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L’associacionisme igualadí

Míriam Salazar

El caràcter de cada ciutat ens el dibuixa el 
seu teixit associatiu. Ha estat la irrupció de l’asso-
ciacionisme en el panorama polític de les demo-
cràcies socials, l’agent que ha definit amb detall 
l’activitat i esperit de cada població. És un orgull 
per a l’associacionisme català haver estat decisiu 
en la defensa de la societat i de la cultura catalana 
i, encara més i de forma molt especial, durant 
les etapes més difícils de la nostra història com 
a poble.

Com és lògic, Igualada no ha estat absent 
d’aquest procés i, en aquest sentit, ha estat la seva 
capacitat d’articular-se associativament una de les 
seves millors aportacions a l’hora de reconstruir 
social i políticament el nostre país.

L’associacionisme igualadí, igual que a la resta 
de poblacions, es desenvolupa a partir dels ate-
neus centenaris, d’arrel popular i treballadora, de 
les organitzacions de foment, de les associacions 
d’ajuda mútua i de les associacions obreres de 
fraternitat i de veïns, sorgides de totes les capes 
socials. I és que cal considerar l’acció dinamit-
zadora i la capacitat emprenedora de les associ-
acions igualadines com a element fonamental de 
la vitalitat de la societat civil de la nostra ciutat. 
L’element associatiu es configura, així, com a clau 
en la construcció d’una societat més participativa 
i com a factor essencial per al progrés social i 
l’evolució d’Igualada.

El volum del teixit associatiu

En contra del tòpic estès sobre l’hipotètic 
individualisme predominant a la societat igua-
ladina, cal esmentar l’alt nombre d’associacions 
registrades que presenten el gruix de l’activitat 
associativa a la capital de la comarca de l’Anoia. 
En total, el registre d’entitats de la Generalitat 
de Catalunya comptabilitza 348 associacions igua-
ladines, per sobre de les poblacions veïnes de 
Vilafranca amb 304, i per sota de Manresa amb 
464. En qualsevol cas, es tracta d’un teixit asso-
ciatiu molt significant, que fa valorar el caràcter 
plural de la nostra societat civil i que, com acabem 
de dir, rebat el tòpic d’Igualada com a societat 
desmobilitzada i individualista.1

Respecte de la xifra que hem avançat, cal 
dir que hem de comptar amb un marge d’error 
a l’hora de valorar aquests registres, ja que no 
totes les entitats quan es dissolen ho comuni-
quen. En contraposició, però, hem de pensar que 
també existeixen agrupacions amb una activitat 
regular i organitzada que no es registren mai. 
L’obligatorietat de la llei amb relació al registre 
formal és relativa, ja que les associacions tenen 
el deure de comunicar la seva existència a efectes 
d’una publicitat a través de la qual s’acredita la 
seva personalitat jurídica envers els tercers, però en 
cas de no fer-ho no existiria falta ni penalització. 

1. Fem constar el nostre reconeixement a Mercedes de 
Pedro, de l’ajuntament d’Igualada.
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Per això és freqüent que, en alguns casos, sobretot 
en aquelles associacions de caire no polític i més 
lligades al món cultural, no es produeixi el registre 
fins que no es troben en la situació de demanar 
alguna subvenció.

En el cas de les associacions que tenen la volun-
tat expressa d’intervenir en l’activitat política de la 
nostra ciutat, acostumen a inscriure’s més enllà dels 
seus interessos de sol·licitar una subvenció. Segons 
el reglament orgànic municipal de l’Ajuntament 
d’Igualada, les entitats registrades tenen el dret, a 
més de rebre ajuts econòmics i a utilitzar els mitjans 
públics municipals, de ser informades dels afers 
municipals que els puguin interessar. Han de ser 
consultades abans d’adoptar acords de rellevància 
que puguin afectar el seu sector o activitat i tenen 
el dret a participar en els òrgans municipals. D’altra 
banda, també tenen dret a rebre informació i a fer 
arribar les seves opinions a l’Ajuntament.

L’antiguitat de les associacions igualadines

Si observem les dates d’inscripció dels regis-
tres, gairebé mai no coincideixen amb la creació 
de l’associació, sinó amb la data de la seva acta 
fundacional, és a dir, del dia que redacten els seus 
estatuts. Per això observem en els registres que 
existeixen algunes associacions de gran trajectòria 
amb una llarga activitat en el temps i que, en canvi, 
presenten una data fundacional recent.

