A Con-
vergència i Unió, exultants, es mostren 
convençuts que el nivell de confiança 
assolit per la formació d’Artur Mas pot 

ser molt positiu per a intentar recuperar 
l’alcaldia perduda l’any 1999. Algunes 
fonts apunten que el propi nou presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, serà a 
Igualada en el primer trimestre de l’any 
que ve per a presentar l’alcaldable Marc 
Castells, que repetirà per segona vega-
da al capdavant de CiU. Si els 8.441 vots 
d’aquestes eleccions es passessin a les 
municipals, CiU estaria molt a prop de 
la majoria absoluta, mentre que el PSC 
s’enfonsaria dins del consistori. Algunes 
formacions, com SI, fins i tot podrien en-
trar a l’Ajuntament.
Amb tot, queden encara molts interro-
gants per a resoldre: si a Igualada Cas-
tells tindrà la mateixa confiança que 
Mas, si el votant socialista també es 
quedarà a casa d’aquí sis mesos com ha 
fet ara, i, sobretot, si l’actual alcalde Jor-
di Aymamí optarà a la reelecció, la qual 
cosa encara no s’ha anunciat malgrat les 
insistències de gran part de la militància 
socialista igualadina.

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

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

Tel. 93 803 34 62
Fax 93 805 18 75

e-mail: assessoria@ceosl.cat

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

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



La C-15 entre Capellades i Cabrera estarà 
tallada per obres durant quatre setmanes
Tallat entre els dos túnels • El tram entre els dos túnels s'estava enfonsant perillosament
Igualada i Vilafranca, més allunyades • El tall de la carretera allarga el trajecte entre Igualada i Vilafranca en 15 minuts

J. SINGLA /CAPELLADES-CABRERA
Quan es va construir la carretera C-15 
o Eix Diagonal en el seu segon, i fins 
aleshores definitiu tram, les queixes 
dels grups ecologistes varen obligar 
a desviar el projecte per protegir una 
parella de l’espècie d’àguila cuabarra-
da.
La protecció va comportar un incre-
ment de l’obra de 3 milions d’euros i 
un retard de 18 mesos per la construc-
ció d’un nou túnel per no passar pel 
“santuari” de l’esmentada àguila.
Ben aviat però es va revelar que el tram 
entre els dos túnels era el més proble-
màtic de l’obra. Primer perquè el tú-
nel té vetes d’aigua que el mantenen 
permanentment humit i segon perquè 
la carretera, a poc a poc, va cedint pel 
pes dels vehicles que hi transiten. 

El ferm cedia
Ara la situació es començava a fer peri-
llosa i la direcció general de carreteres 
de la Generalitat ha procedit a tallar la 
C-15 entre Capellades i Cabrera d’Ano-
ia per fer treballs de reparació del ferm 
que, segons totes les informacions, 

La C-15 esta tallada en direcció a Vilafranca a partir de l’enllaç amb Capellades

mantindran tallada la carretera durant 
quatre setmanes.
Això provoca que el viatge entre Igua-
lada i Vilafranca del Penedès s’allar-
gui en uns 15 minuts per trajecte en 

dies de climatologia benigna, perquè 
en cas de pluja i no diguem si nevés, 
l’increment de temps seria molt més 
llarg.
Ara, els cotxes i camions que vulguin 

Gent  
WWW.VEUANOIA.CAT

Hotalets de Pierola
Continua la divisió al voltant 
de la residència de gent gran

Igualada
Demà dissabte Fitness Solidari 
surt cap a Merzouga 

tornar a recuperar la C-15.
Els cotxes i els camions pesants tenen 
l’alternativa d’anar a Vilafranca -o Vila-
nova i la Geltrú- a través de l’autopista 
passant per Martorell, però en aquest 
cas a l’increment de la distància a re-
córrer cal sumar-hi l’import del peatge 
que cal pagar a Martorell.
Els cotxes que vagin -o tornin- a Va-
llbona, Piera, Hostalets de Pierola o 
Masquefa no es veuen afectats per 
aquest tall de carretera.

Obres també abans de Vilafranca
En aquest moment s’està construint 
el ramal que quedava pendent entre 
Vilafranca i Sant Pere de Riudebitlles 
que s’està fent de dos carrils per sen-
tit. Això provoca també un alentiment 
del trànsit que dura des de fa pràctica-
ment un any.
Tot plegat fa que la distància entre les 
capitals de l’Anoia i de l’Alt Penedès en 
poc temps s’hagi incrementat, en un 
moment en què les relacions comerci-
als entre les dues ciutats havien anat 
creixent. 

anar a la capital de l’Alt Penedès -o a 
Cabrera d’Anoia- han de sortir de la 
C-15 a Capellades i per l’anomenat coll 
de Mata arribar fins a la Font del Bosc 
i d’allà en direcció a Cabrera d’Anoia 

Plan------

Igualada
Entrevista al constructor 
Francesc Sabaté
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CAPELLADES /LA VEU
Aquest desembre el Mercat de Capella-
des canviarà la seva ubicació actual, als 
carrers del voltant del Capelló, per traslla-
dar-se al centre de la vila.
Tal i com ha explicat el regidor d’Urba-
nisme, Marcel·lí Martorell, “tant els para-
distes com els botiguers de Capellades 
com els mateixos compradors ens havien 
demanat moltes vegades que el mercat 
setmanal es tornés a fer el centre, un es-
pai que queda més a mà de tot i, sobretot 
ara, hi fa menys fred”.
Per això s’ha decidit que les parades, divi-
dides sectorialment en funció del gènere 
que portin, es distribueixin pel carrer del 
Fossar, la Plaça Verdaguer, el carrer 11 de 
setembre, la Plaça St. Jaume i el tram de 
carrer Pilar que arriba fins la Plaça Catalu-
nya on, de moment, no hi haurà parades 
per evitar que el terra es torni a fer malbé. 
Amb aquest canvi de situació s’espera 
potenciar el comerç. Dimarts es va infor-
mar els botiguers de Capellades d’aques-
ta decisió, que van trobar encertada.

ANOIA /LA VEU
El Departament de promoció econò-
mica i ocupació del Consell Comarcal 
de l’Anoia ha iniciat un curs de gestió 
d’empreses agroalimentàries. L’objectiu 
és proporcionar els coneixements bàsics 
per assegurar una correcta gestió de 
l’empresa. El curs s’adreça a tothomque 
tingui o treballi en una empresa agroali-
mentària: pagesos, artesans agroalimen-
taris, productors agroalimentaris...
El curs s’estructura en 8 sessions de tres 
hores cada una. El contingut inclou ges-
tió econòmica de l’empresa, seguretat 
alimentaria, prevenció de riscos laborals, 
la comercialització, l’implantació d’un 
sistema de qualitat, l’aplicació de noves 
tecnologies, Internet i xarxes socials.
Aquest curs que s’emmarca dins el pro-
jecte del Camp a la Taula, subvencionat 
per la Diputació de Barcelona mitjan-
çant la línia d’ajuts “Activitats de suport 
a empreses de productes alimentaris lo-
cals i de qualitat de la terra i el mar” de 
Teixit Productiu. 

LA POBLA /LA VEU
Una vintena de nens i nenes participen 
aquest curs, a les activitats que es fan 
a l’Equipament Infantil de can Galan, a 
la Pobla de Claramunt. S’ofereixen dife-
rents propostes per als infants: un espai 
de joc, un lloc per fer els deures, l’orga-
nització de festes populars i la realitza-
ció de tallers de manualitats.
Enguany la majoria de nens i nenes ins-
crits tenen entre 3 i 9 anys, tot i que el 
servei està obert per als infants fins a 12 
anys. L’horari és de dilluns a divendres, 
de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. 
Els preus són molt econòmics: un dia a 
la setmana val 11 € al mes; dos dies, 16 
€ al mes; tres dies, 21 € al mes; quatre 
dies, 26 € al mes, i cinc dies, 30 € al mes. 
A més, es fa un descompte del 10 % per 
família en el cas que hi hagi més d’un 
nen apuntat.
Les inscripcions per a portar infants a 
aquest equipament educatiu de Can 
Galan estan obertes durant tot l’any. 

El Mercat de 
Capellades ha canviat 
d’ubicació

El Consell inicia un curs 
de gestió d’empreses 
agroalimentàries

Una vintena d’infants 
participen de les 
activitats de Can Galan

MENÚ DE CAP D’ANY
CÒCTEL DE RECEPCIÓ Kir Royal

APERITIU
Anxoves de Santoña amanides a l’estil Els Curtidors

Cloïsses Gallegues amb salsa de pescadors
Gamba vermella de Huelva amb rovellons

PRIMER
Llagosta Canària a la planxa

*   *   *
Sorbet de llimona

*   *   *
SEGON

Medalló de �let de vedella amb foie
POSTRES

Carpaccio de mango amb gelat de vainilla i fruits del bosc

Protos Roble “Ribera del Duero”
Blanc Vaya Pasada “Penedès”

*   *   *
Cafès i licors

*   *   *
Cava Cavalló Graula Brut Nature

*   *   *
Cubalibre  o similars

COTILLÓ I MÚSICA EN DIRECTE AMB BALL FINS LA MATINADA

80 € + IVA
Tel. Reserves: 93 803 72 99

Rambla Sant Isidre, 12 - 08700 Igualada- Barcelona
Tel. 93 803 72 99 . els curtidors@gmail.com
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Demà surt la caravana de Fitness Solidari
IGUALADA/ LA VEU
Demà dissabte surt d’Igualada en di-
recció a Merzouga (Marroc) la caravana 
d’ajut humanitari de Fitness Solidari 
que organitzen el Gimnàs de l’Ateneu, 
FreeEvents i Solo Raids. Aquesta darre-
ra empresa s’ocupa de la logística del 
viatge que tindrà una durada de nou 
dies entre el desplaçament d’Igualada 
fins a Merzouga, la distribució del ma-
terial esportiu i escolar i el retorn.

37 persones
Composen la caravana de Fitness Soli-
dari fins a 37 persones, la majoria del 
quals viatgen fins a Merzouga per car-
retera acompanyant el material.
Els convocants fa setmanes que estan 
recollint material esportiu (també s’ha 
inclòs material escolar) que es distribu-
irà entre els joves d’aquella part del de-
sert, situada aprop de la frontera amb 
Argèlia.
La càrrega està composada per: 
86 bicicletes
180 samarretes tècniques
63 anoracs o jaquetes d’abric
840 peces d’abric
120 parells de sabatilles esportives
Tot aquest material es distribueix entre 
els joves de Merzouga, a través d’enti-
tats esportives locals que promocionen 

Dissabte i diumenge Fira 
de Nadal a Can Papaseit

VILANOVA DEL CAMI/ LA VEU
Els comerços associats a l’ACI  preparen la 
tercera edició de la Fira de Nadal que es 
farà aquest cap de setmana a Can Papas-
seit. L’any passat la fira va tenir molt bona 
acceptació de participants i de públic. 
S’espera que l’experiència es repeteixi 
aquest cap de setmana.
Hi haurà punts de venda de productes ali-
mentaris, vins, roba, informàtica, regals... 
S’han programat un seguit d’actuacions i 
col·laboracions de l’escola Artístic, Sweet 
India i un ritual de la bona sort a càrrec 
de Brillo de Hadas. Pels més petits es farà 
cagar el tió. Hi haurà un espai de joc que 
restarà obert de dos quarts d’11 del matí 
a dos quarts de 2 de la tarda amb jocs i 
tallers, manualitats de Nadal i d’altres 
activitats mentre els pares i mares visiten 
la fira. Es un servei gratuït i està adreçat 
a infants de 3 a 12 anys i en tindrà cura 
l’Associació de Lleure infantil i Juvenil En-
dinsa’t. A més els comerciants de Vilano-
va sortejaran lots de productes i alguna 
sorpresa més que es guarden.
Diumenge als volts de dos quarts de 
9 del vespre es farà el  sorteig entre els 
assistents d’un cap de setmana per dos 
adults i un infant a Port Aventura.
L’horari serà de 10 a dues de la tarda i de 
5 a 9 del vespre a Can Papasseit.

Una part dels components de Fitness Solidari amb el maerial a punt de carregar

la pràctica de l’esport entre els joves.
Una part del material, les samarretes 
tècniques i les sabatilles esportives, es 
repartiren en el transcurs d’una prova 
esportiva que es farà a Merzouga. 
La filosofia de Fitness Solidari és po-
tenciar la pràctica de l’esport com una 
activitat entre els joves. Això els ajuda 
a millorar la seva formació i hàbits de 
vida.
La distribució del material esportiu es 
fa a través d’entitats locals per no cau-
re en el costum tan negatiu de repartir 
les coses entre els infants i els joves del 

carrer, perquè el que han  de fer és anar 
a l’escola a formar-se i si troben turistes 
que els donen diners, els infants no vo-
len a anar a l’escola.
Pot xocar que entre el material hi hagi 
tantes peces d’abric, però és que a la 
zona de l’Atlas, per la seva alçària hi 
fa bastant de fred i, per tant, les peces 
d’abric són necessàries.

També material escolar
Entre el material que en aquesta terce-
ra edició del Fitness Solidari arribarà a 
Merzouga hi ha més de cinquanta qui-

los de material escolar que s’envien tot 
aprofitant la flota de vehicles que ha 
posat a disposició de la caravana, l’em-
presa anoienca Solo Raids. El material 
es lliurarà a una escola de Merzouga 
que necessita material escolar per mi-
llorar l’accés a l’ensenyament.
Des del segrest -ja resolt- dels tres ca-
talans que s’ha quedat a Catalunya una 
part de materials solidaris que les dife-
rents ONG’s catalanes recullen durant 
les seves campanyes.
Com que la caravana de transport que 
es feia fins al segrest ara no funciona de 
la mateixa manera, costa una mica més 
fer arribar el material solidari a deter-
minats punts de l’Àfrica, si ha de passar 
per llocs on hi ha perill de ser assaltat.

Tres anys de Fitness Solidari
Aquesta serà la tercera caravana que or-
ganitzen les tres empreses que formen  
Fitness Solidari: el Gimnàs de l’Ateneu, 
FreeEvents i Solo Raids. Cadascuna 
d’elles es dedica a una activitat concre-
ta i un cop l’any uneixen esforços per 
fer arribar el material esportiu que re-
cullen, als seus punts de destí.
La pràctica de l’esport, que per nosal-
tres pot ser una qüestió de voluntat, en 
determinats països està molt condicio-
nada per la manca d’equipament.



ORPÍ / JORDI PUIGGRÒS

L’empresa Energies Renovables d’Anoia 
(ERA) SL, promotora del parc eòlic d’Orpí,  
en projecte des del 2006, ha denunciat 
aquesta setmana públicament el “sabotat-
ge i vandalisme” de les seves instal.lacions 
de mesura del vent, que té ubicades en el 
terme municipal d’Orpí. L’acte de sabotat-
ge va tenir lloc el passat 22 de novembre.
Es tracta de la segona vegada que les tor-
res de medició d’ERA sofreixen actes de 
vandalisme, han apuntat fonts de l’empre-
sa. En ambdós casos la companyia promo-
tora ha presentat la corresponent denún-
cia davant els Mossos d’Esquadra.

Un parc a l’espera de ser una 
realitat, i amb forta oposició 
El parc eòlic d’Orpí està projectat amb 14 
aerogeneradors de 2,5 MW cadascun, de 
darrera generació, amb una potència total 
de 35 MW, i disposa de punt de connexió 
a una línia elèctrica de 110 kV a través del 
corresponent acord amb FECSA-ENDESA. 
Està ubicat en una zona classificada com 
compatible segons el vigent mapa eòlic de 
la Generalitat de Catalunya i, per tant, apte 
per acollir aquest tipus d’instal·lacions. 
En aquest moment el parc eòlic està en el 
procés final d’obtenció de l’autorització 
administrativa. Amb tot, l’esmentat parc 
ha comptat amb una forta oposició veïnal, 
i fins i tot municipal, procedent d’Orpí, Car-
me, la Llacuna i la Torre de Claramunt, ter-
mes afectats per a la seva hipotètica cons-
trucció. Únicament l’Ajuntament d’Orpí 
s’hi ha mostrat favorable, però no es pot 
dir el mateix d’alguns dels seus veïns.
Des de l’inici de la tramitació s’han realit-
zat múltiples gestions i tràmits per acon-
seguir l’autorització per la construcció del 
parc eòlic, “havent de sortejar dificultats 
de tot tipus que inclouen canvis en el tra-
çat de la línia d’evacuació i conversió de 
línia aèria a soterrada a instàncies d’alguns 
dels agents implicats. Totes aquestes actu-
acions s’han realitzat a requeriment dels 
mateixos, complint rigorosament les pres-
cripcions rebudes”, han expressat fonts de 
l’empresa ERA. 

L’empresa del Parc Eòlic d’Orpí denuncia 
el sabotatge de les seves instal·lacions

Per tal d’avaluar la viabilitat del parc eòlic 
és necessari instal·lar torres de mesura de 
vent en emplaçaments estratègics. El mes 
de maig de 2010 es van instal·lar noves 
torres de mesura, degudament autoritza-
des per la Direcció General d’Energia i Mi-
nes de la Generalitat de Catalunya. Aques-
tes torres en substituïen unes que havien 
resultat abatudes amb anterioritat. 
L’empresa ha explicat que el passat dia 22 
“es va produir un segon salvatge atemptat 
contra les torres de mesura. L’evidència de 
l’atemptat està a les imatges que mostren 

com els cables s’han tallat amb cisalles  
o elements similars. La caiguda fortuïta 
de les torres està totalment descartada, 
tenint en  compte, a més a més, que els 
autors de l’atemptat vàren robar diversos 
elements de mesura i control”.  ERA ha va-
lorat en 130.000 euros el cost del material 
abatut.

Violència i destrucció 
abans que diàleg
L’empresa lamenta que les seves instal-
lacions siguin “atacades per persones que, 
emparant-se en l’aïllament de la zona i 
segurament en la foscor de la nit, volen 
imposar la seva voluntat per mètodes vi-
olents i infringint les lleis més elementals 
com són el respete a la legalitat i l’autoritat 
i la propietat aliena”, i a més “topa amb uns 
vàndals que empren la violència i la des-
trucció en comptes del diàleg.   
Energies Renovables d’Anoia vol donar a 
conèixer aquests fets intolerables i denun-
ciar que “en el procés de tirar endavant 
una inversió en una instal·lació com un 
parc eòlic, amb afectacions mínimes al 
territori, amb el consens dels municipis on 
es vol instal·lar i emparada per la legislació 
vigent”. L’empresa també vol manifestar 
que “malgrat aquesta acció salvatge, pros-
seguirà les tasques de tramitació del parc 
eòlic tal com marca la legislació catalana, 
fins obtenir tots els permisos que possibi-
litin la seva construcció”.  

Entra en servei el nou ABS 
Igualada Nord de les Comes

IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS 

Dimecres d’aquesta setmana va obrir 
al públic la nova Àrea Bàsica de Salut 
d’Igualada Nord, l’ambulatori construït a 
les Comes, prop de l’Hospital. El centre ja 
va acollir aquell dia els primers pacients, 
tot i que, segons ha explicat l’alcalde 
d’Igualada i president del Consorci Sani-
tari de l’Anoia (CSA), organisme respon-
sable de la seva gestió, encara hauran 
de passar alguns dies per a que estigui 
a ple rendiment. Per exemple, el nou ser-
vei d’odontologia. Jordi Aymamí va ex-
pressar la seva satisfacció “per un procés 
iniciat ara fa 10 anys i que finalment ha 
arribat a bon port”.
El CAP Igualada Nord compta amb tres 
plantes i prop de 2.200 metres quadrats 
i es divideix en l’àrea bàsica de salut i el 
centre de salut mental, que fins ara esta-
va ubicat a l’antic Hospital Comarcal.
D’aquesta manera, Igualada ha desdo-
blat l’àrea bàsica de salut permetent així 
que la ciutadania estigui repartida en dos 
centres segons la zona on visqui, el CAP 
Igualada Nord i el CAP Igualada Urbà (el 
del  final del passeig Verdaguer). Així, els 
habitants d’Igualada hi guanyen ja que 
cada metge tindrà a partir d’ara menys 
pacients assignats i per tant podrà dedi-
car més temps a cada malalt, disminuint 
la llista d’espera i el temps d’espera per a 
consulta. S’ha de destacar que Igualada 
ja havia tingut dos ambulatoris, fins que 
es va tancar el de la plaça d’Espanya, que 

donava servei al centre de la ciutat.
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 Comes 
i gran part del Pla de Sant Magí (Poble 
Sec i Set Camins). La ciutadania que no 
estigui segura a quin centre pertany, pot 
consultar-ho a la web d’Atenció Primària 
Igualada Nord o al telèfon 938 075 800. 
L’ABS Igualada Nord ofereix atenció pro-
gramada, urgent i domiciliària i serveis 
d’atenció continuada els caps de setma-
na, nits i festius. 
Els serveis que ofereix són Medicina i in-
fermeria de Família, Pediatria i infermeria 
de Família, Odontologia, Proves diag-
nòstiques i procediments (petita cirur-
gia, infiltracions, cures, etc.), Programes 
de prevenció i de promoció de la salut, 
Atenció a la salut sexual i reproductiva, 
Atenció comunitària, Atenció de serveis 
socials i Atenció psicològica.  El centre 
estarà obert des de les 8 del matí a les 
9 del vespre de dilluns a divendres i dis-
sabtes de 9 del matí a 3 de la tarda.  Si 
l’usuari requereix d’assistència urgent 
fora de l’horari d’obertura del centre, a 
partir de les 9 del vespre es poden dirigir 
a l’Hospital d’Igualada (Urgències) i, dis-
sabtes a la tarda i diumenges fins a les 9 
del vespre al CAP Igualada Urbà. 
El nou centre està gestionat -no sense 
una agre polèmica que ha durat mesos- 
pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) que 
gestiona l’Hospital d’Igualada.   

Torre abatuda.
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La torre, literalment arrencada.

Interior del nou centre.
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Hostalets de Pierola, un poble cada vegada més 
dividit pel projecte de residència
HOSTALETS DE PIEROLA/ J. SINGLA
Tot i que l’equip de govern de l’ajunta-
ment dels Hostalets del Pierola va com-
plir el seu compromís de modificar l’ano-
menada “línia vermella” dels límits de la 
requalificació urbanística realitzada per 
al projecte de construcció d’una residèn-
cia per a Gent Gran, la situació social al 
municipi entre els partidaris i detractors 
del projecte no s’ha tranquil·litzat.

Mala ubicació
El ple, que es va perllongar més enllà de 
les dues hores, no va servir per convèncer 
als detractors del per què de la ubicació 
que proposa l’equip de govern -a uns 500 
metres del centre del poble- que sembla 
que va ser una ubicació a partir de la pre-
tesa cessió gratuïta dels terrenys, que fi-
nalment no va ser així i es varen comprar 
per uns set-cents mil euros.
Mentre la majoria de govern defensa la 
ubicació, el grup socialista la rebutja i 
no sempre amb arguments prou sòlids. 
I amb l’oposició a la ubicació concreta, 
sorgeixen també les acusacions de me-
galomania pel que alguns consideren un 
projecte que supera de molt les neces-

El ple de l’ajuntament no va pas acostar posicions

sitats presents dels Hostalets o fins i tot 
que hauran de passar més de vint anys 
perquè hi hagi demanda suficient com 
per omplir els habitatges tutelats, el cen-
tre de dia i la residència assistida.
Però com passa habitualment en els de-
bats polítics, els regidors tenien més inte-
rès en desqualificar el contrari que en ex-
plicar al públic assistent i expectant, tots 
els per què d’un projecte que és desitjat 
per la majoria, genera tanta controvèrsia.
El ple va debatre el document aportat per 

un grup de veïns amb unes dues-centes 
signatures -és el que vàrem publicar a 
les nostres pàgines en l’edició del dia 19 
de novembre- que fou valorat de forma 
diferent pels representats dels grups mu-
nicipals.
Mentre els grup municipal del PSC a 
l’oposició, en paraules de Pere Barbado, 
l’exalcalde dels Hostalets, donava la raó 
als veïns els altres grups municipals en 
matisaven alguns aspectes però aprofi-
taven per acusar a algun dels membres 

del PSC d’haver anat per les cases reco-
llint signatures i fins i tot d’enganyar als 
sotasignants.

Comunicació per escrit
Rosa Maria Pujol, la catedràtica que ja va 
intervenir en l’anterior ple, per impossibi-
litat física -està de viatge professional- va 
enviar una comunicació on exposava per 
escrit totes les seves queixes al voltant 
del projecte de residència. Al final de la 
comunicació demanava ser rebuda per 
l’alcalde i el regidor d’urbanisme per par-
lar del projecte de la residencia.
Per al regidor d’Urbanisme Joan Raldiris 
“és interessant que ara les queixes siguin 
contra la mida dels habitatges i no contra 
la ubicació” però va ser tallat interpeŀlant-
ho “perquè estem parlant del que no ens 
agrada del projecte i ho fem defensant 
que la ubicació i la forma de fer-ho no és 
la correcta”. Tant l’alcalde com el regidor 
es varen comprometre públicament a re-
bre a la interpeŀlant.
Amb tot però les dificultats de l’equip de 
govern no havien acabat. Una veïna dels 
Hostalets, Maite Luis, infermera de profes-
sió, va distribuir entre els assistents un full 

escrit on comparava la diferència que hi 
ha entre una residència assistida -que és 
únicament per a majors de 65 anys- i una 
residència d’habitatge dotacional públic, 
com figura en el projecte  es destina a un 
col·leciu de persones en situació d’exclu-
sió o víctimes de maltractament. Que és 
un destí molt diferent a la residència per 
a persones grans que és el que demanda 
la gent dels Hostalets de Pierola.

Hi ha més diners
No sabem si Jordi Calpe, en una de les 
seves escasses intervencions al ple, va 
estar gaire encertat perquè va dir que 
efectivament “l’habitatge dotacional pú-
blic depèn d’Habitatge i les residències 
tutelades depenen de Benestar Social. I 
a Habitatge hi ha més possibilitats de fi-
nançament, en aquest moment”.
La diferència és que les accions de Benes-
tar Social van destinades al benestar de 
les persones grans o amb dependència 
i les inversions d’Urbanisme en un cas 
així anirien destinades a acollir persones 
marginades, col·lectiu sobre el qual enca-
ra no s’ha manifestat ningú a favor -ni en 
contra- als Hostalets de Pierola.
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VILANOVA DEL CAMI / LA VEU
El proper 13 de desembre quedarà 
oberta la matrícula per inscriure’s al curs 
“M’ho dius en català?”. Es tracta d’un 
curs bàsic (1) de llengua catalana adre-
çat a persones alfabetitzades que volen 
aprendre a parlar i escriure en català.
El curs que anirà a càrrec de Tània Farré 
es farà del 25 de gener al 28 d’abril de 
2011, els dimarts i els dijous al matí, en 
horari segons el nivell, a l’Edifici d’Enti-
tats de Vilanova del Camí.
El període d’inscripció comença el pro-
per dia 13 i finalitza el 20 de gener. 

Nou curs per aprendre a 
parlar i escriure en català

ÒDENA / LA VEU
El dissabte 27 de novembre l’actriu Bea 
Insa va fer un seguit de monolegs al vol-
tant del Dia Internacional per l’eradicació 
de la violència envers les dones. En cap 
moment va deixar d’utilitzar el to d’hu-
mor tot i que la temàtica inclou un com-
promís seriós. Es dirigia a una suposada 
interlocutora mentre li explicava intimi-
tats de la seva relació amb el seu marit 
Antonio i amb d’altres homes. La Maria, 
que és el nom de la protagonista, també 
parla del seu cunyat que també viu a casa 
d’ ells. L’actriu passa per diferents estats i 
escenaris, primer la veiem amb una bata 
verda lluenta d’estar per casa i aquest co-
lor viu és el què combina amb les seves 
paraules, tot i especificar experiències 
personals de violència de gènere. Més 
tard es canvia de vestuari, duu un vestit 
marró fosc i a la vegada demostrarà la 
seva faceta músical tocant un violí. Des-
prés tocarà un acordió tot baixant de l’es-
cenari i arribar fins a platea. Abans però 
també cantà una cançó.
El darrer monòleg és protagonitzat per 
un nou personatge: una dona de l’Espa-
nya profunda, rude que va fer riure molt 
al públic. En aquest cas ella era la que 
matà a més d’un home mentre  en els 
monòlegs anteriors ella era la víctima.
L’espectacle, que es realitzà al Teatre Cen-
tre Unió Agrícola d’Òdena,  és inclòs en la 
programació de la Mancomunitat Inter-
municipal de la Conca d’Òdena. El Presi-
dent de la Comissió de Serveis a les per-
sones de la MICOD és l’ alcalde d’Òdena 
Francisco Guisado que amb la regidora  
d’Igualatat i Ciutadania Anna M. Garcia, 
assistiren a la representació.

PIERA /LA VEU
Per tercer any consecutiu,  el passat  dis-
sabte es va celebrar la Festa de la Rosta 
amb la finalitat de promocionar l’oli de 
Piera i compartir amb el poble el fruit 
de les oliveres municipals, de les quals 
aquest any se n’han recollit uns 700 
quilos d’olives i que, finalment, es van 
poder sortejar mig centenar d’ampolles 
de 2 litres. 
Els assistents van poder degustar l’oli 
amb torrades i participar en el concurs 
d’allioli en el mateix escenari habilitat 
a la nau de Cal Sanahuja. Les tres gua-
nyadores d’aquest concurs van ser Núria 
Albiol, Mari Carmen Maneja i Ángeles 
Yuste, que van ser premides amb ampo-
lles d’oli. 
També es van lliurar els premis als mi-
llors aparadors, que van ser el primer 
premi per a la perruqueria Urbana, el 

La Festa de la Rosta reparteix més de cent 
litres d’oli de les oliveres municipals

segon per a la Pastisseria Mora i dos ter-
cers premis per a Heyre i la pastisseria 
Carreño. 
En la celebració de la Festa de la Rosta hi 
havia punts de venda i informació dels 
principals productors de Piera, botigues 
relacionades, una parada del ceramista 

local Joan Mera i inflables per als més 
menuts. La participació es va completar 
amb entitats com els Falcons de Piera 
amb la botifarrada, l’Associació de veïns 
de Can Canals i la Venta-Can Mussarro 
amb les migas, l’Associació de Dones i 
els veïns de Can Mas. 
 

Els guanyadors del concurs d’allioli amb els seus morters

IGUALADA / LA VEU
El passat divendres, 26 de novembre, 
MIPS Fundació Privada entitat sense 
ànim de lucre, va organitzar l’acte lliu-
rament de la I convocatòria de beques 
“MIPS 2010” destinada a estudiants de la 
comarca que estan cursant medicina.
MIPS és una entitat amb molts anys 
d’experiència en el món de l’assistència 
mèdica, i ofereix una alternativa de qua-
litat a la sanitat de l’Anoia i la Catalunya 
Central. Oferim una assistència mèdica 
personalitzada i a l’avantguarda de les 
noves tecnologies, amb un ampli quadre 
d’especialitats mèdiques i amb un equip 
de més de cent professionals.
És finalitat de MIPS Fundació organitzar o 
contribuir a l’organització de congressos, 
cursos, concedir ajudes a la publicació de 
llibres, monografies, estudis o tesis, be-
ques, borses d’estudis, afavorir els inter-
canvis científics, realitzar i subvencionar 
programes i activitats docents i d’investi-
gació o esdeveniments diversos relacio-
nats amb els objectius fundacionals.

MIPS, Fundació privada lliura les primeres 
beques per a estudiants de medicina

El programa d’ajudes per a aquest curs 
acadèmic constava de beques per un im-
port de 1000 euros cadascuna destinades 
als alumnes de la convocatòria d’octubre 
de 2010-2011.
Les beques van ésser concedides a aquells 
estudiants que es troben al inici o bé en 
qualsevol curs de la seva carrera universi-
tària de Medicina, i que han assolir el seu 
compromís de seguir formant-se.

Els beneficiaris d’aquestes beques MIPS 
2010 són : Mariona Borràs i Mora, Èlia 
Domènech i Marsal, Carlota Llorach i An-
drés, Mireia Senserich i Roset, Berta Solà i 
Enriquez, Laura Valls i Bartrolí, Jordi Vives 
i Moreno.
Els set estudiants que van aconseguir la 
beca varen recollir la seva credencial el 
passat divendres de mans dels membres 
del Patronat de la entitat. 

Magnífica actuació de 
Bea Insa a Òdena

Bea Insa durant la seva actuació a Òdena

Els estudiants de medicina que han obtingut beques MIPS 2010

ÒDENA / LA VEU
Des del Casal d’Avis d’Òdena hi ha previst 
realitzar la Festa Prenadal amb una sorti-
da cap a Montblanc i Reus. A Montblanc 
es farà una parada a la fàbrica artesanal 
de neules. I a la capital del Baix Camp es 
podran veure els tres mercats: el d’artesa-
nia, el setmanl i el de Santa Llúcia que se 
celebra al centre històric. 
Es dinarà en un restaurant d’Alcover on 
també hi haurà un show especial i ball 
amb música en directe. 
Qui vulgui apuntar-se pot fer-ho al Casal 
d’Avis del nucli d’Òdena de dilluns a di-
vendres de 5 a 7 de la tarda o bé trucant 
al telèfon 93 804 02 71 (Jaume).

Sortida de pre Nadal del 
Casal d’avis d’Òdena a 
Montblanc i Reus

IGUALADA/ LA VEU
El club amics del Gos organitzarà a la 
Biblioteca Central d’Igualada del 15 de 
desembre al 5 de gener una exposició de 
fotografies de la festa Canina, realitzada 
els dies  13 i 14 de novembre de 2010.
Per poder participar només has de pre-
sentar com a màxim tres fotografies ta-
many 20x 30 cm, sense suport rígid.
Les obres s’hauran de lliurar abans del 
5 de desembre al restaurant Marsal (Av. 
Montserrat, 25 d’Igualada), o bé el 5 de 
desembre a les instal·lacions del Club , Cr. 
D’Igualada a Òdena BV-1106. Sortida 557 
Autovia A2),de 10 a 13h. 

Exposició fotogràfica del 
Club Amics del Gos
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La Sardinada Popular el Mercat de la Masuca 
va repartir 1.200 sardines

ANOIA/ LA VEU
El Consell Comarcal de l’Anoia ha fet 
una aportació econòmica extraordinà-
ria de 50.000 euros per poder fer front 
a situacions d’urgència social. Aquests 
diners, que procedeixen del contracte 
programa amb el departament d’Acció 
Social i Ciutadana de la Generalitat, es 
destinaran a proporcionar a les perso-
nes i famílies amb més necessitats pro-
ductes de primera necessitat com ara  
kits d’alimentació bàsica i  bolquers, a 
més d’atorgar una aportació a Càritas 
arxiprestat Anoia-Segarra.
Així, els serveis social bàsics de l’Anoia, 
lliuraran més de 900 paquets de bol-
quers i 500 kits d’alimentació bàsica, a 
persones i/o famílies dels municipis de 
la comarca per poder donar cobertura 
aquestes situacions de necessitat. 
Aquests kits d’alimentació bàsica inclo-
uen aliments necessaris per a la subsis-
tència d’una família.
Càritas arxiprestat Anoia - Segarra mit-
jançant un conveni de col·laboració 
amb l’ens comarcal, rebrà una aporta-
ció de 20.000 euros per poder fer front 
a pagaments d’urgència social de famí-
lies que pateixen grans dificultats eco-
nòmiques. 

El Consell Comarcal 
de l’Anoia aporta 
50.000 euros per casos 
d’emergència social

IGUALADA/ LA VEU
La primera Sardinada Popular, dissabte, 
al Mercat de la Masuca d’Igualada va 
tenir molta participació. Organitzada 
per l’Associació de Botiguers del Mercat 
de la Masuca i l’Ajuntament, amb la col-
laboració del Unión Cultural Extremeña 
Anoia, la sardinada va repartir gairebé 
1.200 raccions de sardines a clients i ha-
bituals del Mercat de la Masuca.  
Els organitzadors es mostren molt satis-
fets per l’èxit assolit en aquesta degus-
tació on es van repartir més de 2.400 
sardines i 1.300 llesques de pa, així com 
també més de 25 litres de vi. La Sardina-
da Popular es va fer davant del Mercat, al 
carrer de Joaquima Vedruna, que es va 
omplir de comensals. 

Un grup d’animació va amenitzar la jor-
nada bromes, actuacions i comentaris 
amb bona part dels participants. 
Una climatologia benigna i la bona olo-
reta que desprenien les sardines, va per-
metre a tothom, poder disfrutar d’una 
sardinada que en alguns moments va 
registrar cua de persones, tot i que foren 
cap a vint els cuiners i cuineres que pre-
paraven les raccions de sardina, pa amb 
tomàquet i un got de vi.¡. 
Durant tota la setmana, els paradistes 
membres de l’Associació de Botiguers 
d’Igualada van repartir, entre els seus 
clients, els tiquets de participació per 
aquesta primera Sardinada Popular del 
mercat de la Masuca que a bvens egur 
tindrà continuitat.

ANOIA/ LA VEU
Ahir dijous i avui divendres, una repre-
sentació de la Comissió de Reis d’Igua-
lada ha estat especialment invitada 
a participar en la 1a. Convenció de la 
Festa dels Reis Mags d’Alcoy, amb mo-
tiu de la commemoració dels 125 anys 
d’existència d’aquesta festa.
Els actes van començar el migdia d’ahir 
dijous amb una recepció oficial a l’Ajun-
tament d’ Alcoy durant la qual es va fer 
la presentació oficial de la Festa dels 
Reis Mags d’Alcoy, a càrrec d’Adrian 
Espi Valdés,  Acadèmic de Belles Arts 
de les acadèmies de València, Madrid, 
Barcelona i Sevilla..
Els actes varen continuar amb la Po-
nència: “Auto y Cabalgata de Santillana 
de Mar (Cantabria)- 50 años de Histo-
ria”; presentació de l’ Auto Sacramental 
dels Reis Mags de La Canyada ( Alacant) 
i la presentació de la Cavalcada dels 
Reis d’Igualada, a càrrec de Eduard 
Creus i Vilarrubias, membre de la Co-
missió igualadina. Els actes del dijous 
finalitzaren amb la presentació del lli-
bre commemoratiu del 125 anys de la 
cavalcada d’ Alcoy.
Per avui divendres és previst que du-
rant el matí es facin diferents presen-
tacions d’ “Autos Sacramentales” de les 
localitats de Sangüesa (Navarra), de “El  
Viso ( Còrdoba); Alcazarejos ( Córdoba) 
i  La Cañada (Alacant).

La Comissió de la 
Cavalcada de Reis 
participa a la convenció 
de Reis Mags d’Alcoy
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IGUALADA /J.SINGLA
Igualada viurà el dissabte 11 de desembre 
un extraordinari concert a la basílica de 
Santa Maria.
En Frederic Prat i Xavier Cassanyes han 
aglutinat tres corals i una orquestra per 
posar en escena el concert J.S. Bach: Mu-
sica i Llegat que compara la música abans 
de Bach i després d’aquest compositor 
que va revolucionar la música del seu 
temps.
Les corals Noves Veus de Capellades, Orfeó 
de Santa Coloma de Queralt i la Capella de 
Música de La Tossa i l’Orquestra de Cam-
bra de l’Escola de Música de Capellades 
interpretaran en la primera part músiques 
anteriors a Bach i la clouran amb la cantan-
ta número 4 de Bach.
La segona part començarà amb peces de 
dos nens prodigi: Mozart i Mendelson i 
acabarà amb l’estrena de Nefertari, La Rei-
na composada per Xavier Casanyes.
Amb aquest director hi hem mantingut 
una conversa al voltant del concert del dia 
11 i de la música en general.
“Parlant amb en Frederic Prat ens va sorgir 
la idea de fer un concert posant a Bach al 
centre i músiques anteriors i posteriors” 
ens explica Cassanyes.
Abans de Bach la música i l’art en general 
estava en mans de l’església que era el lloc 
on es cantava. “La gran evolució arrenca a 
Notre Dame de París amb l’Ars Antiqua i 
l’Ars Nova des d’on va passar al poble i això 
li va donar la gran evolució”.
El poble va utilitzar a trobadors i joglars 
per a fer les seves justes poètiques en 
honor a les dames.  “El trobador més engi-
nyós s’emportava el gat a l’aigua. D’aquest 
estil cantem el Dindirindin. Al principi la 

Dissabte dia 11 arriba a Santa Maria el 
concert, J.S. Bach Música i Llegat

música d’església bàsicament el gregorià 
en una església gran, en penombra, deixa-
va als fidels en un estat de meditació que 
després el sermó del capellà entrava sense 
esforç a la ment dels fidels”.

Arriben els humanistes
Aquesta situació es trenca amb l’aparició 
dels humanistes que comencen a aparèi-
xer autors que canten a l’amor sense eu-
femismes. Fins i tot alguns clergues feien 
cançons amoroses i romàntiques.
“Especialment a França i Itàlia apareixen 
les festes populars on el poble fa les se-
ves músiques. El Rossinyol per exemple 
és musica del segle XIV que ha perdurat 
als nostres dies. Actualment en cantem 
tres estrofes però la versió original segu-
rament en té més de quaranta” opina en 
Xavier Casanyes.
Johan Sebastian Bach va posar els fona-
ments de la música moderna i a partir d’ell 
la música ha evolucionat fins als nostres 

dies.
En el concert del dia 11 de desembre 
s’estrenarà Nefertari, La Reina “jo la tenia 
pràcticament composada i al veure la 
possibilitat d’estrenar-la amb tres corals i 
l’orquestra de l’Esmuc no ho vaig dubtar. 
M’ha agradat sempre la figura de la reina 
Nefertari perquè va ser la primera dona en 
signar un tractat de pau que va estalviar 
milers de vides. Va ser el primer tracta de 
pau de la història. És una forma d’home-
natjar al seguit de grans dones que han 
existit i la història no els ha fet justícia. Els 
egipcis tractaven a les dones molt millor 
fins i tot del que les tractem actualment”. 
El concert J.S. Bach Música i Llegat es va 
interpretar a Santa Coloma de Queralt i 
també a Capellades. Dissabte 11 es repre-
sentarà a la Basílica de Santa Maria d’Igua-
lada. Una bona ocasió per a assistir a una 
estrena musical i gaudir de peces impres-
cindibles de la cultura universal.

Xavier Cassanyes, director de la coral Noves Veu  i compositor de Nefertari, La Reina

VILANOVA DEL CAMI / J. SINGLA
El periodista esportiu i conegut madri-
dista, Tomàs Guasch, va ser un dels per-
sonatges coneguts que va participar a 
la presentació dels actes que la Peña 
Madridista de Vilanova del Camí prepa-
ra per a l’any vinent en què celebrarà el 
vint-i-cinquè aniversari de l’entitat.
Antoni Lorente, president de la Peña, 
acompanyat de directius de la seva 
junta, de la Federació de Penyes Ma-
dridistes i de dos membres de la Penya 
Blau Grana, va explicar que l’aniversari 
tindrà sis actes que es perllongaran des 
de l’abril fins al novembre.
Els actes d’aniversari començaran el 23 
d’abril amb l’arribada de la rèplica de la 
Copa d’Europa que el Real Madrid ha 
guanyat nou vegades.
Una setmana més tard, es farà la recep-
ció oficial a l’ajuntament de Vilanova 
amb assistència de directius de l’entitat 

La Peña Madridista de Vilanova del Camí 
va presentar els actes d’aniversari

dinaris de la celebració.
L’aniversari es clourà el dia 26 de no-
vembre amb un sopar de cloenda. To-
màs Guasch, actualment a la Cope, es 
va comprometre a assistir a alguns dels 
actes de l’aniversari

blanca.
Una arrossada popular pel primer cap 
de setmana de maig i la tradicional 
musclada de l’Onze de Setembre que 
aquest any anirà destinada a la Peña 
Madridista, seran els actes més multitu-

Membres de la Peña Madridista i de la Blaugrana de Vilanova amb el periodista Tomàs Guasch

IGUALADA

Av. Països Catalans s/n 
Centre Comercial Carrefour

Tel 93 804 39 00

Els propers festius. 
6, 8, 12, i 19 

(desembre)

obrim !
Matí :
11.00 a 14.00
Tarda:
 16.30 a 20.30

ELS PRATS DE REI

Crta d’Igualada s/n
Tel 93 868 00 61

obert diumenges matí



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
3 de desembre de 2010 19WWW.VEUANOIA.CATGent  

Montbui desenvolupa diversos plans d’ocupació
MONTBUI/ LA VEU
L’ajuntament de Montbui està treballant 
per pal·liar els efectes de la crisi econòmi-
ca entre els ciutadans de Montbui. Durant 
els darreres mesos, des del departament 
de Promoció Econòmica de l’ajuntament 
–Mont-Activa- s’han aconseguit nom-
brosos projectes per millorar l’ocupabi-
litat de les persones en situació d’atur. 
L’Ajuntament ha posat en marxa diversos 
projectes ocupacionals, en el marc de les 
polítiques actives d’ocupació, que han 
contribuït a la millora de molts ciutadans 
de Montbui.
Els diferents projectes encetats són:

Casa D’Oficis de Jardineria
Programa ocupacional consistent a for-
mar a 10 joves en l’ofici de jardineria. 
Aquests joves, aturats menors de 25 anys 
que no hagin acabat la ESO, reben for-
mació durant un període de sis mesos i 
seran contractats per l’Ajuntament durant 
un altre període de sis mesos per realitzar 
tasques de jardineria en els espais públics 
del municipi, posant d’aquesta manera 
en pràctica la formació rebuda i gaudint 
d’un contracte de treball que els facilita-
rà experiència laboral per a una posterior 
incorporació al mercat de treball. La for-
mació que han de rebre complementa 

ARMPA tanca amb èxit 
el seu cicle de xerrades

IGUALADA/ LA VEU
Dimecres l’Associació per a la Rehabilita-
ció del Malalt Psíquic de l’Anoia tancava 
el cicle de conferències d’aquest 2010 
amb la sala de la biblioteca de Cal Font 
plena de gom a gom. El codirector de la 
Fundació Joia, Enric Arqués, amb “Una 
experiència radiofònica: ràdio lunètica, 
una eina de socialització” va explicar el 
treball que des de la ràdio fan persones 
amb malaltia mental i l’important pa-
per sociabilitzador que suposa aquesta 
ocupació per al col·lectiu. “Lunètica és 
un programa dedicat a tots els llunàtics 
que han de ser tractats amb ètica” i va 
animar a l’associació a desenvolupar un 
projecte de les mateixes característiques 
amb l’objectiu principal de generar un 
canal de comunicació social, lliure i au-
tònom, per poder lluitar contra l’estigma 
que comporten els problemes de salut 
mental. Lunètica s’emet per Radio Kanal 
Barcelona (RKB), en el 106.9 del fm cada 
divendres de 17 a 18 hores.
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 .

l’aprenentatge de l’ofici de jardiner amb 
matèries bàsiques: català, ciències socials, 
medi ambient o matemàtiques. També 
rebran formació complementària que els 
hi permetrà accedir als examens oficials 
per obtenir la ESO en el cas que estiguin 
interessats.
El programa va començar el 14 d’octubre i 
té una durada d’un any (sis mesos de for-
mació i sis mesos de contracte laboral).