En aquest cas, ens trobem amb un greu 
problema a l’hora d’establir quines són aque-
lles associacions igualadines de més antiguitat. 
Necessitaríem d’un gran treball de recerca per 
esbrinar la data real de constitució de les més 
de 300 associacions que es comptabilitzen a 
Igualada. D’altra banda, hauríem de confiar en 
la memòria dels seus membres actuals, que en 
molts casos no coincideixen pas amb els mem-
bres fundadors.

La segona dificultat per fer la radiografia de 
l’associacionisme igualadí en el temps ens ve mar-

cat per la història del nostre país i els canvis que 
s’han produït en la regulació jurídica i política de 
les entitats. D’ençà de la primera llei d’Associacions 
de l’Estat (1887), es disposa de registres públics per 
saber el nombre d’associacions inscrites. Això vol 
dir que aquelles associacions creades amb ante-
rioritat a aquesta data consten en la informació 
pública com a existents des d’aquesta data en enda-
vant. La segona llei d’Associacions es va fer l’any 
1964 i llavors es va instaurar un nou registre que 
englobava les anteriors i les que s’anaven creant 
posteriorment. Finalment, l’any 1982 és l’any de 
la transferència de la competència a la Generalitat, 
tot i que no és fins al mes de juny de 1997 quan 
el Parlament de Catalunya aprova la seva primera 
Llei Catalana d’Associacions.

Així, doncs, les dades de què disposem són les 
que el registre del departament de Justícia de la 
Generalitat gestiona i que detallem en un annex al 
final d’aquest article, amb la relació d’associacions 
igualadines ordenades per data d’inscripció, i que, 
com hem explicat abans, no té per què coincidir 
amb la seva antiguitat, però que pot ajudar-nos 
a fer un dibuix aproximat del teixit associatiu de 
la nostra ciutat per anys. En tot cas, cal constatar 
d’entrada que la primera associació registrada data 
de 1966 i és el Casino Foment d’Igualada.

L’associacionisme igualadí i
el català en general

La mateixa font, és a dir, el registre del depar-
tament de Justícia de la Generalitat, ens mostra en 
el quadre adjunt que no és fins al 1942, després 
de la guerra civil, quan trobem la primera associa-
ció catalana registrada. Successivament se n’hi van 
sumant d’altres, però de manera molt discreta. No 
és fins al 1966, dos anys després de la segona llei 
d’associacions de l’Estat amb la inscripció de 503 
associacions, que no s’anima el teixit associatiu, la 
qual cosa coincideix també amb la data de registre 
de la primera associació igualadina.
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2. 1982 és l’any de la transferència de la competència 
a la Generalitat. 

Font: Registre del departament de Justícia de la Generalitat

Com veiem, les dades facilitades per la 
Generalitat són a partir de 1942, en plena post-
guerra, quan l’activitat associativa era pràctica-
ment nul·la. En canvi, es pot veure com, d’ençà de 
la transició democràtica, el nombre d’associacions 
creades és molt superior al que es creava durant la 
dictadura. La democràcia constitueix, doncs, una 
forma d’Estat imprescindible per al desenvolupa-
ment de l’organització de la societat civil. Però no 
hem de pensar que abans de la guerra no hi havia 
moviment associatiu, molt al contrari. Existeixen 
estudis, com el que l’historiador Pere Solà recull 
en el seu llibre Història de l’associacionisme català 
contemporani (1874-1966), que ens permeten com-
provar com, a finals del segle XIX i començament 
del segle XX, l’associacionisme ja intervenia fins 
i tot en àmbits que podrien semblar més actuals 
(igualtat de drets de gènere, naturisme, immigra-
ció...). De fet, no és gens forassenyat plantejar la 
hipòtesi que es poden detectar els avatars de la 
nostra història a partir de l’associacionisme que 
es creava en el territori.

Pere Solà explica la davallada en la creació 
d’associacions que es va produir arran de la guer-
ra civil i la postguerra. En qualsevol cas, resulta 
evident que l’associacionisme no és una modalitat 
organitzativa nova a Catalunya, com podrien fer-
ho semblar les dades del registre del departament 
de Justícia.

L’estudi verifica l’existència d’un vincle clar 
entre el desplegament associatiu i la confiança 
en les institucions públiques. Per contra, però, 
la solidesa de les institucions socials tradicionals 
(família, religió, etc.) que en moments de crisi 
acostumen a reforçar-se no guarda una relació 
directa amb el registre d’associacions, sinó que la 
desconfiança en el sistema desil·lusiona la voluntat 
de promoure les seves idees i deixen de constituir-
se associacions.