Cursos de Formació Ocupacional
A mitjans de desembre finalitza el darrer 
dels cursos d’informàtica que s’han anat 
impartint al llarg del 2010 a la Vinícola. 
Aquest any s’han realitzat un total de 12 
cursos d’informàtica de diferents nivells, 
que han beneficiat a un total de 62  perso-
nes en situació d’atur.

Plans d’ocupació Extraordinaris
Aquests plans que finalitzen el mes de 
gener, han contribuït a donar una feina 
remunerada a 27 persones del municipi, 
que han desenvolupat tasques de digi-
talització de documents, rehabilitació 
d’edificis públics i d’instal·lació d’una xarxa 
d’entubament de fibra òptica a diverses 
zones del nucli urbà. El programa va co-
mençar el 15 de juliol i ha permès al mu-
nicipi endegar gran quantitat de petites 

reparacions, així com mantenir i conservar 
electrònicament una documentació de 
gran valor històric.

Plans d’Ocupació Ordinaris
A la darrera convocatòria de plans d’ocu-
pació, l’ajuntament de Montbui va elabo-
rar un projecte ambiciós per tal d’aconse-
guir més contractes per a Montbui. Es van 
sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalu-
nya un total de 6 projectes ocupacionals 
amb l’objectiu de donar ocupació a un 
total de 47 persones. Aquests Plans han 
estat aprovats en la seva totalitat i, amb 
una durada de 6 mesos, l’Ajuntament ha 
procedit a contractar a aquestes 47 perso-
nes del municipi per a realitzar les tasques 

següents: Auxiliars de la llar per  a la gent 
gran; peons forestals per a la neteja de 
boscos; brigada d’obres i manteniment; 
personal de suport per atendre al depar-
tament de Serveis Socials; personal per 
a la nova deixalleria municipal i personal 
per dinamitzar la sala polivalent del nucli 
antic. Es van iniciar el 24 de novembre i es 
mantindran fins el 23 de maig.

El futur immediat
Per al 2011 s’ha sol·licitat i ja es té aprovat 
un altre projecte ocupacional de gran 
envergadura: plans d’ocupació per a 62 
persones, que començaran a treballar a 
mitjans del 2011 i que tindran, també, una 
durada de 6 mesos. 

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS S.L. - Av. Europa 4, nau 2 (Polígon Industrial Les Comes) . 08700 IGUALADA. Tel.: 93 801 91 45 
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IGUALADA /J.SINGLA
En Francesc Sabaté i Saumell fa gairebé 
cinquanta anys que es dedica a 
la construcció. Fill de paleta, va estudiar 
aparellador i, amb el títol sota el braç, va 
fundar la seva empresa on actualment hi 
treballen també els seus tres fills.
Fa pocs dies,  ha estat guardonat amb el 
Premi Alex Mazcuñàn i Boix dels Apare-
lladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Barcelona, en la seva pri-
mera edició, un premi que reconeix una 
trajectòria professional, humana i social 
dels col·legiats, i en el seu cas particular 
en reconeixement a la seva tasca social 
en el camp de l’educació, el lleure i l’orga-
nització gremial.
Home dialogant, Francesc Sabaté intenta 
que l’administració entengui un gremi, 
el de la construcció, que no passa per 
bons moments. De tot això en parlem en 
aquestes pàgines.

La construcció té la culpa de la crisi 
actual?
Crec que no. En aquests moments la cri-
si no és sectorial sinó que afecta tots els 
àmbits de la vida econòmica del país. La 
construcció és un sector més dels afec-
tats per la crisi.
La crisi no la ha generat la construcció 
sinó un cúmul de disbarats a 
nivell mundial (on hi estem inclosos).

Què ha passat amb tota la riquesa que 
es va generar aquests anys de bonan-
ça passats?
La riquesa no existeix fins que hom la re-
alitza. Si tens un habitatge que et diuen 
que està augmentant de preu però no el 
vens, aquest augment no el trobes enlloc, 
però si quan el vols vendre hi ha hagut 
una davallada de preus, et trobes amb el 
valor real que sempre és del moment en 
què transformes un bé en diners.
Els preus osciŀlen amb una tendència a 
anar pujant any en any. Estem vivint un 
moment de davallada general i, en ha-
bitatge, podem dir que ens trobem ara 
amb els preus que hi havia fa set o vuit 
anys. Els preus han pujat i han baixat i ara 
penso que estan estabilitzats i no crec 
que tornin a baixar.

Què fan les empreses de construcció?
En aquest moment es fa poquíssima obra 
nova. Penso que el que caldrà fer és dedi-
car-se a la rehabilitació del parc d’habitat-
ges que s’ha envellit. Hi ha un important 
parc d’habitatges a Catalunya construït 
entre el cinquanta i seixanta que neces-
sita una rehabilitació.
S’anirà fent a poc a poc perquè els pro-
cessos de rehabilitació requereixen de 
personal molt qualificat i molt variat.

S’ha fet bona arquitectura a Igualada 
aquests anys passats?
Al meu entendre una bona arquitectura 
ha d’anar acompanyada d’una bona pla-

Francesc Sabaté: “La construcció a l’Anoia no tindria 
crisi si hi hagués trens i carreteres eficients”

nificació i unes bones normatives urba-
nístiques. Un excés de normes priva de 
la creativitat i crec que a Igualada hi ha  
massa normes urbanístiques diferents. 
Massa “Claus d’actuació”. Els  arquitectes 
estan molt encotillats i amb menys claus 
es podia haver fet millor arquitectura. La 
ciutat s’ha d’esponjar i treure claus urba-
nístiques.

L’Entesa per Igualada va proposar un 
POUM que el sector de la  construcció 
-i altres sectors de la ciutat- va rebutjar 
i ara està vigent un Pla General molt 
antic. Pot estar la ciutat sense pla ur-
banístic?
Si una ciutat està viva necessita un pla 
que estimuli i ordeni el creixement i la mi-
llora, però es va demostrar, amb números 
a la mà, que el POUM proposat era invia-
ble econòmicament. Si un pla no és via-
ble s’ha de retirar i elaborar-ne un altre.
Les ciutats estan en constant evolució i 
una normativa de fa vint-i-cinc anys pot 
estar en contradicció amb les normes de 
qualitat i seguretat que avui són garantia 
de bona construcció i sostenibilitat.
Potser l’única cosa bona que ens pot 
deixar aquesta crisi és que ara, en cons-
truir-se menys del que es construïa, po-
drem extremar els controls i el respecte 
a les noves normatives, que en altres mo-
ments que tot anava molt ràpid potser 
no era tan prioritari controlar.

Quin futur tindria avui el parc d’habi-

tatge de la Conca d’Òdena si tingués-
sim un tren que, en lloc de tardar una 
hora i cinquanta minuts en arribar a 
Barcelona tardés menys d’una hora?
Fa uns anys vaig fer un article sobre el 
potencial creixement del mercat immo-
biliari de l’Anoia comparant-lo amb el de 
Barcelona i l’àrea metropolitana. Consta-
tava que entre Barcelona i els municipis 
de l’àrea hi havia un decalatge de preu 
important i que entre l’àrea metropolita-
na i l’Anoia un altre decalatge en funció 
precisament de la distància a Barcelona. 
Els preus de l’habitatge a l’Anoia són molt 
més baixos que a l’àrea metropolitana 
però el paisatge i la qualitat de vida que 
tenim aquí és molt millor que allà. Si hi 
hagués mitjans de transport públic més 
efectius, persones que ara viuen en barris 
molt congestionats, podrien venir a viu-
re a la Conca d‘Òdena sense renunciar al 
seu treball a l’àrea barcelonina.
A l’Anoia sempre tenim una repercussió 
o preu per metre quadrat més baix que 
al Barcelonès i, per tant, mai haurien 
d’estar en crisi perquè el nostre preu és 
molt més baix que al Baix Llobregat i 
no diguem del Barcelonès. Si a més del 
carrilet poguéssim disposar de la B-40 
estaríem molt a prop del Vallès.
La Conca d’Òdena té un potencial de 
creixement molt més alt del que en som 
conscients els anoiencs.

Vostè ha mantingut un llarg conten-
ciós amb l’ajuntament d’Igualada per 

Francesc Sabaté i Saumell es mostra convençut que la construcció a la Conca d’Òdena té futur

l’illa de la Pineda al carrer Capellades. 
La justícia li ha donat la raó a vostè i 
tot i que sigui una opinió de part, en 
estar avalada per sentència en ferm, 
expliqui què va passar amb el tema 
de la Pineda?
És un episodi molt trist de la història 
d’Igualada i prefereixo no parlar-ne, en-
cara que m’hagin donat la raó. Hi ha in-
volucrades moltes persones de diversos 
colors polítics. Prefereixo no parlar-ne 
en els moments difícils que viu la ciutat.

Parlem d’un tema més alegre. Parli’ns 
del premi Alex Mazcuñàn que el Col-
legi d’Aparelladors li va concedir.
Em va fer molt content perquè és un 
premi on hi pesa més l’activitat humana 
i social que no pas la professional. És un 
moment on et poses davant de tot el 
que has fet a la vida i en fas un balanç.
Treballar per la societat de forma altruis-
ta et dóna molta satisfacció. A banda de 
la meva activitat professional en el camp 
de la construcció, la meva aportació a la 
societat l’he feta des de tres pilars.
Un és la formació. He estat durant més 
de vint-i-tres anys a l’Escola Mowgli i 
també a l’Escola Anoia, que ambdues 
funcionen molt i molt bé.
Un altre pilar és l’excursionisme. Ha es-
tat un repte sortir al camp, gaudir-ne, 
compartir converses amb els companys, 
descobrir racons, mirant de protegir el 
medi ambient... Durant més de vint anys 
vaig estar fent sortides per la Segarra 

amb amics de l’Anoia, del Barcelonès, 
del Penedès, a través de UECAnoia. I ara 
fem sortides per la nostra comarca i a 
més hem creat l’Associació de Propieta-
ris Forestals Serres de Miralles Orpinell 
de l’Anoia precisament per conservar 
aquest patrimoni mediambiental que 
és de tots, i al mateix temps, introduir 
un nou concepte de gestió econòmica-
ment viable, basat en la producció de 
producte energètic biomassa pel con-
sum en proximitat. Tot això per deixar 
la economia basada en els ajuts i poder 
demostrar que el mon rural sempre ha 
estat digne.
El tercer pilar ja és més professional. 
M’he dedicat els darrers divuit anys al 
Gremi de la construcció. Des del 2002 
formo part de la junta directiva, que ac-
tualment presideixo. El Gremi, en aquest 
moment, manifesta la preocupació per 
la caiguda d’empreses de la construcció 
i per la pèrdua de llocs de treball que 
està costant.
Des del Gremi treballem per la formació 
per posar el personal i les empreses al 
dia. Gestionem un dipòsit de runes a Jor-
ba. Ara ha de començar una etapa molt 
horitzontal però si es poden rehabilitar 
edificis es pot animar el sector perquè 
en la rehabilitació hi entren molts oficis: 
paletes, pintors, serrellers, fusters... Seria 
molt positiu que es potenciés la rehabili-
tació d’edificis per conservar el patrimo-
ni arquitectònic i per donar feina a molts 
oficis que actualment ho estan passant 
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Carles Andreu de Serunión, Carme Ripoll, Jaume Riba i Rafael  Gimenez, de Serunión.

molt malament.
Tornant al premi i responent a la pre-
gunta, que els companys aparelladors et 
reconeguin amb un premi d’aquest ni-
vell, és sempre un estímul que t’empeny 
a perseverar en el treball. Si a més és la 
primera edició i porta el nom d’una per-
sona tan extraordinària com va ser Àlex 
Mazcuñàn li dóna al reconeixement un 
valor afegit i una responsabilitat molt 
gran que procuraré portar amb molt 
d’orgull per sempre més.

Són importants els gremis a Catalu-
nya?
El primer gremi es va formar cap a l’any 
1200. Aquells gremis es desenvolupa-
ven per oficis, molts dels quals ja no 
existeixen però n’hi ha d’altres que s’han 
mantingut al llarg de segles.
El gremi de la construcció és un gremi 
molt sòlid, molt integrat en la professió. 
Està organitzat per províncies però aca-
bem de formar la Confederació Catalana 
de Constructors que abraça tot el terri-
tori de Catalunya.
Si parlem del gremi de Barcelona, puc 
dir que hi ha quatre mil empreses agre-
miades de totes els mides. Des de les 
més grans a les més petites. En el gremi 
hi cap tothom i se serveix a tothom.
A l’Anoia tenim més de cent empreses 
amb la sort de tenir dues empreses que 
estan al rànquing de les deu més grans 
de Catalunya -Emcofa i Constructora de 
Calaf- però també hi tenim multitud de 
petites empreses i treballadors autò-
noms. Des del gremi representem a tots 
els agremiats davant l’administració per 
a qualsevol gestió que hi hagi de tenir. 

Francesc Sabatè en el moment de recollir el primer Premi Alex Mazcuñan. Al seu darrera l’alcalde de Manresa

PIERA/ LA VEU
El Conseller Comarcal d’Educació de 
l’Anoia, i alcalde de La Torrre de Clara-
munt, Jaume Riba i Bayo, va participar en 
la etapa final del procés de selecció dels 
guanyadors del Concurs de Dibuix del 
Cigronet que va tenir lloc a la seu de la 
empresa Serunión en Sant Feliu de Llo-
bregat.
El concurs, organitzat pel Departament 
d’educació del Consell Comarcal junta-
ment amb l’empresa de càtering  Seruni-
ón, va ser una de les activitats incloses en 
les jornades desenvolupades a les escoles 
de la comarca amb l’objectiu de promou-
re el consum del producte local i donar 
a conèixer el Cigronet de l’Alta Anoia als 
més petits. En aquest certamen on el fil 
conductor havia de ser el Cigronet, van 
participar alumnes de 1º a  3º primària. 
De l’última fase del procés de selecció 
van sortir 3 finalistes, els noms dels quals 
es donaran a conèixer properament . 
Un cop finalitzada la reunió del jurat, el 
Conseller, acompanyat per Rafael Gime-

Pensi que cada vegada hi ha més nor-
mativa obligatòria. Per exemple, el 2012 
entrarà en vigor la Targeta professional 
de la Construcció, la TPC. Dintre d’un 
any qui no tingui aquesta targeta no 
podrà treballar en cap obra a Catalunya. 
Aquesta és una funció a la qual dedica-
rem tot l’any vinent per evitar que no hi 
hagi cap treballador anoienc de la cons-
trucció sense  aquesta targeta. És un ob-
jectiu ambiciós però confio que amb un 
any per davant podrem complimentar 
totes les TPC que es necessiten.
En el que estem trobant més dificultats 
en es parlar amb l’administració. Arribar 

als ajuntaments de l’Anoia ens costa 
molt. Fins i tot hem pensat en dema-
nar assistir a una trobada d’alcaldes de 
les que organitza el Consell Comarcal 
de l’Anoia, per poder parlar amb tots 
els alcaldes de temes que ens afecten a 
tots. No únicament als constructors o als 
professionals sinó també als ciutadans 
per veure si entre tots podem defensar 
la comarca.

Ha passat el pitjor de la crisi?
En aquest moment hi ha molt poca ven-
da però com que tampoc es construeix 
gairebé res, les vendes que hi ha van re-

possibilitat de tornar a la situació ante-
rior.Penso que en dos anys es notarà el 
canvi, però hi ha persones que em diuen 
que sóc excessivament optimista i que 
la situació no s’equilibrarà fins a d’ací a 
quatre anys.
Sigui qui sigui el que té la raó, és impor-
tant equilibrar oferta i demanda per a 
generar novament llocs de treball i amb 
ells, generar confiança i remuntar la si-
tuació. Les dades que ens arriben ens 
diuen que anirem a millor. 

Qui té la solució? Els bancs?
El punt zero de la sortida de la crisi es 
donarà quan hi hagi una bona  comuni-
cació entre la construcció i les adminis-
tracions. L’arrencada no es donarà sense 
la força sumada de tots els sectors impli-
cats. Des dels empresaris i els sindicats 
a l’administració. No podem tirar enda-
vant si el del costat no tiba també.
És la societat en el seu conjunt la que 
ha de trobar una sortida i això passa 
invariablement perquè l’administració 
estigui oberta i faciliti tràmits i gestions. 
Si ens esforcem tots i sabem trobar una 
bona comunicació, sumant esforços, ini-
ciatives, donant suport als inversors no 
allargant-los innecessàriament els trà-
mits -en una paraula fent que no es re-
fredin- perquè és tan complicat tot que 
si no trobem la forma d’accelerar els pro-
cessos, amb totes les garanties, correm 
el risc de perdre iniciatives per culpa de 
tramitacions lentes i complicades.
El que els constructors sabem fer és 
construir. No demano que l’administra-
ció ens faci la feina, només que no ens 
privin de fer el que millor fem: construir.

duint l’oferta immobiliària i arribarà un 
moment en què s’igualarà l’oferta amb 
la demanda i es podrà tornar a comen-
çar a construir.
El problema és que tot i que han baixat 
els preus dels habitatges, les famílies no 
tenen recursos i sovint ni ganes, per a 
afrontar una despesa tan important.
Aquest any s’han anat acabant les obres 
iniciades el 2007 i 2008 i la nova cons-
trucció resta aturada. És evident que si 
la construcció de nova residència resta 
aturada i es van fent vendes, en un parell 
d’anys es pot equilibrar oferta i deman-
da i es podrà tornar a créixer, però sense 

Ja pots fer la teva reservaJa pots fer la teva reserva

Ptge. del Capità Galí, 7 • IGUALADA

93 803 60 58
Menú de Cap d’Any!

Tarteta de foie i pera al Pedró Ximenez

Filets de llenguado farcits de cabra de mar, 

Ragú de llagostins i carxofes a la crema

Turnedó de vedella en salsa oporto

Mousse de mascarpone amb poma caramel.litzada, 

Crumble d’ametlles i gelea de maracujà

Vi blanc Can Feixes selecció

Vi negre Rocaplana d’Oriol Rosell

Cava Gran Juvé i Camps

Aigües minerals

Cafè i licors

nez, Director Regional de Serunión, va 
visitar  la cuina central de la empresa, on 
s’elaboren els menús per a més de la mei-
tat dels menjadors escolars de la comarca 
de l’Anoia.
Durant el recorregut per les instal·lacions, 
el Conseller va tenir l’oportunitat de co-
nèixer totes les fases que intervenen en 

el procés d’elaboració dels menús, des 
del moment que les matèries primes ar-
riben a la cuina central  fins que els plats  
arriben als diferents centres educatius. 
Serunión, es una empresa líder en el sec-
tor de la restauració col·lectiva a Espa-
nya, ofereix solucions innovadores a em-
preses i institucions públiques i privades.

“El que millor sabem fer és construir”

Seleccionats els finalistes del concurs de 
dibuix del Cigronet de l’Alta Anoia
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IGUALADA / LA VEU
Dijous passat -25 de novembre- i dins els 
actes de la FAP per celebrar la diada de 
Santa Cecília, patrona de la música, es 
va organitzar un magnífic concert per a 
tots el usuaris i usuàries de la Fundació. 
Així, es va comptar amb l’actuació  del 
quartet de corda format per Francesc 
Badia -violoncel, Pol Berlinches -viola, 

La Fundació Privada Auria celebra 
la seva festa de Santa Cecília

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU
El vestíbul de Can Papasseit va ser l’esce-
nari dimarts de l’acte de lliurament dels 
3 premis de la campanya “Vilanova obre 
camí al comerç” impulsada per l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí a través de 
l’Àrea de promoció Econòmica, i amb 
la col·laboració de l’ACI (Associació Co-
merç i Indústria) i el Mercat Municipal de 
Sant Hilari de Vilanova del Camí.
Amb l’assistència de l’alcalde de Vilanova 
del Camí, Joan Vich i els regidors Ricard 
Torras,  Antonio Sánchez i Carles Majoral 
i el president de l’ACI, Asenci Sánchez, es 
va procedir al lliurament dels premis.
El primer, un creuer per a dues perso-
nes al Mediterrani va correspondre a la 
vilanovina Presentación Llamas que el 
passat divendres, en comprar una barra 
de pa a la fleca Ca la Mari del mercat mu-
nicipal de Sant Hilari i rascant el rasca, va 
trobar-se amb el premi. A l’acte hi va as-
sistir la germana de la Montse, la vene-
dora que li va donar la sort. Davant dels 
assistents, la Carme va explicar que di-
vendres quan donaven les darreres but-
lletes que els quedava i pensaven que si 
abans no havia sortit cap premi amb la 
quantitat de raques que havien lliurat 
seria difícil que en sortís algun. Doncs 
els fets els van contradir i va sortir el pre-

Festa de cloenda de la campanya 
“Vilanova obre camí al comerç” 

LA POBLA DE CLARAMUNT /LA VEU
Dissabte es van aplegar cent deu socis i 
simpatitzants a  la festa que el Club Ten-
nis Pobla va celebrar a l’Hotel Robert. 
Durant el sopar es va fer un resum de les 
activitats de tot l’any,  com ara l’ascens a 
la màxima categoria de la Lliga Catalana 
– Baix Llobregat que organitza la Federa-
ció Catalana de tennis i la bona marxa de 
la resta d’equips, també la bona tempora-
da de la Secció d’Escacs que participa en 
la segona categoria Provincial del Campi-
onat de Catalunya , així com l’augment 
d’alumnes que ha tingut l’escola d’escacs. 
De manera més rellevant es va fer públic 

Més de 100 persones assisteixen a 
la festa del Club de Tennis La Pobla

el premi per la promoció del tennis que 
ha atorgat la Secretaria General de l’Es-
port al C.T.Pobla, per la seva constància 
i dedicació.
En el decurs del sopar també hi va inter-
venir l’Alcalde de La Pobla, Santi Broch, 
que va reiterar una vegada més el suport 
de l’Ajuntament al Club. Les diferents re-
formes que s’han dut a terme el passat 
estiu en són una mostra. Va arrencar els 
aplaudiments dels assistents quan va 
plantejar, tenint en compte les actuals 
circumstàncies econòmiques del país, 
una futura quarta pista de tennis, una ac-
tuació que aniria encaminada a finalitzar 

tot l’entorn de les pistes municipals i que 
donat el gran nombre de practicants ja és 
una necessitat per al Club.
Seguidament el President del Club, Josep 
Mayoral va acompanyar a Santi Broch i 
Juan Carlos Pérez, Regidor d’Esports per 
fer el lliurament dels més de 40 trofeus 
als jugadors de les diferents competici-
ons socials que s’ha disputat durant el 
2010 i que un any més es possible gràci-
es als col·laboradors del C.T.Pobla , a qui 
se’ls va reconèixer públicament.
Finalitzava la Festa a la matinada, després 
del tradicional Bingo de regals,un dels 
actes més esperats i divertits de la festa.  
 

Els guanyadors dels diversos premis otorgats pel Club Tennis La Pobla entre els millors esportistes 

mi davant la satisfacció de venedora i 
clienta. L’afortunada va expressar la seva 
satisfacció. El viatge es va contractar a 
Vilanoveta Viatges.
En segon premi, un televisor panta-
lla plana, adquirit a Milar Martínez, va 
correspondre a Montse Xoriguera que 
va dir que ja tenia l’espai reservat pel 
nou aparell. La Fina, de Fina Moda l’es-
tabliment on es va lliurar la butlleta, va 
explicar que ràpidament es van adonar 
que hi havia premi perquè en el rasca hi 
havia un text diferents a les butlletes no 
premiades.
I el tercer premi, un ordinador portàtil de 
l’establiment APP Informàtica li va tocar 
a Guillermo Tamborero que no va poder 
acudir a l’acte. La butlleta havia estat 
lliurada per una compra a l’establiment 
Motos J&J. Jordi, responsable de l’esta-
bliment explicava la cara de sorpresa 
de l’afortunat en el moment de rascar la 
butlleta i trobar-se el premi.
A la cloenda va fer ús de la paraula l’al-
calde Vilanova del Camí, Joan Vich que 
va explicar que la campanya es va pen-
sar en el marc de les accions compensa-
tòries pels perjudicis ocasionats per la 
durada de les obres de la plaça del Mer-
cat i l’afectació que van tenir pel comerç 
de l’entorn. 

Neus -violí i Núria -violí. 
Tots els usuaris i usuràries  que van assis-
tir al concert va donar mostres de gaudir 
plenament de la música i la interpretació 
del quartet, primer amb un silenci molt 
significatiu durant el concert i seguida-
ment donant mostres d’alegria i d’admi-
ració amb càlids aplaudiments i alguna 
“floreta” al final de cada peça. 

PIERA / LA VEU
El passat 23 de novembre, la regido-
ria de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament va organitzar la 1a Jornada 
d’introducció al màrqueting on-line, 
en col·laboració amb la Unió Empre-
sarial de l’Anoia i el suport de Xarxa 
de Municipis de la Diputació de Bar-
celona. Aquesta acció, impulsada per 
l’Ajuntament de Piera, s’emmarca en la 
convocatòria del Pacte Territorial per a 
l’Ocupació de l’Anoia per l’any 2010.
La jornada es va centrar en el tema del 
màrqueting on-line: una oportunitat 
per trobar nous clients i donar a conèi-
xer l’empresa a cost zero. Les ponènci-
es presentades van tractar la temàtica 
del posicionament web i de les xarxes 
socials.
Els coneixements transmesos, la tasca 
dels ponents i l’enfocament pràctic de 

Jornada d’introducció al màrqueting 
on line a Piera

la jornada van ser alguns dels aspectes 
més valorats per les 44 empreses par-
ticipants. En general, en una escala de 
l’1 al 5, la puntuació mitjana atorgada 
a la jornada va ser de 4.

Cal destacar l’interès que van demos-
trar les empreses participants a repetir 
experiències d’aquest tipus i a ampliar 
els continguts tractats en la jornada. 

La Fubdació Privada Auria va celebrar amb un cioncert la festa de Santa Cecilia

Un moment de la jornada d’introducció al màrqueting on line a Piera



El projecte del Campus 
a Parcmotor 
Castellolí és un dels 
que més atenció rebran 
per part del govern del 
Consell Comarcal

El Consell aprova un pressupost de 14,7 milions 
d’euros que prioritzarà la promoció econòmica
REDACCIÓ / LA VEU
El Ple del Consell Comarcal de l’Anoia 
va aprovar dijous un pressupost per 
a l’any 2011 de 14.746.595,91 euros. 
Aquesta xifra representa un increment 
del 8,88% respecte al pressupost de 
l’any anterior. Els números del Consell 
anoienc per al 2011 es van aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de govern 
(CiU i ERC), l’abstenció del PP, i els vots 
contraris d’ICV i PSC. 
El pressupost, que pot anar modificant 
en funció del nou finançament que es 
vagi aconseguint, reforça les actuaci-
ons dels serveis a les persones i priorit-
za promoció econòmica.
En aquest sentit, l’àrea que obté la par-
tida més elevada, 4.208.464 euros, és la 
de promoció econòmica per contribuir 
a la reactivació de l’economia anoienca. 
I és que aquest departament, a més de 
la gestió en desenvolupament econò-
mic i promoció de la comarca, basat en 
eixos de treball de creació d’ocupació i 
foment de la diversificació de l’activitat 
econòmica, treballa per tal de generar 
projectes comarcals de futur. En aquest 
sentit, el projecte Campus Parcmotor 
Castellolí, és un dels projectes  impul-
sats i pel que aposta l’ens anoienc, per 
ser un dels projectes motor de la co-
marca.

recollida de Residus Sòlids Urbans a 18 
municipis, de la recollida selectiva de 
paper, vidre i envasos a 29 municipis, i 
de la planta de compostatge de Jorba, 
a més de campanyes de conscienciació 
a la ciutadania.
El pressupost també preveu destinar 
més d’un milió d’euros en serveis de 
benestar social, com ara l’atenció domi-
ciliària, l’atenció a les persones depen-
dents, la gestió del transport adaptat, 
els projectes per a la gent gran, l’aten-
ció a la infància i l’adolescència, les po-
lítiques d’igualtat i l’àrea d’immigració.

Condemna de la violència masclista
D’altra banda, el Ple del Consell Comar-
cal de l’Anoia també va expressar el seu 
rebuig a la violència contra les dones. 
Així, la consellera d’Igualtat de Gènere 
i Integració Social, Imma Palet, va llegir 
un  manifest que condemna tota forma 
de violència envers les dones. 

Parcmotor, a Castellolí, és una de les esperances de reactivació econòmica de l’Anoia.

El pressupost per a l’exercici 2011 tam-
bé preveu destinar més de 4 milions a 
l’àrea d’educació del Consell Comarcal.  
Aquesta àrea gestiona el transport es-
colar dels alumnes de primària, secun-
dària i concertada de totes les escoles 
de la comarca. En total dóna servei a 

més de 2250 alumnes, realitza 49 rutes 
i gestiona 49 autobusos. A més, destina 
ajuts individuals per a desplaçaments. 
L’àrea d’Educació de l’ens anoienc tam-
bé gestiona el servei de menjador es-
colar a 27 centres, amb un total 1.400 
alumnes diaris. Igualment, gestiona les 

sol·licituds de 1.250 ajuts individuals de 
menjador, organitza rutes de coneixe-
ment de la comarca i promou cursos de 
formació per a monitors escolars.
D’altra banda, l’àrea de Medi Ambi-
ent es dota amb 2 milions, els quals 
es destinaran a la gestió del servei de 
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Òdena
Òdena oberta parla sobre el 
possible trasllat de Funosa

Igualada
El govern municipal farà un nou 
parc a l'avinguda Catalunya

Anoia
Trobada de regidors de 
Benestar Social de l'Anoia
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IGUALADA / LA VEU

Regidors i regidores de serveis socials, 
immigració i igualtat d’ajuntaments ano-
iencs van assistir, la passada setmana,  a la 
presentació organitzada pel departament 
de Benestar Social i Atenció Ciutadana del 
Consell Comarcal per donar a conèixer els 
eixos principals de treball previstos pel 
2011.
L’objectiu de la jornada, a més de presen-
tar els serveis que es presten a cada mu-
nicipi i a la comarca, era compartir entre 
tots els assistents; dubtes, suggeriments i 
reflexions per tal d’avançar cap un model 
de territori que volem, un territori més 
just, igualitari i cohesionat.
El departament de Benestar Social i Aten-
ció Ciutadana del Consell Comarcal, està 
compost per tres àrees. Els serveis socials 
bàsics: teleassistència, Servei d’Atenció 
Domiciliària i les unitats bàsiques, els ser-
veis especialitzats: equip d’atenció a la 
infància i l’adolescència,  vellesa, drogode-

Trobada de regidors anoiencs de 
Benestar Social al Consell Comarcal

pendències, gènere i  servei de transport 
adaptat i l’àrea d’immigració. 
Un dels eixos principals que emmarca els 
objectius i les actuacions més rellevants 
que preveu dur a terme el departament, 
és reforçar els serveis  socials per aconse-
guir el benestar dels ciutadans de la co-
marca i atendre les necessitats socials de 

les persones, famílies i grups, i contribuir a 
la prevenció de les problemàtiques socials 
i a la reinserció i integració de les persones 
en situació de risc social o exclusió.
A més, en  matèria d’immigració s’impulsa-
ran els plans de ciutadania i immigració, el 
pla de formació en politiques migratòries, 
el serveis de traducció i interpretació. 

Comença a caminar el Consell 
Consultiu de la Gent Gran de l’Anoia

IGUALADA / LA VEU

El passat 25 de novembre els membres 
del Consell Consultiu de la Gent Gran de 
l’Anoia  es van reunir a la seu del Consell 
Comarcal de l’Anoia per a realitzar la pri-
mera reunió de treball després que el Pla 
comarcal de la Gent Gran de l’Anoia fos 
aprovat el passat 30 de setembre.
Aquest Pla Comarcal, es caracteritza per 
ser fruit d’un procés participatiu, en el 
qual han participat referents polítics, re-
presentants tècnics/ques, entitats i ciuta-
dans/es de l’Anoia, i pretén donar resposta 
a les necessitats detectades pels diferents 
agents del territori. També es vol ressaltar 
el paper cabdal del Consell Consultiu de 

la Gent Gran, que ha col·laborat de forma 
activa en l’organització i en el desenvo-
lupament del conjunt de les sessions del 
procés participatiu.
En aquesta sessió, des del Consell Consul-
tiu de la Gent Gran es van prioritzar dues 
propostes de treball per l’any 2011; la pro-
moció del voluntariat i l’adequació de les 
activitats culturals, esportives i lúdiques a 
aquest col·lectiu. 
Properament es realitzarà una segona 
sessió de treball per acabar de definir les 
línies d’actuació i alhora, preparar l’Assem-
blea General del Consell Consultiu de la 
Gent Gran que es realitzarà el proper mes 
de gener.

La trobada va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.
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IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

La candidatura d’Òdenaoberta, impulsada 
per Convergència a Òdena, ha organitzat 
per avui divendres i demà dues sessions 
per donar a conèixer a la població la seva 
postura sobre el polèmic POUM del muni-
cipu. Anuncien que en les reunions “trac-
tarem els temes principals del nostre mu-
nicipi que ara tenen relació amb el POUM 
que està a exposició pública fins el 13 de 
desembre”. Bàsicament es parlarà de les 
zones Industrials a Òdena, l’aeroport Cor-
poratiu, el catàleg de masies i habitatges 
en sòl no urbà, i el futur de Funosa i el seu 
possible trasllat.
Avui es farà un acte al barri de Sant Pere, a 
les 8 del vespre al Centre Cívic del Pla de la 
Masia, i demà dissabte 4 a les 8 del vespre 
al Teatre Unió Agrícola. 

Polèmica pel possible 
trasllat de Funosa
Precisament l’hipotètic trasllat de l’em-
presa Funosa ocupa la totalitat del tercer 
butlletí que Òdenaoberta ha fet arribar 
aquests dies als veïns, on parla de la “re-
lació que té l’empresa amb un possible 
trasllat als terrenys de la família Singla on 
el Consorci de la Zona Franca hi preveu el 
trasllat de FUNOSA”.
Segons la candidatura convergent que 
encapçala Josep Vicenç Mestre, el PSC 
odenenc “només parla de Funosa quan 
arriben les eleccions”, i recorda en el seu 
editorial que ja a l’any 2007, quan l’alcalde 
Francesc Guisado i el Consorci de la Zona 
Franca van signar l’acord per crear el po-
lígon de Can Morera, ja es parlava que el 
nou espai industrial podria servir “per a 
ordenar el municipi, mitjançant el trasllat 

Òdenaoberta farà avui i demà sessions 
sobre com veuen el POUM del municipi

de les indústries conflictives ubicades ac-
tualment a prop dels nuclis habitats, com 
Funosa i Vallès”. 
Tot i que Òdenaoberta afirma que no vol 
convertir Funosa “en cap objectiu de de-
bat electoral” ni “generar cap polèmica 
innecessària”, també diu que “no podem 
permetre que s’utilitzin les esperances lí-
cites de millora de la qualitat de vida d’uns 
veïns, tergiversant la realitat”. Segons Con-
vergència, l’alcalde ha promès a través del 
butlletí municipal el trasllat de l’empresa 
Funosa, però des de l’empresa diuen que 
-cita el butlletí d’Òdenaoberta- “falten 
aspectes tècnices rellevants i claus en el 
POUM: no hi ha un estudi de viabilitat 
econòmica i financera, ni una definició de 
la política industrial del país ni de la zona 
molt més definits”. L’empresa avisa que el 
cost del trasllat “implica òbviament xifres 
econòmiques molt importants”, i recorden 
que ja fa un temps van explicar a la Gene-
ralitat que, davant un hipotètic trasllat, “el 

Sessió de treball del Pla Comarcal de la Gent Gran.

El 87% de les inversions a la 
Diputació seran al territori

BARCELONA / LA VEU

La Diputació de Barcelona ha aprovat els 
seus pressupostos per l’any 2011, per una 
quantitat total de 615 milions d’euros, 
amb els vots a favor de les forçes del go-
vern (PSC, ICV i ERC), l’abstenció de CiU i el 
vot en contra del PP. 
El diputat d’Hisenda i Recursos Interns, 
Rafael Roig ha destacat en la seva inter-
venció que el 87% de les inversions (83,5 
milions d’euros d’un total de 96) es dedi-
caran a l’execució d’inversions al territori, 
als municipis, unes inversions que, «a més 
de procurar una millor qualitat de vida als 
ciutadans, generen també llocs de treball». 
A més a més, les polítiques públiques que 
més atenció pressupostària reben són les 
de l’àmbit de l’Acció Ciutadana, amb un 
total de 172,8 milions d’euros destinats 
a activitats relacionades amb el benestar 
social, serveis socials, infants, adolescents, 
atenció a les famílies, inclusió social, salut 
pública, educació, teleassistències, gent 
gran, cooperació educativa, etc. 
Segons Roig, «l’aprovació incideix d’una 
manera directa en la vida dels 311 muni-
cipis i en la de tots i cada un dels 5.507.813 
habitants que formem la província de Bar-
celona. No és, doncs, una qüestió de trà-
mit, sinó un acte polític de primer ordre, 
mitjançant el qual, com a administració, 
ens comprometem amb els ajuntaments 

i els ciutadans de la província a impulsar 
i prioritzar determinades polítiques públi-
ques. Aquests comptes garanteixen que 
la Diputació de Barcelona no deixarà cap 
ajuntament abandonat a la seva sort».
També ha subratllat el diputat que aquest 
és l’últim pressupost del present mandat, 
«amb el qual, malgrat la crisi sobrevin-
guda, culminem amb èxit els objectius 
estratègics del Pla d’Actuació del Mandat 
2008-2011, el que es reflexa en una pro-
fundització de les línies d’eficàcia, eficièn-
cia, austeritat i manteniment de l’estabili-
tat pressupostària ja iniciades en anteriors 
exercicis i a les que aquest any s’hi sumen 
també les línies d’acció que estableix el 
Pla de Racionalització, Estalvi i Eficiència 
2010-2012, tot mantenint els compromi-
sos d’inversió destinats a les entitats locals 
adquirits per la corporació». 
«Així», ha conclòs Roig, «mentre es retallen 
partides de despesa interna com personal 
(un 5,16%) o transport (21%) es consoli-
den, i fins i tot creixen, les dedicades a la 
inversió al territori com el desenvolupa-
ment, manteniment i millora de vies locals 
(un 35,6%) o la caixa de crèdits (6%), com-
plint amb un dels principals acords contin-
guts en el Pla de Mandat d’haver destinat 
durant aquest període més de 250 milions 
d’euros a les entitats locals per inversions 
al territori».

millor seria una zona aïllada i prou allu-
nyada d’una zona d’expansió d’un nucli 
residencial i inclús d’una zona industrial”, 
amb la qual cosa una instal·lació al futur 
polígon de Can Morera “no seria el més 
addient”.
Davant d’aquesta situació, des d’Òdena-
oberta es pregunten si l’Ajuntament ode-
nenc s’ha posat en contacte amb Funosa 
per parlar d’aquest tema, i, en qualsevol 
cas, qui es pensen que acabarà pagant el 
trasllat.
Des de la formació convergent que es 
presentarà a les properes eleccions mu-
nicipals apunten que “estem d’acord que 
en un futur proper cal traslladar Funosa, 
però no es pot parlar a la lleugera de tras-
llats sense fer valoracions econòmiques ni 
parlar amb l’empresa. Trasllat, sí, però en el 
lloc i moment adequats. No crearem falses 
expectavies ni farem promeses com les de 
l’alcalde i que ara no es poden complir”.

L’empresa Funosa, entre Òdena i Igualada.



IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

L’Ajuntament d’Igualada iniciarà aquest 
mes de desembre les obres de construcció 
del nou parc Onze de Setembre a l’avin-
guda Catalunya, entre els carrers de Gui-
maraes i Itàlia. Aquest parc, que ja estava 
“batejat” des de fa anys però restava erm 

L’Ajuntament d’Igualada iniciarà, aquest mes, les obres del 
Parc Onze de Setembre a l’avinguda Catalunya

Plànol del nou Parc Onze de Setembre. A l’esquerra, la rotonda del Canaletes.
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a l’espera d’una decisió municipal, pretén 
constituir “un nou espai d’esbarjo per a la 
ciutat, i un nou lloc on poder fer esdeve-
niments de gran cabuda”, va explicar el 
regidor d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, 
Xavier Figueres.
El parc tindrà, una vegada acabats els tre-

balls, una imatge bastant similar a l’actual 
parc de l’Estació Vella. Les obres les durà a 
terme íntegrament l’Ajuntament de la ciu-
tat, gràcies al personal contractat fa pocs 
dies a través dels Plans Especials d’Ocu-
pació. És a dir, seran persones que fins fa 
unes setmanes estaven desocupades, les 

que duran a terme la construcció d’aquest 
nou espai.
Segons va explicar el regidor, aquest mes 
de desembre es durà a terme el moviment 
de terres, que promet ser espectacular, ja 
que el parc tindrà diferents desnivells en 
forma de terrasses a l’aire lliure. “De mo-

ment, es trasplantaran alguns dels arbres 
existents, que són del tipus de ribera, per 
a que es portin a la zona del Rec. Es man-
tindran els pins blancs que hi ha, però es 
retiraran els pollancres, el borrissol dels 
quals causa problemes respiratoris a per-
sones que en són aŀlèrgiques. Després, es 
plantaran fins a 200 arbres nous, però per 
això s’esperarà a la primavera”, va afegir 
Figueres. És previst que les obres durin, 
aproximadament, tres mesos.
El parc estarà envoltat d’arbres, amb un 
gran passeig ample que transcorrerà en 
forma de vorera de l’avinguda Catalunya, 
a l’espera que el projecte d’aquest carrer 
endegui una nova fase. A l’extrem més 
proper a l’hospital, es construirà un nou 
talús d’herba que protegirà un escenari 
on s’hi podran fer concerts o actes simi-
lars, a la mida dels que es fan avui al parc 
de l’Estació Vella. També es construiran es-
cales amb peces de formigó per salvar els 
desnivells existents. A més d’un prat rústic 
i diversos murs de contenció per separar el 
parc de la zona industrial, existirà una gran 
plaça pavimentada -a l’estil de la plaça de 
Cal Font- al bell mig del parc.

Un dels nous autobusos de Masats, que s’han presentat aquesta setmana.

IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

La companyia manresana Masats SA, que 
té la concessió del bus urbà i interurbà de 
la Conca d’Òdena, va presentar dimecres 
tres noves unitats que substituiran tres 
dels onze vehicles que té actualment cir-
culant per la ciutat. L’alcalde Jordi Aymamí 
i el director general de Masats, Salvador 
Alapont, van presentar els tres nous vehi-
cles, adaptats i amb un consum més acord 
amb les normatives mediambientals exis-
tents. 
Alapont va explicar que “els vehicles que 
hem adquirit responen a les noves exi-
gències en el transport urbà d’Igualada, i 

La flota del bus urbà es 
renova amb tres nous vehicles

el client hi sortirà guanyant amb més efi-
ciència i comoditat”.  L’empresa ha invertit 
180.000 euros en cadascun dels dos vehi-
cles de major capacitat que ha adquirit, i 
120.000 en un altre que permetrà l’accés 
a carrrers més estrets. La intenció de l’em-
presa és anar renovant la seva flota en els 
propers mesos.
Alapont també va explicar que a partir del 
mes de gener els clients podran tenir més 
descomptes, en concret les famílies mo-
noparentals. Recordem que el bus urbà 
d’Igualada i interurbà de la Conca està in-
tegrat dins del sistema ATM. 

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA

unió comercial de 

GASOILS

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia familiar que suposa 

omplir el dipòsit en un sol pagament.
Esculli el termini:

3 a 12 mesos

Ara pot pagar el gasoil de
 calefacció per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 

a domicili



Membres de TIC Anoia 
“busquen joves per a 30 
futurs llocs de treball” 
entre els estudiants de 
la comarca

A la recerca de nous professionals 
de les noves tecnologies a l’Anoia
REDACCIÓ/JP / LA VEU
La comissió TIC de la UEA, TICAnoia, va 
realitzar la setmana passada un nou pas 
per impulsar la campanya “Busquem jo-
ves per 30 futurs llocs de treball”. Mem-
bres de la comissió van reunir-se amb 
una quarantena d’estudiants dels mò-
duls de formació professional d’Infor-
màtica que s’imparteixen a l’Institut Milà 
i Fontanals per explicar-los els objectius 
d’aquesta campanya, iniciada el passat 
mes de maig. “Busquem joves per 30 fu-
turs llocs de treball” pretén incentivar els 
joves de la comarca per a que finalitzin 
els seus estudis en informàtica i, a canvi, 
se’ls hi garanteix un lloc de feina estable 
entre els empreses TIC de la comarca. 
Actualment, existeixen una vuitantena 
d’empreses d’aquest sector a la comar-
ca. Moltes d’elles, però, tenen proble-
mes per trobar nous professionals qua-
lificats. Per solucionar aquesta situació, 
TICAnoia garanteix, per al final del curs 
2011-2012, fins a 30 llocs de feina esta-
ble per als alumnes que hagin superat 
un procés formatiu i hagin completat 
de forma satisfactòria els seus estudis. 
TICAnoia es compromet a formar els es-
tudiants i ofereix la possibilitat de fer les 
pràctiques en empreses de la comarca. 
Aquesta campanya és fruit de l’acord de 
col·laboració entre el Milà i Fontanals i 
TICAnoia, la comissió TIC de la UEA. 
En la reunió de la setmana passada, 
dos dels responsables del grup, Ramon 
Costa i Isidre Mensa, van explicar els ob-
jectius i requisits d’aquesta campanya a 
una quarantena d’alumnes dels mòduls 
de formació professional d’Informàtica 

Sessió a l’IES Milà i Fontanals del grup TIC Anoia.

Economia  
WWW.VEUANOIA.CAT

Comerç
25.000 visitants 
van passar pel Rec.02

Cursos
L'Ajuntament d'Igualada organitza 
cursos per a empresaris
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de l’institut Milà i Fontanals. Tot i realit-
zar-se fora de l’horari lectiu, la resposta 
dels estudiants va ser molt positiva.  
La campanya “Busquem joves per 30 
futurs llocs de treball” està dividida en 
dues parts, que es realitzaran de forma 
paral·lela amb els dos cursos del mòdul. 
En el primer curs, TICAnoia oferirà tres 
clínics gratuïts i que es desenvolupa-
ran al centre de formació CEINA. En dos 
d’ells s’explicaran matèries no tractades 
durant el curs i en el tercer es donaran 
coneixements empresarials bàsics, com 

ara treball en equip, per exemple. Els clí-
nics acabaran amb una avaluació de co-
neixements que els alumnes hauran de 
ser aprovada. Tots aquells alumnes que 
superin els exàmens i que hagin superar 
el primer curs al Milà i Fontanals entra-
ran en un “draft” promocionat i a partir 
del qual les empreses podran escollir 
aquests alumnes per fer les pràctiques 
obligatòries.  
Durant el segon curs, els alumnes se-
leccionats començaran les pràctiques 
en les empreses. En finalitzar el període 
establert per la normativa, l’empresa 
podrà ampliar la col·laboració amb un 
contracte a temps parcial i fins a finalit-
zar el curs. A més, els estudiants hauran 
de realitzar un quart clínic durant aquest 
curs acadèmic.  
Un cop s’hagi finalitzat el curs, els nous 
titulars que hagin aprovat els dos cursos 

i les avaluacions dels clínics, s’incorpo-
raran automàticament a l’empresa on 
hagin fet les pràctiques. TICAnoia es-
pera que, d’aquí dos anys, les empreses 
del sector, però també altres empreses, 
puguin disposar d’una nova formada de 
professionals per cobrir les necessitats 
actual. A més, d’aquesta manera s’asse-
gura la creació de 30 nous llocs de tre-
ball a la comarca en un sector que, tot i 
la crisi, necessita més personal. 
El grup TICAnoia és la comissió TIC de 
la Unió Empresarial de l’Anoia, amb la 
col·laboració del Col·legi Oficial d’En-
ginyeria en Informàtica de Catalunya. 
TICAnoia vol crear un espai de reflexió 
i de propostes, a nivell comarcal, sobre 
els aspectes relacionats amb la incor-
poració i ús de les Tecnologies de la In-
formació i la Comunicació a les nostres 
empreses i al nostre territori.  

19 dones participen 
a Igualada en un 
programa de formació 
d’habilitats directives

REDACCIÓ / LA VEU

“Formació en Habilitats Directives” ha 
estat el nom del programa formatiu que 
l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Co-
marcal de l’Anoia han organitzat dins del 
projecte ATENEA, en el marc del Programa 
Anoia Activa. Aquesta actuació es troba 
emmarcada en el projecte “Treball a les 4 
comarques” i està patrocinada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i cofinançada 
pel Fons Social Europeu.
El Programa ha estat especialment adre-
çat a dones amb un nivell competencial 
alt que, ocupen càrrecs tècnics o de res-
ponsabilitat dins les empreses, o bé, volen 
accedir o promocionar a llocs de respon-
sabilitat a les empreses. Per altra banda, 
el Programa ha ofert els coneixements, 
tècniques i actituds que permeten incre-
mentar les habilitats directives necessàri-
es per a la gestió i desenvolupament de la 
carrera professional de les dones.  
Amb una durada de dotze hores, les par-
ticipants a la formació han treballat els 
conceptes bàsics de “Com exercir el lide-
rat”: la direcció per valors, els models de 
liderat i direcció i, l’estil de direcció; i “Com 
gestionar persones”: el rol en la gestió de 
persones i equips de treball, els mecanis-
mes d’automotivació, les emocions en 
la gestió de persones, les diferències en 
l’equip humà i, les converses professio-
nals: analitzar pautes de comunicació. En 
resum, se les ha capacitat per incorporar-
se o promocionar a un lloc de treball de 
responsabilitat, tot acompanyant-les en el 
procés de consolidació professional, ofe-
rint un programa de desenvolupament fo-
namentat en les competències directives: 
habilitats, coneixements i actituds.
El Programa s’ha realitzat els dies  20 i 25 
d’octubre i 3 i 10 de novembre a IG-NOVA 
Empresa, ha estat impartir per experts en 
assessorament i consultoria de projectes 
empresarials i hi ha participat 19 dones 
que actualment ocupen càrrecs tècnics o 
de responsabilitat dins les empreses.

Unnim atorga 30.000 
euros a l’AIICA
JP / LA VEU

Tres iniciatives d’entitats, institucions o pi-
mes de la Catalunya Central rebran 73.000 
euros dels 3rs Ajuts a Projectes de Millora 
Ambiental de l’Obra Social d’Unnim. Les 
organitzacions són la Fundació Privada 
Institut Català de la Fusta i el Centre de 
Desenvolupament Rural Integrat de Cata-
lunya (Cedricat) (totes dues, de Solsona) i 
el centre AIICA d’Igualada. Aquest darrer 
centre, ubicat al Pla de la Massa, rebrà 
30.000  euros. El projecte subvencionat té 
a veure sobre el Material per la Construcció 
Obtingut de Residus de Cuir Acabat.

La UBIC torna a organitzar el concurs escolar de 
dibuix per a la campanya de Nadal
REDACCIÓ/JP / LA VEU
Igualada Comerç UBIC ha anat realitzant 
en els últims vuit anys la tradicional cam-
panya de dibuix, en la que participen 
tots els alumnes d’Igualada. Aquesta ac-
tivitat té una acceptació àmplia entre els 
ciutadans i ciutadanes i entre totes les 
escoles d’Igualada.
Enguany, amb el títol de la campanya 
“DIBUIXA EL TEU COMERÇ”, Igualada 
Comerç UBIC ha convidat als alumnes 
de totes les escoles a dibuixar el seu co-
merç, establiment, o botiga d’Igualada, 
sigui real, o imaginària.
Es tracta, doncs, d’una campanya socio-
promocional que té com objectiu la par-
ticipació d’alumnes d’escoles d’Igualada 
que han dibuixat un establiment comer-

cial, real, o imaginari. Els millors dibuixos 
s’exposaran a partir de la setmana vi-
nent als aparadors dels comerços parti-
cipants, fins al final de la campanya. Un 
dels objectius de la campanya és crear 
un circuït comercial i que el públic vagi 
visitant les botigues on seran exposats 
els dibuixos premiats. El temari és bas-
tant ampli i les possibilitats múltiples, 
això sí, les tècniques, els formats i els ma-
terial són iguals com els anys anteriors. 
Com sempre, el millor dibuix s’utilitzarà 
com la postal per la Campanya de Nadal 
d’enguany. Igualada Comerç UBIC torna 
a comptar, igual com als anys anteriors, 
amb la participació de totes les escoles 
d’educació infantil i primària d’Igualada.
D’altra banda, ahir al vespre, tancada 

la nostra edició, la UBIC celebrava un 
sopar a l’antic Escorxador on presenta-
va la seva nova imatge corportativa. En 

tindreu àmplia informació a la propera 
edició.

Adrià Cerezo, el guanyador del concurs 2009.
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Aproximadament 25.000 persones, se-
gons l’organització, van passar el cap de 
setmana per les botigues pop-up stores 
del Rec.02, iniciativa que arribava a la seva 
tercera edició. D’aquests visitants, es cal-
cula que un 80% era procedent de fora 
d’Igualada. Els organitzadors han obtin-
gut aquestes dades -que gairebé igualen 
les de la darrera edició- a través de l’anàlisi 
de les butlletes que s’oferien per sortejos.
El divendres a la tarda i el dissabte -darrer 
dia del Rec.02- van ser els dies amb més 
afluència de visitants a l’entorn del Museu 
de la Pell, espai més reduït que a les edici-
ons anteriors però que igualment va sedu-
ir als visitants, molts dels quals descobrien 
per primera vegada el barri del Rec de la 
capital de l’Anoia. 
Durant els tres dies del Rec.02, alguns dis-
senyadors com Míriam Ponsa, Txell Miras, 
Josep Abril, Íngrid Valls, Custo Barcelona o 
la igualadina Sita Murt, s’han deixat veure 
pels seus espais ubicats en adoberies del 
barri. Tanmateix, com ha succeït en ante-
riors edicions, els organitzadors van com-
partir la venda d’estocs de marques de 
renom amb actes culturals o, per primera 
vegada, amb els premis de moda Rec.0. El 
pati de l’antiga fàbrica de Martí Enrich va 
acollir un interessant espectacle àudiovi-
sual, tot i que també es podia assistir a un 
concert de piano d’Urban Cactus o admi-
rar com sóna la música dins d’un globus a 
l’exterior del Museu Comarcal. 

25.000 persones van passar 
per les pop-up stores del Rec.02

L’entorn del Museu de la Pell, el passat cap de setmana.
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Ara que ja s’han fet les eleccions i s’ha 
aclarit qui serà el proper President de 
la Generalitat potser és el moment 
de fer algunes reflexions, perquè la 
crisi va a pitjor i sembla confirmar-
se que estem davant un problema 
sistèmic i no cíclic. El model de soci-
etat de consum nascut en acabar la II 
Guerra Mundial està agonitzant i de 
la nova societat que vindrà encara no 
en sabem gran cosa i només podem 
esperar que sigui millor. El món es 
desplaça i les diferències augmenten. 
Les tensions financeres s’agreugen i 
acompliments com l’euro perillen. 
I com diu Van Rompuy si l’euro cau 
s’enfonsa la Comunitat Europea. És 
evident que no hi ha solucions màgi-
ques per resoldre la crisi, i ja sabem 
que des del Parlament de Catalunya i 
el Govern de la Generalitat no es dis-
posa d’eines per fer gran cosa. Ni per 
modernitzar el mercat de treball, ni 
per reduir l’impost sobre societats a 
qui reinverteixi, ni tan sols per evitar 
disfuncions administratives com el 
sistema de pensions o la dependèn-
cia. Però és que tampoc poden deci-
dir ni com ha de ser ni per on ha de 
passar el quart cinturó, si serà part de 
l’Eix Mediterrani, si el Port de Barce-
lona pot competir amb Rotterdam, si 
l’aeroport del Prat viurà de la plata-
forma de vols de baix preu, o com es 
gestiona la formació professional, la 
universitat o els plans d’educació de 
primària.

Tot això es decideix a Madrid, on ara 
amplis sectors dels poder es replan-
tegen la conveniència de l’organitza-
ció autonòmica, tant per la dilució de 
poder que creuen patir, com pel cost 
econòmic. Els governs de la Genera-
litat han volgut substituir la carència 
de poder real apel·lant a la lluita per 
l’assumpció de més autogovern dins 
l’ordre establert, que la darrera sen-
tència del Tribunal Constitucional 
ha donat per acabada. I en aquest 
escenari alguns continuen dient que 
tenen “solucions a la crisis”, i altres 
que mantindran la pau social amb 
subsidis i subvencions. Però tot ple-
gat sona tan a fals com quan ho diu 
un alcalde de poble que ni té poder, 
ni recursos, ni altra cosa que la igno-
rància i la gosadia. La ciutadania no 

PERE PRAT

vol una ficció de poder i vol respostes 
als problemes que hi ha plantejats, 
sabent que s’adrecen a les persones 
que creuen poden donar solucions i 
executar-les.
Per això hom vol que es facin pro-
postes viables. Els serveis que tenim 
porten a un endeutament progressiu 
que s’ha fet inassumible. El ciutadà 
no està disposat a que es retallin i 
culpen a qualsevol del problema per 
tal de no enfrontar-se a la realitat. 
Qui els té els té, i qui no els té, els 
busca. Per això s’està abocat a seguir 
sense tenir un projecte col·lectiu de 
futur. Cap objectiu comú i compartit 
que animi i faci aflorar el millor de 
nosaltres mateixos. Tothom veu que 
s’ha d’anar espavilant com a individu 
per assegurar els seus ingressos, si-
gui mirant d’obtenir els ajuts que hi 
hagi, un treball digne o fent alguna 
activitat sigui transparent o no. Així 
es consolida, un plantejament desen-
cisat ple de gent que creu que qui dia 
passa, anys empeny.

Europa està avui en una cruïlla i te-
nim més deures a fer que la resta del 
món. S’han acumulat defectes molt 
corrents en les societats autosatis-
fetes que han viscut amb els diners 
dels altres i que ara s’adonen que s’ha 
de treballar per mantenir el que es te-
nia. El poder no està encara a Brussel-
les sinó en les capitals dels Estats. Per 
això malgrat la composició majorità-
riament catalanista del hemicicle, ple 
d’eufòria i banderes s’haurà de veure 
què podrà fer. Les forces centralistes 
continuen tenint un pes significatiu 
i segurament el Parlament seguirà 
servint per legislar normatives de 
segon nivell i augments dels impos-
tos, mentre que el govern podrà ocu-
par-se de coses tan importants com 
el control de velocitat a les entrades 
de Barcelona o gestionar els serveis 
transferits sense els fons necessaris. 
Les propostes que es facin al Parla-
ment català per sortir de la crisi sols 
tindran sentit el dia que sigui possi-
ble administrar els diners, decidir les 
infraestructures, organitzar el territo-
ri i planificar el futur. De moment els 
que han sortit estan contents. Ells al 
menys saben que no tindran crisis. 
Però el poder segueix on era. 

És una qüestió 
de poder

Nous tallers dirigits a gerents i empresaris sobre 
tècniques de negociació i plans estratègics
IGUALADA / LA VEU

El servei de Desenvolupament, Ocupació 
i Comerç de l’Ajuntament d’Igualada ha 
programat per a les properes setmanes 
dos tallers formatius dirigits a empresa-
ris/es, personal directiu i gerent de les 
organitzacions. Els tallers compten amb 
el suport de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic de la Diputació de Barcelona. 
El primer dels tallers, Tècniques de negoci-
ació, permetrà conèixer les estratègies i les 
tàctiques més adequades per a millorar les 
habilitats negociadores. Durant el trans-
curs del taller es tractaran els següents 
continguts: Com realitzar un procés de 
negociació eficaç, els tipus de negociació, 
anàlisi DAFO, conèixer el competidor, la 
preparació de la negociació, les tècniques 
de comunicació verbal i no verbal i el tan-

cament de la negociació.
El curs tindrà una durada de 10 hores i es 
realitzarà els dies 15, 20 i 22 de desembre  
(de 15:00 a 19:00 h el dia 15 i de 15:00 a 
18:00 h els dies 20 i 22).
El segon taller, El Pla estratègic, una oportu-
nitat per construir el futur, té com a objectiu 
identificar les línies estratègiques d’actua-
ció i models de valor de cada empresa i re-
alitzar una aproximació al full de ruta per-
sonalitzat per posar en marxa el seu propi 
pla estratègic. Durant el transcurs del curs 
es tractaran els continguts següents: per 
què serveix el pla estratègic, els models 
de creixement, els models de creació de 
valor, el procés per implantar un pla, on 
som?, quins són els rols dels diferents ac-
tors, l’anàlisi, el desenvolupament, cap a 
on podem anar?

El taller tindrà un caràcter eminentment 
pràctic i permetrà l’elaboració individual 
del pla  i la discussió en grup de les estra-
tègies de cadascuna de les empreses par-
ticipants. El taller tindrà una durada total 
de 12 hores. La primera sessió  es realitzarà 
el pròxim 14 de desembre de  9:00 a 13:00. 
La segona i tercera sessió es realitzaran en 
el transcurs del mes de gener (en el mateix 
horari).
Podeu consultar el detall dels tallers en els 
programes adjunts. Els tallers són gratuïts 
i les places són limitades. Les persones in-
teressades en assistir-hi, han d’emplenar 
la fitxa d’inscripció adjunta i fer-la arribar 
a IG-NOVA Empresa. Per a més informació, 
podeu trucar al 93 805 04 09 (Raquel) o a 
través de l’adreça garciar@aj-igualada.net.

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

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,totes les edats,

(de 3 anys a...) 
Grups MOLT reduïts

CLASSES D’ANGLÈS
i Traduccions

ELISABET SEUBA
C/ Marià Cuiner, 40

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

Mòbil: 670 38 98 60 Optimetria & revisions oculars & 
adaptació lents de contacte & 

mesures pressió ocular & teràpies visuals

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

tel. 93 803 47 89 -   ctorello@terra.es
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L’IHC ja té els primers llocs de l’OK Lliga 
a tocar després de guanyar amb massa 
problemes a Tenerife (3-5). Ara cal que 
no falli, demà a casa, davant el GEiEG 
Girona, i a mantenir-se a l’espera del 
que facin els primers quatre classificats 
i principals candidats al títol.
L’Igualada va tornar a aconseguir una 
victòria a Tenerife després de 3 derrotes 
consecutives però ho va haver de fer 
patint moltíssim i remuntant un 3 a 2 en 
contra en uns últims 5 minuts de partit 
en els quals va passar de tot. Els arlequi-
nats van poder dedicar la victòria a la 
familia de Santi Carda arran de la mort 
del sogre del millor jugador de l’IHC de 
tots els temps.
Els igualadins, que s’havien avançat a 
la primera meitat (0 a 1) podrien haver 

L’Igualada HC segueix 
donant molt bon rendiment

sentenciat molt abans el partit, però a 
la segona els canaris van aprofitar les 
jugades a pilota aturada (un penal i una 
falta directa) per situar-se per davant. 
Aleshores va aparèixer el caràcter incon-
formista dels d’Ivan Sanz que es van 
rebel·lar contra les circumstàncies. Va 
ser com un crit unànime de : “no volem 
tornar a perdre!”. Els igualadins van 
treure forces no se sap d’on (un altre cop 
només van jugar 5 homes de pista) i va 
aparèixer l’instint golejador de Formatjé 
i Edu Fernàndez (entre els dos es van 
repartir els 5 gols igualadins). Tot i que el 
resultat podria haver canviar amb dues 
FD a l’últim minut (SuperMet va aturar 
la dels txitxarreros) a la fi l’IHC va obtenir 
la cinquena victòria de la temporada i va 
concretar per fi una remuntada després 
de tres intents no reixits per molt poc.

A la quarta els igualadins obtenien el 
premi just al seu esforç. Clar que el resul-
tat encara es podria haver mogut. Tant a 
favor com en contra. 
TENERIFE 3 (0/3) Nicoletti, Gomez (1), 
Coy (1), Soler i Rodriguez (1), equip ini-
cial. Illa i Costa.
IGUALADA HC 5 (1/4) Llaverola, Pelicano, 
Navarro, Edu (2) i Formatjé (3), equip ini-
cial. Baliu. Torner, Raja i Lòpez.
GOLS: 0-1 Formatjé (m 8). SEGONA PART. 
1-1 Rodriguez (m 8.57), 2-1 Coy FD (m 
12), 2-2 Edu (m 12.12), 3-2 Gomez penal 
(m 18), 3-3 Formatjé (m 20), 3-4 Formatjé 
(m 22), 3-5 Edu (m 24).
El tècnic Iván Sanz deia després del 
partit que “podem destacar diversos 
aspectes, com el bon control del partit 
que vam tenir en la primera part, sobre 
tot en els primers minuts i com dius molt 
bé la capacitat de resposta de l’equip en 
els minuts finals. Quan les coses estaven 
pitjor, amb el marcador en contra i ja en 
els últims minuts, l’equip va treure caràc-
ter, ens vam aixecar i vam ser capaços de 
donar-li la volta al resultat. Així que hem 
d’estar contents amb la capacitat de 
reacció de l’equip”.

Més informació a: http://ihc.bloc.cat

Una jugada del darrer partit a les Comes davant el Liceo. Foto: Joan Guasch.

VILADECANS 66 - CB IGUALADA 75
CB Viladecans: Mora 11, Gonzalez 11, 
Gómez 8, Lamela 8, Santandreu -cinc 
inicial- Martínez 10, Peña, Exposito 4, 
Espiga 10, Bermejo 4.
CB Igualada: David 2, Albert 2, Valentí 
36, Marc 5, Manel 4 -cinc inicial- Custo, 
Richi 5, Pepo, Jordi 8, Carles 3, Edu 10.
Parcials: 18-14 / 9-18 / 17-17 / 22-26
Partit molt interessant el que es jugava 
al Municipal de Viladecans, on l’Igualada 
tenia necessitat de victòria, per a no des-
penjar-se dels llocs capdavanters de la 
classificació. El partit va començar amb 
una intensitat no gaire alta. Els iguala-
dins, van estar els 40 minuts posats en 
el partit, molt concentrats i gràcies a les 
rotacions d’Isart, cadascun dels juga-
dors ha donat el 100 % a la pista, cosa 
que feia no baixar el ritme de joc.
El primer quart, va ser favorable als 
locals, gràcies a que l’Igualada, va fallar 
els quatre tirs lliures que va llençar, però 
en cap moment no es va veure que ni 
el Viladecans ni l’Igualada dominés a la 
pista. En el segon període però, el mag-
nífic joc dels visitant va fer que els homes 
de Miguel Àngel, només fossin capaços 
d’anotar 7 punts en els deu minuts, 
estant 5 minuts sense aconseguir 
anotar, mentrestant els visitants apro-
fitant la bona mà de Valentí Holgado, 
aconseguien distanciar-se al marcador. 
La igualtat va seguir en el tercer quart, 
on els dos equips van fer 17 punts, però 
el darrer període, gràcies novament a 
Holgado i les nombroses faltes fetes 
pels de Viladecans, van fer eixamplar la 
diferència fins als 9 punts finals. Desta-
car que Valentí Holgado, va acabar amb 
uns impressionants 36 punts, sent impa-
rable per a qualsevol defensor local. 
Amb aquesta victòria, els d’Igualada no 

deixen escapar el tren capdavanter de la 
lliga, abans de l’aturada de la competi-
ció aquest proper cap de setmana.

El femení cau a Sant Adrià (54-52)
Van jugar: C.Bargalló, M.Pujol (4), 
V.Júlvez (2), A.C.Martínez (3), M.Amatllé, 
N.Minguet (21), L.Icart (2), L.Martín, 
S.Pujol (3), X.Freixas (2), È.Vives (15)
Parcials: 11-21, 10-12, 12-9, 21-10
Segona derrota de la temporada i pri-
mera a domicili contra un combatent 
Sant Adrià. Un partit amb dues cares 
ben diferenciades, la primera meitat en 
la que l’Igualada va controlar el partit i 
s’estava imposant amb comoditat grà-
cies a una gran defensa i confiança en 
el seu joc ofensiu. I una segona meitat 
en la qual, les de Sant Adrià es van veure 
capacitades a retallar els 12 punts de 
diferència a base de coratge i del desen-
cert igualadí. 
Les igualadines van dominar 39 minuts 
en el marcador i en el darrer, un triple de 
les locals posava la primera avantatge 
per elles d’un punt. Al final, la confiança 
i l’estat de gràcia en el llançament exte-
rior va fer decantar la balança perquè 
es confirmés una derrota igualadina. A 
seguir treballant per intentar afrontar 
amb les màximes garanties possibles el 
següent partit de lliga contra el Xamba. 

El CBI continua en els llocs 
capdavanters de la classificació

Jornada 11
EL VENDRELL   GRUP BARNA                68 86  
SITGES  MARTORELL  93  73  
AESC-R LLULL   ROSER  75  78  
PRAT  C.N. TARREGA  56  73  
REUS DEPORTIU  L’HOSPITALET  75  78 
VILADECANS IGUALADA  66  75  
LLUISOS GRACIA   A.E.S.E.  64  54  
C.N. TERRASSA  AEC COLLBLANC  61  75 
Jornada  12 (11-12 desembre)
A.E.S.E.    REUS DEPORTIU 
L’HOSPITALET  VILADECANS-
AEC COLLBLANC AESC-R LLULL 
ROSER  LLUISOS DE GRACIA
C.N. TARREGA  C.N. TERRASSA 
MARTORELL PRAT 
GRUP BARNA   BASQUET SITGES
IGUALADA  EL VENDRELL (dia 11, 19 h.)

Classificació
         J   G   P   NP   TF   TC   PT
1  SITGES    11   9   2   0   900   714   20
2  LLUISOS GRACIA   11  9  2  0  690  637  20
3  AEC COLLBLANC-  10  9  1  0  762  680  19
4  VILADECANS  11  8  3  0  851  815  19
5  A.E.S.E.  11  7  4  0  787  731  18
6  IGUALADA  11  7  4  0  781  746  18
7  L’HOSPITALET  11  7  4  0  807  774  18
8  EL VENDRELL  11  6  5  0  814  856  17
9  AESC-R LLULL   11  4  7  0  770  762  15
10  PRAT  11  4  7  0  738  769  15
11  GRUP BARNA  11  4  7  0  792  834  15
12  ROSER   11  4  7  0  794  851  15
13  REUS DEPORTIU  11  3  8  0  834  904  14
14  C.B. MARTORELL  11  3  8  0  730  807  14
15  C.N. TARREGA  10  2  8  0  677  731  12
16  C.N. TERRASSA  11  1  10  0  729  845  12

bàsquet COPA CATALUNYA

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Futbol
El CFI atura la bona ratxa del 
líder Tàrrega (1-1) 

Motor
Toni Bou guanya 
el Mundial d'X-Trial a Genova

Gimnàstica
Montbui i San Roque, a la 
final de la Copa Catalana

hoquei OK LLIGA
Jornada 9
  Reus Dep.   -   Lloret    4   :   1
  Vendrell  -  Vilanova   2  :  5
  Liceo  -  Blanes   5  :  3
  FC Barcelona  -  Vic   5  :  1
  Voltregà  -  Alcoi   2  :  1
  GEiEG Girona  -  Noia Freixenet   1  :  1
  Tenerife  -  IGUALADA   3  :  5
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  Jornada 10
  Vic   -   Reus Dep.    _   :   _
   Lloret  -  Liceo   _  :  _
   Blanes  -  Tenerife   _  :  _
   Alcoi  -  Vendrell   _  :  _
   Noia Freixenet  -  Voltregà   _  :  _
   IGUALADA  -  GEiEG Girona  (diss., 20.30)
   Vilanova  -  FC Barcelona   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Liceo    9    27      47:26      21
2   Reus Dep.   9   24     38:17     21
3   FC Barcelona   9   17     36:21     15
4   Vic   9   17     26:26     0
5   IGUALADA   9   15     33:25     8
6   Noia Freixenet   9   15     20:18     2
7   Vilanova   9   14     41:33     8
8   Vendrell   9   13     25:31     -6
9   Blanes   9   10     27:32     -5
10   Voltregà   9   9     27:32     -5
11   Alcoi   9   9     22:30     -8
12   GEiEG Girona   9   5     16:34     -18
13   Lloret   9   3     18:31     -13
14   Tenerife   9   1     21:41     -20

www.elements.es
VIVIM L’ESPORT COM EL VIUS TU

PREUS 
ESPECTACULARS!

Dies: 3 i 4 de desembre
Laborables: de 16h a 20h
Dissabtes: de 10h a 13h

ESPECIAL NADAL
17/18 de desembreAlemanya, 46

(P. Ind. Les Comes) . 08700 Igualada- Barcelona
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Bona Fira!

Immersos dins el corrent d’una forta cri-
si general d’abast global que ningú sap 
quan durarà, el nostre poble, malgrat 
tot, va fent el seu camí.  No hi ha més 
remei, la vida no és estàtica, és dinàmi-
ca.  I encara que en el dia a dia no es noti 
gaire tot va canviant i res no és igual que 
ahir.  Si n’és de diferent la Llacuna d’avui 
comparada amb la de fa cinquanta 
anys !   Més de la meitat dels llacunencs 
d’aleshores, éssers estimats, amics, que 
ens semblaven referents constants del 
nostre poble, per llei natural de la vida 
ara ja no hi són, i n’han nascut i vingut 
de nous a substituir-los, que al seu torn 
constitueixen nous referents.  La Llacu-
na continua existint però la seva fesomia 
va canviant.  
Això en tots els ordres.  No cal dir els 
canvis en les feines del camp, la meca-
nització, les comunicacions..... inclús en 
l’aspecte dels nostres carrers, per citar 
una cosa d’aquest moment, en què ve-
iem com s’està duent a terme en zones 
àmplies del poble un nou asfaltat així 
com la col·locació d’una il·luminació 
més potent, tot el qual dóna una sen-

sació de més netedat i pulcritud. I aquí 
potser hauríem d’aprofitar per dir que 
aquestes obres, que fan tota l’aparença 
de ben fetes, no obstant semblen les 
obres de la Seu, ja que van extraordinà-
riament lentes, amb la conseqüent mo-
lèstia per la gent.  I encara falten molts 
carrers per fer....
També es poden observar alguns canvis 
en l’arranjament de façanes, com actual-
ment estem veient entre d’altres al car-
rer de Sant Maria, on veïns sensibles han 
fet repicar la façana de la seva casa per 
pròpia iniciativa i han tornat a fer lluir 
la pedra original, tot el qual és una re-
cuperació de caràcter del nostre poble i 
una mostra d’estima del mateix.  Creiem 
que aquestes iniciatives, en comptes de 
partir exclusivament del bon gust de 
l’àmbit privat, haurien en certa manera 
de ser també fomentades i tutoritzades 
des de l’autoritat municipal.
El nou desviament de la Ronda Sud que 
evita passar per dins Igualada quan 
anem o venim de Barcelona representa 
una gran millora llargament esperada.  
Només comentar, però, que algú s’hau-

ria d’ocupar que la senyalització fos més 
clara ja que hi ha molta gent que s’equi-
voca o dubta del lloc on ha d’agafar-la, 
especialment quan es ve de Barcelona.  
Avui aquesta ruta, despres d’aquest 
millorament, s’ha convertit en la idònia 
per anar o venir de Barcelona.  Pels del 
país potser no ens és massa problema 
el seguir-la, però si hem d’indicar a algú 
foraster que la prengui constatem que 
sovint té problemes degut a la insufici-
ent i poc clara senyalització.
Som ja a dies de fira, de la nostra pluri-
centenària Fira de Sant Andreu, i torna-
rem a veure els nostres carrers plens a 
vessar de visitants i amics, disposats a 
degustar el saborós entrepà de la ma-
tança del porc, tot molt ben organitzat 
pels voluntaris col·laboradors com cada 
any. L’ambient també ens parla ja de les 
pròximes Festes de Nadal, dels Reis per a 
la mainada...  Enguany hem de lamentar 
però que no es dugui a terme l’excel·lent 
representació del Pessebre Vivent tan  
reeixida en anys anteriors, confiem que 
aquest parèntesi hagi sigut ocasional.
Molt bona Fira a tothom !!

Programa d’actes
Dissabte 4 de desembre
- a 2/4 de 5 de la tarda al camp de fut-
bol La Cuitora
La Llacuna CF - Hortonenc FC
- a 2/4 de 10 del vespre, al local de la 
piscina
Representació de l’obra de teatre Amb 
o sense..., presetnada per la compa-
nyia 7 de Teatre. Organitzat per qua-
dre Escènic de la Llacuna.
- a les 7 de la tarda, al Centre d’Estudis 
Llacunencs

Nova exposició de fotografia antiga.

Diumenge 5 de desembre
- A les places del Fortmico, de l’Abeura-
dor i del Vall
Fira
- a 2/4 de 9 del matí, a la plaça Major
31a Matança del porc.
Pa amb botifarra a la brasa, allioli i vi 
del país.
- A les 12 del migdia
Santa Missa.

El dia 8 de desembre, commemoració 
de la Puríssima Concepció, patrona de 
la parròquia de la Llacuna, tindrà lloc 
una missa solemne a les 12 del migdia, 
que serà cantada per la Schola Canto-
rum d’Igualada, dirigida per Gerard 
Aguilera i acompanyats a l’orgue per 

Lluís Victori.
Es comptarà amb l’assistència de les 
autoritats locals.
Al final de la missa, la Schola Cantorum 
farà una cantada per a tots els assis-
tents. 

Per la Puríssima, missa 
cantada per la Schola 

En motiu de la Fira de Sant Andreu, hem 
volgut donar per inaugurats el safarejos 
de la Ctra. de Torrebusqueta, baixada de 
l’escorxador.
Un dels enfocaments que hem volgut 
donar a la recuperació dels safarejos  és 
l’estirament relacionat amb el seu valor 
com a patrimoni arquitectònic, reflex i 
mostra d’unes construccions funcionals 
i utilitàries pròpies d’una època, la qual 
ha esdevingut un  espai de memòria re-
marcable que forma part del patrimoni 
intangible de la població,  en  reconei-
xement a la feina  feixuga de les  dones 
d’abans   i per mostrar a les noves gene-
racions els costums de la nostra història 
més recent.    
Desitgem pugueu gaudir d’aquest espai 
entranyable per a tots els que vivim i els 
que ens visitaran, com un record de la 

nostra història.
L’Ajuntament de la Llacuna demana als 
veïns disculpes per les possibles molès-
ties que aquesta important obra  “d’ar-
ranjament dels carrers del nucli” pugui 
ocasionar al veïnat de la zona. Creiem 
que la millora ens donarà la ocasió de 
gaudir d’aquest indret molt mes agrada-
ble per a tots.
Quant a Rofes, s’està duent a terme les 
obres de millora de les zones urbanes i 
l’adequació  de la plaça i la baixada de 
Cal Fidel.  Igualment demanem discul-
pes per les molèsties que puguin oca-
sionar aquestes obres, però el resultat 
serà molt mes profitós i agradable per 
a tots.
US DESITGEM GAUDIU D’UNA BONA 
FIRA DE SANT ANDREU I BONES FESTES 
DE NADAL.

Recuperats els safarejos de la 
crta. de Torrebusqueta

Dies 4 i 5 DE DESEMBRE DE 2010
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· Oficines Ajuntament
De dilluns a divendres de 10 del matí 
a 2 del migdia

· Atenció al públic de l’Alcaldia
Dilluns de 5 a 8 de la tarda
 
· Atenció al públic de la secretària
Dilluns i dijous de 5 a 8 de la tarda

· Atenció al públic de l’assistent 
social
Dimarts de 10 a 2 del migdia

· Serveis tècnics (arquitecte)
Dilluns de 5 a 8 de la tarda

· Oficina municipal d’informació

Hivern:
Divendres de 5 a 7 de la tarda. Dis-
sabte de 10 a 1 del migdia i de 5 a 7 
de la tarda. Diumenge de 10 a 1.
Estiu:
Juliol, agost, setembre (fins l’11), de 
dimarts a diumenge de 10 a 1 del 
migdia i de dimarts a dissabte, de 5 
a 7 de la tarda.

· Metge
Dilluns: 
- de 4 a 6 de la tarda, visita espon-
tània
- de 6 a 7 de la tarda, visita concer-
tada
De dimarts a divendres:
- de 10 del matí a 12 del migdia, 
visita espontània

- de 12 a 1 del migdia, visita concer-
tada

· Infermeria
Dilluns: de 4 a 7 de la tarda
De dimarts a divendres: de 10       del 
matí a 1 del migdia

· Control de glucèmia
Dimarts de 9 a 2/4 de 10 del           
matí

· Electrocardiogrames
Dimecres

· Anàlisis de sang
Dijous de 2/4 de 8 a 8 del matí

        DADES D’INTERÈS LOCAL
Naixements
Kawtar Achour  Taleb (29 de setembre de 2010)
Ibtzssam Achour Boutahri ( 6 d’octubre de 2010) 

Matrimonis
- Heverton Da Costa Praxedes
Anabel Gutierrez Gasa ( 8 d’agost de 2010)
- Sergi Mestres Mateo
M. Mercè Segui Matas (27 d’agost de 2010)
-M. Antonio Gutierrez Borges
Míriam Riera Nuñez (28 d’agost de 2010)
- Ramon Font Alegre
Sílvia Vidal Marimon (30 d’octubre de 2010)
- Miquel Soler Llussa
M. Carmen Gambin Moya (6 de novembre de 2010)

Defuncions
Oscar Serrano Sánchez (3 d’agost de 2010)
Núria Pujó Marimon (18 d’octubre de 2010)
José Ferrer Camps (25 d’octubre de 2010)
Teresa Morgades Balsells (21 d’octubre de 2010)
Leandro Forgas Alella (11 de novembre de 2010)
Pedro Busquet Vives (18 de novembre de 2010)
Josep Camps Vidal (18 de novembre de 2010)

                 DEMOGRAFIA

TELÈFONS D’INTERÈS LOCAL
Oficines Ajuntament de la Llacuna 938976063
Parròquia    938976126
Parc de Bomber   938977099
Jutjat de Pau   938976323
Correus    938976029
Casal de la Gent Gran  938976325
CEIP Vilademàger   938977050
Llar d’Infants   938977118
Consultori Mèdic   938056104
Farmàcia    938976154

Comissió encarregada de dur a terme Ancosa 

L’ANCOSA ha estat elaborat per una comissió del Centre d’Estudis Llacu-
nencs (CELL).
És oberta a l’aportació de treballs per a properes revistes així com també a 
la col·laboració de persones que vulguin incorporar idees noves.
Raó:  CELL – carrer Major, s/n – 08779 La Llacuna

Autobús Hispano Llacunense  938912561
Autobusos Masats   938031084
Mossos d’Esquadra   088
Urgències Mèdiques  938053818
Urgències Ambulància  061
Hospital d’Igualada   938058000
Punt FECSA               938976069
Piscina Municipal                              938977041
CELL                  938976072

Pa  2.357 euros
Carn  2.327,18 euros
Vi  400 euros
Budells  283,8 euros
Graelles  280 euros
Allioli  251,11 euros
Carbó  129,60 euros
Porrons  110,65 euros
Llenya  67 euros
Pebre  38,68 euros
Guants  31,81 euros
Sal  5,64 euros
TOTAL  6.082,47 euros

Ingressos
Venda de tiquets 9.098 euros
Descompte pa 261 euros
TOTAL  9.359 euros

Altres col.laboradors:
Tiquets Valentí Toscas
Budells Comercial Supproductes SA

Comptes de la matança 
del porc 2009

Dies per passar la ITV
El departament agrícola us fa saber que 
els desplaçaments previstos per tal de 
fer la inspecció tècnica de vehicles seran 
els dies:
- Rofes: 23 de desembre de 9 a 1 del 
migdia.
- La Llacuna: 3 i 4 de gener de 2/4 de 10 
a 1 del migdia.
Per demanar hora s’haurà de passar per 
l’Ajuntament.

- Estava pensant, Andreu, que s’acaba  
un any  que per nosaltres, la colla gegan-
tera, ha estat fantàstic, hem fet moltes i 
moltes sortides i actuacions,
-  Sí Maria; jo també mirava l’any enrere i 
volia dir a tothom que estem molt satis-
fets de com ha anat, ha estat un any molt 
ple, i d’actuacions molt importants.
- Per a la colla, Andreu, totes són prou 
importants, saps les sortides que hem 
fet?
- Doncs sí Maria, les tinc totes en una llis-
ta per ordre d’actuacions, me l’ha passa-
da el Ramón, el nostre cap de colla que 
tot ho porta molt organitzat, són totes 
aquestes. Vols que les repassem?.
• El Pla del Penedès. 24 de gener
• Carme. 11 d’abril- trobada comarcal
• Piera.  17 d’abril
• Hospitalet de Llobregat. 25 d’abril
• Sant Martí Sarroca. 2 de maig
• Manlleu. 9 de maig-Ciutat Gegantera
• Masquefa. 15 de maig
• Tàrrega. 16 de maig
• Vilanova d’Espoia. 6 de juny
• La Llacuna. 13 de juny- XV trobada de 
gegants i presentació i bateig d’un ge-
gantó molt peculiar.
• Villefranche du Conflent. 19-20 de juny
• Presó de St Joan de Vilatorrada. 21 de 
juny
• Vilassar de Mar. 26 de juny
• Brussel·les, del 30 de Juny al 3 de juliol. 
Actuació al Parlament Europeu, i altres 
localitats belgues
• Tarragona (barri del Serrallo), 18 de ju-
liol

• Sant Joan de Mediona. 23 de juliol. Fes-
ta Major
• Masquefa. 24 de juliol
• La Llacuna. 31 de juliol i 1 d’agost Festa 
Major
• Rofes. 8 d’agost Festa Major
• Roses.15 d’agost.
• Igualada. 20 d’agost-10-aniversari dels 
grallers d’Igualada, trobada de grallers.
• Vilanova del Vallès. 21 d’agost
• Vilanova del Camí. 5 de setembre.
• Almoster. 25 de setembre
• Barcelona. 26 de setembre-Els grallers i 
timbalers acompanyant  als gegants de 
Masquefa per les festes de la Mercè
• Vic.2-3 d’octubre-25 aniversari de 
l’ACGC
• Masquefa.10 d’octubre, tocar per els 
gegants de Masquefa en un casament
• Masquefa. 17 d’octubre-dinar de ger-
manor de les colles del’Anoia
• Sant Joan de Mediona. 23 d’octubre- 
Correllengua 2010
• Masquefa. 24  d’octubre- Dinar de ger-
manor (Masquefa-La Llacuna)
• Tarragona. 14,de novembre-trobada 
de gegantons.

- Noi! Andreu; hem fet una bona feina, i 
tenim un bon record de tots els pobles 
que hem anat, sempre acompanyats 
dels nostres grallers que entre festes 
Majors i trobades escampen per tots els 
racons de Catalunya, i també  travessant 
fronteres
la música i balls populars i tradicionals.
Estic contenta de les nostres actuacions, 

però certament la nostra trobada d’aquí
la Llacuna, amb la presentació i bateig 
del gegantó diable el Ramonet, va ser 
apoteòsica i inoblidable, ara ja el portem 
sempre penjat de nosaltres,eh!
Una sortida diferent també va ser la visi-
ta a la presó de St. Joan de Vilatorrada.
I la pujada al Canigó?  Va ser tota una 
gesta, ens van haver de pujar a braços 
per aquells camins!  Quina força que te-
nen els nois de la colla! Ens vam  quedar 
astorats!
- Bé Maria: recorda també el viatge a 
Brussel·les, quilòmetres i quilòmetres, 
tots tres dintre aquell remolc, ben apre-
tadets que anàvem. Tota una aventura. 
però valia la pena. La  rebuda que ens 
van fer al Parlament Europeu,  ballar da-
vant dels eurodiputats  va ser molt emo-
cionant! i després les actuacions pels 
carrers  i places.  Quins aplaudiments!  
va ser una bona representació de la cul-

tura gegantera de Catalunya amb molt 
d’orgull.
Ens sentim molt satisfets de representar 
a la Llacuna i enarborar la bandera de la 
germanor i l’amistat i la tradició gegan-
tera arreu del món.
Nosaltres,  la Maria i l’Andreu i també el 
Ramonet, hem de donar les gràcies i feli-
citar a la colla de grallers i timbalers, pel 
seu esforç amb els assajos de cada set-
mana que els ha servit per assolir per ells 
mateixos moltes peces noves i amb mol-
ta qualitat, per aquest motiu han estat 
convidats a tocar a diferents actuacions.  
Felicitats i endavant amb il·lusió.
- Em sembla Andreu; que per aquest 
any vinent m’ha arribat algun rumor de 
molts projectes i alguna sorpresa, bé 
que ballarem i voltarem fins esgotar-nos. 
Aquesta colla gegantera no té límits...                                                    

FALERAAAAAA     GEGANTERAAA.

    

Un any geganter
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20 juliol 2010 
Festa del carrer Major, molt concorregu-
da com sempre.  Al migdia, vermut per 
als veïns.  A la tarda jocs per a la maina-
da,  a la nit sopar per a més de cent co-
mensals . I a continuació, música rumbe-
ra a càrrec del conjunt Terratombats.