Dades d’inscripció de totes les
associacions de Catalunya

Any Nombre Any Nombre
1942 1 1984 1.008

1954 2 1985 967

1956 1 1986 872

1959 1 1987 1.271

1960 1 1988 1.266

1961 1 1989 1.118

1963 3 1990 1.087

1965 24 1991 1.227

1966 503 1992 1.242

1967 611 1993 1.389

1968 237 1994 1.769

1969 132 1995 1.802

1970 139 1996 2.044

1971 146 1997 1.651

1972 201 1998 1.370

1973 184 1999 1.877

1974 182 2000 1.709

1975 238 2001 1.709

1976 215 2002 1.839

1977 662 2003 1.753

1978 908 2004 1.985

1979 1.070 2005 1.823

1980 791 2006 2.197

1981 691 2007 2.192

19822 581 2008 2.404

1983 755 2009 477

Total 48.328
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La funció política de les associacions

És obligat en tractar d’associacions plantejar el 
tema de la participació ciutadana i la configuració 
de la nostra ciutat a partir de la intervenció de les 
associacions en la gestió política i administrativa 
del consistori igualadí.

La participació ciutadana institucional és regu-
lada pel ROM (Reglament Orgànic Municipal), 
que estableix la intervenció dels ciutadans i ciu-
tadanes en la presa de decisions. De fet, però, està 
enfocat sobretot a la participació des de les orga-
nitzacions socials. Aquesta forma de participació 
es vehicula a través de les instàncies següents:

- Consells sectorials o de ciutat (reunions periò-
diques entre representants de l’ajuntament i d’asso-
ciacions i experts per a la realització de propostes).

- Audiències públiques (realització de plens 
extraordinaris per debatre un tema proposat per 
la població mitjançant la recollida de signatu-
res. Hi ha audiències públiques proposades per 
l’ajuntament).

- Iniciativa ciutadana (proposta de realització 
d’alguna acció en el municipi o en una part, en 
la qual els proponents han d’aportar quelcom).

- Consulta popular (referèndum).
Totes les formes de participació són consul-

tives, no decisòries. En la pràctica, però, només 
s’han dut a terme les reunions periòdiques dels 
consells. La resta de formes de participació plan-
tejades s’han realitzat de manera molt concreta i 
ocasional. D’altra banda, l’assistència als consells 
sectorials sovint esdevé més una expressió d’opinió 
personal de la persona que hi assisteix, que no pas 
un portaveu del col·lectiu a què pertany. D’aquesta 
manera, tot i desvirtuar el sentit bàsic dels òrgans 
de participació, la funció s’acaba acomplint. Però 
ens hauríem de plantejar si el que s’està desenvo-
lupant és participació ciutadana o la participació 
de «notables» pertanyents a les associacions.

La demanda de més participació en els afers 
públics no es tradueix, però, en el foment de més 
participació en l’organització interna de les asso-

ciacions. De fet, els capdavanters de les associa-
cions han posat més èmfasi en la consecució dels 
objectius plantejats que no pas en la dinàmica 
interna per aconseguir-los, la qual cosa té la seva 
lògica, atès que la població s’identifica més amb 
les finalitats de l’entitat, i és vers aquestes que fa 
les seves aportacions, i no s’implica decisivament 
en la seva participació directa.

El futur model d’associacionisme

Quina és la tendència en el model de l’associa-
cionisme del futur? La inclinació que es manifesta 
és que el sector associatiu s’està desenvolupant 
majoritàriament a partir de petites organitzaci-
ons sectorialitzades. La sectorialització de l’asso-
ciacionisme permet arribar pràcticament a tots els 
àmbits i sectors de la societat.

Una de les problemàtiques principals que 
afecta avui dia les associacions és de caire orga-
nitzatiu. Possiblement la principal raó d’aquest fet 
és que les associacions s’han constituït i desenvolu-
pat des de sempre a partir de la confiança mútua 
dels membres que les conformen. La lògica que la 
unificació d’esforços comporta més solidesa vers 
la finalitat que es pretén aconseguir és l’element 
clau sobre el qual es basa la creació d’associacions.

D’altra banda, la societat valora una associació 
en funció del que realitza i, en conseqüència, se 
sentirà identificada per les activitats que porta a 
terme i pels serveis que ofereix. Això pot com-
portar que des de l’associació es dediquin totes 
les energies a la consecució de les finalitats per 
a les quals ha estat creada, i es corre els risc que 
no es vetlli suficientment pel manteniment de la 
pròpia organització.