30 juliol 2010 
A les 12 de la nit van començar els ac-
tes de la Festa Major amb “La Desvirga” 
(versots i nomenament del diable de 
l’any que va recaure en el Sendo Travé) 
i a continuació el Correfoc pels carrers 
del poble.  Tot seguit actuació del grup 
mig llacunenc de rumba catalana Terra-
tombats a la carpa de les escoles.  Ball i 
discoteca mòbil fins la matinada.

31 juliol 2010 
Inauguració del local social d’entitats 
culturals del poble a l’edifici de l’antic 
escorxador.
A les 6 de la tarda cercavila amb les di-
ferents colles folklòriques del poble, a 
remarcar que es va celebrar el 30è ani-
versari de la Banda i el 25è de Majoret-
tes, en el qual van desfilar tots els antics 
membres d’aquestes entitats. De les 
Majorettes vam poder comptar amb la 
participació de més de 80 noies, moltes 
de les quals ja eren mares de família.  Tot 
el qual va tenir una caire molt emotiu.
En acabar, va tenir lloc el pregó de Festa 
Major a càrrec de la Banda i Majorettes.
A les 6 de la tarda al camp de la Cuitora 
partit de futbol de veterans entre el FC 
La Llacuna i l’UE Martinenc.
Després de la cercavila es va inaugurar 
el Concurs Fotogràfic del CELL.
A mitjanit ball a la carpa de les escoles.

1 agost 2010 
Festa Major. A les 12, missa cantada pel 
Cor Parroquial, i al sortir representació 
de ball parlat a càrrec del Ball de Diables 
i a continuació sardanes.
A les 7, un renyit encontre de futbol en-
tre el FC La Llacuna i Carme, emportant-
se aquest visitant a la tanda de penals el 
trofeu cedit per l’Ajuntament.
A les 8 del vespre a la plaça Major hi va 
haver un acte nou d’aquest any que va 
ser un concert amb l’Orquestra Blanes 
que va ser seguit per molta concurrèn-
cia.  Va ser de l’agrat de tothom.
A 2/4 de 12 a l’església parroquial tra-
dicional concert a càrrec de la Coral La 
Cuitora.
I de matinada, a la 1, ball de gala a la 
carpa.

Crònica local
2 agost 2010 
Dilluns.  A partir de les 10 jocs per la mai-
nada a la plaça de les Oliveres.  A les 12 
missa de difunts assistida per diversos 
capellans.  A la 1 del migdia a la plaça 
Major vermut popular amb música en 
viu.  A partir de 2/4 de 6, berenar i es-
pectacle per a la mainada.  A les 7,  partit 
de futbol de màxima rivalitat entre el FC 
La Llacuna i FC Mediona, emportant-se 
el Mediona guanyant per 1-3 el trofeu 
del CELL.
Cap a les 8 una inoportuna gotellada 
va fer que el poble quedés desert i les 
Havaneres es traslladaren a la carpa i a 
continuació es va fer el ball de nit, en 
acabat del qual música de màquina pel 
jovent fins que el sol ja quasi començava 
a despuntar.

cercavila en la que van actuar les enti-
tats folklòriques del poble, cal destacar 
que hi havia bona colla de majorettes de 
totes les edats tal com es va fer a la Lla-
cuna.  A la nit, concurs de cuina i sopar 
de germanor, amb ball amb música en 
viu.  I en acabar música màquina fins la 
matinada.
Diumenge, jocs per la mainada.

de l’Ajuntament de la Llacuna.  

1 octubre 2010 
A la nit es va haver de lamentar un sofis-
ticat robatori a l’estanc emportant-se tot 
el tabac que hi havia a l’establiment.

3 octubre 2010 
Correllengua. Al migdia, diumenge, cer-
cavila amb la participació de balls popu-
lars locals i colles convidades.  En arribar 
a la plaça Major, ballada conjunta, lectu-
ra del manifest i dinar popular.  Actuació 
de la Quarta Carlinada i lo Ramon de 
Cervera.

9 octubre 2010 
L’Ateneu Llacunenc va organitzar una 
xerrada a càrrec de Ricard Espelt amb 
el tema de Democràcia 2.0.   Va explicar 
l’organització de l’Ajuntament de Co-
pons, del qual ell és Regidor.  Va ser molt 
interessant la seva dissertació, llàstima 
del poc públic assistent, trobant-se tam-
bé a faltar la presència de consellers del 
nostre Ajuntament.

17 octubre 2010 
Va tenir lloc la VII Sortida de Motos i ve-
hicles Clàssics.  Al matí es va fer la troba-
da i esmorzar, i desprès de fer una volta 
cap a Masllorenç i Pontons, en tornar 
a la Llacuna els participants van fer un 
dinar al local de la Piscina.  La quantitat 
de participants va desbordar la previsió 
que s’havia fet.

30 octubre 2010 
III Mostra d’embotits i vins d’alçada de la 
Llacuna.  Va començar aquesta mostra 
inaugurant la sala polivalent de l’antiga 
fàbrica de cal Sagrera, amb benedicció 
de mossèn Joan Mata i emotius parla-
ments de membres de la família i del Sr. 
Alcalde. A continuació conferència del 
Sr. Josep Ribas, director de la D.O. Pene-
dès, i tot seguit sopar de tast de vins al 
baixos del mateix edifici, al restaurant Ca 
la Maria.  
L’endemà, a la Plaça, fira de desgustació, 
a la Plaça, amb 15 empreses expositores, 
que va atendre al nombrós públic que 
anava tastant el diferents productes ex-
posats.  (Veure article a part).

3 agost 2010
Dimarts.  A les 10 del matí al Club de 
Tennis final del Campionat d’Estiu.
A la 1 del migdia a la plaça Major bingo 
solidari a càrrec de la Llacuna solidària.
Al migdia es va cloure el Concurs de 
Fotografia del CELL essent enguany 
els guanyadors: 1r. Premi Abel Galisteo 
Busquet, 2n. Mariàngela Soler Noya, 3r. 
Fina Galisteo Valle, 4t. Conxita Llussà 
Busquet, altre 4t. Fina Galisteo Valle, 5è. 
Joan Gol Creus.
I a les 5 de la tarda, tradicional berenar 
popular a la Font Cuitora amenitzat per 
la música de Josep Mª Surià.
A les 11 a la plaça Major, nit força diver-
tida amb l’actuació dels còmics Ramon 
i Maite Carreras.  Acabant l’actuació un 
ventríluoc que a causa de problemes de 
so i l’avançada hora va acabar quasi com 
el rosari de l’Aurora.

5 agost 2010 
Recapta de sang (veure nota apart).  

6/9 agost 2010 
Festa Major de Rofes.  Es van encetar els 
actes el divendres amb un bingo i a con-
tinuació música de discoteca a la Piscina 
de Rofes.  
El dissabte al migdia hi va haver una 

Correllengua

Inauguració Cal Sagrera

11 i 12 agost 2010 
Campionats a la Plaça de Continental, 
Truc i Domino.

28 agost 2010 
Dissabte.  Hi va haver el tradicional so-
par de fi d’estiu amb una plaça plena de 
comensals que van poder gaudir d’un 
excel·lent sopar al mòdic preu de 12 eu-
ros.  En acabar, es va fer entrega dels pre-
mis dels diferents concursos que s’han 
fet al llarg de l’estiu. 

11 setembre 2010 
Diada Nacional de Catalunya. La Coral 
Llebeig, de Sant Pau d’Ordal, ens va de-
lectar amb un recital de cançons a l’es-
glésia amb el tema del Canigó.

12 setembre 2010 
Diumenge.  Organitzat per la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de la Llacuna 
hi va haver al migdia a la plaça Major un 
Bingo-Vermut Solidari per portar a ter-
me el projecte del Pavelló maternal del 
Sahara.

19 setembre 2010 
Caminada a Sant Magí des de la Llacu-
na per assistir a l’Aplec d’aquest dia. Al 
Santuari, Missa Solemne i en acabar en-
guany es va poder gaudir del Ball Pla de 
Sant Magí i sardanes.  Dinar Popular.  
Al migdia a la plaça Major de la Llacuna 
hi va haver una concentració de motos 
Harrelson.

26 setembre 2010 
Visita guiada a Valldeserbes, cova i pin-
tures rupestres, dins de les Jornades Eu-
ropees del Patrimoni Cultural, organit-
zat per la regidora de Cultura i Turisme 

Trobada de motos

22 octubre 2010 
Per quarta vegada en el que va d’any 
van entrar a robar fil de coure a les naus 
d’Instal·lacions Parera.  Aquest cop, des-
prés d’una estratègia dels mossos d’es-
quadra, a la mateixa nit del robatori van 
poder ser enxampats. 

24 octubre 2010 
Solemne inauguració de l’ampliació del 
pont ara anomenat dels bombers, a la 
carretera d’Igualada.  Va fer la benedic-
ció mossèn Joan Mata i a continuació la 
M. Rosa Gomà i el Sr. Alcalde van fer un 
petit parlament glossant la importància 
de l’obra.

Fira dels vins d’alçada

14 novembre 2010
Una colla de llacunencs nascuts el 1945 
es van aplegar en germanor per a ce-
lebrar el seu 65è aniversari.  Van anar a 
missa en record dels companys traspas-
sats i a continuació van anar  a fer un bon 
dinar al restaurant del Castell d’Orpí.

21 novembre 2010 
Una altra bona colla de llacunencs, nas-
cuts els anys 1948, 1949 i 1950,  es van 
aplegar també per a celebrar-ho.  Van 
assistir a una missa en acció de gràcies 
i record dels ja traspassats, i a continu-
ació van anar a dinar a cal Mateu de la 
carretera, acabant fent gresca amb un 
bon ball.

Llacunencs que van celebrar els 65 anys

Quant a les collites d’enguany deixem 
constància que hem tingut un bon any 
amb els cereals i pel que fa a la vinya ha 
sigut un bon any en quantitat si bé cal 
esmentar que a última hora la botrytis 
ha perjudicat bastant.  La graduació més 
aviat minsa.  Les olives, que ara es co-
mençaran a collir, s’espera que serà una 
collita normaleta.   
Quant a bolets, ha sigut un any excepci-
onal.  Tothom baixava de tot arreu amb 
cistelles plenes, inclús aquells que nor-
malment no gosaven anar al bosc per 
falta d’experiència.salas@assessoriasalas.es

www.assessoriasalas.es

NEUS SEGURA BENANTE

Pl. del Fortmicó, s/n
Telèfon 93 897 61 54

08779 LA LLACUNA
(Barcelona)

FARMÀCIA
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ANCOSA / JOAN GOL - JOSEP TORELLÓ
El Medir és fill de Montagut. Va néixer a la 
casa familiar de cal Boada el 3 de març de 
1927. Era el quart noi d’un total de cinc 
germans, fills de Josep Boada Inglès i de 
M. Àngels Llenas Solé.
On és exactament cal Boada?
És una masia que encara existeix, aprop 
de Santes Creus, dins el terme d’Aigua-
múrcia, on vivien els meus pares, els 
meus germans i els avis. Actualment és 
una casa en molt mal estat.
Què ens pots explicar sobre els teus 
pares?
Eren pagesos i tots dos havien heretat 
les propietats de les seves famílies. Casa 
nostra era del pare. La mare era filla de 
la Galzarana, vora Valldossera. A part de 
lA hisenda de cal Boada, també tenien 
les terres de la Formigosa i la masia del 
Frare, al Pont d’Armentera…Hi havia de 
tot: sembradís, vinya, ramats amb dos 
pastors, dos mossos  sempre i una minyo-
na. Precisament l’àvia de cal Marxantó va 
servir a casa nou o deu anys.
Devia ser difícil poder anar a l’escola?
Els meus germans grans anaven a estu-
di al Pont d’Armentera. Era una hora de 
trajecte per un camí de ferradura. Jo vaig 
començar a anar-hi als 8 anys. Tenia un 
mestre gran que era una bellíssima per-
sona. Ens portàvem el dinar i, al migdia, 
anàvem a menjar sota un arbre, a la pla-
ceta.
Però va venir la guerra
Sí. Ens vam equivocar quedant-nos a 
la masia en lloc de marxar al Pont. Vam 
tenir molts problemes i la guerra ens va 
portar  més desgràcies de les que ens 
pensàvem.
La primera va ser la mort, l’any 1938, 
del meu germà gran, el Josep Maria. Va 
tornar malalt  a casa, amb una dolorada 
gran després de passar dos dies dins  el 
riu Ebre. No hi va haver remei.
D’aquells anys recordo també el pas del 
front republicà ja de retirada. Va durar sis 
dies i ens ho van prendre tot: els animals, 
el bestiar, les gallines... No ens van matar 
de miracle! El pare no els va deixar entrar 
a casa però els va prometre pa i tall. Es van 
conformar. Recordo que era la vigília de 
Sant Antoni i recollien les metralladores.  
Just en acabar la guerra, va morir el meu 
pare als 52 anys per una hemorràgia, no 
el vam poder curar. Jo tenia 12 anys.
Què va fer la família?
Vam anar a viure al Pont d’Armentera, a 
la casa que teníem, ja sense minyona ni 
mossos. Els meus dos germans grans es 
van posar a fer de pagès i el Mingo, el 
meu germà petit  i jo, anàvem a l’escola. 
Fins els 14 anys.

I a partir dels 14 anys?
Doncs em vaig posar a fer de pagès, com 
els meus germans. A més vaig tenir més 
responsabilitat després de la mort del 
Magí, el  meu germà gran, per accident a 
causa d’ una mula.
Això va coincidir amb la teva joven-
tut…
Sí,  i eren anys en què hi havia poques 
distraccions al Pont, i a tot arreu. Anava 
al cine, al futbol, però el que més m’agra-
dava era anar a caçar. Sempre m’ha agra-
dat… Haig de dir també que vaig estu-
diar piano durant un any. Érem tres i el 
professor. Ho recordo sobretot perquè 
aquest professor tenia un amic que esti-
uejava a Santes Creus i ens venia veure i 
també ens feia classe. Era Jaime de Mora 
y Aragón que després es va fer molt fa-
mós per ser germà de la reina Fabiola de 
Bèlgica. Tenia un cotxe -un Hispano-Sui-
za, de set o vuit places- i anàvem de festa 
al Pla de Santa Maria, a Valls, a les fires de 
Vila-rodona… Tenia set o vuit anys més 
que nosaltres. Era molt, molt bon home!.
I va arribar la mili…
Em va tocar anar a fer-la a Lleida l’any 
1948. Va ser el primer any que la van 
reduir de dos anys a divuit mesos. Vaig 
estar a la caserna de Gardeny. En acabar, 
vaig tornar a casa i, amb el meu germà  
Joan, vam decidir comprar un camió per 
fer transport de tota mena, de  tot el que 
ens demanàven traginar. Teníem també 
un xofer,  però jo portava el camió sem-
pre que podia…fins que vaig venir a la 
Llacuna.
D’on ve la relació amb la Llacuna?
Hi teníem familia: a cal Melcior hi vivien el 
meu oncle Mingo Llenas i la tia Mercè. Jo 
venia  aquí per la Festa Major, per la Fira o 
bé a treballar. Ens ajudàvem al temps de 
collir raïms. Un any per la Fira vaig conèi-
xer la Rosita Ubia al ball. Vam festejar un 

parell d’anys i ens vam casar a finals de 
1952. Així vaig venir a viure  a la Llacuna.
A casa dels sogres.
Sí, en aquesta mateixa casa. Els meus 
sogres eren en Pepito Ubia Morgades, 
fill dels antics masovers del Marimon, i 
Miquela Busquet Garriga, una dona molt 
negociant i treballadora tota la vida. Era 
germana de mare del Ramon Martí, més 
conegut  al poble com Ramonet de ca 
l’Alari.
Aquí em vaig dedicar a fer de pagès, és 
clar, i haig de dir que vaig portar de casa 
meva un carro i una mula  que ens van 
anar molt bé. Ja no havíem de llogar i 
podíem agafar més terres. Aquells anys 
també van néixer les dues nenes grans, 
el 1953 la Maria Àngels i la Montserrat el 
1955.
I vàreu posar una lleteria aquell ma-
teix any...
No vàrem deixar de fer de pagès, però la 
Rosita i jo vam decidir posar-ne una aquí 
a casa per tenir més recursos. A la Llacu-
na ja n’hi havia una, la del Josep Martí El 
vaquer al carrer Major tocant la plaça. Ell 
em deia que no volia continuar amb les 
vaques i li vaig dir: “Si te les vols treure, 
me les quedaré jo”. No ho va fer en aquell 
moment però jo ja m’havia espavilat  per 
anar a aprendre’n a  Vilanova i la Geltrú, a 
casa dels de cal Pau de l’Esca que també 
tenien una lleteria. Ells em van animar  a 
muntar-la i vaig comprar dues vaques, 
per començar. Les vam posar als baixos 
de casa nostra, on ara  és el celler.
Era un bon negoci?

En aquell moment sí, perquè no hi havia 
encara llet envasada i la gent la comprava 
directament. La lleteria de cal Nofre, aquí 
al mateix carrer de la Creu, ja s’havia tan-
cat quan vam muntar la nostra. Els de cal 
Bartolí també en van posar una a cal Gi-
rastels i portaven la llet des de la masia. O 
sigui que durant uns anys n’hi havia tres 
al poble.
El preu era justet però anàvem fent. Gràci-
es als vedells que veníem de tant en tant 
vaig poder comprar un tractor i pagar-lo 
a terminis. Era un Fiat 411 i ens va costar 
210.000 pessetes.
Vàreu engrandir l’establiment?
La botiga va ser sempre la mateixa, aquí 
a l’entrada de casa però vam arribar a 
tenir vuit o nou vaques i  vam llogar els 
baixos dels nostres veïns de cal Coca. Ara, 
era una feina molt sacrificada i no podí-
em marxar mai. S’havia d’anar a munyir,a 
repartir pel poble amb les lleteres, venia 
gent a comprar-ne. Per exemple, si anà-
vem al cine  només podíem veure la pri-
mera pel·lícula perquè després teníem 
feina a despatxar també el diumenge.
Quants anys la vàreu tenir?
Uns vint anys i hi vam col·laborar tots els 
de la casa, des de la Rosita als meus so-
gres i les nenes per anar a repartir. Per la 
Fira, ells  també  venien  torrons.  Aquells 
anys també va néixer el Josep Maria, el 
1960 i la Rosa Mari, el 1965.
Els anys 70 es va començar a vendre cada 
cop més llet envasada de totes marques 
i de diferent classe i  vam decidir plegar. 
Els fills es van anar fent grans i tots qua-

tre  van fer la seva vida fora de la Llacuna. 
Vam vendre les vaques i la mula. Des de 
l’any 72 ja tenia un altre tractor i junta-
ment amb el Josep Busquet Morgades 
teniem una “cosechadora” a mitges.
T’has sentit sempre bé aquí a la Llacu-
na ?
Jo  em sentia molt bé al Pont d’Armentera 
però aquí, a la Llacuna no vaig tenir cap 
problema amb la gent del poble. Acos-
tumava a anar al cafè, a  Ca l’Americano, 
a jugar a cartes. Aquells primers anys 
també es  ballava al migdia, al vespre i hi 
havia el cine. No em va costar fer amistat 
i sovint  érem els mateixos. Després l’am-
bient de cafè i jugar a cartes va anar a La 
Pansa i jo també vaig continuar anant-hi, 
com els altres.
Participaves en activitats que es feien 
al poble?
Sempre hi he col·laborat però no he vol-
gut mai entrar en càrrecs de l’Ajuntament 
ni del Sindicat de pagesos. He participat 
en moltes coses. El meu sogre cantava 
amb la Coral La Cuitora i jo també els he 
ajudat quan canten caramelles. El mateix 
he fet amb el club de futbol i tinc un dels 
primers carnets de soci. M’apuntava a 
tot, sense problemes. Tampoc vaig deixar 
d’anar a caçar i a buscar bolets. 
I la Fira?
Encara hi  vaig, cada any, a ajudar a la 
plaça. Des que es va començar a celebrar 
la matança, a principi dels anys 80,  hi he 
estat sempre. Va ser un encert que ha 
beneficiat a tot el poble. Hem recuperat 
la Fira. 

 

 

  

Parlem  amb... Medir Boada Llena

Terminològicament, la democràcia pot 
ser concebuda com una doctrina política 
que defensa la intervenció del poble en 
el govern i en l’elecció dels governants. 
La democràcia, també pot ser entesa 
com la igualtat dels ciutadans davant la 
llei, la responsabilitat del govern respecte 
a l’electorat, el sufragi universal, les elec-
cions periòdiques, el sistema de partits 
polítics i el reconeixement d’una sèrie de 
llibertats civils. 
Amb tot, l’autèntica democràcia va molt 
més enllà d’aquestes definicions i reflexi-
ons, perquè la democràcia són drets, però 
també deures. Moralment, com a llacu-
nencs i llacunenques, hem de preocupar-
nos de quines coses passen al nostre vol-
tant, de quines decisions es prenen, de 
quines repercussions tenen en el nostre 
dia a dia i en el nostra futur. Èticament, 

com a llacunencs i llacunenques, hem de 
participar en les petites i grans decisions 
que puguin afectar-nos com a ciutadans 
del nostre país, Catalunya, i com a veïns del 
nostre poble, La Llacuna. I és així perquè de 
la mateixa manera que com a ciutadans no 
podem dimitir de les nostres responsabili-
tats socials, ideològiques o polítiques, com 
a veïns tampoc podem obviar els debats 
i decisions que recauen sobre el nostre 
municipi tan sols en mans de set regidors; 
perquè la vida política municipal és cosa 
de tots i cal que la població hi participi, tot 
proposant, preguntant, opinant, i assistint 
als plens; perquè només junts podrem de-
fensar els interessos del nostre municipi, 
i només junts podrem vetllar pel model 
econòmic, social i cultural que volem per 
La Llacuna del futur.
Riquíssima en activitats festives, associa-

tives i esportives, La Llacuna és una vil·la 
amb una forma de ser i fer, oberta i parti-
cipativa. És per això que encoratgem i avi-
vem a la societat llacunenca a que, encara 
més, s’impliqui, jutgi, critiqui i suggereixi, 
doncs només així aconseguirem que La 
Llacuna esdevingui més potent, més di-
versa, més democràtica. Cal participar i 
construir sense complexos, i no ens ha de 
fer por debatre sobre el poble i el seu fun-
cionament, doncs si es fa amb respecte 
i aportant propostes noves, això, de ben 
segur, fonamenta i dinamitza el poble i el 
fa créixer. 
Perquè si el que desitgem és un poble mi-
llor, aquesta és una tasca de totes i tots. 

                                  Grup Municipal ENTE-
SA PER LA LLACUNA

Tots som l’ajuntament, tots fem el poble

38 anys d’experiència

C O N S T R U C C I O N S  I  P R O M O C I O N S

C. Major, 3 . Tel. 938 976 047
08779 La Llacuna

Raval de Jesús, 6 • Tel. 977 881 667
Pl. del Portal, 1 . Tel. 977 880 872
43420 Santa Coloma de Queralt
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El límite es el cielo

Tots som l’ajuntament, tots fem el poble

Siempre que llore una estrella
Lloraré contigo amigo
Ofréceme desde el cielo
Una vez mas
La flor de tu sonrisa
Tu mirada imposible
Tan alegre y hablaremos

Es difícil escribir cuando se tiene rota 
el alma.
¿Límite...? En tu equilibrada persona-
lidad destacaba por encima de todo 
Pere un corazón fuera de serie; parien-
te próximo de un alma fantástica que 
envolvía tu cuerpo de pasos lentos y 
de acciones largas.
Siempre igual, siempre fiel. En los 
mejores y en los peores tiempos. Una 
serena sonrisa en un tiempo que tanto 
carece de ellas. En los momentos ma-
los se ven los amigos buenos. Yo he te-
nido de casi todo pero... ¡una vez tuve 
un amigo... que ya es tener!
Si cada uno, si cada cual (y yo soy tan 
cada cual como cualquiera) habla de 
la feria según le va en ella, yo tendría 
que escribir un libro sobre tu modo y 
manera de obrar conmigo. En este vie-

jo, amargado, materialista y loco mundo 
aprendí de ti (lo mismo que aprendí de 
mi buen padre) que son muchos los lla-
mados y pocos los elegidos. Que no por 
hacer un pesebre ya uno es “Niño Dios”. 
Son muchas las veces que no valen razo-
nes, entendimientos, la ignorancia hace 
al hombre siervo de sus propios errores.
Me refiero a esos, si, que pasan ignorán-
dote en vida y hacen ver que pillan un 
berrinche terrible cuando has muerto. 
Llorones a sueldo, en la puerta de la 
iglesia.
Yo te traté, te viví, te sufrí y te disfruté... 

Enriqueciste mi pasado con tu presen-
cia. Cada mísera piedra del camino, cada 
hoja de la Cuitora, cada rama, cada briz-
na, sabe de nuestros vuelos. Los tuyos 
siempre serenos, mansos. Los míos sin 
paracaídas. Cada flor, cada humilde yer-
ba sabe de nuestros pasos, de nuestros 
amaneceres rotos, cuando dormía el pu-
eblo y graznaba el grajo en las callejas. 
Eran esos regresos a casa de nata y olor 
a leña.
Nunca he presumido de nada. Pero de 
personas como tú puedo, quiero y debo 
presumir.
Allá por los años cincuenta, en mis ti-
empos de mal estudiante, recuerdo que 
le dije a un viejo profesor salesiano: “no 
me gusta el rosario por ir... ni la misa 
por estar”. El buen hombre, lejos de re-
gañarme, me contestó: “Yo no se si el 
equivocado eres tú o el confundido sea 
yo”. Quiero decir con esto, Pere, que no 
siempre se puede ser sincero ni hablar 
claro para las personas oscuras.
Aunque el refranero indique que “es pre-
ferible estar solo que mal acompañado”, 
en el Génesis Dios dijo: no es bueno que 
el hombre esté solo. De la mujer no dijo 

nada... ¡Claro, por eso es Dios! Ni tampo-
co es bueno que en esa soledad pierdas 
una mano amiga con la que tantas veces 
has contado las estrellas. Esto último lo 
afirmo yo.
De poetas y locos todos tenemos un 
poco. Yo, más de lo segundo que de lo 
primero pero.. me brindaste toda tu 
amistad, Pere y eso agranda más si cabe 
mi locura.
No quiero, no puedo escribir un articulo 
fúnebre al estilo de Jacques Bossuet con 
su sentimiento y orden. Puede que que-
de bonito, pero no seria lo mismo ni mi 
sentimiento. Personal, intransferible...
Si siempre peco de anarquista, bohe-
mio, soñador, en esta ocasión más que 
nunca.
Tampoco se como agradecerte el haber 
tenido un amigo común. Quienes te co-
nocieron verán lo poco que digo, lo cor-
to que me quedo. Hoy si me gustaría ser 
un poeta de verdad para juntar las rimas 
del alma y decirlo todo. No ser lágrima 
de blanco papel pero si abrazo sin límite, 
justo en el límite de tu cielo prometido.
Pere,  en mi román paladino cariño-
so. Presidente de nuestro club, CON 

MAYUSCULAS. Entonces sí que valía la 
pena estar.
Fui secretario contigo. Hoy cuando 
escribo “ex” y me he ido por coheren-
cia contigo y con los demás. Mi gran 
error fue volver, pero lo hice por dos 
razones. La primera porqué tú me lo 
pediste. La segunda porqué me lo 
pediste tú. Ahora, con tu recuerdo me 
marcho. Se que saldrá algún animali-
llo del bosque tratando de justificar lo 
injustificable. Sacará de su chistera de 
conejo diezmos y primicias. Nada pedí 
y nada os debo y como dijo Sancho a 
Don Quijote: “desnudo nací, desnudo 
me hallo; ni pierdo ni gano”.
Recibe el pequeño homenaje de este 
puñado de letras. Torpes, revueltas. 
No como un manojo de flores sino a 
modo de plegaria.
Me esperas un día de estos, un mes de 
estos, un año  de estos... Tienes que fir-
marme muchas actas pendientes.

Claudio Galan Carvajal
Ex-secretario del CF la Llacuna

A mi gran amigo Pere Domènech Blanc

ANCOSA / 
El diumenge dia 24 d’octubre 2010 es 
va inaugurar l’ampliació d’aquest pont, 
actualment dit dels bombers, però que 
també ha sigut conegut com a Pont de 
cal Sagrera o Pont de les Escoles.  Es trac-
ta d’una esperada millora que convenia 
al poble especialment baix el punt de 
vista de seguretat dels vianants.  Va fer 
la benedicció mossèn Joan Mata i a con-
tinuació breus parlaments de M.Rosa 
Gomà i el Sr. Alcalde, acabant amb un 
tast de cava i pica-pica a ca la Maria.  
Transcrivim tot seguit el text del parla-
ment de la M.Rosa Gomà: 
Un pont és un element arquitectònic 
que pot presentar diferents utilitats:
Un pont acosta, un pont separa, un pont 
comunica i fins i tot un pon discrimina.
Des de la creació d’aquell petit nucli de 
vivendes al voltant del Priorat (a la plaça 
del Formico) a ben segur que ja existia 
un pont per sobrepassar el torrent, un 
torrent gairebé sempre eixut, però que 
ha tingut els seus moments gloriosos de 

bon cabdal.
Així doncs pont o pontet, el Pont de les 
Escoles o el Pont dels Bombers o qual-
sevol altre nom amb el que se l’hagi 
conegut al llarg dels anys, ha servit per 
facilitar als habitants del nucli antic de la 
població la comunicació amb els veïns 
de les cases i pobles propers. 
Però la Llacuna ha experimentat en 
aquests darrers anys un fort canvi, avui 
és un poble dinàmic que creix i es mo-
dernitza, sols cal recordar la imatge que 
oferia als visitants que arribaven per la 
carretera d’Igualada. 
On hi veien un petit poblet assentat a la 
falda d’un turó, avui hi veiem un poble 
que estén els braços i ens acull compla-
ent. 
Per arribar al bell mig del poble ara ens 
cal passar una avinguda ampla i ben en-
llumenada que ens porta a la cruïlla que 
dona accés al nucli antic. 
Avui ja hem salvat aquell petit escull que 
trencava la imatge. 
L’arranjament del Pont dels Bombers era 

quelcom anhelat  pels veïns d’aquell en-
torn, i també últimament per les mares 
que portaven els infants a la guarderia 
que s’havia construït en la zona conegu-
da com camp de Santacana. 
Feia temps que el nostre tema de con-
versa quan teníem en Parera a “tiro” 
era,..
”....... i el Pont quant el veurem arreglat!” 
Sabem molt bé que estem passant una 
època difícil econòmicament i també sa-
bem la quantitat de passes, documents. 
entrevistes i el que calgui que ha tingut 

Inaguració del pont dels 
bombers

que dur a terme el nostre alcalde Josep 
Parera, i finalment, com no, .....ho a acon-
seguit.
M’han demanat que digués algunes 
paraules com a veïna i usuària d’aquest 
pont, i penso que no és gosadia dir que 
per a tots ens representa un gran millo-
ra, pels que hi caminem i també per tots 
els viatgers que arriben al poble.
Ves que us dic, per a mi ara aquest serà 
el pont del Parera, qui vulgui que s’hi 
apunti.

ANCOSA /
El passat 13 Juny els tarragonins van 
celebrar a Sant Magí de la Brufaganya 
el XXII Aplec de la Rosa.  Durant aquesta 
celebració va tenir lloc la benedicció de 
la nova imatge de Sant Magí (ja que l’an-
terior va ser robada) i l’inauguració de la 
nova làmpada que penja del sostre da-
munt l’altar, donada pel Gremi de Page-
sos de Sant Isidre.  L’església es va omplir 
de gom a gom i en sortir hi va haver un 
concert de música religiosa a càrrec de 
la Camerata Antistiana.  Durant la missa 
es va fer a dins l’església una pujada de 
castells, l’imatge insólita de la qual es re-
cull en la foto contigua.

Aplec de la Rosa 
a Sant Magí de la 
Brufaganya

c a r n s  i  e m b o t i t s  
a r t e s a n s

www.embotitsriu.com
e-mail: embotitsriu@gmail.com

C. Pedregosa, 15 • Tel. 93 897 60 55 • LA LLACUNA
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ANCOSA / 
El passat 6 d’agost es va realitzar l’última 
donació de sang a La Llacuna. Va ser tot 
un èxit!!, tant és així que a la inaugura·
ció del nou CAP de Vilanova del Camí, 
la consellera de Sanitat, Marina Geli, va 
fer una menció especial i va felicitar els 
responsables del Banc de Sang de la Lla·
cuna per ser aquesta població la capda·
vantera en donacions de la comarca de 
l’Anoia. També va agrair a totes les per·
sones que donen sang en les visites que 
fa el Banc de Sang i Teixits a la Llacuna 

per la seva fidel participació en totes les 
seves convocatòries al nostre poble,  ja 
que sempre són molt nombroses.  
La propera visita del Banc de Sang serà 
el dimarts 7 de desembre al Dispensari 
Municipal, de 18 a 21 hores. Aquesta 
Donació Especial de Nadal serà l’ultima 
d’aquest any a la nostra població, per 
tant us hi esperem. Moltes gràcies a tots 
per la vostra col·laboració i solidaritat 
ja que AMB UNA  VEGADA NO N’HI HA 
PROU !!

Banc de sang a la Llacuna

ANCOSA / JORDI MASIP ANDREU
Creiem que l’efecte del Club de Ten·
nis La Llacuna ha servit per promoure 
la imatge del nostre poble i facilitar la 
relació entre els residents del poble i 
sobretot amb els de cap de setmana 
i estiuejants.  Perquè ens en faci cinc 
cèntims (d’euro, per suposat ) volem 
conèixer l’opinió del seu president, en 
Flavio Fanchini:

Què fa un italià presidint el Club de 
Tennis d’un poble petit, com és la 
Llacuna?
Li dóna una dimensió internacional... 
Bromes a part, ja fa uns 20 anys que 
vinc a la Llacuna i sóc soci del club.
Des de quan n’ets President?
Fa 3 anys que em van engrescar amb 
això de la junta i al final, he acabat de 
president. No té la mateixa repercussió 
mediàtica que el del Barca, però tot·
hom al poble et coneix.
Quants socis té el Club?
 Així, a memòria, diria uns 240. Tenim 
des de nadons fins a jubilats que a la 
pistes continuen donant molta guerra.
Què ha representat el pàdel?
El pàdel va arribar a la Llacuna a l’es·
tiu del 2007, amb la junta anterior. De 
seguida va tenir un gran èxit, més del 
que tothom s’esperava o es podia ima·
ginar. La nostra junta ha fet la segona 
pista per tal de donar cabuda a tanta 
demanda.
És útil el pàdel per a la convivència 
de la gent del poble?
Certament, l’èxit del pàdel és total: hi 
juguen nens, dones, homes de totes les 
edats i nivells, sovint barrejats. Ha estat 
una manera de revitalitzar les instal·
lacions del Club i apropar estiuejants i 

gent del poble mitjançant una afecció 
comuna. Fa goig veure·hi tanta gent 
jugant!
Què s’ha fet en els darrers anys?
Com he dit abans, vam haver de cons·
truir una segona pista de pàdel i hem 
fet un minitennis al costat. A poc a poc 
anem renovant les instal·lacions del 
club: xarxes, enllumenat, equipaments 
del vestidors,... He d’agrair a l’Ajunta·
ment de la Llacuna la implicació en 
les tasques de manteniment de l’espai 
verd del Club.
Quins objectius té l’actual Junta?
Som un club petit amb uns pressupos·
tos molt limitats i hem d’anar a poc a 
poc. Volem acabar la renovació dels 
tancaments de les pistes de tennis, mi·
llorar els vestidors. En el vessant espor·
tiu, volem progressar en l’organització 
dels torneigs socials i consolidar algun 
inter·club.
Fins quan tens el càrrec de Presi-
dent?
A finals de l’any vinent hi haurà elecci·
ons. Si ho hem fet bé o mitjanament bé, 
pot ser que els socis ens facin continu·
ar.  Si així fos, jo estaria encantat. 
Quin és el cost de fer-se soci?
Tenim bàsicament una quota a fons 
perdut que varia entre 120 i 300 euros, 
depenent de si parlem de soci menor 
d’edat, individual o familiar. A més a 
més hi ha la quota mensual que va 
d’uns 3 euros fins a 6 euros i escaig.  
Com veieu, no hi ha gaire excuses per 
no fer esport!
Finalment, vull agrair als companys de 
la junta les seves tasques per aconse·
guir que el Club funcioni de la millor 
manera.

Flavio Fanchini, president del 
Club Tennis la Llacuna

ANCOSA / EMILIA SOLÉ I ESTALELLA
La Llacuna, el nostre poble, el poble dels 
nostres pares i dels nostres avantpas·
sats.
Quants records vénen al nostre pensa·
ment, quan passegem per aquests car·
rers.
Recordem com:
La nostra infantesa, jocs al carrer, nens 
empaitant a les nenes, la Festa Major, 
preparada amb il·lusió per a que tothom 
s’ho passés bé.
Quan sortíem de l’escola, la mare, prepa·
rava el berenar amb pa i xocolata o pa 
amb vi i sucre i anàvem corrents per tro·
bar·nos a la plaça tan bonica i represen·
tativa.  Jugàvem a cuc a amagar i moltes 
vegades el pa anava per terra.
I així menjant pa amb vi i sucre, hem 
arribat a la vellesa.  Tot s’endolceix amb 

l’edat.
La vellesa estima la tranquil·litat, el re·
pòs, el silenci.  Les passions són per la 
joventut.
Què s’esdevindria al món dels homes 
si les persones grans no hi fossin per a 
portar·li la dolçor que només l’edat pot 
donar ?
La saviesa del vell consisteix en eliminar 
la por i acceptar de tenir la seva edat, i 
fer bé el que encara s’és capaç de fer.
Una persona gran que dóna fàcilment i 
que dóna generosament, són persones 
que estan per damunt de la seva velle·
sa.
No deixis que s’oxidi el ferro que por·
tes dins. Fes que en lloc de llàstima , et 
tinguin respecte. La teva força i la teva 
convicció no tenen edat.
Llacunencs, llacunenques, avancem tots 

junts, endavant !
Gaudim el dia a dia, de les petites coses, 
de les nostres coses, la nostra família, 
dels nostres néts, la cosa més meravello·
sa que la vida ens ha donat. 
Fem eterna la nostra amistat.
Que aquest sol i aquesta lluna, que va 
per davant de la Llacuna, facin més llu·
minós el nostre camí.
Gràcies per poder celebrar un any més 
aquesta festa, la nostra festa, i que per 
molts anys podem gaudir d’aquest mo·
ment de germanor.
Gràcies al Sr. Alcalde, Josep Parera, re·
gidors i regidora de Benestar Social, i a 
la Junta del Casal, per aquesta Setmana, 
preparada i organitzada amb molta il·
lusió, demostrant l’estimació i conside·
ració que tenen per la gent gran del seu 
poble, la Llacuna.

Parlament de la 7a. setmana de la gent gran 
de la Llacuna

Barri Piscina, 5
Tel. 93 897 62 06

08779 LA LLACUNA
www. puig-romeu.com
info@puig-romeu.com
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ANCOSA / M. ROSA BUSQUET
Amb motiu del dia internacional de la 
dona, a La llacuna també és va  recordar 
aquest dia,  amb un sopar xerrada el dia 
12 de març 2010 al restaurant Tiquets.  
Hi van assistir unes quaranta dones, el 
tema de la xerrada va ser QUALITAT, I 
RECURSOS FEMENINS, a càrrec de la psi-
còloga Sra. Dolors Capellades.
Va ser molt interessant, va explicar la 
importància  de l’autoestima, i també el 
saber com som cada una, SI NO ET CO-
NEIXES NO ET POTS ESTIMAR, aquesta 
va ser la conclusió.
Ens van obsequiar amb una llibreta, a on 
totes hi podem anar escrivint les nostres 
emocions,  inquietuds, projectes.
Vam passar una bona estona, escrivint, 
pensant, rient i finalment sopant.    

8 de marc, Dia 
internacional de la 
dona

ANCOSA / PESSEBRE VIVENT
Fa deu anys una colla ens vam engrescar 
a muntar un pessebre vivent a la Lla-
cuna, amb molta bona voluntat i amb 
l’il·lusió de molta gent que ràpidament  
van posar mans a la feina fent vestuari, 
decorats i molts estris, amb un temps 
rècord va sortir un magnífic pessebre, 
va ser una bona embarcada, actors, 
muntadors, llums música, i també molts 
visitants.       
Tot un gran èxit, també és va decidir fer-
ho a benefici de la Marató de TV3. Els or-
ganitzadors ens vam sentir satisfets de 
la resposta de tot un poble.    
Cada any s’ha anat millorant i ampliant, 
però pensem que hi ha d’haver gent 
nova que amb noves idees i reformes es 
pogués fer diferent, així ho  vam anunci-
ar, demanant més gent que és vulgues 
implicar, i tenir un  relleu, no ha estat així 
i nosaltres de moment aquest any, és 
va decidir que no ho podíem fer sense 
ajuda.
Des d’aquestes pàgines de l’Ancosa vo-
lem donar les gràcies a tothom que en 
el decurs d’aquets anys, han posat molta 
voluntat i han fet molta feina, tant grans 
com petits, gent del poble i també els 
forans, que entre tots ens hem sentit 
molt orgullosos dels èxits que any rere 
any hem assolit.
Moltes Gràcies  a tots i per tot.
Esperem  que hi hagi gent que torni a 
tenir novament ganes i il·lusió  i tornem 
a veure la nostra plaça i poble convertit 
per uns dies amb el petit poble de Bet-
lem.

Pessebre Vivent

ANCOSA / JOSEP MASIP ANDREU
Els dies 30 i 31 d’pctubre, es va celebrar 
per 3r. any, la tradicional mostra dels 
vins d’alçada de la Llacuna, que aquest 
any i com a reconeixement a la seva col-
laboració, feia també esment als embo-
tits de la Llacuna, que tan preuats són 
arreu del municipi.
El dia 30 i com cada any, l’inici de la 
Mostra, fou una conferència col·loqui, 
en aquesta ocasió,  a càrrec del Sr. Josep 
Ribas, Director de la D.O. del Penedès i 
professor de la Universitat  Rovira i Virgi-
li, de la incidència del canvi climàtic  en 
general, però sobretot, en els seus efec-
tes a la vinya. Un tema de molt interès 
per la seva actualitat i per la seva inci-
dència en un producte tan nostre com 
és la vinya.
Aquesta conferència que fou seguida 
per més d’un centenar llarg d’assistents, 
vàrem tenir la sort de fer-la en un marc 
incomparable, com és el  local polivalent 
de Cal Sagrera, antiga fàbrica de gène-
res de punt, i que ha sigut remodelada 
en la part alta, en aquest local, i en la 
part baixa, en el restaurant “Ca la Maria” 
on es va fer el sopar ja també tradicional 
de cada any, i en el que els expositors 
de la Mostra, cedeixen els seus nobles 
productes.
Després de la conferència, els assistents, 
varen tastar unes varietats del celler 
“Puig Romeu”, a  qui també hem d’agrair 
la seva col·laboració.
Agraïment també extensiu a la família 
Gomà per la cessió del local, i a Eulàlia 
Queraltó, per las facilitats en disposar 
del mateix.
El dia 31 es va dur a terme la Mostra, 
amb gran èxit d’assistents, tant de pú-
blic com d’expositors, omplint de joia la 
plaça Major.
El nostre agraïment a tots aquells que 
han fet posible amb el seu esforç aquesta 
nova edició, començant pels expositors, 
tant de vins i caves com de productes 
artesanals i representatius de la Llacuna, 
i a tots aquells,  que d’una o altra forma 
han col·laborat i en qui  tenim en comú 
un únic objectiu: Promocionar el nom 
del nostre poble.

La Llacuna, terra 
d’embotits i vins 
d’alçada

ANCOSA / 
A l’escola hem celebrat la festa de la 
tardor
El dijous 28 d’octubre es va fer la Cur-
sa de la castanya, que fa 7 anys que la 
fem. Hi va participar tothom, des de P3 
fins a sisè. Els de sisè, a més, van aju-
dar a preparar-la. Els guanyadors van 
ser: Àlex Vallès, Jacme Joan, Arnau Al-
bet, Guillem Domènech, Bruno Moral, 
Emma Valls, Pol Joan, Pere Albet i per 
últim Pol Chafer. Va ser molt divertida.
El divendres 29 d’octubre, al matí, es 
van fer tallers de cuina amb fruits de 
la tardor. Hi havia 5 grups de nens i 
nens de tots els cursos i algunes ma-
res i tietes van venir per ensenyar-nos 
a fer receptes per la festa i alguns nens 
també van portar coses fetes de casa. 
A l’escola vàrem fer coca de pinyons, 
coca de coco, brownie amb nous, pas-
tís de xocolata amb castanyes i crepes. 
Els petits van fer panellets.
A la tarda vàrem torrar les castanyes i 
a les 4 h van venir els pares i altres fa-
miliars i ens ho vàrem menjar tot per 
celebrar la festa! 
Un grups de nens de la classes es van 
disfressar de castanyeres i repartien 

les castanyes. Els de sisè de l’any passat 
també van venir. 
A les 5, després de jugar una mica a fut-
bol, vam marxar cap a casa.
ENS HO VAM PASSAR MOLT BÉ!
Classe de cicle superior

Escoles Viatgeres 2010!!!
El dia 17 d’octubre a les 6 del matí els 4 
nens de 6è, Marc, Sergi, Pol i Sònia, vam 
agafar un mini autocar que ens portava 
cap a Extremadura. Anàvem amb una 
mestra de la Llacuna, l’Esther, i 9 alum-
nes de l’escola de Sant Pere de Sacarrera 
i el seu mestre Carles. Allà ens trobaríem 
amb una escola de Cádiz i una altra de 
Palència. 
El viatge va durar 13 hores i vam tenir 
temps per tot: vam mirar pel·lícules, 
vam parlar, vam jugar...i al final, quan es-
tàvem arribant, vam assajar la cançó que 
cantaríem per als altres nens.
Quan vem arribar a Càceres ens van en-
senyar les habitacions i ens van dir les 
normes. 
Durant tota la setmana vam estar visi-
tant diferents llocs: el parque Nacional 
de Monfragüe,  Mérida, Guadalupe, Bar-
ruecos, Trujillo, el pont romà d’Alcánta-

ra... el Parlament, la fàbrica dels format-
ges “La casa del gran Casar” ....
L’últim dia ens vam intercanviar uns re-
gals  i vam fer una festa de comiat. I el 
dia 23 tornàvem a pujar a mini autocar 
per tornar a casa.
Ens han agradat molt aquestes Escoles 
viatgeres. Tot i que el viatge es va fer 
una mica pesat, va ser una gran expe-
riència. Hem vist moltes coses, hem 
fet molts amics i amigues i ens ho vam 
passar molt, molt i molt bé. 
Ara, amb els que vam fer més amistat, 
ens enviem correus elctrònics. Sempre 
recordarem aquest viatge!
Alumnes de 6è

El racó de l’escola

ANCOSA / JOSEP MARIMON
Neix del meu judici un sentiment que no 
pretén altra cosa que reflexar en aquest 
límpid foli la tresca física i mental de l’incan-
sable col·lectiu del CENTRE D’ESTUDIS LLA-
CUNENCS –CELL –com a distintiu. Els seus 
components, a cap preu mouen fitxa per 
no enterbolir el broll de la seva valorada ac-
tivitat, com tampoc sol fer-ho el participa-
tiu que anys fa que coneix la divulgació del 
rotatiu ANCOSA el qual, difon un plec de 
mesures on cap d’elles són d’aresta rugosa. 
Per les informacions del dia a dia ja tenim 
els periòdics. Ells ens apropen les ventures 
i desventures de la vida, com altrament 
tenim les emissores de ràdio i canals televi-
sius. El fet és, que com el vent que sol córrer  
ferum a socarrat solca el rostre dels pares 
de família per impossibilitar el sostén de 
quantitat de febles llars. Un minç bloc de jo-
vent poc ho veu així,  ja que fins a certa edat 
tenen la fruita poc madura. Si algun d’ells ja  
es un xic madur, si és benèvol a nostres va-
ticinis. Si faig aquesta referència és per fer 
evident que per boca d’algun que de la 
gent gran passa de llarg, eludeix els nostres 
suggeriments responent que els del nostre 
temps vivíem a diferent galàxia. A cap preu 

li resto la raó, però sí que li dic que quan en-
tri a formar part de la responsabilitat famili-
ar, es recordi de les meves referències! Que 
més voldria jo que equivocar-me!!...
Ara, defugim-nos del passat, present i futur 
per reempendre el primer viarany.
Saltant la basta prosseguiré dient que el 
mitjà del CELL és recollir esdeveniments de 
diferents períodes. Mai l’ANCOSA l’han usat 
per difondre criaturades; sempre conceptes 
ben encaminats, en els quals mostren allò 
que el poble disposa per oferir-ho a la seva 
gent i a tots els que van de pas o vénen per 
degustar la seva gastronomia, i a la vegada 
gaudir de les seves tradicions, i com no, de 
l’hospitalitat que la LLACUNA ofereix.
La ferma massa llacunenca i voluntariat 
estiuejant, formen un estol de deliberants 
que sense peresa, agafen las realitats amb 
filosofia i bon humor fent de tot un minç 
sacrifici per endegar la quantia de festes 
que al llarg de l’any el poble commemora; 
la paraula sacrifici per amb ells es un goig, 
ja que viuen, la gaudeixen i la compartei-
xen.
Jo, ferventment encoratjo a tot conciutadà/
na o visitant, que manifesti els conceptes 
que per al bé del poble o cregui oportú, ja 

que els enfocadors de mesures culturals, 
sempre responen vers les circumstàncies 
que les festes o diada requereix, ja que el 
poble ho mereix per gaudir de llocs apro-
piats per cada ocasió.
Com a soci de CELL i fidel a la imatge del 
seu noticiari ANCOSA, i altres valors pro-
pis, freqüentment li adreço segments dels 
meus reculls per palesar que tot i fer-me 
vell allunyat del seu caliu, les seves maneres 
a tot moment les porto adossades al cor.
Des del meu franc escriptori suggereixo 
a tots els naturals i festejadors de nostra- 
LLACUNA- que - CELL i – ANCOSA - us es-
peren per fer-vos partícips del seu format, 
i al mateix temps acceptar vostra literària 
aportació.
El llibre del saber viure 
Amb un xarrupet de vi de criança  
l’he llegit de cap a peus.           
Ell m’ha fet plorar i riure
I ser, per l’ésser  interessat 
Tutor dels seus carreus                          
I un entrepà de botifarra de pam
Adobada amb condiment d’allioli
A la Llacuna aneu al primer bram
A cercar el cruixent carquinyoli
 I al temps gaudir de la FIRA i sa matança.

Una lloança mereixent

COALIMENT L’SPAR
 PLAÇA DE LA FONT, 19

938   976   771

SERVEI A DOMICILI!

c. del Raval, 27 • Tel. 93 897 60 01 • LA LLACUNA
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ANCOSA / JOAN MATA
En una  reunió habitual de mossens del 
bisbat de Sant Feliu de Llobregat  parlà-
vem de les situacions diverses de les nos-
tres parròquies: l’assistència a les misses 
dominicals, batejos, confirmacions, ma-
trimonis.  Causes de les seves problemà-
tiques en graus de cristianisme conscient 
o social, manca de sacerdots, noves men-
talitats en la gent jove,  influències...
Hi era present com sempre el Sr. Bisbe 
Agustí Soriano.
Jo havia llegit un discurs del Sant Pare, del 
desembre de 2009. Era sobre l’ecumenis-
me. El Papa recordà la imatge dels Atris 
del temple de Jerusalem, en especial el 
dels GENTILS ( temps de Jesús , anys tren-
ta ). Aquest gran atri, era, diguem, amb 
entrada lliure per tothom: jueus, romans, 
grecs, homes, dones, nens i  nenes de to-
tes les races,  comerciants, compradors, 
amb una barreja lingüística, canvis de 

monedes, negociar o simplement com-
prar.  Donaria una vistositat, una vivesa 
i a l’ensems servia per intercanviar opini-
ons, converses de política i  de religió, el 
judaisme era fer prosèlits, per la salvació, 
sense conversió no hi ha vida eterna.
Aquesta visió històrica, suggereix al Papa 
dir que fóra convenient tenir uns atris 
d’ecumenisme. Trobades entre cristians, 
musulmans, protestants, jueus, ateus i 
agnòstics, amb franca i sincera convivèn-
cia.
Feia temps que pensava com arribar a 
tota la gent de la meva parròquia de la 
Llacuna. Parròquia petita de 900 habi-
tants, però a l’estiu fins a uns dos mil els 
dissabtes, diumenges i sobretot festes.
A la Llacuna hi ha una plaça Major al cen-
tre del poble molt característica. (una pla-
ça = atri dels gentils). En aquesta plaça es 
troben habitualment totes  les persones 
de les diferents entitats. Aquí poden cele-

brar les seves activitats de caràcter local.  
Són moltes : cavalcada de Reis,  Pessebre 
Vivent, Festa Major, balls, havaneres, fes-
tivals infantils, concerts, desfilades de ge-
gants i  capgrossos, sopars, desfilada de 
majorets. Concursos de pintura rápida, 
puntaires, desfilada de models, concerts, 
teatre.
En aquesta plaça hi ha l’Ajuntament, el 
local de la Gent Gran, l’església, la casa 
rectoral, un bar, una casa rural (casa dels 
Arcs de molta categoria , piscina, jacuzzi i 
un menjador de gran format i gust).
Hi té lloc també la Fira de cada any (cinc 
mil persones l’any passat). Una paella 
d’arròs  per a 500 persones i també la 
“potada“, peus de porc.
Com emprar totes aquestes institucions 
en un intercanvi constant de pensaments 
de criteris, de postures davant la vida ?
Viuen en germanor afluències dispars. 
Moltes porten criteris cristians o records 

d’un cristianisme no practicat (pessebre 
vivent, cavalcada de Reis). Els gegants 
han anat a Roma en una audiència pú-
blica del Papa. Han pujat a Montserrat, a 
veure la “Moreneta “.
La nostra situació pastoral és difícil.
Vivim en un món canviant  (i a molta ve-
locitat). A través dels cinquanta anys pas-
sats hom va descobrint aquests canvis 
que han operat en la forma de viure, que 
inclou formes de pensar i de sentir molt 
diferents.
Les ètiques d’avui són les mateixes de 10 
o 20 anys enrere? 
En la història pot observar-se com hi ha-
via una constant en el viure: L’avi, el pare 
i el fill, convivien en uns canvis suaus. I 
progressius. Ara els canvis són sobtats, 
agressius, brutals. Dels llibre a l’Internet
Viatgem a una velocitat de 100, 500, 1000 
Km. Tenim una preciosa biblioteca a In-
ternet. Ens comuniquem sempre i en tot 
lloc amb tothom.
Hom pot dir que és català, espanyol, 
francès, anglès, xinès, ja que la seva vida 
està connectada amb totes les ciutats del 
món. Sap i coneix i viu totes les circums-
tàncies de cada lloc.
L’home actual és del món . I el món és de 
tots els éssers racionals.
Els canvis que s’han operat, que s’han 

realitzat són admirables. Els conceptes 
d’home i de dona, drets, lleis, les relaci-
ons personals i socials han fet uns canvis 
espectaculars. Una Seguretat social... Les 
universitats... Centres de recerca, Les es-
coles... La pluralitat de llengües... Vivim 
aquí i treballem allà. Som del món. Ens 
agrada i ens fa vibrar.
Aquesta manera de viure tan ràpida, 
tan precipitada la podrem “refrenar “.  Ja 
hi ha veus que clamen, calma, quietud, 
teràpies de silenci.  Tindrem coratge per 
implantar-lo?  Per serenar-lo?
La persona humana necessita una ètica 
per conviure en societat.
L’home no és una illa. La convivència hu-
mana exigeix unes lleis (que han arribat 
a ser molt dispars segons les mentalitats:  
amo, senyor, criat, vassall, empresari , tre-
ballador).
La llei pot provenir simplement pel dicta-
men de l’home:  sufragi universal?
Fins al present hi ha una llei religiosa  (Vé 
de Déu... no mataràs , no robaràs ).
Tenim el problema religiós. Quantes reli-
gions: cristianisme, protestantisme, juda-
isme, musulmans, hinduistes, budisme?
I ENCARA ANIRÍEM MÉS ENDAVANT.
I ENS QUEDA:  DÉU... QUI  ÉS?  L’HOME  qui 
és ? cap on va ?                                                              

Què són els atris de mossèn Mata ?

ANCOSA / JOSEP GOL - CARLES TORELLÓ
Com ja vàrem comentar en l’anterior edi-
ció, aquest any hi ha hagut una forta reno-
vació en l’equip, tant a la banqueta com al 
camp, apostant per jugadors joves bàsica-
ment del poble. Degut a això és probable 
que  calgui esperar una mica per obtenir 
fruits, tant a nivell de joc com de resultats.
Després d’una pretemporada on l’equip 
va anar de menys a més, cal destacar que 
progressivament va millorant i donant 
mostres de bon joc i sobretot de serietat 
en el camp. Tot i l’empat contra el Carme i 
la derrota davant del Mediona, per la festa 
major del nostre poble, les sensacions van 
ser positives de cara a afrontar una nova 
temporada amb garanties.
Pel que fa a la actualitat de l’equip, en pri-
mer lloc destacarem que de nou ha que-
dat enquadrat al grup 12è la tercera cate-
goria territorial. Arribant ja al primer terç 
de la temporada i després d’un inici molt 
bo (dues victòries i un empat consecutius 
que van situar l’equip en la segona posició) 
alguns resultats no del tot positius han fet 

que actualment l’equip es trobi situat en la 
part mitja-alta de la classificació. La joven-
tut de molts jugadors i el poc temps que 
porten junts fa que en alguns moments 
falti veterania i experiència per resoldre 
algunes situacions del partit.  Destacarem 
també que, a diferència de l’any anterior, 
l’equip està obtenint uns resultats més que 
satisfactoris com a visitant, mentre que a 
casa s’estan deixant escapar els punts que 
es sumen en els desplaçaments. 
Tot i això estem convençuts que si l’equip 
segueix en aquesta línia, a base d’anar ju-
gant partits i anar-se conjuntant, s’arribarà 
a consolidar un equip que estarà a les po-
sicions capdavanteres de la classificació.
També cal destacar el bon ambient que es 
respira en el vestidor, que fa que l’equip 
sigui una pinya, la qual cosa pot fer que 
encara sigui més fort. 
També cal recordar que enguany els par-
tits a casa es juguen els diumenges a les 
12h al camp “la Cuitora”.

Bona fira a tothom

Temporada nova amb entrenadors 
nous i equip renovat

Mònica Sanyer Matias
C. Major, 5 •  Tel. 93 897 68 28
08779 La Llacuna (BCN)

Us desitja,
Bones Festes!



IGUALADA / LA VEU

L’equip de Preferent del CPP Igualada va 
encaixar diumenge passat una nova der-
rota en la visita a la pista del Bellvitge Al-
heña. L’equip de L’Hospitalet de Llobregat 
ja era conegut pels igualadins, que s’hi ha-
via enfrontat amb èxit la temporada pas-
sada. Aquest cop, però, el CPP Igualada es 
va veure superat per 5-1.
El Bellvitge Alheña es va avançar d’entrada 
amb una victòria clara d’Ivan Reches da-
vant d’Eloi Zaragoza per 0-3. En canvi, per 
aconseguir el segon punt, els locals van 
haver de lluitar de valent. Eugenio Sobrino 
guanyava per 0-2 a l’igualadí Joan Moria-
na, que va ser capaç d’empatar la partida a 
2 però no va poder culminar la remuntada 
i va acabar cedint per 2-3. Seguidament, 
Joan Masip i Josep Longàs van protago-
nitzar una nova partida ajustada, que va 
tornar a caure de la banda dels locals, ja 
que el palista barceloní es va imposar per 
2-3 al jove igualadí.
La segona ronda d’individuals va comen-
çar amb un marcador clarament advers 
per al CPP Igualada, i de seguida el conjunt 
local va sentenciar per mitjà de la victòria 
d’Eugenio Sobrino davant d’Eloi Zaragoza 
per 0-3. Amb el partit ja perdut, Joan Ma-
sip no va poder evitar que Ivan Reches el 
superés també per 0-3. En la darrera parti-
da, Joan Moriana va fer el punt de l’honor 
per als igualadins en derrotar per 3-2 a 

El CPPI cau al pou de Preferent

Josep Longàs.
Amb aquesta derrota, el CPP Igualada se-
gueix sense guanyar a Preferent, i es situa 
ja a la cua de la classificació a causa dels 
resultats dels altres partits de la jornada.

Victòria per consolidar-se a 2a B 
Club Falcons B 2 – CPP Igualada 4
L’equip de 2a B territorial del CPP Igualada 
va aconseguir una victòria molt treballada 
diumenge passat a la pista dels Falcons de 
Sabadell. El marcador final va ser de 2-4 fa-
vorable als igualadins, però tots els punts 
van ser molt ajustats.
El primer va ser obra de Gerard Fuentes, 
que va vèncer per 3-1 a David Vilardell. La 
segona partida la van disputar el palista 
aleví del CPP Igualada Francesc Masip i el 
palista sabadellenc Pere Chacón. La victò-

ria se la va endur el local per 2-3 després de 
veure com el palista igualadí li empatava 
l’avantatge inicial de dos jocs. Els visitants, 
però, van avançar-se de nou per mitjà de 
la victòria de Ferran Sallent davant de Ru-
ben Clavijo, a qui va derrotar per 3-2.
Gerard Fuentes va obrir forat al marcador 
en l’inici de la segona ronda d’individuals, 
quan va superar per 3-2 a Pere Chacón. A 
continuació, Ferran Sallent va sentenciar el 
partit en derrotar per 3-1 a David Vilardell. 
Finalment, l’últim punt va ser pels locals; 
Ruben Clavijo va superar a l’igualadí Fran-
cesc Masip per 2-3 per fer el 2-4 definitiu.

Daniel Luco, als quarts de final de 
l’Open Barcelona
Dissabte passat es va disputar la primera 
fase de l’Open Barcelona d’aquesta tem-
porada. El CPP Igualada hi va prendre part 
amb un únic participant, Daniel Luco, a la 
categoria de veterans +40.
El palista igualadí va superar la fase de 
grups guanyant per 3-0 a Benito García 
(Olesa) i Daniel García (Congrés) i per 3-1 
a Júlia Infante (Ateneu), classificant-se 
com a primer del seu grup. Als vuitens 
de final, Daniel Luco va derrotar per 3-0 
a Joan Petchame (Olesa), però en arribar 
als quarts de final es va trobar amb un vell 
conegut, Francesc Castells (Ciervo), que el 
va deixar fora de combat en guanyar-lo 
per 0-3.

El Frontennis Igualada inicia el 
Campionat de Catalunya
IGUALADA / ANTONI FONT 

El passat 14 de novembre de 2010 es 
va iniciar el Campionat de Catalunya de 
Frontennis per Clubs. I el Club Frontennis 
Igualada hi participa a 2a categoria amb 
un grup de 3: Igualada, Cerdanyola i Sant 
Fost, passant a les finals els dos primers. 
Al CFI li va tocar desplaçar-se a Cerda-
nyola, obtenint un excel·lent resultat de 
0-3. La primera partida la va jugar Juan 
Pedro Moreno i Antoni Font que va aca-
bar amb la victòria de 14-30 mentre que 
la segona la va jugar Jordi i Raul Romero, 
que van guanyar amb un resultat molt 
ajustat per 29-30. La tercera la va jugar 
Jaume Estapé i Francisco Fonseca, gua-
nyant per 11-30.  
El Club Frontennis Igualada, el dia 21 del 
mateix mes, li va tocar desplaçar-se a 
Sant Fost, perdent 3-0. Cal destacar que 
el Sant Fost s’ha reforçat molt aquesta 
temporada per pujar a primera i ser un 
dels millors clubs.  La primera partida 

la va disputar Jordi Romero i Miguel Vi-
var perdent per 30-26 contra la parella 
número 3 del rànquing català “Cristian i 
Alberto”. La segona partida la van jugar 
Jaume Estapé i Antoni Font perdent per 
30-24 contra els germans Gargallo. La 
tercera partida la van jugar Raul Romero 
i Francisco Fonseca, perdent 30-22. 
La pròxima jornada es juga el diumenge 
12 de desembre a les 11:00 h. al Frontó 
del Molí Nou d’Igualada contra el Cerda-
nyola. Esperem aconseguir un bon resul-
tat que ens classificaria per les finals.  

2a B territorial. D’esquerra a dreta, Ferran 
Sallent, Gerard Fuentes i Miquel Moriana.

D E  L ’ A N O I A
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Derrota per la mínima de l’IHC femení
IGUALADA / ENRIC BERNADAS

IGUALADA H.C.  1
Teresa Bernadas (P), Anna Gil, Maria Díez, 
Elba Garreta, Aida Vera – Inicial - Raquel 
Bernadas, Sussy Pandavenes, Vanessa 
Osorio i Laura Balaguer (P).
C.P. VILANOVA  2
Cate Ortega (P), Berta Tarrida, Ester Na-
dal, Claudia Miret, Maria Figuerola - Inici-
al- Mercè Guerra, Maria Córdoba i Celsa 
López (P).
Gols: Primer Temps: min. 13’ 14” Claudia 
Miret 0-1, min. 16’ 41”  Claudia Miret 0-2. 
Segon Temps: min. 12’ 30” Anna Gil 1-2.
Les noies del Fontanellas i Martí van afron-
tar el partit amb un excés de conserva-
dorisme. Els minuts anaven passant amb 
possessions llargues de les visitants, però 
sense crear excessiu perill, mentre que la 
precipitació de les igualadines feia que 
les ocasions creades es desaprofitessin, 
donant una sensació global que ambdós 
equips estaven perdonant amb excés. El 
primer gol arriba d’una jugada ben tre-

nada de les visitants i la sort, que fan que 
la passada interior del Vilanova topi en el 
peu de la Claudia i s’introdueixi al fons de 
la porteria igualadina. El segon gol neix 
d’una errada defensiva que la Claudia 
remata a boca de canó, fent impossible 
qualsevol reacció igualadina.
El segon temps l’equip igualadí va sortir 
amb molta més empenta i quant un excel-
lent tret de l’Anna des del mig de la pista 
és desviat per la jugadora contrincant 
Claudia fins al fons de la portera protegi-
da per Caterina. Després d’aquest gol les 

jugadores de casa es veien en forces i més 
ànims per aconseguir una remuntada o 
un empat, però la bona circulació de la 
bola en mans de les visitants que la con-
servaven sense anar a porteria, cosa que 
els va reportar diverses faltes per passivi-
tat, dificultava la remuntada igualadina. 
En els últims minuts, els esforços i l’actitud 
de les noies d’en “Pirri” van donar-los algu-
na ocasió per la remuntada, però la majo-
ritària possessió de les del Garraf, i el fet, 
que deixessin córrer el temps al seu favor,  
van fer impossible la remuntada. 

Les igualadines van sofrir una derrota a casa.

Sortida de l’EGAN a Centelles

IGUALADA / EGAN

El passat diumenge dia 21, un grup de 
socis vàrem visitar de nou la coneguda 
ferrada de les “Baumes Corcades” a Cen-
telles. Les vies ferrades són recorreguts 
verticals completament equipats amb 
graons, passamans i un cable-guia d’acer 
al quan ens hem d’assegurar amb unes 
bagues d’ancoratge. A mida que anem 
avançant ens assegurem al tran següent, 
de manera que mai hi hagi dues perso-
nes agafades en un mateix tram. 
A les vies ferrades es pot experimen-
tar una sensació semblant a l’escalada 
però sense l’exigència tècnica i física que 
aquesta suposa, de manera que tothom 
que no pateixi vertigen i practiqui esport 
habitualment pot animar-se a fer-ho.
Al poble de Centelles -situat a pocs qui-
lòmetres de Vic-, n’hi ha una de les més 
conegudes i interessants de Catalunya.
De bon matí ens vam posar l’arnés, les 
bagues d’ancoratge i el casc per gaudir 
del recorregut, en el qual se succeïen 
trams verticals, flanquejos, desploms i un 

dels punts més esperats: l’impressionant 
pont tibetà de 70 mts suspès al buit, des 
del qual es té una prespectiva privilegi-
ada de tota la plana de Vic. Malgrat la 
boira matinal, un rere l’altre esperant el 
torn, tots vam poder experimentar què 
se sent quan s’ha de caminar per un 
cable d’acer que es belluga al ritme del 
vent durant més de 70 metres de distàn-
cia. Després d’això la ferrada es torna a 
dividir i ofereix dos itineraris de diferent 
dificultat. El nostre tram, força exigent va 
posar a prova el vertigen i la força de bra-
ços de cada un de nosaltres per superar 
diversos passos aeris i desplomats.
Un cop a dalt, parada obligatòria per fer 
la foto de grup i començar el descens pel 
Barranc de Centelles, aquest menys co-
negut, però molt recomanable.
Varis ràppels acanalats enmig del bosc 
(un d’ells de 45 mts) i la vegatació ens 
condueixen gairebé fins al tram inicial 
del nostre recorregut, havent salvat quasi 
el mateix desnivell que havíem guanyat 
anteriorment per la ferrada. 



Jornada 14 
Perelada   -   Poble Sec     sus
  Montcada  -  Rapitenca   2  :  2
  Rubí  -  Gramanet   2  :  1
  IGUALADA  -  Tàrrega   1  :  1
  Vilassar M.  -  Vic   3  :  1
  Santfeliuenc  -  Olot   1  :  1
  Iberiana  -  Guíxols   5  :  1
  Blanes  -  Olesa   1  :  1
  Sants  -  Olímpic Fatjó   1  :  1
  Tortosa  -  S. Cristóbal    sus
Jornada 15
  Poble Sec   -   Montcada    _   :   _
   Rapitenca  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Olot  -  Rubí   _  :  _
   Vic  -  Perelada   _  :  _
   Guíxols  -  Vilassar M.   _  :  _
   Olesa  -  Sants   _  :  _
   Olímpic Fatjó  -  Tortosa   _  :  _
   S. Cristóbal  -  Iberiana   _  :  _
   Tàrrega  -  Gramanet   _  :  _
   IGUALADA  -  Blanes   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Tàrrega    14    28      32:14      18
2   Vic   13   27     26:13     13
3   Olot   13   25     19:9     10
4   Vilassar M.   14   25     23:15     8
5   Olesa   14   23     21:15     6
6   Olímpic Fatjó   14   23     18:15     3
7   Rubí   14   22     16:14     2
8   Rapitenca   13   21     27:14     13
9   Perelada   13   20     21:16     5
10   Guíxols   14   20     18:23     -5
11   Iberiana   14   19     18:33     -15
12   IGUALADA   13   18     16:14     2
13   Santfeliuenc   14   18     23:22     1
14   Gramanet   14   16     17:23     -6
15   Tortosa   13   14     18:19     -1
16   Sants   14   14     10:16     -6
17   Montcada   14   12     12:21     -9
18   Blanes   12   9     14:22     -8
19   Poble Sec   13   6     10:22     -12
20   S. Cristóbal   13   3     9:28     -19

futbol PRIMERA CATALANA

Jornada 12
  Bellvitge   -   Vilanova G.    4   :   1
  Andalucia  -  La Múnia   1  :  2
  Júnior  -  Vallirana   1  :  4
  Cubelles  -  Espluguenc   3  :  1
  St. Cugat  -  Martorell   6  :  1
  Sitges  -  Prat   1  :  2
  Moja  -  St. Joan D.   1  :  1
  St. Maure  -  Juv. 25 S.   1  :  1

Jornada 13
   Vilanova G.   -   St. Cugat    _   :   _
   Martorell  -  Andalucia   _  :  _
   Vallirana  -  La Múnia   _  :  _
   Espluguenc  -  Bellvitge   _  :  _
   St. Joan D.  -  Cubelles   _  :  _
   Prat  -  Cervelló   _  :  _
   Juv. 25 S.  -  Moja   _  :  _
   Júnior  -  Sitges   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Prat    11    24      21:10      11
2   St. Cugat   12   20     24:15     9
3   Júnior   10   20     20:11     9
4   Cubelles   12   19     26:21     5
5   St. Maure   12   18     22:20     2
6   La Múnia   11   18     14:12     2
7   Moja   12   18     19:19     0
8   St. Joan D.   11   17     15:12     3
9   Juv. 25 S.   10   17     14:13     1
10   Sitges   11   16     12:10     2
11   Bellvitge   12   15     12:17     -5
12   Vallirana   11   13     20:22     -2
13   Cervelló   11   12     12:17     -5
14   Espluguenc   11   11     12:16     -4
15   Vilanova G.   11   8     15:22     -7
16   Andalucia   11   8     16:24     -8
17   Martorell   11   4     10:23     -13

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

Jornada 12
  St. Esteve Ses.   -   Vista Alegre    1   :   1
  Corbera  -  U. Malaga   6  :  2
  Cooperativa  -  Vallirana   3  :  2
  U. Prat  -  Bolivia   5  :  4
  La Guardia  -  St. Andreu B.   3  :  2
  Cinco Rosas  -  St. Feliu Ll.   0  :  1
  Esparreguera  -  Begues   0  :  3
  Torrelles  -  Molins R.   7  :  2
  Masquefa  -  Vinyets   3  :  1
Jornada 13
   Vista Alegre   -   La Guardia    _   :   _
   St. Andreu B.  -  Corbera   _  :  _
   Vallirana  -  U. Malaga   _  :  _
   Bolivia  -  St. Esteve Ses.   _  :  _
   Begues  -  U. Prat   _  :  _
   St. Feliu Ll.  -  Torrelles   _  :  _
   Molins R.  -  Masquefa   _  :  _
   Vinyets  -  Esparreguera   _  :  _
   Cooperativa  -  Cinco Rosas   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    St. Feliu Ll.    12    30      36:15      21
2   Begues   11   24     27:7     20
3   Cinco Rosas   12   23     29:20     9
4   Vista Alegre   12   21     30:16     14
5   U. Malaga   12   21     28:21     7
6   Cooperativa   12   19     30:25     5
7   U. Prat   12   19     22:22     0
8   Vallirana   12   19     16:18     -2
9   St. Andreu B.   12   17     27:21     6
10   Torrelles   11   16     29:24     5
11   Bolivia   12   16     35:34     1
12   Corbera   11   16     21:25     -4
13   St. Esteve Ses.   11   15     18:22     -4
14   La Guardia   12   14     25:33     -8
15   Esparreguera   11   10     16:31     -15
16   Molins R.   12   8     18:33     -15
17   Vinyets   11   7     19:32     -13
18   Masquefa   12   6     13:40     -27

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 12
 Mediona   -   Vilafranca Atl.    1   :   2
  Monjos  -  La Granada   1  :  1
  Òdena  -  St. Pau Ordal   3  :  1
  Vista Alegre MTB  -  St. Pere M.    sus
  Capellades  -  Suburense   2  :  2
  Piera  -  Vilanova C.   5  :  1
  Roquetes  -  PM Tossa Montbui   1  :  1
  Les Cabanyes  -  Pobla Cl.   0  :  1
  Ribes  -  Riudebitlles   0  :  0
Jornada 13
   Vilafranca Atl.   -   Capellades    _   :   _
   Suburense  -  Monjos   _  :  _
   St. Pau Ordal  -  La Granada   _  :  _
   St. Pere M.  -  Mediona   _  :  _
   PM Tossa Montbui  -  Vista Alegre MTB   _  :  _
   Vilanova C.  -  Les Cabanyes   _  :  _
   Pobla Cl.  -  Ribes   _  :  _
   Riudebitlles  -  Roquetes   _  :  _
   Òdena  -  Piera   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Vilafranca Atl.    12    29      33:15      18
2   Òdena   12   28     38:16     22
3   Ribes   12   23     27:17     10
4   Capellades   12   23     23:16     7
5   Suburense   12   23     26:20     6
6   St. Pere M.   11   22     34:15     19
7   La Granada   12   20     20:16     4
8   St. Pau Ordal   12   17     23:30     -7
9   Roquetes   12   16     28:30     -2
10   Riudebitlles   12   15     21:24     -3
11   Vista Alegre MTB   11   15     25:32     -7
12   Piera   12   12     17:19     -2
13   Vilanova C.   12   12     24:30     -6
14   PM Tossa M.   12   12     18:26     -8
15   Pobla Cl.   12   12     18:29     -11
16   Mediona   12   10     15:24     -9
17   Monjos   12   6     18:30     -12
18   Les Cabanyes   12   6     14:33     -19

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11
Jornada 10 G7 
  Anoia   -   Ateneu Ig.    0   :   0
  Tous  -  Òdena B   4  :  1
  Jorba  -  Piràmides   7  :  1
  Montbui  -  Garcia M.   2  :  8
  Vilanoveta  -  Carme   1  :  0
  Torre Cl.  -  Fàtima   2  :  6
  Montserrat  -  Calaf   6  :  1

Jornada 10 G11 
  Can Cartró   -   La Llacuna    2   :   2
  Hortonenc  -  St. Esteve S.   3  :  0
  Puigdàlber  -  Vallbona   5  :  1
  Hostalets P.  -  U. Suramericana   5  :  1
  Piera B  -  Quintinenc   3  :  3
  Raig Ribetà  -  Olivella   4  :  6
  St. Sadurní  -  Gelida   3  :  1
  St. Cugat S.  -  Cabrera Anoia   9  :  0

El CF Igualada va aturar el líder Tàrrega a 
les Comes (1-1) en un gran partit dels de 
Ruiz.  El partit va començar amb domini 
local, i amb un ensurt per l’equip targarí, 
en una mala cessió de cap de Roca, que 
gairebé costa un gol als targarins.De fet, 
va ser una primera part força tranquil·la, 
amb a penes ocasions de gol, i amb un 
líder que va jugar bastant defensiva-
ment. L’única jugada gairebé dels igua-
ladins, va acabar amb l’1-0 obra d’Isma. 
Tot sigui dit, una bona jugada d’atac 
igualadí, on van entrar fins a la cuina per 
fer el primer gol del partit.
Només Edu de xut va tenir l’única opció 
del Tàrrega per poder empatar ja al 
minut 43 de partit. A la represa, l’entrada 
de Kiko i Raya va canviar completament 
el partit que va caure a mans dels lleida-
tans.
Només començar la segona part, al 
minut 46, el Tàrrega va estar a punt de 
marcar en una ràpida jugada que Rey va 
enviar fora. El mateix Rey, al 50, va tornar 
a tenir a les seves botes el gol, però 
tampoc va tenir fortuna. Van ser uns pri-
mers minuts de la segona part, de clar 
domini targarí. I al minut 65, l’àrbitre 
va assenyalar un penal protestat pels 
locals, que va significar l’empat a 1 obra 
de Raya.
Aquest gol, va tornar a igualar el partit.
Chiné va desbaratar una bona ocasió 
dels locals al 70, i al minut 79, l’Igualada 
va estar a punt de tornar a marcar, per 
sort sense fortuna. A partir d’aquí des-
gavell del àrbitre i dels líniers, que van 
deixar els dos equips amb 10 homes.

L’Igualada atura el líder Tàrrega 
a les Comes (1-1)

Una jugada del partit Igualada-Tàrrega de diumenge passat.

L’àrbitre va allargar 6 minuts el partit, 
l’Igualada s’hi va bolcar , i sort de Chiné 
que va volar per treure una pilota que es 
col·lava ja per l’escaire.
IGUALADA: Jaume, Albert, Oriol, Baral-
des, Sergio, Torres, Jesus, Pedro, Epitie, 
Isma (Barnada Min 60), Cortada (Ribalta 
Min 72), Enric (Mili Min 70) i Marc.
UE TARREGA: Chine, Pacheco, Pijuan, 
Palau, Roca, Sergi, Edu Suarez  (Kiko Min 
46), Juande, Rey (Dennis Min 92), Rafa i 
Cortes( Raya Min 46).
Gols: 1-0 Isma (Min 22). 1-1 Raya, de 
Penal (Min 64)
Àrbitre:  Martin Pomes. regular. Grogues 
a Barnada, Cortada, Jesus (2), Palau (2), 
Roca, Cortes i Raya. 
Aquest cap de setmana, el CFI torna a 
jugar a casa, contra el Blanes, tercer per 
la cua.

El Director Tècnic del 
CFI, Juanjo Luque, 
se’n va al Perú de 
col·laborador del Barça

El Club de Futbol Capellades el passat 
diumenge va fer la presentació oficial 
dels seus equips davant de l´afició cape-
lladina qui va omplir les graderies del 
municipal. 
Els primers en sortir al terreny de joc, van 
ser els 52 nens i nenes de l´escola que 
van fer el passadís a la resta d´equips: 
el benjamí A, el benjamí B, l´aleví, 
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Equips d’aquesta temporada del Capellades.

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Montserrat    10    24      37:11      26
2   Anoia   9   20     22:6     16
3   Vilanoveta   9   20     21:10     11
4   Ateneu Ig.   9   19     20:9     11
5   Jorba   10   18     15:5     10
6   Fàtima   10   15     26:19     7
7   Garcia M.   9   13     23:15     8
8   Calaf   10   13     25:25     0
9   Carme   9   11     12:10     2
10   Tous   9   11     14:17     -3
11   La Paz   9   9     13:20     -7
12   Montbui   9   7     10:22     -12
13   Torre Cl.   10   6     8:20     -12
14   Òdena B   9   5     10:25     -15
15   Piràmides   9   4     8:50     -42

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Olivella    10    30      33:16      17
2   St. Cugat S.   9   24     30:7     23
3   Hortonenc   9   21     24:11     13
4   St. Sadurní   9   19     23:8     15
5   Hostalets P.   10   17     21:14     7
6   Quintinenc   10   16     28:27     1
7   Piera B   10   16     25:24     1
8   Can Cartró   9   13     20:15     5
9   Puigdàlber   10   13     17:21     -4
10   La Llacuna   10   12     12:17     -5
11   Gelida   10   11     15:20     -5
12   Raig Ribetà   10   10     27:33     -6
13   Vallbona   10   8     17:25     -8
14   U. Suramericana   10   6     16:32     -16
15   Cabrera Anoia   10   5     7:28     -21
16   St. Esteve S.   10   4     8:25     -17

Jornada 11 G11 
   St. Esteve S.   -   Piera B    _   :   _
   Vallbona  -  Quintinenc   _  :  _
   La Llacuna  -  Hortonenc   _  :  _
  Cabrera Anoia  -  Hostalets P.   _  :  _

Jornada 11 G7
   Òdena B   -   Vilanoveta    _   :   _
   Piràmides  -  Carme   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Tous   _  :  _
   Garcia M.  -  Anoia   _  :  _
   Fàtima  -  Montserrat   _  :  _
   La Paz  -  Montbui   _  :  _
   Jorba  -  Torre Cl.   _  :  _

l´infantil, el cadet, el juvenil, els veterans 
i l´amateur. La nota més emotiva, va ser 
la presentació d´un equip femení, fins 
ara inèdit dintre del club. Es va comptar 
amb la presencia del President, Francesc 
Exposito, i les autoritats del poble enca-
pçalades per l´alcadessa i el Regidor 
d´Esports,  Anna Mª Sanchez i Francesc 
Sabater.

Presentats els equips 
del CF Capellades

El director tècnic del Club Futbol Igua-
lada, Juanjo Luque, s’ha compromès 
amb el Futbol Club Barcelona per 
portar a terme una gran operació a Sud-
amèrica. Luque s’instal·larà d’aquí a uns 
dies al Perú on farà les funcions de direc-
tor d’operacions d’un gran projecte des-
tinat tant a l’acció social com a la recerca 
de jugadors. 
La intenció del club blau-grana és 
la d’ensenyar a una cinquantena 
d’entrenadors quin és l’estil Barça per 
poder trobar jugadors de cara a un 
futur. Alhora, es pretén aconseguir que 
diferents nens i nenes peruans s’integrin 
a una disciplina i amb la intenció que 
aprenguin els valors que transmet el 
club barcelonista.

L’AVI derrota el Sant 
Just (2-1)
Tarda freda, potser és per això que els 
dos equips varen fer un llarc escalfa-
ment que va durar tota la primera part, 
amb molta lluita al centre del camp, 
però sense xutar a portaria. 
Els visitants van marcar el 0-1 als cinc de la 
segona part, i a partir d’aquest moment 
L’Igualada va eixir de l’escalfament i amb 
ganes de remuntar, va porfideixar amb 
bon joc i atacs molt perillosos. Yebra y 
Moyes, al centre del camp, van dirigir el 
que semblava impossible, i al minut 20, 
un bon xut de Grau, acaba en un corner, 
que llença Moyes, perfecte, i Planell 
marcant el temps en l’execució, remata 
de cap a la xarxa (1-1). Al minut 35, una 
excel·lent jugada d’Ureña i Yebra acaba 
Moyes amb un excel·lent remat de cap  
(2-1).
Jordi Viles va disposar de: Alfonso, Farré, 
Corbella, Grau, Yebra, Ivan, Moyes, 
Ureña, Planell, Toro, Sevilla. Piqué, Salva 
i De Luis. 



IGUALADA / JOSEP M. VIDAL

El Palasport Fiera de Génova va ser l’esce-
nari en el que es disputà la primera prova 
del Mundial de X-Trial 2011, fins ara ano-
menat Mundial Indoor.
El pierenc de Moto Club Igualada Toni Bou 
fou el guanyador amb la Montesa, seguit 
d’Albert Cabestany -Sherco- i Àdam Raga 
-Gas Gas-. El triomf del pilot anoienc va 
ser força ajustat ja que entre els tres pilots 
que van pujar el podi els separaven  tant 
sols cinc punts. Al finalitzar el trial italià, 
Bou deia: “Em sento molt satisfet ja que 
no podria haver iniciat de millor manera 
el campionat i la defensa del títol. Ha estat 
molt difícil i en què hi hagut tensió, però 
el resultat final m’ha significat un alleuja-
ment excel·lent”.
El 22 de gener a Marsella es disputarà el 
segon trial d’aquest campionat mundial.

Bou, campió del mundial X-Trial Aida Macià, sotscampiona de 
Catalunya de windsurf
IGUALADA / LA VEU 

La igualadina Aida Macià (CAT-85) es va 
proclamar subcampiona de windsurf la 
setmana passada quan el Circuit Català 
de Funboard va tancar la temporada a 
Begur amb una regata d’onades on Aida 
Macià no va poder participar degut a la 
seva estada a l’estranger.        
Tot i així, la igualadina espera posar el ni-
vell més alt a la competició catalana quan 
torni dels Països Baixos i així aconseguir 
millors resultats, tant per a ella com per 
als seus patrocinadors Buff, Windsurf To-
day, Neilpryde i JP; participant al mateix 
temps a nivell nacional i a certes proves 
de nivell mundial com a Sant Pere Pesca-
dor (Girona).

Bou, a Gènova.
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Aida Macià.

El CFI femení derrota el Manresa

IGUALADA / LA VEU 

Les noies de l’Igualada rebien la visita del 
Manresa, en un dels derbis intercomar-
cals de la Catalunya Central.
El partit l’ha dominat pràcticament tot 
l’Igualada, que de seguida ha comen-
çat a disposar d’ocasions per part de les 
seves davanteres. Semblava que el gol 
havia de venir aviat, però un cop rere 
l’altre la pilota sortia fregant els pals o el 
travesser. El Manresa per la seva banda 
ha intentat algun tímid contracop que 
no ha posat en vertader perill la porteria 
que defensa la Noelia.
La segona part ha començat amb movi-
ment, dues targetes a les jugadores del 
Manresa els dos primers minuts i, fruit de 
l’atac de l’Igualada, una pilota rebutjada 
per la defensa blanc-i-vermella arriba 
als peus de l’Araceli a la zona mitja que 
sense pensar-s’ho engalta un xut que fa 
pujar el primer gol al marcador.
Sense gairebé temps per refer-se, les 
manresanes han comès una falta a la 

frontal sobre l’Eli. El llançament de l’Ele-
na, directe a porteria, ha significat el gol 
de la tranquil·litat quan només estàvem 
al 7 de la segona. Quedava molt partit i 
semblava que l’Igualada ho tenia ben 
encarrilat. L’avantatge, lluny de donar 
confiança a les igualadines les ha posat 
nervioses i han deixat que les visitants 
anessin acostant-se cada vegada més 
a la porteria local, sobretot amb pilotes 
llargues sobre la davantera de referència. 
Afortunadament, la defensa i la portera 
anoienques han resolt amb solvència to-
tes les ocasions.
CFI: Noelia García, Elena Alert, Carla Na-
varro (Teresa Rovira 52’), Maria Sayavera 
(Janet Mendoza 45’), Mireia Toldrà, Ara-
celi Barroso, Carola Monrabà (Jèssica Pa-
blos 45’), Maria Solé (Yaiza Moratilla 52’), 
Sara Bergadà (Maria Solé 85’), Eli Guillén 
(Alba Martos 73’), Marina Salanova (Carla 
87’). 
Diumenge a les 5 de la tarda, l’Igualada 
es desplaça a Cerdanyola.

Jordi Sala, al motocròs d’Amposta
IGUALADA / LA VEU

El passat diumenge es va disputar l’última 
prova del Campionat de Catalunya de Mo-
tocros a la localitat d’Amposta.
Fins a les terres de l’Ebre s’hi va desplaçar 
el jove pilot odenenc del Moto Club Igua-
lada, Jordi Sala, que tot i tenir algunes er-
rades va fer una excel·lent cursa. La cursa 
constava d’una tanda d’entrenaments 
cronometrats i dues mànigues de 15 mi-
nuts més dues voltes. A la primera màniga 
aconsegueix la 9a. posició i a la segona 
millorant el seu registre aconsegueix la 6a. 
posició, quedant a la final 8è. classificat de 
la seva categoria.
Acabada la temporada de motocròs podrí-
em fer una mica de balanç d’aquest jove 
pilot de 12 anys. Aquest ha estat el seu pri-
mer any a la categoria Juvenil, on els par-
ticipants tenen entre 12 i 14 anys, per tant, 
era una temporada de rodatge a la nova 
categoria, va tenir  important lesió que el 
va apartar dels circuits durant 4 mesos, tot 
i així en el mes de setembre el tornàvem a 
veure rodant als circuits ja força recuperat. 
Ha pogut acabar la temporada i tot i ha-
ver-se perdut quatre curses del campionat 
ha aconseguit quedar classificat el 10è. del 
Campionat de Catalunya, d’un total de 42 

Nova jornada 
de lliga per als 
nedadors del CNI

IGUALADA / LA VEU

El dissabte 27, els nedadors del Club Na-
tació Igualada van participar en una nova 
jornada de lliga. Els més grans (12-18 anys) 
van anar a Sitges , on van aconseguir unes 
bones marques de cara a poder participar 
en els diferents campionats de Catalunya 
d’hivern. Quasi tots van rebaixar les seves 
marques personals en proves ràpides. La 
tarda de dissabte benjamins i prebenja-
mins (7-11 anys) van competir a la piscina 
municipal de Sant Sadurní. Els 21 repre-
sentants del Club van destacar força en les 
seves proves guanyant en moltes ocasions 
les seves sèries i amb poques errades tèc-
niques.  Ara ja toca pensar en la propera 
competició, que tret dels campionats de 
Catalunya Júnior, ja serà al 2011.