La dinàmica de treball de l’associació pot 
acabar establint lligams de confiança entre les 
persones que hi són més actives, les quals, gene-
ralment, coincideixen amb els membres de l’òrgan 
de govern. Davant d’aquest fet, la resta d’associats 
poden anar-se allunyant del nucli de l’associació. 
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Míriam Salazar (Igualada, 1978). Llicenciada en periodisme 
per la Universitat Ramon Llull (2002) i postgrau de reporte-
risme per la mateixa universitat. És redactora per a mitjans 
comarcals i nacionals com El Periódico de Catalunya.

Els associats reben periòdicament informació de 
les activitats i dels serveis que es porten a terme, 
però si no se’ls hi implica, acabaran considerant 
que la seva vinculació amb l’organització consis-
teix en la percepció de serveis i en l’assistència a 
les activitats.

Les associacions i les noves tecnologies

D’altra banda, on ha quedat el sentiment de 
pertinença a una associació? Si tenim en comp-
te que, fins a l’arribada de les noves tecnologies, 
els vincles entre els membres d’una associació es 
forjaven en les reunions periòdiques en els locals 
socials, el panorama ara és tot un altre. Internet 
ens dibuixa un altre sistema d’organització, un 
altre nivell de relació i, per tant, una participació 
de diferents característiques que fa més difícil la 
consolidació del sentiment de pertinença al grup.

Els presidents de dues de les entitats amb més 
trajectòria a Igualada, l’Ateneu Igualadí i el Casino 
Foment d’Igualada, Miquel Canet i Dàrius Sol res-
pectivament, coincideixen que les tecnologies no 
s’han de veure com una amenaça, sinó tot el con-
trari: són una oportunitat per al desenvolupament 
del teixit associatiu a la nostra ciutat.

D’una banda, Miquel Canet ens explica que 
des de l’Ateneu s’estan potenciant les noves tecno-
logies com a eina de relació amb els seus associats 
i ho explica així: «Ara les relacions humanes són, en 
bona part, a través de les noves tecnologies, i des de 
l’Ateneu seguim aquesta tendència amb la voluntat 
d’adaptar-nos als nous temps i amb la vocació de 
propagar el bon ús de la tecnologia».

Dàrius Sol, per la seva banda, està convençut 
que les noves tecnologies són una eina útil per a la 
relació entre les persones i que la seva immediatesa 
afavoreix el poder de convocatòria, però insisteix 
que el model és el mateix «perquè per molt que 
les noves tecnologies potenciïn l’individualisme, el 
compartir i l’amistat és quelcom massa propi de 
l’home. Cada persona necessita conèixer i parlar 

amb altra gent a través del contacte i la trobada 
no virtual, i és en aquest sentit on la funció de 
les associacions d’espais de cohesió social continuen 
tenint el seu paper principal».

 Els temps canvien i, amb ells, els nous 
models de relacionar-nos, ja sigui a través de les 
noves tecnologies o d’altres sistemes futurs que 
puguin sorgir. El que és obvi és que l’home per 
naturalesa té la necessitat de relacionar-se i que 
la unió fa la força. Sota aquesta premissa, el tei-
xit associatiu no ha de témer el seu futur. El seu 
repte consisteix ara a trobar projectes de qualitat 
i d’interès que, en definitiva, són els que donen 
el veritable sentit a la seva funció social.

L’associacionisme i els igualadins

Si preguntem als igualadins sobre l’activitat 
associativa de la seva ciutat observem dos posi-
cionaments. D’una banda, aquells que proclamen 
l’escassa activitat del moviment associatiu i se 
sorprenen quan s’assabenten que Igualada té 348 
associacions; de l’altra, aquells que creuen que les 
entitats no són prou influents en la vida política 
del consistori. En ambdós casos, però, el ciuta-
dà igualadí està obert a participar de l’activitat 
associativa i té ganes de continuar participant en 
el desenvolupament de la seva ciutat a través de 
l’associacionisme i deixar així la seva petjada en 
la construcció del seu país.
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Igualadins en el món

Igualadins en el món/Igualadins forans és una asso-
ciació que té com a objectiu portar Igualada al 
món, i que el món vingui a Igualada. Vol identificar 
aquells igualadins que viuen arreu del món, aquells 
altres que, vivint a la nostra ciutat, desenvolupen 
la seva activitat en l’àmbit internacional i aquells 
que comparteixen el sentit de la nostra actuació.