Victòries de dos dels 
cinc equips de les 
Moreres

IGUALADA / LA VEU

Aquest cap de setmana dos dels cinc 
equips del CE Les Moreres van guanyar 
en les seves respectives confrontacions. 
L’equip júnior masculí va perdre a casa 
per 0 a 4 amb un fort Tenismar de Gavà; 
l’equip el van formar Josep Prat, Juanma 
López, David Badia i Àlex Àvila.  Els ben-
jamins van caure per 1 a 4 davant el CT 
Sant Andreu de la Barca, amb derrotes de 
Pol Roca, Marc Muntané, Marc Peña i Biel 
Morales, essent el partit de dobles que 
formaren els dos primers l’única victòria. 
L’equip +18 masculí va perdre al CT Vilano-
va i la Geltrú per 3 a 2, amb les victòries de 
Lluís Jurado i Marc Marimon, i les derrotes 
de Xavi Puiggròs, Quim Secanell i Carles 
Fàbregas. L’equip infantil masculí va vèn-
cer per un ajustat 3 a 2 al CT Vilafranca a 
casa ; els punts els van donar Joel Junyent, 
Carles Cobo i el doble que van formar el 
primer amb Biel Roca. L’equip júnior feme-
ní  va superar fora de casa el CT Montblanc 
per 1 a 3, després de les victòries molt tre-
ballades de Laura Cobo, Clàudia Fàbregas 
i el doble que van fer la primera amb Anna 
Marzà.

participants.
Des d’aquí en Jordi agraeix el suport que 
durant tota la temporada ha rebut per 
part del Moto Club Igualada, Castrol, Axo, 
Marsimoto, Beeparts i Joralfran.

Jordi Sala.

SACTION/ FORCE/ SENSOR
A partir de 1.499,95 €

ZASKAR 
A partir de 999,95 €

AVALANCHE/AGGRESSOR 
A partir de 399,95 €

ENDURANCE RACING ADVENTURE

LA PRIMERA MOUNTAIN BIKE DE LA COMARCA
Novetats 2011 i la història continua...



IGUALADA / LA VEU

El passat cap de setmana les gimnastes 
del C.E. Montbui es van proclamar cam-
piones de Copa Catalana de  Gimnàsti-
ca Rítmica  amb modalitat de conjunts, 
aconseguint la 1a. posició del pòdium. El 
conjunt que representava al club es de la 
categoria Junior VI ,amb 3 pilotes i 2 cintes 
i les gimnastes que competien son segons 
foto de esquera a dreta:  Sara Alomar, Alba 
Delgado, Marina Marfil, Gisela Muñoz i 
Mariona Juvé. 
També hi van participar cinc conjunts del 
equip vilanovi San Roque. Berta Pons, Aida 
Morales, Anna Ais, Carlota Miramunt, Mi-
reia Rico, van quedar campiones de copa  
del nivell IV benjamí, i subcampiones a Mi-
riam Exposito, Calia Ais, Ana ainsua, Maria 
Mellado i Sira Montes del nivell IV alevins 
amb tres cèrcols. L’equip sènior nivell V va 
quedar tercer al podi amb Clara Dueñas, 

Gimnastes del Montbui i San Roque a la 
final de la Copa Catalana de rítmica

Natalia Moreno, Nuria Cantero, Sandra 
Ainsua i Alba Cano. El conjunt infantil ni-
vell IV amb Nerea Caceres, Mar Casals, Ju-
lia Muñoz, Sheyla Laguna i Marta Villar no 
van aconseguir la tercera posició per cinc 
dècimes de diferència i es van haver de 

conformar amb la quarta plaça. Pel que fa 
als conjunts infantil nivell VII amb cinc cor-
des, les components són Cristina Alvarez, 
Elsa Montes, Andrea Roures, Aida Moreno 
i Judit Sabria , amb una bona actuació. 

Cinc podis per a les patinadores 
de l’Igualada Hoquei Club

IGUALADA / LA VEU 

Fantàstic resultat obtingut per les patina-
dores d’artístic de l’IHC en el trofeu 2010 
de Cugat: 5 podis s’han portat a casa.
El passat dia 21 de novembre va tenir 
lloc a St. Cugat el trofeu 2010 de patinat-
ge artístic on van participar 108 patina-
dors/res dels club EPA St. Cugat, Sagnier 
CPA, Castellar del Vallès CP, Foment Car-
doní, CP Castellbisbal, CP Viladecavalls, 
Sta. Perpètua de la Mogoda i la secció 
de patinatge artístic d’IHC. Els resultats 
obtinguts per les 16 igualadines partici-
pants (gairebé totes participaven en un 
nou nivell) ha estat: Iniciació C menors: 
Marta Bossa (1a.), Aina Iglesias (3a.), Erica 
Porta (7a.) i Mar Sebrià (16a.); Iniciació C 
majors: Vinyet Arnau (5a.), Èlia Ibarra (6a.) 
i Marta Vidal (11a.); Iniciació “B-1”: Neka-
ne Fernández (13a.); Iniciació B menors: 
Maria Carmona (5a.); iniciació A: Cristina 
Camacho (1a.) i Judit Pérez (2a.); i Certifi-
cat: Gemma Villorvina (1a.)
Hem de felicitar a totes les patinado-

res pel seu  bon nivell i a l’entrenadora 
Esther Tello per aconseguir que amb 4 
hores escasses d’entrenament setmanal 
puguin les patinadores igualadines com-
petir amb els millors clubs, aconseguint 
sempre les millor posicions, com ho 
demostra que una patinadora de casa 
nostra hagi estat enguany seleccionada 
pel CAR (centre d’Alt rendiment de Cata-
lunya) i perquè una altra patinadora del 
nostre club s’hagi proclamat campiona 
d’Interclubs l’any 2009 i 2010 (l’Interclub 
és un torneig de 4 fases on hi participen 
els millors patinadors i patinadores de 
tots els clubs de Barcelona (enguany 
més de 70).
El patinatge a Igualada, en Iniciació, té 
un alt nivell,  com ho tindrien, sens dub-
te,  en “categories” si en poguessin dispo-
sar de més hores de pista per entrenar. 
Per això, caldria fomentar el patinatge 
artístic a casa nostra si no volem perdre 
l’oportunitat de que Igualada destaqui 
en aquest preciós esport .

Gimnastes del CE Montbui.
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Anna Noguera (CAI), guanyadora de la 
duatló de muntanya de Balaguer
IGUALADA / LA VEU 

El passat diumenge, 21 de novembre, 
va tenir lloc la IV Duatló de Muntanya a 
Balaguer. En aquest any, es va comptar 
amb un circuit diferent  d’anteriors edici-
ons on la sortida ja no es va produir des 
del Monestir de les Avellanes sinó des de 
la mateixa Balaguer. 
El primer tram de cursa a peu constava 
de 6 km amb uns 500mts per la vora 
del Segre per després travessar el casc 
antic amb fortes rampes de pujada, en-
llaçant amb senders i escales fetes amb 
travesses de ferrocarril per baixar de nou 
a la vora del riu i donar la segona volta. 
El tram de btt es va completar amb un 
circuit de 23km molt durs, amb trialeres 
i senders molt tècnics i pistes amb forts 
desnivells on bici i corredor es van haver 
de  posar a prova. Finalment, el darrer 

tram de cursa a peu consistia en realitzar 
una volta al circuit inicial.
El vencedor absolut va ser Ever Alejandro 

Javier González (CAI), setè 
al GP de Marxa de Toledo
IGUALADA / IGNASI COSTA 

L’atleta del C.A. Igualada Javier González 
Cobacho, va assolir una brillant 7a. po-
sició, en la prova Sènior Internacional 
sobre 5 Km.  denominada 23a. Marcha 
Atlética Espada Toledana 2010, i que 
acollia també el 23è. Gran Premi de Cas-
tella/La Manxa en l’especialitat de marxa 
(dissabte), i també amb les proves de 
Cros corresponents, que es disputaren 
diumenge a Toledo. 
Javier González era 7è. amb un magnífic 
registre de 21m. 40seg. en la prova abso-
luta Internacional masculina  dels 5 Qm. 

Marxa, guanyada pel gadità José David 
Domínguez (San Fernando) amb 20m. 
31 seg., i en la que era 2n. l’alemany Mike 
Berger amb  20 m. 32 seg., entrant 3r. Al-
varo Martín  (Playas de Castellón) amb 20 
m. 33 seg..       
Ainhoa Pinedo (A.D. Marathon)  es va im-
posar en els 5 Km. marxa absoluts fem. 
amb 22m. 21 seg., nou rècord de la pro-
va, millorant els 22m. 23 seg. de María 
Vasco assolits en l’edició del 2007. Va ser 
2a. la portuguesa Ana Cabechina (Orien-
tal de Pechao) amb 22m. 24 seg.
           

Bon inici del CE Roger Roca
IGUALADA / LA VEU 

Aquest cap de Setmana passat s’ ha dis-
putat la típica cursa de la Behobia-Sant 
Sebastià, que consta de 20 kilòmetres, 
tot i el mal temps, van poder acabar la 
cursa uns 17400 corredors; els runners 
del CE Roger Roca hi van ser presents.
Hi participaren Sergi López (454è de la 
general), Jordi Carpi (631), Isidre Guixa 
(730), Marc Riera (771), Robert López 

(973), Esteve Sala (3.150), Francesc Cal-
zada (4.444), David Usón (7.900) i Clara 
Bosch (10.745).  
Altres runners del club, també van dispu-
tar la mitja marató de Castellbisbal, què 
és una de les mitges més dures del calen-
dari català, on hi van participar uns 400 
corredors. Jordi Moreno va fer un temps 
de 1.30.37 quedant 59è, i Manel Elizari va 
fer un temps de 1.36.51 quedant 127è.

Gomez del CERRR Strands Triathlon amb 
un temps de 1:55:46 i la guanyadora ab-
soluta va ser l’atleta igualadina ANNA 
NOGUERA amb un temps de 2:35:15, a 
més de quedar també 1 ª Junior Feme-
nina.
D’aquesta manera l’Anna Noguera, amb 
només 18 anys acabats de fer, aconse-
gueix la seva primera victòria absoluta 
de la temporada i es col·loca en segona 
posició del rànquing català. 
Per part de la resta dels components del 
CAI Triatló Petromiralles van participar: 
el Jose Roque Ríos que va realitzar un 
temps de 2:30:56 quedant 68è general i 
16è de la seva categoria; i el Jordi Costa, 
que debutava amb l’equip de l’Anoia, va 
realitzar un temps de 2:57:04 quedant 
107è de la general.

Victòries de Paula Blasco i Edith Guzmán 
al cros de Castellar del Vallès
IGUALADA / IGNASI COSTA 

El passat diumenge al matí, es disputa-
va a la població vallesana de Castellar 
del Vallés, la 33a. edició del Cros de 
Castellar, 22è . Memorial Pere Hernàn-
dez, amb l’organització del C.A. Caste-
llar.  Les proves comptaren amb una 
important participació en les diferents 
categories. 
Hi participaren un grup de 10 atletes 
del C.A. Igualada, amb una gran actu-
ació global, sobresortint les victòries 
assolides per Paula Blasco en Alevins 
fem., amb 3’11” sobre 960 m. de cursa, 
seguida d’Anna Guzmán, 14a. en la ma-

teixa cursa amb 3’38”, i d’Edith Guzmán, 
guanyadora en prebenjamí fem. amb 
1’34” sobre 450 m. de cursa, en grans 
actuacions d’aquestes atletes.
Diana González assolia una destacada 
7a. posició en Cadets fem., amb 8’11” 
sobre 2.070 m., mentre Eduard Guzmán 
era 9è. en Benjamí masc. amb 2’25” so-
bre 700 m. de cursa, també en una des-
tacada actuació.   
Joana Guzmán era 14a. en Infantils 
fem., amb 5’50” sobre 1.440 m., i Aleix 
Guzmán era 25.é. en Alevins masc. amb 
8’40” sobre 2.070 m.
Cal ressaltar també l’actuació dels Ve-

terans masc., sobre un recorregut de 
6.030 m., cursa en la que Rafael Cres-
po era 5è. en Veterans B, i 16è. general 
amb 22’34”, seguit de Josep Cantero, 
31è. en Veterans A i 41è. general amb 
24’40”, i de Vidal Chivo, 42è. en Veterans 
A i 58è. general amb 26’06”, en la prova 
dominada per Enric Vila - U.A.Terrassa - 
amb 19’43”.
S’imposaren en categ. absoluta el Pro-
mesa Francisco Roldán -F.C.Barcelona- 
amb 28’18” sobre 8.840 m., mentre en 
femenines la guanyadora va ser Imma 
Lebedieva - JA.Sabadell, amb amb 
17’33” sobre 4.660 m. de cursa.
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Lliurats els Premis Ciutat d’Igualada de creació 
artística sense cap representant igualadí

MÚSICA / LA VEU
Aquest divendres va tenir lloc la com-
memoració del 50è aniversari de la mort 
del mestre Joan Just i Bertran (Sant 
Cugat de Sesgarrigues 1897- Igualada 
1960) al Teatre Municipal l’Ateneu.

Acte amb músiques i cançons del 
mestre
L’acte fou modèlicament conduït per 
Jordi Còdol, i  s’inicià amb una confe-
rència a càrrec de Jordi Dalmau i Ribalta, 
autor del llibre Petita Història del mestre 
Just, que parlà de les vivències i de l’obra 
d’aquest gran músic, pedagog , director 
de cors i Fill adoptiu d’Igualada.
Seguidament tingué lloc l’actuació de 
la Schola Cantorum d’Igualada, fundada 
l’any 1939 pel mestre Just, que interpre-
tà la peça HUMORESCA, composada pel 
mestre Just, i signada per ell mateix amb 
el pseudònim FROMMER que en alemà 
vol dir Just. La direcció va anar a càrrec 
de Gerard Aguilera.
Després, la Coral Mixta d’Igualada, fun-

dada també pel mestre Just l’any 1955, 
interpretà la cançó El primer Nadal, del 
mestre Just, dirigida, en aquesta ocasió, 
per Fina Tomàs.
Un grup instrumental de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Igualada, hereva del 
conservatori fundat pel mestre Just l’any 
1932 també hi participà interpretant les 
peces Pere Gallarí, Flubiol i La llàntia del 
rei moro, totes del mestre Just.
Per acabar, les corals van cantar  con-
juntament l’Himne del Patge Faruk que 
el mestre Just va escriure l’any 1953 per 
encàrrec de la Comissió de Reis d’Igua-
lada. Aquesta actuació va anar acompa-
nyada per la Banda de Música d’Iguala-
da, fundada pel mestre Just l’any 1941, 
actualment dirigida per Carles Sagarra.
L’Antònia Just, filla del mestre i, en repre-
sentació de la família feu un breu parla-
ment al final de l’acte.
Les regidores, Maria Enrich i Montserrat 
Mateu van lliurar als directors de les co-
rals i a les filles del mestre un obsequi 

floral i Maria Enrich, regidora de Cultu-
ra i Festes va adreçar unes paraules als 
assistents per tancar l’acte. Agraí la col-

laboració i participació de les entitats 
de la ciutat i també de les persones que 
han treballat per fer possible l’exposició 

que es podrà visitar del 30 de novembre 
al 22 de desembre a l’Escola Municipal 
de Música.
 

La música igualadina homenatja el mestre Joan Just

IGUALADA / LA VEU
Diumenge al migdia, al Teatre Municipal 
l’Ateneu, va tenir lloc el lliurament dels 
Premis Ciutat d’Igualada de Creació Ar-
tística en la seva quinzena edició. L’acte, 
que va aplegar molta gent, va comptar 
amb la presència de les autoritats locals 
encapçalades per l’alcalde de la ciutat. 
La regidora de Cultura de l’Ajuntament 
d’Igualada, Maria Enrich  va obrir l’acte 
expressant la seva satisfacció per poder 
atorgar un any més aquests premis.
Aquests premis, que ja es pot dir que 
estan plenament consolidats dins el 
mapa de premis que s’atorguen al nos-
tre país, van augmentant any rere any 
el seu poder de convocatòria i de nivell 
de les obres presentades. Enguany han 
estat 117 obres repartides entre les vuit 
modalitats a què s’optava, superant-se 
la xifra de l’any anterior. De l’edició d’en-
guany es de destacar que no hi ha cap 
igualadí entre els premiats però sí una 
anoienca, la vallbonenca Assumpta Sau-

mell, que va recollir el primer premi de 
Rapsòdia Manuel Mateu.
L’acte es va iniciar amb música: es va 
estrenar l’obra de Carles Prat, premi  de 
Composició Musical Paquita Madriguera 
de l’edició del 2009, Cançó d’un enamo-
rat, que va ser interpretada per la Jove 

Orquestra Simfònica de l’Anoia dirigida 
per David Riba. També durant l’acte es 
va poder gaudir de l’espectacle de dan-
sa a càrrec de CiaRT – dansa/Companyia 
de Dansa d’Igualada dell’Arte amb una 
coreografia de Mariona Camelia.

Els premiats
- Premi d’Escultura Josep Campeny: Cris-
tiano Benassi, de La Spezia (Itàlia).
- Premi de Pintura Gaspar Camps: Tere 
Miralles Costa, de Barcelona.
- Premi d’art Digital Jaume Graells: Luis 
Manuel Rivas González, de Santiago de 

Compostel·la.
- Premi de Fotografia Procopi Llucià: 
Emilio Muñoz Blanco, de Bilbao.
- Premi de Composició musical Paquita 
Madriguera: Francisco Torralba Alvarez, 
de Cuenca.
- Premi de Narrativa breu Josep Còdol: 
Anna Urioste Torné, de Sant Carles de la 
Ràpita.
- Premi de Poesia Joan Llacuna: Josep 
Fàbrega i Selva, de Súria.
- Premi de Rapsòdia Manuel Mateu: 
Assumpta Saumell Vallès, de Vallbona 
d’Anoia.

Exposicions
Per altra banda  hi ha tres exposicions a 
la ciutat que mostren les obres d’escul-
tura, pintura i fotografia. A la sala d’ex-
posicions del Museu de la Pell d’Iguala-
da i Comarcal de l’Anoia hi ha exposades 
fins el 12 de desembre, les obres presen-
tades al premi de Pintura Gaspar Camps. 
A la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Central d’Igualada es poden contem-
plar, fins l’11 de desembre, les escultures 
presentades al premi d’Escultura Josep 
Campeny. I per últim a la Sala Municipal 
d’Exposicions, fins el 12 de desembre, 
es pot gaudir amb les fotografies pre-
sentades al premi de Fotografia Procopi 
Llucià

Una molt bona partici-
pació d’obres -117- en 
uns premis ja conso-
lidats que arriben a la 
seva 15a. edició

Foto de família dels premiats d’enguany.   Foto: Joan Guasch

Els intèrprets del concert en homenatge al mestre Just
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TEATRE / LA VEU
Els dos espectacles que el festival sa-
badellenc El més petit de tots va portar 
el passat cap de setmana al Teatre de 
l’Aurora van entusiasmar per igual els 
300 espectadors (tant menuts, com els 
adults que els acompanyaven) que van 
assistir a la primera edició del certamen 
a Igualada. Dissabte, els nens i les nenes 
van viure en primera persona una origi-
nal experiència audiovisual amb Sensa-
cional, mentre que diumenge van que-
dar bocabadats amb la màgia i l’encís de 
la peça de dansa Río de Luna.

Els més menuts van gaudir de valent 
amb “Sensacional”
Encara que tenien entre pocs mesos i 
fins a 5 anys, van copsar fins a l’últim de-
tall tot el que veien, sentien i, fins i tot, 
tocaven. Petits crits d’alegria, comenta-
ris en veu alta, uns ulls ben oberts per 
no perdre’s ni un sol instant, corredisses 
per abraçar el pare o la mare, mirades de 
complicitat... aquestes van ser les seves 
reaccions davant l’emoció produïda per 
les propostes escèniques.
La companyia Imaginart va sorprendre 
els infants amb la multitud d’imatges en 
moviment i la magnífica banda sonora 
que els va oferir Sensacional. L’escenari 
del teatre es va convertir en una gran 

pantalla on va projectar-se una pel·lícula 
de dibuixos animats amb vistosos i aco-
lorits animalons, flors i altres divertides 
formes que els infants van perseguir, 
aixafar, observar, etc. Per exprimir al 
màxim l’experiència, la companyia va 
facilitar roba blanca als petits perquè les 
imatges els passessin per sobre i s’en-
dinsessin de ple en l’activitat. En total es 
van dur a terme quatre passis integrats 
per grups de 20 nens i nenes que van 
passar-s’ho d’allò més bé amb aquesta 
proposta única creada meticulosament 
per a nens de 18 mesos a 3 anys.
 
La tendresa portada a la dansa amb 
“Río de luna”
Per la seva banda, la formació andalusa 

Da.te Danza va encisar els espectadors 
amb Río de Luna, un muntatge de dan-
sa que escenifica l’arribada al món dels 
nadons, les primeres passes i la relació 
amb les seves mares. La tendresa, poe-
sia i màgia característiques de l’espec-
tacle van meravellar els infants de pocs 
mesos fins a 5 anys que van seguir amb 
deteniment la coreografia, una peça de 
gran bellesa.
 
El Festival Internacional El més petit de 
tots, pioner en la programació d’espec-
tacles per als més menuts a Catalunya, 
s’allargarà fins aquest divendres 3 de 
desembre a Sabadell, on va néixer ara fa 
sis edicions de la mà de La Sala Miguel 
Hernández.

El Teatre de l’Aurora acull amb èxit dos 
espectacles del Festival El més petit de tots
“Sensacional” i “Río de 
luna” van encisar els 
espectadors més petits,  
a qui anaven dirigits

NOVELA / J.SINGLA
Avui divendres a 2/4 de 8 de la tarda a 
la sala d’actes de la biblioteca central es 
presenta el llibre “Gala Placidia. Reina de 
los Barbaros”, escrita per l’igualadí Rufi-
no Fernandez.
Fernandez conrea la novela històrica 
i després d’una primera incursió amb 
“La Sombra del Mercenario” ara posa a 
l’abast dels lectors una figura molt im-
portant de la historia antiga, que fins ara 
ha estat molt desconeguda.
Gala Placidia va ser Regent del Imperi 
Romá de Occident i també reina consort 
bàrbara en casar-se amb el rei Ataülf. Va 
saber fer-se un lloc en un mon d’homes, 
sent dona. També va viure a Barcino 
-l’actual Barcelona- on hi te una plaça 
dedicada que es mes famosa per ser pla-
ça que per la reina que li dona nom, ya 
que molta gent no coneix la historia de 
aquesta dona tan important, ni lo que 
va viure a Barcino.
En la presentació del llibre l’igualadí 
Lluis Pedraza farà una intervenció al 
voltant del paper de les dones, en l’anti-
guitat, “Intrigues a Palau. Dona i poder al 
Baix Imperi” i un altre igualadí, José Luís 
Rubio, llegirá fragments de la novel-la.
L’autor respondrà en el torn de pregun-

Avui es presenta el llibre “Gala 
Placidia” de Rufino Fernández
Ahir dijous es va presen-
tar a Madrid la segona 
edició de ”La sombra 
del mercenario”, prime-
ra novel·la històrica de 
l’autor igualadí

tes a les questions que se li vulguin plan-
tejar al voltant del que es la novela his-
tòrica i la forma de construir una novela 
que combini una trama interessant amb 
la veracitat històrica. Un art en el qual en 
Rufino Fernandez ha esdevingut un au-
tentic especialista.

La Sombra a Madrid
Es dona la circunstància que ahir dijous 
a la tarda, Rufino Fernández va presentar 
a Madrid la segona edició, revisada, de 
“La sombra del mercenario” que aquesta 
vegada publica Ediciones Evohé, la seva 
primera novela histórica. Per tan, Rufino 
Fernandez te en aquest moment dos 
noveles històriques al mercat.
Amb tot la primera obra de Rufino Fer-
nandez es un llibre mes en el camp de la 
gestió a les empresas, titulat “Acosado” 
que fa referència al mobbing laboral y 
també aborda altres aspectes de la vida. 

DISSENY / LA VEU
L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
d’Igualada ha estat vinculada d’una ma-
nera o altra al projecte REC des de la seva 
primera edició, i per això també hem 
volgut participar en els premis REC.0, 
creats per impulsar la vinculació entre 
nous creadors, dissenyadors i marques 
coneguts i el barri del Rec d’Igualada.
Aquests premis estaven adreçats a estu-
diants de disseny de moda que havien 
de customitzar una samarreta. I sis dels 
estudiants del cicle de grau mitjà d’Ar-
tesania en Cuir de l’EMA Gaspar Camps 
van presentar la seves propostes:
Patrick Maroto, Jorge Palomo, Marc Pro-
vins, Anna Parera, Salva González i Adrià 
Canet.
El jurat estava format per Sita Murt, 
Custo Dalmau, Josep Abril, Miriam 
Ponsa, Juan Montenegro (director de 
B-Guided), Marta Capdevila (d’Estre-
lla  Damm), Edith Vervliet (directora del 
Fashion Flanders Institute) i Ramon  En-
rich (pintor i membre de REC.0).
Entre els trenta finalistes hi va quedar 

el disseny de Marc Provins, del qual es 
va valorar la seva força expressiva, i que, 
finalment, va ser reconegut amb un ac-
cèssit.
Des de l’escola volem felicitar els orga-
nitzadors del REC per aquesta iniciativa, 
i encoratjar-los a repetir-la en properes 
edicions del REC.

Premi de Disseny REC.0 per a un 
alumne de l’EMA Gaspar Camps 

INFORMÀTICA / LA VEU
Un total de 54 persones han seguit du-
rant els mesos d’octubre i novembre els 
“Tallers de bits” de la Biblioteca Central 
d’Igualada, on han pogut aprendre a fer 
àlbums digitals i a buscar feina a través 
dels recursos que ofereix Internet, entre 
d’altres continguts.
Aquests tallers gratuïts han servit per 
apropar diverses eines ofimàtiques i 
d’Internet a aquelles persones que ja 
tenien uns coneixements informàtics 
previs, però que volien aprofundir en 
algun aspecte en concret. Amb aquest 
objectiu s’han dut a terme sis tallers on 
els alumnes han pogut aprendre, de la 
mà d’un professor especialitzat, a gesti-
onar la informació del seu ordinador; el 
funcionament del processador de textos 
word; els recursos que ofereix Internet 
per ajudar a buscar feina; el tractament 
de fotografies digitals a l’ordinador; la 
creació d’àlbums digitals a Internet, i la 
construcció de pàgines web amb el Go-
ogle.
Els alumnes d’aquests cursos han valo-
rat molt positivament els tallers, tant el 

professor que han tingut com el temari i 
la metodologia utilitzada, segons les en-
questes d’avaluació que han omplert.
En aquesta mateixa línia de promoure la 
Biblioteca com un espai d’aprenentatge 
permanent, durant tot l’any els dijous al 

El taller de bits de la Biblioteca ha assolit 
una gran acceptació

matí es fan tallers d’Internet i de correu 
electrònic bàsic adreçats a tothom qui 
vol aprendre a navegar per la xarxa. 
Aquests tallers consten d’una sola sessió 
de dues hores de durada, són gratuïts i 
cal inscripció prèvia.

Els més petits van gaudir de valent amb “Sensacional”

Rufino Fernández

El taller d’informàtica va gaudir de força públic



EXPOSICIONS / LA VEU
Demà dissabte tindrà lloc la inaugura·
ció de la nova exposició de Rosa Montal 
Riba a l’Aula de Cultura de la Caixa Pene·
dès d’Igualada.
Es tracta d’una exposició d’olis i aquarel·
les plens de llum i color, que segueixen 
la tendència de l’artista en els seus clàs·
sics de flors i arbres. Però en aquesta ex·
posició també s’hi pot contemplar una 
petita col·lecció de cels que  continuen 
amb la seva línia de pintura molt expres·
siva i de colors molt mediterranis.
L’exposció es podrà visitar des de demà 
dia 4 fins al 19 de desembre en els se·
güents horaris: els dissabtes de 6 de la 
tarda a 2/4 de 9 del vespre; els diumen·
ges i festius de 12 a 2 del migdia i de 6 
de la tarda a 2/4 de 9 del vespre i els dies 
feiners, de 2/4 de 7 de la tarda a 8 del 
vespre.

Nova exposició de Rosa Montal a l’Aula de 
Cultura de Caixa Penedès

CULTURA / LA VEU
Cada primer diumenge de mes el Museu 
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Ano·
ia celebra una jornada de portes obertes 
amb visites comentades gratuïtes. 
A un centenar de metres del Museu, a 
l’antiga Adoberia de Cal Granotes s’ex·
plica l’antic sistema d’adobar les pells 
vegetalment per a fabricar sola.
A l’antiga Adoberia de Cal Granotes, la 
visita guiada us transportarà a l’origen 
de la realitat adobera d’Igualada des 
dels seus inicis, documentats l’any 1340, 
on apareix la paraula tany i us explicarà 
l’antic procés d’adobament vegetal des 
del remull, el calciner, l’alum, la mesa, la 
colga, fins als acabats de la sola. 
Durant la visita es podrà veure l’edifici 
de l’antiga Adoberia de Cal Granotes, 
que consta de dues plantes: la planta 
baixa a frec del Rec, la Rivera, on hi ha 
els clots de neteja i d’adobament de les 
pells; i la planta superior o l’Estenedor, 

on  s’assecaven les pells.
Esperem que aquest diumenge no us 
perdeu una visita al patrimoni industrial 

català i les explicacions del passat i del 
present d’un ofici encara viu a Igualada. 
Us hi esperem!

Visita guiada a Cal Granotes per conèixer el 
sistema d’adobament vegetal

MÚSICA / LA VEU
Aquest divendres, a 2/4 de 12 de la nit 
i al vestíbul de l’Ateneu, tindrà lloc un 
nou concert, en aquest cas a càrrec del 
grup Mine.
Després de guanyar els concursos Vic 
Sona i Sona9 (2009) i de fer la presen·
tació en societat del grup aquest 2010, 
tot compartint escenari amb artistes 
com Los Planetas, Love of Lesbian, Sido·
nie, Quimi Portet o Cesaria Evora, entre 
d’altres; Mine! estrena aquesta tardor el 
seu disc de debut “Un brindis per al nen 
androide” [Música Global 2010], produït 
per en Ricky Falkner. Amb aquest nou 
treball Mine! fa una mirada musical cap 

als anys seixanta i dóna un gran prota·
gonisme a les veus. Tots quatre canten, 
tots quatre composen, lletra i música, 
creant així un paisatge variat i lluminós 
amb un resultat tan ric en matisos que 
fa difícil de definir l’estil de Mine!, més 
enllà de l’ambigüitat de l’etiqueta POP. 
Lletres que parlen de la lenta pèrdua de 
l’adolescència acostaran al públic a la 
mirada màgica, a la posició cínica i alho·
ra optimista de l’univers Mine!.
El preu de l’entrada és de 6 euros (4 per 
als socis de l’Ateneu), però qui sopi al 
Cafè de l’Ateneu, tindrà l’entrada gratu·
ïta.

Avui divendres, Mine en 
concert a l’Ateneu

ART / LA VEU
Fins diumenge es podrà visitar el 7è 
Mercat d’art i artesania d’Ars Antiqua 
d’Igualada, en el qual es podran trobar 
propostes artístiques de diferents temà·
tiques, que van des de la bijuteria i la jo·
ieria, passant per ceràmica, pintura, jocs 
i joguines, decoració, complements...
També es duran a terme diversos tallers, 
com un de tenyit sobre seda, el dia 11 

de desembre o un taller per a nens el 
dissabte 18 de desembre.
També hi ha programades dues confe·
rències, una per avui divendres sota el 
títol de “La joia i els seus valors” a càrrec 
de Sara Castells i un altre per al proper 
divendres 10 de desembre sobre “En·
quadernació: art i ofici” a càrrec de Maria 
Requesens.

7è mercat d’art i artesania a 
Ars Antiqua
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Flors de Rosa Montal

Els components de Mine

Estenedor de pells

VINE AL CINEMA AMB

Només per a SUBSCRIPTORS

VINE AL CINEMA AMB

Només per a SUBSCRIPTORS

· SORTEIG SETMANAL D’ENTRADES PER ALS CINEMES ABRERA
· 2 ENTRADES PER A CADA SUBSCRIPTOR

Els afortunats podeu passar a recollir les vostres entrades a                     (C. Retir, 40 · IGUALADA ) 

Els guanyadors del mes de novembre són:
19/11/2010

ANTONI MARTÍ VARELA– IGUALADA

MAGÍ RABELL PALAU- IGUALADA

26/11/2010

JOAN PALOMAS BALCELLS - IGUALADA

GESTION PATRIMONIAL BERMÚDEZ S.L.- ÒDENA

05/11/2010

BAR TERRANOVA -  IGUALADA

ROSA MARIA CASALS GILI - ÒDENA

12/11/2010        

EDUARD SALAT CADENS – IGUALADA

MANUEL FERNÁNDEZ MORON– SANTA MARGARIDA DE MONTUBI
 

fes-te subscriptor!

93 804 24 51
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ART / LA VEU
El Supermercat d’Art de l’Anoia és una 
iniciativa que va néixer fa 14 anys de la 
mà de l’Ateneu Igualadí per ser una pla-

taforma de promoció de nous artistes i 
fer també que l’art sigui accessible i ar-
ribi a tothom. 
A prop d’obrir portes, l’Ateneu Igua-

Nou cartell i nova pàgina web per al SARTC

ANOIA / LA VEU
Avui divendres a la mitjanit, en una nova 
sessió del Comedy Club, a la Sala d’Igua-
lada es podrà gaudir de l’humorista i 
showman Julio a secas.
Julio a secas, nascut a Lleó i criat a Ma-
llorca, arriba a Catalunya amb ganes de 
provar el torró d’Alacant. Humorista, cò-
mic i showman, va representar les Illes 
Balears en el Rey de la Comedia de TVE1. 
Se’l reconeix pel seu humor, descarat, 
sarcàstic i surrealista. De caràcter afable i 
simpàtic amb les persones, amable amb 
els arbres i romàntic amb els gossos, el 
número que li porta sort és el 3.498.765; 
el color blau l’afavoreix i el que més li 
agrada són els cacauets repelats, els al-
vocats i les panotxetes de blat de moro. 
Participant en el programa Tú sí que va-
les amb l’actuació de la màscara de Jim 
Carrey, col·laborador en televisions de 
Mallorca, actualment resideix a Madrid 
i la frase que li apassiona dir és: “No em 
jutgeu per allò que he dit, sinó per les 
vegades que heu rigut”.

ladí que aposta cada any per canviar 
de dissenyadors que doten d’imatge 
el Supermercat, presenta el cartell del 
SARCT’10.  
Aquest any, el cartell del Supermercat 
ha estat dissenyat per l’equip de Tot Rè-
tol. Per fer-lo s’han inspirat en una tèc-
nica habitual en pintura artística, així la 
imatge són pinzellades de pintura a l’oli, 
una de les tècniques més utilitzades.
A més, també ha volgut mantenir l’es-
sència i els orígens del SARTC. Per aquest 
motiu manté l’eslògan que any rere any 
ha identificat i definit el SARTC – PER 
NADAL REGALA ART. 
D’altra banda, l’Ateneu Igualadí ha 
llençat la web www.ateneuigualdí.net/
SARTC 
El nou portal d’art inclou seccions en 
les quals s’explica el Supermercat d’Art, 
a més a més del catàleg, els artistes, les 
activitats i informació sobre l’evolució i 
altres edicions del Supermercat. 
El SARTC’10 posarà a l’abast dels visi-
tants més de 600 obres creades expres-
sament per a l’ocasió per una trentena 
d’artistes que vestiran d’art,  del 17 de 
desembre al 5 de gener,  el vestíbul de 
l’Ateneu. A part de remenar les obres 
que es presentaran al supermercat, el 
SARTC’10, presentarà un programa d’ac-
tes paral·lels que inclouen diferents acti-
vitats i tallers per a tothom.

Julio a secas, avui al 
Comedy Club de La 
Sala

FOLKLORE / LA VEU
El passat 28 de novembre, els Diables 
d’Igualada van assistir a la trobada de 
diables, amb motiu del 15è aniversari 
de la Colla de Diables de Sant Andreu 
de la Barca. L’acte consistí en un correfoc 
amb 15 colles que van gaudir de més 
de 6.000 carretilles, que va acabar en un 
ball conjunt de totes les colles amb una 
encesa comuna non-stop en l’avinguda 
Constitució de la localitat. La trobada 
finalitzar amb la lectura de versots per 
part de la colla local on criticaren bàsi-
cament als dirigents polítics de la ciutat 
i les infraestructures de la ciutat.
La celebració va  finalitzar amb una gran  
fideuà amb totes les colles convidades.
Amb Diables d’Igualada,  varen debutar 
la nova colla de tabalers, amb un total                       
de 9 membres,  als quals la resta de la 
Colla de Diables d’Igualada els dóna la  
benvinguda i els invitem a formar part 
activa de l’entitat. 
Per finalitzar el cap de setmana com-
plert, Diables d’Igualada actuà a la cer-
cavila de les Festes de Sant Faust amb 
la participació del Drac d’Igualada i dels 
seus grallers.

ART / LA VEU
L’Escola Municipal d´Art Gaspar Camps 
encara els propers dies de setembre 
amb noves activitats.
La primera és PREGUNTES INQÜIETANTS, 
una exposició de dibuixos a càrrec de 
Teresa Puig que es podrà veure a la Sala 
de l´escola del 9 al 23 de desembre. 
La iInauguració serà el dijous 9 de de-
sembre, a les 8 del vespre, i també hi 
haurà una actuació teatral a càrrec de la 
mateixa Teresa Puig.
Les qüestions d´Alfredo Jaar sobre art i 
cultura, impreses sobre negre envaeixen 
la ciutat de Barcelona en una interven-
ció artística l´any 2009; la Teresa Puig, 
alumna de l´EMA Gaspar Camps, a par-
tir d´aquests cartells sense dibuixos, va 
fer sèries d´imatges sobre els missatges, 
com una manera de respondre pregun-

Activitats per al mes de desembre de l’EMA 
Gaspar Camps 

TE EN PÚBLIC, a càrrec de Núria Crosas 
i Víctor Borràs, de l´Escola Municipal de 
Teatre La Tarima, que tindrà lloc el di-
vendres 10 de desembre a 2/4 d´11 del 
matí a la Sala d´actes de l Biblioteca de 
Cal Font.
Consistirà en una Xerrada teòrico-pràc-
tica per analitzar les principals dificultats 
que tothom tenim abans de fer algun 
tipus d´explicació en públic, i trobar-hi 
maneres i consells per vèncer-les i poder 
articular el nostre discurs de manera co-
herent, ordenada i convincent. Perquè, 
qui no ha estat mai nerviós (o nerviosa) 
abans de presentar un Projecte impor-
tant en públic?
Entrada lliure, prèvia inscripció via email 
artcamps@anota.net, Secretaria o al te-
lèfon de l’escola d’art 938055262. Places 
limitades 

tes inqüietants.
La segona activitat és la Conferència-
Master class PRESENTA EL TEU PROJEC-

Els Diables d’Igualada 
celebren els 15 anys 
de la Colla de Diables 
de Sant Andreu

TEATRE / LA VEU
Demà dissabte, a les 6 de la tarda i al tea-
tre del Casal Català, es podrà gaudir d’un 
espectacle de teatre familiar. Es tracta de 
Circ déjà vu, de la companyia La Baldufa.
Circ déjà vu, és la història de dos avis, dos 
comediants, dos pallassos, dos amics. 
Ells són en Fausto i l’Anselmo. Cada dia 
es troben i recorden el que van ser: dos 
nòmades, dos viatgers... dos amics. Un 
matí qualsevol, aquests records es pa-
ren: Anselmo està malalt.
Els seus records estan desapareixent. 
Ara ja no és com abans, però continua-
ran sent dos avis, dos amics...
Fausto serà l’encarregat de fer sentir les 
situacions viscudes d’Anselmo, a través 
d’un viatge a la memòria de la seva jo-
ventut, un pas en el temps, una interfe-
rència en el dia a dia, amb un objectiu, 
recordar les experiències viscudes, “déjà 
vu”, ja vist!
I tu? T’ho perdràs? Nostàlgia i humor es 
barregen per traçar un homenatge a la 
vellesa i a l’amistat. Un espectacle d’hu-
mor i sentiments recomanat per a tots 
els públics.

“Circ déjà vu”, 
dissabte als Hostalets

MÚSICA / LA VEU
Un cop més, des de la Secretaria d’Acció 
Ciutadana de la Generalitat de Catalu-
nya s’ha organitzat el ja tradicional con-
cert de Nadal. Aquest any però, amb una 
nova ubicació, l’Església de Santa Maria 
del Mar de Barcelona.
El grup que actuarà serà el “Cor Voxal-
ba”. 
Des de l’Equipament Cívic Polivalent de 
l’Anoia ( Casal Cívic Montserrat – Casal 
de la Gent Gran ) s’organitza un autocar 
per assistir-hi. 
Totes les persones que vulguin inscriu-
re’s ho poden fer a partir del 9 de desem-
bre al mateix equipament. La sortida és 
gratuïta.

El CC Polivalent Anoia 
assistirà al Concert de 
Nadal a Santa Maria 
del Mar

TEATRE / LA VEU
El passat dissabte 27 de novembre va 
finalitzar el 35è concurs de Teatre Ama-
teur Vila de Piera amb l’obra Besa’m Kate, 
un musical de Cole Porter interpretat pel 
Grup Filagarsa de Molins de Rei. El Teatre 
Foment de Piera ha acollit, un any més, 
l’edició d’enguany que ha constat de 9 
obres i va començar el dissabte 2 d’oc-

tubre amb la representació de la Por-
tugaleteko Antzerti Eskola. En aquest 
certamen s’han pogut veure obres dels 
gèneres més variats i per a tots els gus-
tos de la mà de grups de teatre de dife-
rents procedències, com Portugalete, 
Manacor, Arenys de Mar, Viladecavalls, 
Terrassa, Vilafranca del Penedès, Grano-
llers, Terrassa i Molins de Rei. Per cloure 

el Concurs només queda pendent el 
lliurament dels premis, que es farà en 
el transcurs d’un sopar d’amistat previst 
per al dissabte 15 de gener, a les 21.30 
hores, al Teatre Foment de Piera. Per a 
reserves cal que contacteu amb l’Orga-
nització als telèfons 93 778 81 32 o 93 
776 05 36.

“Besa’m Kate” va tancar el concurs de teatre de Piera
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MINE (MÉS ENLLÀ DEL POP)
- Igualada
Mine estrena aquesta tardor el seu 
treball de debut “Un brindis per al 
nen androide”, una mirada musi-
cal cap els anys seixanta que dóna 
un gran protagonisme a les veus.
Divendres, a 2/4 de 12 de la nit al 
vestíbul de l’Ateneu.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
- Igualada
Nova sessió del club de lectura in-
fantil amb el llibre “L’arbre de les 
històries” d’Eulàlia Canal.
Divendres, a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

COMEDY CLUB. JULIO A SECAS
- Igualada
Nova sessió del Comedy Club amb 
l’humorista, còmic i showman 
Julio a secas al qual se’l reconeix 
pel seu homor descarat, sarcàstic 
i surrealista.
Divendres, a les 12 de la nit a La 
Sala.

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- Igualada
Presentació del llibre “Gala Placi-
dia: la reina de los bárbaros” de 
Rufino Fernández. Amb la partici-
pació de Lluís Pedraza i José Luis 
Rubio Romero
Divendres, a 2/4 de 8 de la tarda a la 
Biblioteca central d’Igualada.

ANTICURRICULUM DE PIERINO
- Piera
Pierino presenta la seva obra en 
l’exposició “Anticurrículum”, que 
es pot visitar fins al 5 de gener del 
2011.
Divendres, a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera.

CONCERT
- Piera
Concert jove a càrrec dels grups 
Hello Lillyput i Estereotaxia, inclòs 
en la Setmana de lluita contra la 
sida.
Repartiment de llaços vermells i 
kits del plaer entre els assistents.

Divendres, a 2/4 d’11 a l’espai d’en-
titats.

CINEMA. “TU LA LETRA, YO LA 
MUSICA”
- Els Hostalets de Pierola
Nova sessió de cinema organitza-
da per l’Associació de la gent gran 
amb la projecció de la pel·lícula 
“Tu la letra, yo la música”
Divendres, a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

DISSABTE 4

SOIRÉE DE TANGO I BACHATA
- Igualada
Vespre de ball conduït per Inno 
Arneu i Judith Clavero.
Dissabte, a 2/4 de 12 de la nit al ves-
tíbul de l’Ateneu .

VESTITS DE NÚVIA
- Carme
Inauguració de l’exposició de ves-
tits de núvia.
Dissabte, a 2/4 de 8 del vespre al Ca-
sal de Carme.

TEATRE FAMILIAR. “CIRC DE DÉJÀ 
VU”
- Els Hostalets de Pierola
Espectacle familiar de la compa-
nyia La Baldufa en què es tracta 
de manera tendra i entenedora 
una malaltia tan corrent com és 
actualment l’Alzhèimer.
Dissabte a les 6 de la tarda al teatre 
del Casal Català.

DIUMENGE 5

VISITA GUIADA PEL MUSEU DE LA 
PELL D’IGUALADA I CAL GRANO-
TES
- Igualada
Cada primer diumenge de mes, el 
Museu de la Pell d’Igualada, orga-
nitza una visita guiada a les dife-
rents sales que configuren el seu 
recorregut expositiu: l’antiga ado-
beria dde Cal Granotes, la pell en 
la història i un univers de pell, in-
dustrialització de la pell: dels clots 
als bombos i l’Home i l’Aigua..
Diumenge a 2/4de 12 del matí al 

Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia. 

GALA DE PIERA TELEVISIÓ
- Piera
Actuacions de ball i altres espec-
tacles per recaptar aliments de 
cara a la Marató de PTV de l’11 de 
desembre.
Diumenge a les 5 de la tarda al Tea-
tre Foment de Piera.

BALL
- Els Hostalets de Pierola
Ball de la gent gran amb Moncayo 
Music.
Diumenge a les 2/4 de 6 de la tarda 
a l’auditori Cal Figueres.

BALL
- Calaf
Sessió de ball amb el Trio Madi-
son.
Diumenge a les 7 de la tarda a la 
Unió Calafina.

DILLUNS 6

PIERENQUES
- A Piera
Mostra de les diferents excursions 
de l’entitat Pierenques, amb un 
recull fotogràfic de moments bo-
nics, agradables i curiosos i que es 
podrà visitar fins al 31 de desem-
bre de 2010.  
Dilluns, a les 5 de la tarda a l’Espai 
d’entitats.

DIMECRES 8

DIADA DEL SOCI
- A Calaf
Diada del soci de la Unió Calafi-
na amb un ball a càrrec de David 
Swing.  
Dimecres a les 7 de la tarda a la 
Unió Calafina.

DIJOUS 9

CAFÈS AMB HISTÒRIA
- A Òdena
La visió de la dona al llarg del se-
gle XX. La funció de la dona en 
el món rural. L’emancipació de la 
dona en el món rural. La dona im-
migrada.
Dijous a 2/4 de 6 de la tarda al Casal 
d’avis del barri de Sant Pere d’Òde-
na.
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EXPOSICIONS
OLIS I AQUAREL·LES
- Rosa Montal i Riba
A més dels clàssics de l’autora, 
com són les flors i els arbres, en 
aquesta exposició també es po-
dran veure obres que reflecteixen 
cels, uns cels molt mediterranis.
Del 4 al 19 de desembre a l’Aula de 
Cultura de la Caixa Penedès.

PINTURA
- Pau Corcelles
Espais, paisatges, racons, raco-
nets, entorns que li són molt pro-
pers i estimats. Així doncs aques-
ta exposició 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.

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

PINTURES. 
- Pere Bernadó
Del 21 de novembre al 5 de desem-
bre a les Voltes de Casa Bas de Ca-
pellades.

OBRES FINALISTES DEL PREMI 
CIUTAT D’IGUALADA PROCOPI 
LLUCIÀ DE FOTOGRAFIA. 
- Diversos artistes
L’exposició mostra els treballs 
presentats aquest any al Premi 
ciutat d’Igualada de creació artís-
tica Procopi Llucià en la modalitat 
de fotografia.
Del 26 de novembre al 12 de de-
sembre a la Sala Municipal d’Expo-
sicions.

OBRES FINALISTES DEL PRE-
MI CIUTAT D’IGUALADA JOSEP 
CAMPENY D’ESCULTURA. 
- Diversos artistes
L’exposició mostra els treballs 
presentats aquest any al Premi 

ciutat d’Igualada de creació artís-
tica Josep Campeny en la modali-
tat d’escultura.
Del 26 de novembre a l’11 de de-
sembre a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

OBRES FINALISTES DEL PREMI 
CIUTAT D’IGUALADA GASPAR 
CAMPS DE PINTURA. 
- Diversos artistes
L’exposició mostra els treballs 
presentats aquest any al Premi 
ciutat d’Igualada de creació artís-
tica Gaspar Camps en la modali-
tat de pintura.
Del 26 de novembre al 12 de de-
sembre a la Sala d’exposicions del 
Museu de la pell d’Igualada i co-
marcal de l’Anoia.

COMMEMORACIÓ DELS 50 ANYS 
DE LA MORT DEL MESTRE JUST. 
Exposició retrospectiva entorn la 
vida i la trajectòria del composi-
tor, pedagog, folklorista i activis-
ta cultural Joan Just i Betran.
Del 30 de novembre al 22 de de-
sembre a l’Escola Municipal de 
Música.

COL·LECTIVA DE NADAL. PETIT I 
MITJÀ FORMAT 
- Diversos artistes
Exposició col.lectiva de Nadal. El 
vernissage tindrà lloc dissabte 27 
de novembre a les 7 de la tarda.
Del 27 de novembre al 16 de gener 
a Art Bruc, galeria d’art del Bruc.

DIBUIXOS. PREGUNTES INQUIE-
TANTS. 
- Teresa Puig
A partir de les qüestions d’Alfredo 
Jaar sobre art i cultura, l’autora ha 
fet sèries d’imatges sobre els mis-
satges, una manera de respondre 
“preguntes inquietants”.
Del 9 al 23 de desembre a la sala 
de l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

PINTURES A L’OLI I JOIES. 
- Neus Bonet i Fina Domènech
Mostra de les pintures a l’oli de 
Neus Bonet i de les obres en biju-
teria amb plata i pedres naturals 
de Fina Domènech.
Del 4 de desembre a finals de gener 
a la sala Nivell 46 - Vad’Art d’Igua-
lada (carrer de sant Magí, 46).

ANOIA / LA VEU
Coni Torrents Gubianes, directora de la 
Coral de Santa Maria, va rebre l’home-
natge dels seus cantaires, en agraïment 
pels deu anys al capdavant de l’esmen-
tada entitat. La Coral celebrava la seva 
tradicional festa anual, en les vigílies de 
santa Cecília, patrona de la música i de la 
Puríssima, patrona de la Coral. L’acte va 
tenir lloc a l’Hotel Canaletas després d’un 
dinar de germanor en el qual hi varen 
assistir, a més de excantaires, familiars, 
amics i representants del cor La Llàntia i 
de la rondalla Novaunió. 
L’acte fou especialment emotiu. L’ho-

menatjada va rebre un artístic i original 
quadre d’Alexis Llaràs Puñal, en el que hi 
figuren dibuixats en còmic tots els com-
ponents de la Coral amb llurs aficions 
d’esplai. També un esplèndit ram de flors. 
Marisol Caparrós Gramaje s’encarregà de 
la presentació i de l’anunci de l’ofrena i 
feren ús de la paraula en nom dels seus 
companys Elisabet Puñal Miró, Concep-
ció Cuadras Marimon, Roser González 
Moriana, Josep Nadal Mir i Rafi Pérez Pé-
rez. Els fills i néts de Coni Torrents s’afegi-
ren a l’homenatge amb un obsequi floral 
i fou Pin del Rio Torrents, un dels fills, el 
que va agrair a la Coral en nom de la fa-

mília aquest homenatge.
En la festa també es commemorà el final 
del 70è aniversari (maig 2009-maig 2010) 
lliurant-se a tots i a totes els i les cantaires, 
un artístic cub de vidre, amb l’escut de la 
Coral gravat en 2D, dissenyat per l’excan-
taire Maria Rosa del Rio Torrents. També 
es lliurà aquest record amb un detall 
floral a les “Cantaires d’honor”: M. Teresa 
Calaf Farrés, Angelina Cobeta Farrés, Rosa 
Lloret Pomés, Maria Martí Vidal, Aurèlia 
Rosich Torrens, Coni Torrents Gubianes, i 
Paquita Valls Escobedo. 
Maria Enrich, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament, elogià la longevitat de la 

Coral de Santa Maria i el dinamisme que 
s’hi endevinava amb la profusió d’activi-
tats portades a terme. I animà als cantai-
res a continuar endavant sense defallen-

ces. També felicità a les entitats amigues 
que s’havien afegit a la festa, mostra de la 
bona i sana entesa que ha de prevaldre 
en el ric teixit associatiu local. 

La Coral de Santa Maria homenatja la seva 
directora, Coni Torrents



R.R.-
La companyia Dreamworks va entrar 
en el negoci del cinema d’animació 
al 1994. Des de llavors, i encara que 
els seus fundadors (Steven Spielberg, 
David Geffen i Jeffrey Katzemberg) 
se la van vendre a molt bon preu, 
l’empresa ha rullat molt bé. Amb les 
quatre pel·lícules de l’ogre Shrek, 
han fet una fortuna, i amb altres 
títols d’animació amb ordinador 
produïts per la mateixa companyia 
(Madagascar, El espantatiburones, 
Bee movie, Kung Fu panda,etc ), el 
cert és que tampoc s’han pogut 
queixar. Ara ens arriba la darrera 
de les produccions de Dreamworks, 
Megamind. El seu pressupost de 
producció va ser altíssim, 130 milions 
de dòlars, però ara mateix la pel·lícula 
ja porta recaptats a tot el món 160 
milions. I encara no s’ha estrenat a 
Europa, ni Àsia ni Austràlia.
Aquesta pel·lícula, Megamind, és 
pura diversió per a públics de totes 
les edats. Concentra el seu argument 
en els problemes i peripècies d’un 
geni del mal, l’anomenat Megamind, 
que porta anys intentant conquerir 
Metro City. Amb els seus malvats i 
enrevessats plans, Megamind crearà 
un superheroi, Tità, que en comptes 
de sortir bo, surt molt dolent i 
destructiu. És llavors quan Megamind 
haurà de canviar de bàndol. En la 
versió original s’hi poden escoltar 
les veus de Brad Pitt, Will Ferrell i Ben 
Stiller, però encara no se sap quines 
veus han fet el doblatge al castellà, ni 
tampoc s’hi haurà versió catalana.

Es projecta a Sta. Coloma • Airbender. El último guerrero

Tercer viatge a Nàrnia
RAMON ROBERT.-
Aquest cap de setmana, s’estrena arreu 
del món –unes cinc mil pantalles- la 
tercera part cinematogràfica de la 
nissaga literària creada per l’anglès 
C.S.Lewis, novel·lista cristià i  reputat 
acadèmic de la Universitat d’Oxford. 
En aquesta tercera pel·lícula, els 
protagonistes adolescents retornen 
a l’increïble món de Narnia. Allí es 
retrobaran amb el príncep Caspian, ara 

Fantasia èpica

D E  L ’ A N O I A
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Estrena a Igualada • Las crónicas de Narnia. La travesía del viajero del alba

Una animació 
molt divertida

Estrena a Igualada • 
Megamind

R.R.-
El cineasta hindú-americà M. Night 
Shyamalan és conegut per les seves 
pel·lícules de misteri i fenòmens para-
normals, cas d’El sexto sentido, El pro-
tegido, El bosque o Señales. La nova 
pel·lícula d’aquest director, Airbender. 
El último guerrero, és molt diferent a 
les anteriors i pretén ser entretingu-
da. En ella hi fan cap distints gèneres 
(fantasia èpica, aventures, arts mar-
cials), motius adequats per narrar la 
història del jove Aang, personatge 
interpretat per Noah Ringer.
Aire, Aigua, Terra i Foc són quatre na-
cions enllaçades pel destí quan la Na-
ció del Foc declara una brutal guerra 
a les altres Nacions. Després d’un se-
gle de lluita, no sembla haver-hi espe-
rança que alguna cosa pugui canviar 
aquest entorn de destrucció. Aang, 
el més recent successor del cicle de 
l’avatar, haurà de viatjar pel món fins 
a arribar al pol nord. Acompanyat per 
Katara (Nicola Peltzer) i Sokka (Jack-
son Rathbone), Aang haurà d’apren-

rei, i plegats s’embarcaran a la recerca 
dels set desapareguts senyors de 
Narnia. Creuaran els mars i es toparan 
amb dracs, nans, illes màgiques i, poc 
abans d’arribar a la fi del món, amb 
una colla de guerrers perduts
Realitzada pel veterà Michael Apted 
i interpretada per Ben Barnes, 
Skandar Keynes, Georgie Henley, 
Will Poulter i Simon Pegg, aquesta 

és una pel·lícula plena d’aventures, 
misteris i fantasia. Com en les dues 
pel·lícules precedents, es tracta d’un 
espectacular entreteniment èpic 
en el que el més destacable de tot 
són els magnífics efectes especials i 
alguns ocasionals passatges en què la 
màgia i la il·lusió inunden la pantalla. 
La pel·lícula, com les anteriors, ha 
estat produïda per Walden Media, 

dre a dominar els quatre elements i 
acabar amb la guerra. Durant el seu 

viatge seran perseguits pel príncep 
Zuko (Dev Patel), el qual té intentès 

capturar l’avatar per seguir contro-
lant-ho tot.

propietat del multimilionari cristià 
Philip Anschutz, que consta en la 
llista dels 50 homes més rics d’Estats 
Units. El primer títol de la nissaga va 
donar uns beneficis nets propers als 
800 milions de dòlars, la segona va 
guanyar-ne 300 a tot el món i amb 
aquest tercer viatge ben segur que 
ningú  no hi perdrà diners.



TRES METROS SOBRE EL CIELO
Espanya. Drama romàntic. De Fernando González Molina. Amb 
María Valverde, Mario Casas i Nerea Camacho. Narra la història 
de dos joves que pertanyen a mons oposats. És la crònica d’un 

amor improbable, gairebé impossible. Tot comença quan una 
noia de classe mitjana-alta coneix a un xicot rebel, impulsiu i amant 
de les curses il·legals de motos. Basada en la novel·la de Federico 

Moccia.    ESTRENA

AIRBENDER. ELULTIMO GUERRERO
Estats Units. Aventures i fantasía. De M. Night Shyamalan. Amb Noah Ringer, Dev Patel i 
Jackson Rathbone. Aire, Aigua, Terra i Foc són quatre nacions enllaçades pel destí quan la 
Nació del Foc declara una brutal guerra a les altres Nacions. Després d’un segle de lluita, 
no sembla haver esperança de que alguna cosa pugui canviar aquest entorn de destrucció. 
Aang, el més recent successor del cicle de l’avatar, serà potser la darrera esperança de pau.   
ESTRENA

FLOR DEL DESIERTO
Alemanya, Àustria I França. Drama. De  Sherry Horman. Amb Liya Kebede, Sally Hawkins i 
Timothy Spall. Als 13 anys, Waris fuig d’un casament de conveniència i arriba a Mogadiscio, 
capital de Somàlia. Allà, els seus parets l’envien a treballar de criada a l’ambaixada del 
seu país a Londres. Com que el país segueix en guerra, es queda a Anglaterra, on farà de 
dependenta. Però un famós fotògraf de modes es fixa en ella. ESTRENA    

LAS CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL VIAJERO 
DEL ALBA
Estats Units. Fantasía i aventures. De Michael Apted. Amb Ben Barnes, Skandar Keynes i 
Georgie Henley. Lucy i Edmund tornen a Narnia amb el seu cosí Eustace, on es retrobaran 
amb el Rei Caspian. Junts aniran a la recerca dels set desapareguts senyors de Narnia. 
Tercer lliurament de l’adaptació de la saga literària creada per C.S. Lewis. ESTRENA

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. *** 

SKYLINE
Estats Units. Ciencia-ficció. De Colin i Greg Straus. Amb Scottie Thompson, Donald Faison 
i Kate Mara.  Després d’una nit de festa, un grup d’amics descobreixen quelcom inaudit. 
Descobriran que una força d’un altre món s’està empassant a la tota la població de la 
Terra. Aquest grup de supervivents haurà de lluitar per la seva vida mentre el món sencer 
s’ensorra al seu voltant.o. **

MEGAMIND
Estats Units. Animació. De Tom McGrath. Megamind és el superdolent més brillant que 
el món hagi conegut. I el que menys èxit té amb les seves malícies. Durant anys, ha estat 
intentant conquerir Metro City, però sempre és topa amb el superheroi Metro Man. 
Finalment el guanya, però llavors crearà un nou heroi, Tità, més gran i més fort que cap 
altre. ***

MI REFUGIO
França. Drama. De François Ozon. Amb Isabelle Carré, Louis-Ronan Choisy i Melvil Poupaud. 
Mousse  i Louis son joves, rics i privilegiats. Però les drogues envaeixen la seva vida. Un dia 
Louis mor d’una sobredosi. Mousse sobreviu, però aviat s’adona que està embarassada. 
Atordida, Mousse fuig a una casa lluny de París. Uns mesos més tard, el germà de Louis es 
reuneix amb ella en el seu refugi per ajudar-la i revelar un secret.. ***

IGUALADA 
KURSAL 1 
LAS CRONICAS DE NARNIA. LA TRAVESIA DEL 
VIAJERO DEL ALBA (apta)
Dv. 3: 18:00/20:15/22:30
Ds. 4: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 5: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dll. a Dj: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 2
MEGAMIND (12 anys)
Dv. 3: 18:00/20:00/22:30
Ds. 4: 16:00/18:00/20:00/22:30/01:00
Dg. 5: 16:00/18:00/20:00/22:30
Dll. a Dj: 18:00/20:00/22:30

KURSAL 3 
3 METROS SOBRE EL CIELO (12 anys)
Dv. 3: 18:15/20:30/22:45
Ds. 4: 16:00/18:15/20:30/22:45/01:00
Dg. 5: 16:00/18:15/20:30/22:45
Dll. a Dj: 18:15/20:30/22:45

SALÓ ROSA 
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE (7 
anys)
Dv. 3: 17:30
Ds. 4: 17:30
Dg. 5: 17:30
Dll. a Dj: 17:30

SALÓ ROSA 
SKYLINE (12 anys)
Dv. 3: 20:30/22:30
Ds. 4: 20:30/22:30/01:00
Dg. 5: 20:30/22:30
Dll. a Dj: 20:30/22:30 

ATENEU IGUALADÍ - Sessió de Cineclub 
Aquesta setmana no hi ha sessió. 
Properament: LA MOSQUITERA

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
MI REFUGIO  (13 anys)
Diumenge 5: 18:00
Dimecres 8: 18:00 
FLOR DEL DESIERTO (13 anys)
Diumenge 5: 19:30
Dimecres 8: 19:30

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
AIRBENDER
Divendres 3: 22:30 
Diumenge 5: 19:15
SALVANDO LAS DISTANCIAS
Diumenge 5: 17:30

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ 3 METROS SOBRE EL CIELO (12 anys) 
Dv.: 18:00/20:15/22:45
Ds. i Dm.: 15:30/18:00/20:15/22:45
Dg. Dll. i Dc: 11:30/15:30/18:00/20:15/22:45
Dj.: 18:00/20:25/22:45

2/BIUTIFUL (12 anys) 
Dv. i Dj: 18:00/21:00
Ds.: 16:15/19:15/22:15/01:00
Dg. Dll. i Dc: 12:00/16:15/19:15/22:15
Dm.: 16:15/19:15/22:15

3/SKYLINE (12 anys)
Dv. i Dj.: 18:30/20:45/22:45
Ds.: 16:30/18:30/20:45/22:45/00:45
Dg. Dll. i Dc.: 12:15/16:30/18:30/20:45/22:45
Dm.: 16:30/18:30/20:45/22:45

4/MEGAMIND 2D (apta) 
Ds. i Dm.: 15:30
Dg. Dll. i Dc: 11:45/15:30

4/MEGAMIND 3D (apta) 
Dv.: 17:45/19:45/22:00
Ds.: 17:45/19:45/22:00/01:00
Dg. Dll. i Dc.: 17:45/19:45/22:00
Dm. i Dj.: 17:45/19:45/22:00

5/LAS CRONICAS DE NARNIA 3D (apta) 
Dv. i Dj.: 18:00/20:20/22;45
Ds.: 15:45/18:00/20:20/22;45/01:00
Dg. Dll. i Dc.: 11:45/15:45/18:00/20:20/22;45
Dm.: 15:45/18:00/20:20/22;45

6/HARRY POTTER (7 anys)
Dv. i Dj. : 18:15/21:00
Ds.: 16:00/19:00/22:15/01:00
Dg. Dll. i Dc.: 11:30/16:00/19:00/22:00
Dm. : 16:00/19:00/22:00

7/CHLOE (16 anys)
Dv. i Dj. : 18:15
Ds.: 16:15/18:15
Dg. Dll. i Dc.: 12:15/16:15/18:15
Dm. : 16:15/18:15

7/LADRONES (12 anys)
Dv. i Dj. : 20:15/22:30
Ds.: 20:15/22:30/01:00
Dg. Dll. i Dc.: 20:15/22:30
Dm. : 20:15/22:30

8/ENTRELOBOS (16 anys)
Dv. i Dj. : 18:00/20:15
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30
Dg. Dll. i Dc.: 12:15/15:45/18:00/20:15
Dm. : 15:45/18:00/20:15

8/LOS OJOS DE JULIA (16 anys)
Dv. a Dj. : 22:30
Ds.: 00:45
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Em dic Julen Guerrero Batalla • Vaig 
néixer el dia 16/09/10 a  les 6 de la tarda 
i vaig pesar 3kg 540 g. Els meus pares 
són la Mª Carmen i el David. Sóc de Santa 
Margarida de Montbui.

Em dic Alex Bejenariu Garcia • Vaig 
néixer el dia 8/10/10. Vaig néixer a les 
4 de la tarda,  vaig pesar 3kg 420 g.  Els 
meus pares són el Petru i la Maite. La meva 
germana és la Paloma. Sóc d'Igualada.

Em dic Tais González Umpiérrez• Vaig 
néixer el dia 2/11/10 a 1/4 de 9 del vespre 
i vaig pesar 3kg 310 g. Els meus pares són el 
José Luís i la Sari. Sóc d'Igualada.

Em dic Sergi Sánchez Borrell • Vaig 
néixer el dia 26/09/10 a 1/4  de 7 del 
matí.Vaig pesar 2kg 770 g. Els meus pares 
són el Javier  i l'Eva. Sóc d'Igualada.

Em dic Ian Benavente Palomino • Vaig 
néixer el dia 31/10/10 a la 1 del migdia. 
Vaig pesar 2kg 500 g. Els meus pares són el 
Germàn i l'Elisabet. Sóc de Santa Margarida 
de Montbui.

Em dic Pedro Lasa Doroteo • Vaig néixer 
el dia 8/11/10 a les 2 del migdia. Vaig 
pesar 3kg 500 g. Els meus pares són el Juan 
i l'Ana. Sóc de Vilanova del Camí. 

Em dic Marta Casals Trullàs • Vaig 
néixer el dia 10/11/10 a les 11 de la nit. 
Vaig pesar 4kg 050 g. Els meus pares són el 
Jordi i la Marta. I sóc de Capellades.

Em dic Joel González Garcia • Vaig 
néixer el dia 11/11/10 a 1/4 i 5 minuts 
d'1 de la matinada. Vaig pesar 3kg 400 g. 
Els meus pares són la Francina i el Dani. Els 
meus germans l'Aaron i el Daniel. Sóc de 
Piera.

Em dic Juan Alarcon Pérez • Vaig néixer 
el dia 11/11/10 a 1/4 i 5 minuts de 9 del 
vespre.Vaig pesar 3kg 560 g. Els meus pares 
són la Maribel i el Juan. I sóc de Vilanova 
del Camí.

Em dic Quim Regordosa Llamas • Vaig 
néixer el dia 11/11/10 a 1/4 de 8 del 
vespre. Vaig pesar 3kg 380 g. Els meus pares 
són el Jordi i la Inma. Els meus germans són 
la Núria i l'Andreu. I sóc d'Òdena.

Em dic Aleix Baró Grait • Vaig néixer el 
dia 12/11/10 a 3/4de 6 de la tarda. Vaig 
pesar 3kg 280 g. Els meus pares són la 
Gemma i el Marcel. El meu germà, en Biel. I 
sóc d'Igualada. 

Em dic Pep Marcé Falip• Vaig néixer 
el dia 16/11/10 a 2/4 de 7 de la tarda. 
Vaig pesar 2kg 640 g. Els meus pares són 
el Josep i la Cristina. Sóc de Sant Guim de 
Freixenet. 

Em dic Arnau Gandara Miranda• Vaig 
néixer el dia 27/09/10 a 1/4 d'1 de 
la matinada. Vaig pesar 3kg 350 g. Els 
meus pares són la Cristina i el Carlos. Sóc 
d'Igualada.

Em dic Arnau González La Torre • Vaig 
néixer el dia 01/10/10 a 2/4 de 7 de la 
tarda. Vaig pesar 3kg 380 g. Els meus pares 
són el Santi i la Ruth. I sóc de la Pobla de 
Claramunt.

Em dic Blanca Izcara Ruiz·Vaig néixer el 
dia 6/11/10 a 1/4 de 9 del vespre. Vaig 
pesar 2kg 900 g. Els meus pares són el 
David i la Priscila. I sóc d'Igualada.

Em dic Yasmin Benamar Mesri• Vaig 
néixer el dia 4/11/10 a 3/4 d'7 de la 
tarda. Vaig pesar 2kg 600 g. Els meus pares 
són el Hasan i la Saumaya. El meus germans 
són l'Aiman i el Safwan. Sóc de Piera.
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Antoni Jorba Torné

Els seus estimats: 
Esposa: Lourdes Castellet. Fills: Lourdes i Jaume, Josep Mª (    ), Jordi i Montse, Toni i Victòria. 
Néts: Montserrat i Jaume, Toni i Mercè, Enric i Marta, Neus i Jose, Gerard, Berta i Mar, David i Gemma. 
Besnéts: Guillem, Oriol, Aina, Ovidi i Joana. Germans, nebots i família tota, agraïm les mostres 
de condol rebudes durant l’acte de comiat.

Igualada, novembre de 2010

Retorna a la casa del Pare havent rebut els Sants 
Sacraments i la Benedicció Apostòlica 

el passat diumenge dia 28 de novembre, a l’edat 
de 85 anys.

ACS

Maria Estrada Fàbregas

La seva germana Rosa i els seus familiars i amics,
 la tindrem sempre en el nostre record.

Igualada, novembre de 2010

En record de 

Que morí cristianament el dia 26 de novembre de 2010, 
a l’edat de 84 anys.

JOSEP LLORACH i SOLER
(Mort el 6 de desembre de 1988 a l’edat de 27 anys)

Els seus pares, germans i tota la seva família preguen a tots aquells 
que l’estimaren i conegueren que el tinguin present en el seu record.

Igualada, desembre de 2010

22è. Aniversari de

ROSA Mª ARGELICH CARLES
El dia 2 de desembre, ha fet un any que ens vares deixar. 

Els teus familiars i els molts amics que tenies et recordarem sempre.

Igualada, desembre de 2010

BAPTISMES
- Santa Maria
Dia 28: Arnau Gumà Junyent, fill de Jo-
sep i Ma. Alba.
- Soledat
Dia 27: Abril Aranda Castillo, filla de 
Francesc i Elisabet.
- Sagrada Família
Dia 27: Paula Font i Gonzalez, filla de 
Xavier i Anna Maria.
Dia 28: Carolina Rodríguez i Galera, filla 

de Bernat i Alícia.

EXÈQUIES
- Soledat.
Dia 25: Pilar Lomero Ortigosa, de 90 
anys.
Dia 26: José Costarrosa del Rio, de 82 
anys.
Dia 29: Maria Estrada Fàbregas, de 84 
anys.

Estadístiques parroquials a Igualada

El passat diumenge, 28 de novembre, es 
commemorà el Dia de les Persones Sen-
se Llar. Es calcula que a l’Estat espanyol, 
entre 26.000 i 30.000 persones es troben 
en situació de sense llar. En el conjunt 
de la Unió Europea hi ha més de tres 
milions de persones que viuen al carrer 
i quinze milions malvivint en habitatges 
sense les mínimes condicions, en situ-
ació d’amuntegament, en habitacions 
rellogades o en locals.
El perfil de les persones que s’estan 
incorporant al col·lectiu de sense llar, 
el que es troba en situació de pobresa 
més severa, està canviant. Les dades 
de 2009-2010 mostren que la majoria 
de les persones que entren a formar 
part d’aquest col·lectiu considera que 
la pèrdua del lloc de treball n’és la cau-
sa. Majoritàriament són homes, nascuts 
a l’Estat espanyol, i també estrangers; 
solters; amb un nivell més alt d’estudis 
(secundària i superior) i joves (entre els 
quals, ex-menors que havien estat tu-
telats per les Administracions). D’altres 
col·lectius socials es troben també en 
situació d’alt risc d’exclusió (parelles 
joves en atur, famílies monoparentals, 
immigrants que han perdut o perdran la 
situació de regularitat davant la manca 
d’un contracte de treball).

Al carrer, en vehicles o en habitacions 
compartides
De gener a novembre de 2010, a les diò-
cesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobre-
gat i Terrassa, Càritas constata que 1.378 
persones que han demanat ajuda viuen 
al carrer, en vehicles o en caravanes; 
2.895 estan acollides a casa de parents 
o amics en haver perdut el seu habitat-
ge; 11.142 són persones que viuen en 
habitacions en règim de relloguer, de 
les quals 6.881 corresponen a unitats 
familiars.

Què demanen
Als Governs, als partits polítics, als Ajun-
taments, a les entitats bancàries, a la 
societat
En aquests moments en què moltes 
persones, a causa de l’atur forçós, estan 
perdent els seus habitatges per deutes 
hipotecaris o de lloguer, i tantes altres 
malviuen al carrer des fa temps o de 
manera recent, cal que el dret constitu-
cional a un habitatge digne deixi de ser 
una declaració de principis i pugui ser 
exercit realment i amb urgència per les 
persones que no tenen o han perdut el 
seu habitatge.
1-. Cal un canvi en la llei hipotecària que 
actualment manté el deute del creditor 

malgrat hagi retornat el pis a l’entitat 
creditora. I afavorir que la persona o 
grup familiar es pugui mantenir en el 
pis, pagant un lloguer.
2-. Cal promoure habitatge social: pi-
sos amb lloguer assequible d’acord als 
ingressos reals de les persones. Segons 
la Memòria de l’Administració Tributària 

2008, el 59’4% de les declaracions de 
Renda a l’Estat espanyol tenen una base 
imposable inferior a 18.000€ anuals. Els 
preus dels habitatges (compra i lloguer) 
són desorbitats i no s’adeqüen a la reali-
tat social del nostre país.
3-. Calen pisos d’inclusió per a les per-
sones que necessiten fer un procés més 

llarg abans d’incorporar-se plenament a 
la societat, o per a aquelles que difícil-
ment podran incorporar-s’hi.
4-. Cal afrontar el repte de construir una 
societat a la mida de les persones que la 
componen i on realment la persona i el 
seu benestar siguin el centre de l’acció 
política.

L’atur, factor determinant en les noves situacions de 
persones sense llar



· 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)
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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

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)

Menjaràs molt bé, en sortiràs content
CALÇOTADES  

i CELEBRACIONS

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

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

www.braseriacalmaginet.com
FILLOL

OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS



Revisió d’ulls: la previsió és el millor remei

Un examen integral i periòdic de la vista 
que inclogui proves d’agudesa visual, 
un estudi del fons de l’ull i altres explo-
racions en funció de l’alteració, prevé 
malalties oculars greus i són la via per a 
frenar la seva evolució.
No importa l’edat, el sexe o el nombre de 
vegades que s’hagi visitat el metge de 
capçalera. Si en els 365 dies que figuren 
en l’agenda no es troba la paraula oftal-
mòleg o oculista, es corre el risc que no 
es detectin a temps els principals pro-
blemes oculars, per la qual cosa el trac-
tament es pot complicar tant en els més 
joves, en cas d’un diagnòstic com l’ull 
vague, o en els adults, que s’enfronten a 
un glaucoma o cataractes. Per això és fo-
namental cuidar la vista, un dels sentits 
més sensibles al pas del temps, mitjan-
çant la prevenció. Per fer-ho només cal 
planificar les visites regulars l’oftalmò-
leg, que seran bianuals en les primeres 
etapes de la vida i anuals si cal tractar 
un defecte visual o si s’ha sobrepassat la 
franja dels 40 anys. Un examen integral 
i periòdic de la vista que inclogui proves 
d’agudesa visual, un estudi del fons de 
l’ull i altres exploracions en funció de 
l’alteració que calgui tractar previndrà 
malalties oculars greus i serà la via per 
a frenar la seva evolució. Amb aques-
ta finalitat, els oftalmòlegs descarten i 
tracten els possibles trastorns oculars 
d’acord amb cada edat.

Infància
En els nens més petits, a partir dels sis 
mesos d’edat, les visites a l’especialista 
tenen com a objectiu prevenir el desen-
volupament de l’ull vague o ambliopia 
-pèrdua de visió en un ull provocada 
per la falta d’ús- i tractar l’estrabisme 
des dels primers mesos de vida. Durant 
la infància poden aparèixer els primers 
defectes refractius o miopia (mala visió 
de lluny amb una vista de prop correc-
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ta), hipermetropia (problemes de visió 
en distàncies curtes) i astigmatisme (es 
veuen imatges poc nítides tant de lluny 
com de prop), causants d’una mala visió 
que pot dificultar el rendiment acadè-
mic. S’estima que entre el 15% i el 30% 
del fracàs escolar es pot atribuir a pro-
blemes de visió. La mala cal·ligrafia, les 
faltes d’ortografia o la dificultat per a lle-
gir poden ser conseqüència de proble-
mes d’enfocament o de percepció, molt 
difícils de detectar sense ajuda mèdica.

Adolescència i joventut
En aquesta etapa, les alteracions refrac-
tives són més acusades, per la qual cosa 
cal visitar al més aviat possible l’oftal-
mòleg per compensar-les amb ulleres 
o lents de contacte. A partir dels 18 
anys, els defectes refractius comencen 
a estabilitzar-se i es pot pensar en una 
solució definitiva per a corregir-los, com 

ara la cirurgia làser, que no s’ha de prac-
ticar abans dels 21 anys. Aquesta mena 
d’alteracions es diagnostiquen amb un 
examen de rutina, amb proves d’agude-
sa visual que consisteixen en la lectura 
d’una taula a distància i un aparell -el 
foròpter-, en el qual l’oftalmòleg col·loca 
i canvia les lents mentre pregunta al pa-
cient com veu les lletres.

Mitjana edat i maduresa
Als 40 anys, la llista de problemes ocu-
lars es dispara i el nombre dels possibles 
trastorns oculars augmenta.
* VISTA CANSADA. La també anomena-
da presbícia s’origina per un enduriment 
del cristal·lí, que perd l’elasticitat i, per 
tant, l’ull també perd la seva capacitat 
d’enfocar a distàncies diferents, de ma-
nera que la visió de prop empitjora i es 
fa més borrosa. A aquest trastorn, se li 
posa fi mitjançant l’ús d’ulleres bifocals 

o progressives o amb lents de contacte 
mulfifocals. També es pot utilitzar cirur-
gia, basada a substituir el cristal·lí natural 
per un d’artificial multifocal. Es diagnos-
tica amb un examen integral de la vista. 
La persona amb presbícia que no visita 
el metge pot patir mareigs, mals de cap, 
irritació i enrogiment dels ulls i, fins i tot, 
un molest dolor ocular.

* GLAUCOMA. Està causat per l’acumula-
ció de líquid al globus ocular, que eleva 
la pressió intraocular. No provoca dolor, 
pèrdua brusca de visió ni cap altre símp-
toma i avança de forma silenciosa. És la 
segona causa de ceguesa al món, per la 
qual cosa la seva detecció a temps és 
clau. A Espanya, prop d’un milió de per-
sones podrien patir glaucoma, per bé 
que moltes ho desconeixen. Una vega-
da que es detecta, es tracta amb diver-
sos tipus de col·liris que afavoreixen la 
disminució del líquid o bé la seva sortida 
cap a l’exterior. Quan aquest tractament 
falla, es pot practicar cirurgia amb làser. 

I si la pressió ocular no s’alleuja, es re-
correrà a la cirurgia convencional, amb 
anestèsia local i de forma ambulatòria.

* RETINOPATIA DIABÈTICA. Aquesta 
malaltia, conseqüència de l’alteració als 
vasos sanguinis de la retina, afecta les 
persones que sofreixen diabetis, tant de 
tipus 1 com de tipus 2 (insulinodepen-
dents i no insulinodependents). És una 
causa important de ceguesa i, inicial-
ment, no dóna símptomes. Per això és 
recomanable que les persones diabè-
tiques se sotmetin a un examen oftal-
mològic anual. Quan el pacient pateix 
edema macular -acumulació de líquid 
provinent de la retina- o retinopatia di-
abètica proliferativa -petites gotes de 
sang que dificulten la visió-, és intervin-
gut amb làser. Si la sang es concentra al 
centre de l’ull (gel vitri), es practica, amb 
anestèsia local, una petita incisió per 
retirar el gel vitri i substituir-lo per una 
solució salina (vitrectomia).

* CATARACTES. És la pèrdua de transpa-
rència del cristal·lí, una lent que tenim 
a l’ull i que es transforma en opaca i si-
mula un vidre entelat. Molt habituals en 
la gent gran, afecta més del 50% de la 
població d’entre 65 i 75 anys i més del 
70% de les persones de més de 75 anys. 
Si no s’operen, la visió cada vegada és 
més densa i empitjora. Les cataractes es 
poden intervenir per mitjà de diverses 
tècniques. Una de les més modernes 
és la facoemulsificació per ultrasò, una 
petitíssima incisió (fins i tot de dos mil-
límetres), a través de la qual s’aspira la 
cataracta i s’insereix una lent intraocular 
per corregir la visió. Després de la cirur-
gia, la cataracta no es reprodueix, però 
la càpsula posterior del cristal·lí que es 
diposita a l’ull es pot tornar opaca en el 
50% de les persones, per la qual cosa 
caldrà tornar-ho a corregir. La Seguretat 
Social cobreix la cirurgia de cataractes, 
encara que la demanda actual és molt 
alta i els hospitals públics registren llar-
gues llistes d’espera.

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

- Última tecnologia en audiòfons digitals.
- Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de   
  soroll fets a mida.
- Reparació d’audiòfons de totes les marques.
- Personal titulat.

5 anys de garantia

. Higienes personals
. Acompanyaments

. Control de medicació
. Nits a domicili i hospital

. Atenció a la llar

Tel. 93  804 10 94

Més de 10 anys al seu servei

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles



Artrosi: el mal d’ossos s’ha de controlar

D E  L ’ A N O I A
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La llista de xacres que arriben amb l’edat 
és més aviat llarga. Una de les que gene-
ren més queixes i motiven més conver-
ses entre la nostra gent gran és l’artrosi. 
I això no és degut a una casualitat, sinó a 
l’estadística. L’estudi EPISER de la Socie-
tat Espanyola de Reumatologia (SER) ha 
analitzat la prevalència -o el nombre de 
casos- d’artrosi simptomàtica en la po-
blació general i ha revelat que el 10,2% 
de la població té artrosi de genoll i el 
6,2%, de mans. Aquests percentatges es 
disparen a mesura que augmenta l’edat. 
S’ha constatat que, a partir dels 40 anys, 
augmenten els signes radiològics carac-
terístics de l’artrosi en genolls, mans, 
malucs i columna vertebral.
El desgast que ocasiona l’artrosi (d’ar-
tros, ‘articulació’, i osi, ‘degeneració’) es 
pot accelerar per una causa mecànica 
(per excés o falta d’exercici, sobrecàrre-
gues i impactes que repercuteixen en 
l’articulació). L’os, que no està preparat 
per a suportar les pressions i les friccions 
contínues de l’articulació, es lesiona a 
poc a poc i s’altera l’estructura d’aquesta 
última. La conseqüència és una pèrdua 
de la funció, amb una limitació creixent 
per fortes molèsties. En l’artrosi, aquest 
dolor brolla amb la mobilització de l’arti-
culació i desapareix en repòs, a diferèn-
cia de la inflamació pròpia de l’artritis 
reumatoide, en la qual el dolor no remet 
en repòs.
El diagnòstic es fonamenta mitjançant la 
radiologia o altres proves d’imatge que 
permeten comprovar fins a quin punt 
està desgastada l’articulació. La seva 
detecció no és senzilla. Mentre que una 
persona pot tenir molta artrosi i no patir 
cap dolor, una altra pot tenir poca artro-
si i, en canvi, patir molt de dolor. El prin-
cipal problema és que aquesta malaltia 
no es diagnostica immediatament. Els 
afectats pensen que els seus dolors són 
normals i, fins i tot, els mateixos metges 
de vegades els minimitzen. Per això, en-
tre l’aparició dels primers símptomes i 
el seu diagnòstic transcorren sovint uns 
quants anys.

Prevenible, només en part
Tres causes principals marquen el de-
senvolupament de la malaltia: la genè-
tica de cada individu, el pas del temps i 
el treball o l’ús que es fa de les articulaci-
ons. Dels tres, la genètica i l’edat no són 
corregibles. Cada persona neix amb una 
predisposició genètica determinada i el 
temps passa per a tothom, però sí que 
es pot actuar sobre el tercer, el treball 
que es realitza amb l’articulació, a fi de 
protegir-la, retardar l’aparició de l’artrosi 
i, si ja s’ha desenvolupat, alentir-ne l’evo-
lució.
Entre els factors que s’han d’evitar desta-
ca l’obesitat. L’excés de pes sobrecarrega 
l’articulació, aquesta es degrada encara 
més i afavoreix l’artrosi de genoll i de 
maluc. Seguir una dieta pobra en subs-
tàncies antioxidants i vitamines, com la 
C, la E i la D, també contribueix que es 
desenvolupi aquest mal.
Els treballs que forcen les articulacions i 
els que ocasionen les activitats molt re-

petitives comporten un alt risc de brot 
d’artrosi. El mateix passa amb l’esport 
d’alta competició. No obstant això, tan 
perjudicials són les postures i els movi-
ments que sobrecarreguen les articula-
cions com el sedentarisme o el repòs, 
que les descarreguen. Si una persona es 
manté en repòs durant molt de temps, el 
cartílag no rep la suficient pressió del lí-
quid articular, a través del qual li arriben 
els nutrients que necessita. Per aquesta 
raó, els reumatòlegs insisteixen que és 
necessari que es facin moviments per 
a prevenir l’artrosi, però sense generar 
fatiga.
Tractament contra el dolor i el desgast
Una vegada que es desenvolupa, l’artro-
si no té marxa enrere. El cartílag no es 
regenera i, per tant, quan s’inicia el seu 
desgast, l’única cosa que es pot aconse-
guir amb la medicació actual és frenar-
lo. La premissa més important perquè el 
tractament funcioni és la col·laboració 
del pacient. És imprescindible la seva 
implicació de forma activa, ja sigui amb 
la medicació o amb un altre tipus de te-
ràpies.

MESURES FARMACOLÒGIQUES
El tractament farmacològic depèn dels 
símptomes del pacient. El nou model de 
teràpia no es basa només en el control 
del dolor, sinó també del desgast associ-
at. En teoria, quan es frena el desgast de 
l’articulació hauria de disminuir el dolor, 

tot i que desgast i dolor no sempre van 
associats.
El dolor es tracta amb analgèsics de di-
ferents tipus depenent del perfil i de les 
necessitats de cada pacient, perquè la 
sensació dolorosa varia molt d’un a un 
altre i no es correlaciona amb el desgast 
articular. S’hi utilitzen des del paraceta-
mol fins als fàrmacs opiacis, que s’admi-
nistren quan el dolor és més intens.
El desgast es tracta amb fàrmacs que 
contenen substàncies del cartílag que 
es degraden amb la malaltia. Actuen 
com un suplement, ja que pràcticament 
no provoquen efectes adversos i són 
elements constituents per al mateix car-
tílag, fins al punt que als Estats Units no 
són considerats fàrmacs, sinó nutracèu-
tics (nom que reben els aliments funci-
onals). Aquests medicaments reben el 
nom de “sysadoa”, acrònim anglès de 
“fàrmacs simptomàtics d’acció lenta en 
el tractament de l’artrosi”.
Entre aquests figuren l’àcid hialurònic, 
que s’administra per via injectada in-
traarticular; el condroitín-sulfat; el sul-
fat de glucosamina; i el més recent de 
tots, la diacereïna. Amb tot, els estudis 
que s’han realitzat sobre l’efectivitat 
d’aquests fàrmacs no són concloents. 
La Societat Internacional d’Investigació 
en Osteoartritis (OARSI) recomana que 
s’administrin almenys durant sis mesos 
seguits. El problema és que molts paci-
ents se’n cansen i abandonen el tracta-

ment. Malgrat això, i encara que el seu 
efecte sigui lent i no gaire pronunciat, 
aquesta és l’única arma terapèutica de 
què disposen en l’actualitat per a frenar 
l’evolució d’aquesta malaltia. A més, se-
guir aquests tractaments a llarg termini 
no ocasiona problemes, pels pocs i in-
significants efectes adversos que tenen.
També s’investiguen noves opcions 
farmacològiques, com és l’aplicació de 
col·lagen per a tractar el cartílag, segons 
recull un estudi publicat a la revista 
“Internacional Journal of Medical Sci-
ences” aquest mateix any 2009. A més 
de tractaments biològics per a l’artrosi 
(un enfocament que ja s’utilitza en al-
tres malalties reumatològiques), com 
el tanezumab. Un estudi de fase II amb 
aquest fàrmac, publicat als Estats Units, 
ha demostrat que és eficaç per a tractar 
el dolor artròsic perquè actua bloque-
jant l’estímul dolorós al cervell.