A continuació, volem posar el resultat que donin 
aquests objectius a disposició de la societat civil 
igualadina, a disposició de totes les associacions i 
institucions. Això ens va fer pensar que semblava  
imprescindible conèixer l’abast del nostre associa-
cionisme. D’aquí va néixer, doncs, aquest treball. 
Agraïm les col·laboracions rebudes i l’interès de 
la Revista d’Igualada i els seus lectors.

Jaume Rodriguez Enrich, president
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Associacions d’Igualada

Nom / Data d’inscripció / ClassiFicació

Casino Foment d’Igualada / 19/09/66 / Cultura

Agrupació Fotogràfica d’Igualada / 18/10/66 / Cultura

Penya Blau Grana d’Igualada / 02/01/67 / Cultura

Associació d’Antics Alumnes dels Germans Maristes d’Igualada / 28/01/67 / Cultura

Ateneu Igualadí de la Classe Obrera / 22/04/67 / Cultura

Grup Filatèlic d’Igualada / 02/05/67 / Cultura

Cercle Mercantil, Industrial i Agrícola Igualada / 09/11/67 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Apinas - Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats / 11/11/67 / Assistència Social

Alianza Cultural / 15/12/67 / Cultura

Sección Recreativa del Club Natació Igualada  / 02/01/68 / Cultura

Club Valldaura / 22/05/70 / Assistència Social

Associació de Mares i Pares d’Alumnes Garcia Fossas / 17/01/72 / Ensenyament

Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Mare de Déu del Diví Pastor / 22/01/72 / Ensenyament

Ràdio Club Amateur d’Igualada / 19/02/72 / Cultura

Asociación Club Isard / 12/04/72 / Cultura

Asociación de Vecinos de la Rambla Nova y Calle de Sant Ferran de la Ciudad de Igualada / 07/10/72 / Defensa dels Drets Cívics

Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Sant Josep M. Escolàpies d’Igualada / 12/04/73 / Ensenyament

Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Pia d’Igualada / 30/05/73 / Ensenyament

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Maristes Igualada / 31/10/73 / Ensenyament

Agrupació Sardanista d’Igualada / 30/01/74 / Cultura

Asociación de Padres de Familia de Igualda / 23/03/74 / Asistencia Social

Asociación de Viudas de Igualada y Comarca / 05/02/75 / Defensa dels Drets Cívics

Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Públic Emili Vallès / 26/03/75 / Ensenyament

Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut Pere Vives Vich / 06/05/75 / Ensenyament

Jove Cambra d’Igualada - Jove Cambra Internacional Igualada - Jove Cambra Econòmica d’Igualada  / 19/05/76 / Interessos 
de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació de Pares d’Alumnes Abat Oliba / 16/05/78 / Ensenyament

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Pare Ramon Castelltort i Miralda / 23/05/78 / Ensenyament

Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut de Formació Professional Milà i Fontanals / 26/09/78 / Ensenyament

Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Mowgli d’Igualada / 19/10/78 / Ensenyament

Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) / 09/01/79 / Ensenyament

Centre d’Estudis i Difusió del Patrimoni Industrial (CEDPI) / 09/01/79 / Cultura

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Gabriel Castellà / 10/01/79 / Ensenyament

Asociación de Padres de Alumnos del Col·legi Igualada / 23/01/79 / Ensenyament

Associació de Pares d’Alumnes del Complex Escolar Col·legi Monalco / 29/01/79 / Ensenyament

Asociación de Propietarios Sant Jaume de la Zona Residencial / 19/02/79 / Urbanització Espai /Ecologia

Associació de Pares d’Alumnes del Col·legi Jesús-Maria / 20/04/79 / Ensenyament

Schola Cantorum d’Igualada / 09/11/79 / Cultura

A.r.n.a.i.c. (Associació de Rehabilitació Psicofísica i Sensorial per a Nens i Adolescents d’Igualada i Comarca) / 14/05/80 / 
Assistència Social

Associació de Pares d’Alumnes del Centre Pre-escolar Sant Jordi / 23/08/80 / Ensenyament
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Ateneo Porvenir Igualada / 12/11/80 / Cultura