MESURES NO FARMACOLÒGIQUES
Són variades i comprenen des de la 
descàrrega de l’articulació fins a l’enfor-
timent de la musculatura. També s’ha 
de mantenir l’amplitud dels moviments 
(ja que amb l’artrosi aquests es limiten 
cada vegada més), seguir una dieta ade-
quada i adoptar en l’activitat diària me-
sures ergonòmiques. Així, els cuidadors 
de pacients han d’aprendre a mobilit-
zar-los sense carregar les seves pròpies 
articulacions, i és apropiat que els treba-
lladors d’oficina s’acostumin a mantenir 
les pantalles dels ordinadors a una bona 
altura i a utilitzar cadires ergonòmiques.

MESURES QUIRÚRGIQUES
Si els fàrmacs i les altres accions tera-
pèutiques no funcionen, l’últim recurs 
es troba al quiròfan. Quan el nivell de 
desgast de l’articulació és irreversible, es 
pot recórrer a la cirurgia per a implantar 
una pròtesi (de genoll o de maluc, per 
exemple) que la substitueixi. La seva 
aplicació ha evitat nombrosos casos 
d’invalidesa per artrosi.
Consells per a persones amb artrosi
Evitar, abans de tot, la pèrdua de mobili-
tat, sobretot en les persones amb artrosi 
avançada que es mouen de forma limi-
tada.
2. Moure les articulacions quan estan ca-
lentes: moure les mans submergides en 
aigua calenta durant cinc minuts millora 
la mobilitat i el dolor.
3. Moure l’esquena a la dutxa mentre 
cau aigua calenta.
4. Practicar un massatge transversal als 
genolls, amb una pomada i ungüent.
5. Fer estiraments diaris.
6. El millor exercici per al pacient és 
aquell que li agradi fer: no serveix de res 
aconsellar un esport que no li agradi, 
perquè al final n’abandonarà la pràctica. 
És preferible caminar mitja hora diària 
de forma assídua.
FONT: Enrique Ornilla, cap de la Unitat 
de Reumatologia de la Clínica de la Uni-
versitat de Navarra
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Polls: com deixar de rascar, rascar i rascar!
El gos potser és el millor amic de l’home, 
però no ens necessita tant com el poll, 
que només pot viure a costa nostra: som 
l’única espècie animal que aquests mi-
núsculs paràsits admeten com a domi-
cili. A les escoles és un clàssic, repeteix 
curs una vegada i una altra. Segons un 
estudi dels laboratoris OTC, el 14% de la 
població escolar va patir el curs passat 
la presència d’aquests molests inquilins, 
encara que gairebé tots els nens i nenes 
tenen polls almenys una vegada en la 
vida, normalment en el seu pas per l’es-
cola i en la franja de 3 a 12 anys. Però els 
adults no estan fora de perill: el contacte 
continu amb un infant infectat de polls 
pot fer que l’adult acabi gratant-se tam-
bé el cap. Els polls, a més de molests per 
la picor que provoquen, són mestres del 
camuflatge i detectar-los a ull nu com-
porta dificultats. Els experts en salut i hi-
giene recomanen no abaixar la guàrdia 
i, en comptes de creuar els dits i confiar 
en la sort mentre no arribi una circular 
de l’escola que alerti de la presència 
d’aquests paràsits a l’aula, cal adoptar 
una sèrie de precaucions i, sobretot, sa-
ber quins són les millors mesures en cas 
d’infestació.

Perfil de l’enemic: 
molest, però no perillós
Els mites i les falses creences sobre els 
polls abunden. Potser la més estesa és la 
que associa la seva aparició amb la man-
ca de neteja i els mals hàbits higiènics. 
Aquesta situació és la que explica que, 
en moltes famílies, l’aparició de polls si-
gui encara un tabú i que, en conseqüèn-
cia, els contagis s’ocultin i no es comuni-
quin a l’escola, per simple vergonya.
Hi ha tres classes de polls, cadascuna de 
les quals afecta exclusivament una part 
del cos humà. Dues d’aquestes classes 
(el poll púbic o lladella, i el del cos) sí que 
estan associats a la brutícia, a l’amunte-
gament i a la manca d’higiene. En canvi, 
no es pot dir el mateix del poll del cap, el 
més comú i el que ataca els escolars, ja 
que apareix per transmissió i contagi. En 
cap cas els polls del cap no s’allotgen a la 
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zona perineal, ni els del cos al cap.
Una altra llegenda és que transmeten 
malalties a través de les seves picadures. 
Fals: els polls del cap són molt molests, 
però gens perillosos, ja que l’únic pro-
blema de salut que poden originar és 
el de sobreinfeccions de les crostes i les 
ferides provocades per la intensa picor 
que produeixen en qui els sofreix. No 
obstant això, hi ha indicis científics que 
els polls del cos han estat, al llarg dels 
segles, transmissors de malalties greus, 
com la “febre de les trinxeres” o el tifus.
El verdader problema dels polls del cap 
és la facilitat amb què es reprodueixen 
i s’estenen. Els polls poden viure als ca-
bells un mes i en aquest temps són ca-
paços de pondre uns 110 ous, dels quals 
el 60% arribaran a adults.

Com s’eviten els contagisç 
i es prevenen els polls
La femella fixa els ous, o llémenes, a 1 o 2 
mil·límetres del cuir cabellut (li agrada la 
calor corporal que emana aquesta zona) 
amb una substància viscosa que actua 
de cola i, així, impedeix que les llémenes 
es puguin desenganxar manualment. La 
presència d’aquestes llémenes és el pri-
mer signe d’alarma: el nen està infectat. 
Transcorreguts 10 dies de la posta, l’ou 
es desclou i, si no s’hi posa cap remei 
per frenar-ho, s’inicia de nou el procés 
de reproducció. Encara que es pensi de 
vegades el contrari, els polls no es trans-
meten pels animals domèstics, l’aigua, 
la sorra o les herbes, ni tampoc poden 
saltar, ni volar, ni desplaçar-se per super-
fícies diferents de la del cuir cabellut. Per 
la seva fisiologia, només estan capaci-
tats per a agafar-se als cabells, però això 
tan sols es poden contagiar per contacte 
directe de cap a cap o per l’intercanvi de 
raspalls, gorres, lligacuetes, diademes i 
altres objectes que hagin tingut contac-
te directe amb el cabell, com ara auricu-
lars, bufandes o ulleres de sol.

Prevenció: llemenera i paciència
Els símptomes que el nostre fill té pe-
diculosi, nom científic del contagi 

d’aquests paràsits, són la picor persistent 
i la gratada intensa, encara que, quan es 
tenen per primera vegada, la picor pot 
aparèixer ben tard. Per això, per a preve-
nir el contagi dels polls convé avançar-
s’hi i, en cas de sospita que el nen pugui 
estar en contacte amb un company que 
ja en tingui, s’ha de revisar a conscièn-
cia el seu cap. I no n’hi ha prou de fer-ho 
una sola vegada o de forma puntual, cal 
vigilar-lo cada dia amb paciència, una 
llemenera i un drap blanc. La llemenera, 
pinta de pues específica per a polls, és 
el més eficaç per a la revisió i, si es dóna 
el cas, per a retirar els polls adults i les 
cries, si n’hi hagués. 
És fonamental que l’espai entre les pues 
no superi els 0,2 mm i són preferibles les 
llemeneres amb pues de metall, per la 
major rigidesa. Convé passar la lleme-
nera amb els cabells humits i suaus (cal 
usar un condicionador en la rentada) i 
en un lloc ben il·luminat.

Les locions i els xampús no serveixen 
per a prevenir
Una vegada segurs que els paràsits han 
pres el cap del nen, hem d’informar-ne 
l’escola perquè avisin els altres pares. 
Aquest sí que és el moment d’aplicar pe-
diculicides, insecticides d’ús extern que 
es venen en farmàcies en forma de xam-
pús, esprais, locions i fins i tot colònies 
i que ataquen el poll i la llémena fins a 
provocar-los la mort. Aplicar-los abans 
de saber de ciència certa si el nen té 
polls és un error: els insecticides no s’han 
de fer servir com a preventius perquè, a 
banda que ocasionalment poden causar 
efectes secundaris, a la llarga els polls es 
podrien fer resistents als tractaments. La 
majoria dels pediculicides es componen 
de permetrina, malathion o lindane. Les 
piretrines han de ser la primera opció 
i, entre aquestes, els productes que en 
contenen en una concentració de l’1%, 
la més convenient perquè destrueix les 
llémenes i els polls amb efectes adversos 

molt escassos. En segon lloc, es recoma-
na l’ús de malathion. I quant al format 
que garanteix millor el contacte del pro-
ducte amb el cuir cabellut de l’infestat, 
els millors són els gels i les locions. En tot 
moment s’han de seguir les indicacions 
del fabricant del producte per a una ad-
ministració correcta, però cal saber que 
hem d’aplicar-ho per tot el cabell per a 
garantir una distribució homogènia del 
tractament.

Això de gratar s’acabarà
- La tardor i la tornada a escola són da-
tes celebrades pels polls: és l’època de 
les miniplagues als col·legis. Per això, 
i encara que no hagi estat avisat a l’es-
cola de la presència d’aquests molests 
inquilins, vigili de prop el cap dels seus 
fills petits.
- Ni salten, ni volen ni els transmeten 
els animals domèstics. L’única forma de 
contagi dels polls és de cap a cap. Per 
això, eviti que els nens s’intercanviïn els 
lligacuetes, les pinces, els ganxets, les 
ulleres... Qualsevol article que hagi estat 
en contacte amb els cabells.
- Per a revisar els cabells es necessita una 
llemenera, un pinta de pues estretes i 
molt poc separades les unes de les altres 
perquè els polls no s’escapin. Cal fer un 
autèntic devessall de paciència per a 
passar aquesta pinta floc a floc. Utilitzi 
un drap blanc per a dipositar-hi els parà-
sits trobats i veure amb facilitat.
- Fa servir un condicionador en la renta-
da dels cabells dels nens: eliminarà nu-
sos i embolics en els cabells, i el pas de la 
llemenera molestarà menys els nens.
- Las primeres zones en què cal passar 
la llemenera: el bescoll i la part posterior 
de les orelles, els llocs preferits dels polls 
perquè hi troben calor i seguretat.
- Per si mai ha vist un poll: tenen una 
mida semblant a la d’una llavor de sè-
sam i són foscs. Pari una atenció espe-
cial als ous, d’aspecte semblant al de la 
caspa; es distingeixen d’aquesta perquè 
les llémenes s’enganxen amb força als 
cabells.
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La faringitis, un problema de la tardor 
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Cada tardor es repeteix el mateix ri-
tual: els escots i els tirants donen pas 
a la jaqueta, els pantalons curts als 
llargs i les sandàlies a les sabates. Però 
l’arribada del fred no afecta només el 
fons d’armari. Amb la davallada de les 
temperatures, les persones es tornen 
més susceptibles al refredament de les 
vies aèries, on els virus que les afecten 
nien amb més facilitat, especialment 
en ambients carregats on s’afavoreix la 
transmissió d’infeccions. És llavors quan 
tot un clàssic de les malalties fa acte de 
presència: la faringitis. Per sort, al costat 
del convencional tractament antibiòtic, 
en aquests moments hi ha disponibles 
nombrosos productes que n’alleugen 
els símptomes, sense oblidar els tradici-
onals remeis casolans.

Infeccions víriques o bacterianes
La faringitis és una inflamació de la fa-
ringe que pot ser d’origen al.lèrgic o ir-
ritatiu -causat per una excessiva seque-
dat de l’ambient deguda a l’exposició a 
l’aire condicionat, la calefacció i el fum 
del tabac- o bé d’origen infecciós. En 
aquest últim cas, la faringitis pot ser de 
dos tipus: vírica -la més nombrosa- i bac-
teriana -que sol atacar les amígdales lo-
calitzades a la mateixa gola-. Cadascuna 
requereix el seu propi tractament.
Les infeccions víriques de la faringe 
predominen en els mesos d’octubre i 
novembre. Es curen en pocs dies i el 
seu tractament consisteix a alleujar els 
símptomes com el mal de coll, la tos, la 
picor, la febre, la congestió nasal i la mu-
cositat. Els infants solen patir entre sis i 
vuit episodis a l’any de rinofaringitis o 
faringitis, en els quals el mal de coll es 
manifesta juntament amb símptomes 
nasals, sobretot durant els primers dos 
anys d’edat i coincidint amb l’assistència 
a la guarderia.
En canvi, les faringitis causades per in-
feccions d’origen bacterià són més co-
munes durant els mesos de febrer i març 
(encara que durant tot l’any coexistei-
xen tots dos tipus). El germen culpable 
més habitual és l’estreptococ que nia a 

les amígdales i, a diferència de les víri-
ques, no s’acompanyen de símptomes 
nasals ni de llagrimeig als ulls, sinó que 
es caracteritzen per una exsudació blan-
quinosa a les amígdales, així com una 
inflamació dels ganglis del coll (adeno-
paties). Aquestes infeccions es comba-
ten amb tractament antibiòtic. Afecten, 
sobretot, els nens i nenes a partir de 2 
anys, i es deixen de patir a mesura que 
es compleixen anys.

De les pistes al diagnòstic precís
Totes aquestes diferències entre les fa-
ringitis de tipus víric i les bacterianes 
ajuden els metges a diagnosticar-ne la 
causa a les consultes per establir el trac-
tament adequat, ja que les infeccions 
bacterianes s’han de tractar amb antibi-
òtics, però les víriques no.
Tanmateix, per no errar en el diagnòstic, 
també es fan altres proves complemen-
tàries. Entre aquestes figuren els tests 
ràpids, com l’anomenat test de detecció 
de l’antigen de l’estreptococ. Aquesta 
prova consisteix a prendre una mostra 
del voltant de les amígdales i compro-
var, mitjançant reactius, si l’estreptococ 

ha estat el patogen responsable de la 
infecció per iniciar un tractament antibi-
òtic. També és possible aïllar el bacteri i 
fer-ne un cultiu al laboratori, encara que 
el metge només ho sol.licita en casos de 
faringitis reincident o crònica. El princi-
pal motiu és que és una prova cara i que 
es dilata en el temps (entre quatre i cinc 
dies).
Finalment, en casos molt selectius tam-
bé es pot fer una anàlisi de sang per de-
tectar la presència de les antistreptolisi-
nes, anticossos que demostren que s’ha 
patit una infecció d’estreptococ i que 
apareixen al voltant de dues setmanes 
després d’haver-la sofert. Aquesta prova 
és útil per descobrir infeccions estrep-
tocòcciques anteriors o per detectar la 
febre reumàtica (poc comuna en l’ac-
tualitat) que es caracteritza, entre altres 
símptomes, per dolor a les articulacions. 
Per arribar a aquest diagnòstic es neces-
siten altres anàlisis complementàries. 

Remeis d’abans, d’ara i de sempre
En cas d’infeccions víriques
Es recorre, en general, a analgèsics sistè-
mics (al mateix temps que antitèrmics) 

per combatre el dolor i la febre. Els ex-
perts en salut recomanen utilitzar el 
paracetamol, tant per a nens com per 
a adults, i l’ibuprofèn, si no responen 
al primer. Tot i això, els nens amb pro-
blemes d’hidratació no han de prendre 
ibuprofèn, segons les últimes Guies de 
Pràctica Clínica (GPC) de la SING (Scot-
tish Intercollegiate Guidelines Network), 
publicades el 2010. Un altre remei a curt 
termini és el de les pastilles que es dis-
solen en la boca. Proporcionen un alleu-
jament local a la gola, raó per la qual els 
metges s’inclinen pels analgèsics sistè-
mics, encara que recorden que no passa 
res per utilitzar aquestes pastilles. Algu-
nes incorporen un anestèsic local i fins i 
tot corticoides.
Si hi ha tos, és possible utilitzar xarops 
antitussígens. No obstant això, convé 
recordar que la tos és un mecanisme de 
defensa de l’organisme per a expulsar la 
mucositat i únicament si és molt moles-
ta, persistent i no serveix per a expulsar 
secrecions, no és recomanable intentar 
frenar-la. Els antivirals s’utilitzen poc, ex-
cepte en malalts amb un estat general 
deficient: pacients immunodeprimits 
(amb les defenses baixes), malalts de 
càncer, diabètics o els qui han estat sot-
mesos a un trasplantament.

En cas d’infeccions bacterianes
Les infeccions bacterianes sempre s’han 
de tractar amb antibiòtics. En aquest 
cas, el fàrmac d’elecció és la penicil.lina, 
ja que l’estreptococ, que n’és el principal 
agent causal, respon bé a aquest tracta-
ment. Tot i això, també es pot utilitzar la 
claritromicina i l’eritromicina, encara que 
només en casos de sospita d’al.lèrgia a 
la penicil.lina, perquè el 40% d’aquests 
altres antibiòtics són resistents a l’es-
treptococ.

Solucions casolanes i naturals
Aquests medicaments es poden com-
binar amb altres remeis més casolans. 
La mel és probablement la solució més 
tradicional. És efectiva per a combatre la 
tos i el mal de coll. Els cataplasmes són 

un altre remei molt popular. Per a ela-
borar-los, es barregen llavors d’herbes i 
aigua freda fins a obtenir una pasta con-
sistent. S’escalfa a foc lent i s’aplica sobre 
un drap o una gasa també calenta, mai 
directament sobre la pell. Per combatre 
la faringitis, el cataplasma s’ha de col.lo-
car al voltant del coll fins que es refredi.
Les gàrgares amb fulles d’eucaliptus i 
aigua calenta també ajuden a frenar la 
infecció, la irritació i la inflamació de les 
amígdales. De fet, consumir al llarg del 
dia caramels d’eucaliptus i de mel és una 
altra solució pràctica perquè es recom-
pongui la gola.
Encara que la tendència a l’ús d’herbes 
medicinals els últims temps és cada 
vegada més gran, les guies de la SIGN 
(Scottish Intercollegiate Guidelines Ne-
twork) de 2010 desaconsellen l’ús de 
l’equinàcia porpra. És una planta a la qual 
s’atribueix l’augment de les defenses de 
l’organisme. No obstant això, segons els 
resultats d’un estudi recent, l’equinàcia 
no redueix ni la intensitat ni la durada 
dels símptomes de les malalties.
Malgrat això, els remeis naturals contra 
el mal de coll són molt demanats a les 
farmàcies. Un exemple són els esprais 
de pròpoli i erísim (herba dels cantors). 
El pròpoli és una substància que les abe-
lles prenen dels arbres i que processen 
al seu rusc . Se li atribueixen propietats 
antisèptiques i antibiòtiques. L’aplicació 
d’aquests esprais protegeixen contra les 
infeccions de gola, les suavitzen i pro-
porcionen un bon sabor de boca.

Extirpar les amígdales: 
només en casos comptats
 Els últims anys, la veritable revolució en 
el tractament de la faringitis s’ha donat 
en el camp de la cirurgia i no en el de la 
farmacologia. Fa un temps, l’extirpació 
de les amígdales era una operació que 
es realitzava sovint. Avui, és una inter-
venció que es reserva per a casos molt 
extrems.
En aquests moments, és una opció que 
es planteja a les persones que sofreixen 
més de 7 episodis d’amigdalofaringitis 
d’origen bacterià en un mateix any, 5 
episodis en dos anys consecutius o 3 en 
tres anys consecutius. I segons l’Associ-
ació Espanyola de Pediatria d’Atenció 
Primària (AEPap), la decisió d’extreure 
les angines només es pren si hi ha un 
compromís important per a la via respi-
ratòria, com en casos d’apnea (una obs-
trucció durant el son que obstaculitza la 
respiració).
Aquest canvi de tendència s’explica 
després d’analitzar els resultats de les 
operacions d’amígdales de forma ob-
jectiva. La comunitat científica ha optat 
per restringir-ne al màxim l’extirpació 
perquè són considerades un òrgan de-
fensiu que serveix perquè s’assentin els 
limfòcits o cèl.lules que ens defensen de 
les infeccions bacterianes. 

Institut Català de Retina
Centre col·laborador

CENTRE OFTALMOLÒGIC
DR. ASENSI

• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL
• CIRURGIA, CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.
• CIRURGIA REFRACTIVA, (MIOPIA, ASTIGMATISME).
• LÀSER

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel./Fax 93 804 29 00 - 08700 IGUALADA

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

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

Av. Andorra 5-7 IGUALADA
(davant hospital nou)

Tel. 93 803 68 34 - info@moutec.com
www.moutec.com



Com triar un bon psicoterapeuta
Un de cada cinc espanyols sofreix símp-
tomes relacionats amb trastorns men-
tals. Altres problemes d’inseguretat, 
timidesa o son, sense arribar a ser pato-
lògics, comporten incomoditat, quan no 
patiment, a un nombre encara més gran 
de ciutadans. Per a tots ells, l’ajuda pro-
fessional és un recurs que ha deixat de 
ser tabú. El temor, els prejudicis i l’asso-
ciació del recurs al psicòleg o psiquiatre 
amb la bogeria han perdut força. N’aug-
menta la demanda i també se n’incre-
menta l’oferta. Per això, el primer pas és 
escollir el psicoterapeuta adequat que 
encerti el model de tractament.
Un psicoterapeuta és un professional de 
la salut mental (psicòleg o psiquiatre) 
que està preparat per fer un tractament 
psicològic. Però la primera pregunta que 
moltes persones no saben respondre és: 
Necessito anar a la seva consulta? L’As-
sociació Americana de Psicologia (APA) 
recomana fer-ho si es té la sensació 
aclaparadora i prolongada d’indefensió 
i tristesa, que els problemes no milloren 
malgrat els esforços, si resulta complicat 
portar a terme les activitats quotidianes, 
s’està nerviós de manera constant o es 
cometen accions nocives per a un ma-
teix o per als altres.
S’entén com un tractament psicotera-
pèutic la intervenció professional basa-
da en tècniques psicològiques. Aquestes 
busquen eliminar el patiment de l’afec-
tat i ensenyar-li les habilitats adequades 
per a afrontar els diversos problemes de 
la vida quotidiana. Un individu (infant, 
adolescent o adult) acudeix al psico-
terapeuta per depressió, ansietat, ob-
sessions, falta d’habilitats socials o pro-
blemes sexuals. Però també hi sol·licita 
ajuda una parella amb alts i baixos en la 
seva relació o uns pares que necessiten 
consell o tractament per al fill. La teràpia 
pot ser individual, de parella, en grup o 
familiar.

La primera visita
En la primera visita, convé plantejar tots 
els dubtes a l’especialista. S’ha de tenir 
clar què es pot esperar de la teràpia, 
quant pot durar i, fins i tot, quin és el 
preu. En l’actualitat, mútues de serveis 
i assegurances mèdiques de salut inclo-
uen diverses consultes gratuïtes o a un 
preu rebaixat. Triar un psicoterapeuta 
entre els professionals que col·laboren 
amb la mútua és una possibilitat de 
contactar a un preu mòdic. Una altra 
opció és acudir als serveis sanitaris de 
la Seguretat Social. Les sessions de psi-
coteràpia dirigides per psicòlegs són un 
servei més, sempre que les prescrigui un 
psiquiatre.
L’afectat ha de saber que el psicotera-
peuta l’ajudarà a superar els problemes, 
però la teràpia es basa en el treball con-
junt. Gràcies a l’assessorament de l’ex-
pert, el pacient aprendrà a conèixer-se 
millor, a canviar els aspectes de la seva 
vida que no li agraden i a sentir-se més 
autònom. En principi, tots els models de 
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tractament són adequats per a qualsevol 
persona, per bé que en el cas d’alguns 
trastorns molt concrets és preferible 
buscar un professional especialitzat en 
aquell àmbit que conegui el tractament 
més apropiat.

Principals tractaments
La teràpia busca eliminar el patiment de 
l’afectat i ensenyar-li habilitats adequa-
des per a afrontar els problemes de la 
vida quotidiana.
Una vegada que s’ha pres la decisió 
d’acudir al psicoterapeuta, arriba la pre-
gunta: Quin és més convenient? Moltes 
persones opten per preguntar a algun 
amic o conegut, però és important tenir 
en compte que, a banda de les aptituds 

de l’especialista, hi ha diferents models 
psicoterapèutics. Cada teràpia parteix 
de teories diferents sobre els problemes 
psicològics.
Els tractaments més rellevants són els 
cognitivoconductuals, els psicoanalítics, 
les teràpies humanistes i les sistèmiques, 
amb les diferents orientacions correspo-
nents. Els col·legis oficials de psicòlegs 
disposen sovint d’un servei d’assesso-
rament per a resoldre dubtes sobre les 
diferents psicoteràpies. Els preus de les 
sessions oscil·len de 40 a 90 euros.

Teràpia cognitivoconductual
L’objectiu princiapl de les teràpies cogni-
tivoconductuals és identificar els pensa-
ments distorsionadors per contrastar-los 

amb la realitat i substituir-los per idees 
més adaptatives. També es coneix com 
a reestructuració cognitiva i se centra a 
crear habilitats perquè el pacient pugui 
interpretar de manera més racional la 
seva realitat i sigui capaç d’encarar-se 
amb els seus problemes. En aquesta te-
ràpia, després de l’entrevista clínica, es 
decideix el pla de treball.
Per norma general, es fa una sessió per 
setmana i tot el tractament dura entre 
sis i set mesos. Aquest model és consi-
derat com un dels més directius: és el 
psicoterapeuta qui marca les pautes 
d’acció que ha de seguir el pacient.

Teràpia psicoanalítica
Aquest tractament persegueix fer cons-
cient l’inconscient. I què és l’inconsci-
ent? Tots els factors que influeixen en 
els sentiments, els pensaments i les 
conductes sense que la persona en si-
gui conscient. La persona que inicia 
una psicoanàlisi troba una relació amb 
l’especialista, que li permetrà explorar 
els seus conflictes per sentir-se millor 
i canviar les conductes que cregui ne-
cessari modificar. Aquest model és molt 
poc directiu i nombroses persones cre-
uen que els beneficis d’aquesta teràpia 
arriben després d’anys de tractament. 
Tanmateix, els efectes es perceben avi-
at. Disminueix l’angoixa, milloren altres 
símptomes... Però és necessari, com a 
mínim, un any de tractament perquè 
la millora s’estabilitzi i el pacient s’inde-
penditzi del psicoanalista. La freqüència 
habitual és una sessió per setmana de 
40-50 minuts.

Teràpia sistèmica
Les teràpies sistèmiques parteixen de 
la base que els problemes psicològics 
estan molt influïts per la relació de l’indi-
vidu amb les persones significatives del 
seu entorn. En aquestes teràpies s’inten-
ta convocar les persones més properes i 
significatives, com els pares, els amics, la 
parella, etc. Ara bé, no és necessari que 
hi vagin. Si no és possible, es treballa 
d’una manera simbòlica amb tècniques 

com la cadira buida, que consisteix que 
el pacient imagini que en una cadira 
s’asseu la persona amb qui té un con-
flicte perquè l’hi verbalitzi. Les teràpies, 
adequades per a qualsevol problema, 
estan indicades de manera especial per 
a problemes, actuals o passats, de pare-
lla o de família.
Teràpia humanista
La psicologia humanista va sorgir en la 
dècada de 1960 com una reacció al con-
ductisme i la psicoanàlisi, els dos grans 
models imperants en aquella època. 
Diverses teràpies o tècniques formen 
part d’aquest model. Una de les més 
conegudes és la Gestalt, que té com a 
objectiu la satisfacció de la necessitat no 
resolta mitjançant la identificació dels 
“autosabotatges” que es provoca una 
persona per allunyar-se del seu objectiu. 
Però no és l’única. També hi destaquen 
l’anàlisi transaccional, la bioenergètica 
-en la qual es treballa molt el cos- i la te-
ràpia humanista integrativa, que té com 
a objectiu que el pacient elabori un duel 
terapèutic del seu conflicte, que pot ser 
una ruptura, una relació malaltissa amb 
el treball, etc. Aquesta teràpia dura, com 
a mínim, un any.

Entre psiquiatres i psicòlegs
Abans de començar un tractament, cal 
tenir clares les diferències entre un psi-
quiatre i un psicòleg. Aquests són els dos 
professionals que exerceixen com a psi-
coterapeutes. El psiquiatre és un metge 
que s’ha especialitzat en aquesta branca 
de la medicina, mentre que el psicòleg 
ha cursat la carrera de psicologia. Només 
el psiquiatre pot receptar psicofàrmacs. 
La psiquiatria posa l’èmfasi en les causes 
orgàniques dels trastorns mentals, men-
tre que la psicologia dóna importància a 
factors psicològics, com l’educació rebu-
da, les relacions socials, com es percep la 
persona a si mateixa, com hi influeixen 
els sentiments i emocions, entre d’altres. 
Sovint, el psicòleg s’encarrega del trac-
tament psicoterapèutic i el psiquiatre 
controla la medicació en el cas que fos 
necessària.

aqualatamèdics
consultoris

Laura Gómez

Rehabilitació en AVC,  malalties 

neurodegeneratives i implants 

coclears

E. Martín

Logopèdia infantil

Indústria,1·IGUALADA

Tel. 93 805 29 95
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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

CHICAS NUEVAS • HOY MISMO
24H. SALIDAS

PISO ÚNICA PLANTA
MÁXIMA DISCRECIÓN

NOVETAT

SARA BRASILEÑA
634 789 479 

EN IGUALADA 
9:00 HASTA 23:HRS

Mireia, 24 anys
Diplomada quiromassatge.

Esportius i tràntrics.
Atenc sola sense presses.
Apartament privat d’alt 

standing.
NOMÉS 

dilluns, dimarts i divendres
637 092 045 

Si busques acomplir 
tots els desitjos carnals 
possibles, vine al meu 

pis privat.
Sóc Eva, de 26 anys, i 
t’espero amb la meva 

amiga les 24h. 
A partir de 30€. A 

Igualada.
634 165 456

GEMMA - 27 ANYS HA TORNAT A IGUALADA
Massatges professionals esportius i tàntrics.

Atenc sola sense presses en apartament privat d’alt 
standing. 

Si busques tranquil.litat i un bon massatge truca’m.
Màxima discresió. Només dimecres.

Mòb. 677 37 22 24

Hola, em dic Charol, 120 
de pit totalment 

natural. Sóc d’Igualada.
Juntament amb la meva 

amiga, t’esperem 
calentes i catxondes, a 

punt per festa i per tots 
els plaers sexuals.

24 hores. Ecònomic.
620 163 430 
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Elena Tarot
806 599 592

Visa 972 21 55 90
Tornarà? Trucarà? Quan?

Quins són el seus 
sentiments?

Comprova-ho!!!
Atenc personalment

Tel. 1,18tm 1,53 apd.596
cod.17080 + 18 anys

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.

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

EMPRESA DE TRANSPORT DE LA ZONA
 NECESITA XOFER AMB CARNET C

AMB EXPERIÈNCIA, PER  RUTA NACIONAL
 I  INTERNACIONAL

ENVIEU CURRICULUM A 
transportes010@gmail.com

 

 

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

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

PÀRQUING

Tel. 93 803 36 48

Lloguer
 a Sant Llorenç d’Hortons

LOCAL
PER MAGATZEM

300 m2.  • 400 euros • particular
Preu 250 euros/més

93 771 62 24

93 804 24 51

Empresa igualadina

Necessita

PERSONA
PER AL DEPARTAMENT

COMPTABLE

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

amb experiència
 Horari: Mitja jornada, amb disponibilitat 

per a jornada completa

selec.igualada@gmail.com

M’OFEREIXO
COM A 

CONTROLADOR 
D’ACCESSOS

PER EMPRESES, 
JOCS O ESPECTACLES.

TINC CARNET
PROFESSIONAL
669 90 06 43

ES TRASPASSA 
RESTAURANT A 

CAPELLADES
               TEL. 
         93 801 27 21
         605 91 76 84 

Empresa de distribució  de subministraments

 per a la indústria, amb seu a la comarca de l’Anoia, selecciona:

ENGINYER INDUSTRIAL (pref. Organització) 

Per incorporar-se com a adjunt a la Direcció 

en tasques de desenvolupament de negoci

Es cerca:

Persona jove i amb empenta. Capacitat d’anàlisi i síntesi

Vocació comercial (tot i que el lloc no és de comercial)

Es valora:

Experiència prèvia en tasques d’anàlisi d’oportunitats de negoci.

Capacitat de comunicació. Experiència o capacitat en lideratge d’equips comercials. 

Residència a la comarca. Capacitat de treball

S’ofereix:

Incorporació a empresa de referència en el seu sector, 

en creixement. Contracte laboral

Salari negociable, en funció del valor aportat pel candidat

Interessats:  envieu currículum vitae complet, amb fotogra�a recent, a l’apartat de 

correus 209    08700 IGUALADA.  Ref. Enginyer Ind.



C/ La Torre, 1-3, local 3 .....................................................
IL CAFFE DI SILVANO 
C/ Òdena, 34 ................................................. 93 801 72 44
KAFFEE - NEED MAGIC?
Av. Barcelona, 172 (cantonada Lleida) .......... 93 803 69 19
LA CAFETERIA
Plaça de Cal Font, 5 ..................................... 93 803 92 88
LA CANTONADA
C/ Sta. Caterina, 2 ......................................... 677 445 690
LA LLESQUERIA
C/ Òdena, 41 - Girona, 37 ............................ 93 805 15 56
L’ENCANT
C/ Clos, 53 .................................................... 93 806 81 08
PA, PASTISSERIA I DEGUSTACIÓ LES COMES S.C.P.
C/ Abat Oliva, 2-4, local 13 ........................... 93 804 63 38
PLANTACIONES DE ORIGEN
C/Òdena, 17 .................................................. 93 803 14 47
QUATREPANS
Ada. Països Catalans, 39 .............................. 93 804 31 05
OSCAR PASTISSER
Av. Europa, 7-9, local 2 ................................. 93 804 13 14
RACONS DE CAFÉ
Dr. Coca, 4 .................................................... 93 805 35 70
CAIXES I BANCS
CAJA MAR CAJA RURAL - SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
Pg.Verdaguer, 50 .....................................................93 804 76 20
CAMISERIES
CAMISERIA VIDAL
Rambla Sant Isidre, 6 .................................... 93 803 19 04
CANSALADERIES i XARCUTERIES
CANSALADERIA RIU
C/. Pedragosa, 15 (la Llacuna)...................... 93 897 60 55
CARNISSERIES
CARNISSERIA CLOTET
Santa Joaquima Vedruna s/n ......................... 93 804 41 07
RIU DE LA LLACUNA
C/ Pedragosa, 15 (la Llacuna)....................... 93 897 60 55
CARNISSERIA ESQUIUS
Soledat, 176 ................................................... 93 803 02 83
CARRETONS
ANOIA CARRETILLES
c. Lecco, 19 ................................................... 93 805 10 59
AUTO BOMBA, S.L.
Plaça de la Bomba, 7 .................................... 93 803 57 06
CARBÓ CARRETILLES, ELEVADORES, S.L.
Av. Tarragona, 169-171 (Vilafranca del Penedès) .....93 817 17 19
MANUTENCIÓ ROSICH (Toyota, Daewoo, crown)
Av. Països Catalans, 30 ................................ 93 803 36 50
CALEFACCIÓ
AIRGAS. SAT. Manteniment i reparació de calderes.
C/ Piera, 22, baixos  .................................... 93 804 94 70
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/ Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18

COMPTABLES
IMMA SERRA FONT
Passeig Verdaguer,40, 1a, Planta .................. 93 805 39 39
CONGELATS
CONGELATS DUEÑAS
C/. Lecco, 7 (Polígon Industrial) .................... 93 803 39 19
CONSTRUCCIONS
AMBRÒS  ALBET S.L. Construccions i promocions (La Llacuna)
C/ Les Vilates, s/n  ........................................ 93 897 60 24
CONSTRUCCIONS SELLARÈS S.L.
Av. Catalunya, 4, (Carme) ............................. 93 808 02 12
EMCOFA S.A.
Passeig Verdaguer, 40 ............................................93 805 55 00
CENTRES D’AUDICIÓ

GABINET AUDIO-PRÒTESIC DE L’ANOIA
C/ St. Josep, 7 .............................................. 93 804 25 55
CONSULTORIS MÈDICS
ASSISTENCIAL  ANOIA
Rbla. St. Ferran, 62 ....................................... 93 805 25 25
AQUALATAMÈDICS
C/Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
CLIMATITZACIÓ
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/ Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
CIMELSA, S.L.
Av. Balmes, 21 ............................................... 93 803 67 52
NSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67
IPROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
COPISTERIES
LA COPISTERIA

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
Av. Balmes, 13 .............................................. 93 805 27 07
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
C/ Sant Magí, 58......................................................93 804 66 26
COP D’ULL
Av. Dr. Pujades, 76 ........................................ 93 805 52 95
CROISSANTERIA NYAM-NYAM
C/ Florenci Valls,97 ..................................................93 803 75 57
EL CAFÈ DE L’ATENEU
C/ Sant Pau, 9 ............................................... 93 803 00 78
EL GAT VIST
Sta. Maria, 6 .................................................. 93 805 28 32
EL PAS
Av Mestre Muntaner, 23-24 .....................................636 02 30 41 
EL PA DE LA RAMBLA
Rambla de Sant Isidre, 5 ............................ 678 01 113 38
EL PATI
Passeig Verdaguer, 43 ................................... 661 75 54 67
IL CEFE DE LA TOSCANA  

· Gestió i assessoria per a societats,
  comerç i professionals

· Creació i desenvolupament
  d’empreses i negocis

TEL. 93 805 15 51
Av. Balmes, 13, 1r 3 08700 IGUALADA

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 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 
PORT LLIGAT
Rambla Sant Ferran, 42 ..........................................93 804 06 68 
RACÓ DEL TRAGINER
C/. Traginers, 5 .............................................. 93 805 01 63
SNACK & BAR MARSAL
Passeig de Jacint Verdaguer, 180 ................. 93 803 78 63
SAMUNTÀ
Finca Pau Magí (Òdena) ............................... 93 804 15 01
SENTSOVÍ
Av. Barcelona, 184 ...............................................93  804  19  62 
SNACK BAR CATALUNYA
C/ Clavells, 15 ............................................... 93 804 65 05
SNACK BAR RESTAURANT CAL JAUME
C/ St. Carles, 65 ............................................ 93 804 65 11
TABERNA RESTAURANT EL SOMNI
Copons, 27 .................................................... 677 58 24 02
TALL DE CONILL
Àngel Guimerà, 11 CAPELLADES ..........................93 801 01 30 
TERRANOVA
C/ Pierola, 7 .................................................. 93 803 14 16
VINYANOVA
Masia Vinyanova (El Bruc) ............................ 93 771 03 24
XAROP’S
Ctra. NII, Km 548,4. Sant Genís ................... 93 809 40 37
RÈTOLS

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

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, INSTAL-LACIONS I 
MANTENIMENT
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
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
VENDA PRODUCTES PERRUQUERIA
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
VENDING
VENDING PONS, S.L.
Nueva esperanza, 29 ............................................. 607 81 69 22
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

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

o benetaplanell@hotmail.com

ESMORZARS I BERENARS DE 
FORQUILLA I GAVINET
• Lloguer d’espais.

(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

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

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

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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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
3 de desembre de 2010 55WWW.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.-
En Toni Claramunt és el president 
de la Penya Blaugrana d’Igualada. 
En una setmana com aquesta del 5 
a 0 al Madrid, sembla el moment 
més dolç per parlar de la Penya, 
del Barça i del catalanisme espor·
tiu.
Després del cinc a zero deu ser més 
divertit ser president de la Penya 
Blaugrana d’Igualada
En un moment així és molt més 
agradable ser culer.
És una troballa veure els partits a 
la platea del Cercle Mercantil?
La gent així ens ho manifesta. 
Estem encara en un període 
d’adaptació i la gent ho ha de 
conèixer. La nit del 5 a 0 hi havia 
un ambient molt maco, tot ple i 
gent de totes les edats i sense fer 
aldarulls al carrer. 
Els èxits esportius del Barça van 
paral·lels a l’increment de socis de 
la Penya Blaugrana?.
No ens podem queixar. Hem aug·
mentat un terç de socis. 
Quins serveis els doneu als socis?.
El que més valoren és disposar 
d’un autocar per anar a veure el 
Barça al Camp Nou per un preu 
molt ajustat. Participar en el sor·
teig dels carnets per anar un dia 
al partit. Ens hem espavilat per 
trobar nous al·licients i així hem 
creat una borsa d’empreses col·
laboradores que ofereixen condi·
cions especials i descomptes als 
socis de la Penya.

També entrem en la campanya de 
joves penyistes que fa el Club que 
dóna autocar i entrada per anar als 
partits per només de euros.
Si algú es vol fer soci de la Penya on 
ha d’anar?.
A la cafeteria del Cercle Mercantil hi 
ha butlletes, pot venir a l’Espai Cívic 
Centre que també en té o pot entrar 
a la nostra pàgina web.
Què costa fer·se soci?.
Vint·i·cinc euros l’any. És un preu 
molt assequible i amb els avantatges 
que dóna ser soci, penso que és una 
proposta molt bona. 
El Barça de Rosell és molt diferent al 
Barça de Laporta?.
Hi ha canvis. Alguns són positius i 
altres negatius.  Entre els positius hi 
ha un major interès per les penyes. 
El volum de penyistes és de cent 
cinquanta mil persones dels quals 
només vint·i·cinc mil són socis del 
Barça. Per tant és un ampli grup 
humà susceptible de fer·se soci del 
Barça. Em grinyola més que el pri·
mer que fes Rosell en accedir al càr·
rec fos anar a Extremadura a fer·se 
perdonar o que en el congrés de 
penyes l’idioma comú fos el castellà. 
El Barça és el club de Catalunya i per 
tant s’ha de comunicar en català. 
Què en penseu quan escolteu rumors 
que en Txiqui Beguiristain se’n va al 
Chelsea i que després hi pot anar en 
Guardiola?.
Els rumors formen part del món 
periodístic al voltant del futbol. Si 
en Txiki està animat a anar al Chel·

sea està en el seu dret i s’ho passarà 
bé. Ara, al Guardiola jo no li veig al 
Chelsea. És molt barcelonista.
Teniu contactes amb altres penyes 
blaugranes?.
Amb la majoria de penyes de la 
comarca. A Calaf, Capellades, 
Carme hi ha persones molt fermes. 
A poc a poc anem entrant en con·
tacte amb les penyes de la comarca. 
Estem federats amb les penyes del 
Garraf, Penedès i Anoia. També 
tenim bona relació amb la penya de 
Les Alqueries al costat de Villareal 
que els vàrem conèixer en un des·
plaçament.
I amb penyes d’altres clubs?.
No. Cadascú pensa en els seus 

La sorprenent proposta de l’exregi-
dor igualadí Quim Romero, impulsor 
de Gent Nostra, de presentar-se a les 
eleccions al Parlament ha resultat ser 
un fiasc de grans proporcions. El que 
havia de ser un experiment per com-
provar el grau d’acceptació d’aquesta 
jove formació engendrada a partir de 
la fugida d’Unió Democràtica, de cara 
a les eleccions municipals del proper 
mes de maig a Igualada, ha deixat 
uns números per posar-se a plorar. 
Almenys a la capital de l’Anoia, que 
era el principal objectiu.
Únicament 56 persones d’Igualada 
van decidir donar confiança a Gent 
Nostra, malgrat que el quasi centenar 
llarg de persones que formaven la llista 
eren igualadines, o de la comarca. En 
total, 96 vots a l’Anoia, és a dir, pràcti-
cament els mateixos que formaven la 
candidatura.
Romero, que avalua ara amb la resta 
de fundadors de Gent Nostra si val la 
pena o no  atrevir-se a les municipals, 
no va triar gaire bé el municipi on 
esperava convertir-se en nou regidor 
de l’Ajuntament. Almenys veient els 
resultats de diumenge...
Un cop d’ull als resultats ens dóna la 
particular sorpresa que al barri de Nou 
Barris de Barcelona, un dels més obrers 
de Catalunya, la formació de Quim 
Romero va aconseguir...  143 vots! Més 
que els assolits a tota l’Anoia!Està clar 
que Gent Nostra haurà de corretgir el 
seu punt de mira. El té un pèl desviat.

colors.
A l’Anoia hi ha trenta·tres penyes 
blaugranes?.
A l’Anoia no, però a la federació 
de penyes de l’Anoia, Penedès i 
Garraf som trenta·tres.
La violència s’ha desterrat del tot 
a Can Barça?.
Sí. Ara pots anar amb la família a 
qualsevol localitat del Camp Nou, 
sense patir tensions. La junta de 
Laporta va saber eradicar el pro·
blema que altres clubs no solsa·
ment no han eradicat, sinó que 
protegeixen els grups violents. 
Hi ha un baix lumpen que hi ha 
presidents que potencien i que en 
Laporta va ser valent i el va era·
dicar del tot.
Teniu relació amb els set·cents 
socis del Barça que són d’Igua·
lada?.
Costa molt per la llei de protecció 
de dades. La junta de Laporta els 
va enviar una carta nostra per 
mirar de tenir·hi més relació. A 
poc a poc anem connectant.
Com va el projecte de nova etapa 
que vostè encapçala?.
Bé. Vàrem obrir una nova etapa 
de la Penya. El nostre objectiu és 
obrir·nos a la societat d’Igualada, 
especialment la gent jove que 
vibra amb els èxits del Barça.

Toni Claramunt DIVENDRES
3 de desembre de 2010

WWW.VEUANOIA.CAT

Quatre
paraules amb ...

D E  L ’ A N O I A

Aquestes festesvine a gaudir 
del nostre espaii dels nostres plats

Rbla. St. Isidre, 12 - 08700 Igualada (Antic Restaurant Jardí). Tel. 93 803 72 99 / Mòbil: 663 552 101

Menú típic de Nadal 35€ + IVA Menú típic de Sant Esteve 35€ + IVA