Club d’Estudis Catalunya 2000 d’Igualada / 06/12/80 / Ensenyament

Penya Blanc Blava d’Igualada / 09/07/81 / Cultura

Igualada Club Automodel R.c.  / 09/11/81 / Cultura

Amigos de los Ferrocariles de la Comarca del Anoia (AFCA) / 26/11/81 / Cultura

Associació Promotora del Conservatori de l’Ateneu / 09/12/81 / Cultura

Associació Promotora de l’Escola de Música d’Igualada  / 11/10/82 / Ensenyament

Asociación Canaricultores Anoia / 09/12/82 / Ecologia

Associació de Pares amb Nens Psicòtics Autistes d’Anoia / 18/04/83 / Assistència Social

Cercle de Lectors / 29/04/83 / Cultura

Asociación de Vecinos Barrio de Montserrat de Igualada / 8/06/83 / Defensa dels Drets Cívics

Círculo Hermético / 28/06/83 / Ensenyament

Associació de Veïns del Barri de Fàtima d’Igualada / 30/06/83 / Defensa dels Drets Cívics

Asociación de Padres de Alumnos del Centre de Formació Professional Escola Pública de Tenería d’Inem / 24/10/83 / Ensenyament

Associació de Pares de l’Agrupament Escolta Jaume Caresmar d’Igualada / 15/03/84 / Ensenyament

Coral Mixta / 13/04/84 / Cultura

Coral els Verdums d’Igualada / 28/05/85 / Cultura

Associació Cultural Poble Sec d’Igualada / 04/07/85 / Cultura

Associació Bolic Bullanga, Igualada / 12/12/85 / Cultura

Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola de l’Ateneu Igualadí / 17/12/85 / Ensenyament

Antic Gremi de Traginers d’Igualada / 18/12/85 / Cultura

Coral Infantil Gatzara d’Igualada / 09/01/86 / Cultura

Coral Juvenil Xalest d’Igualada  / 09/01/86 / Cultura

Agrupació Folklòrica Igualadina / 17/02/86 / Cultura

Asociación de Estudiantes Universitarios de Igualada / 18/02/86 / Ensenyament

Associació de Pares d’Alumnes del Conservatori i Escola Municipal de Música d’Igualada / 03/06/86 / Ensenyament

Agrupació Coral La Llàntia / 11/06/86 / Cultura

Grups de Mestres de l’Anoia Igualada / 28/07/86 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació de Treballadadors Familiars de l’Anoia / 04/11/86 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Grup Sardanista Montserratí  / 17/11/86 / Cultura

Joventuts Musicals d’Igualada / 26/01/87 / Cultura

Club Amics del Gos (C.A.G.) Igualada / 05/02/87 / Cultura

Gralla / 05/02/87 / Cultura

Comissió de Festes Veïns Passatge de la Tossa i Carrer del Bruc / 19/02/87 / Cultura

Grup de Lleure la Clau / 23/02/87 / Cultura

Associació per l’Estudi de la Natura de l’Anoia / 11/05/87 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Esbart Igualadí / 11/02/88 / Cultura

Asociación Editorial Salva-vidas//dda / 18/05/88 / Defensa dels Drets Cívics

Associació per l’Atenció del Disminuït Físic Proint / 20/05/88 / Assistència Social

Associació de Veïns dels Carrers Santa Caterina, Carme i Travessies / 31/05/88 / Defensa dels Drets Cívics

Moviment Parroquial de Fàtima / 08/06/88 / Cultura

Associació d’Alumnes del Col·legi Maristes Igualada / 07/07/88 / Ensenyament

Associació d’Alumnes del Col·legi Abat Oliba d’Igualada / 18/07/88 / Ensenyament

Rotary Club Igualada / 18/07/88 / Defensa dels Drets Cívics
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Associació d’Alumnes del Col·legi Mare del Diví Pastor / 26/09/88 / Ensenyament

Bitrac / Dansa / 20/10/88 / Cultura

Associació de Comerciants el Triangle d’Igualada / 28/10/88 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Banda de Música d’Igualada / 02/01/89 / Cultura

Associació de Propietaris del Polígon Industrial d’Igualada / 24/02/89 / Ordenació de l’Espai, Ecologia i Habitatge

Associació de Pares d’Alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari Joan Mercader / 14/04/89 / Ensenyament

Centro Cultural Extremeño Anoia Igualada / 18/07/89 / Cultura

Associació Cultural Les Comes d’Igualada / 21/09/89 / Cultura

Associació per als Agermanaments de la Ciutat d’Igualada / 16/11/89 / Cultura

Associació d’Alumnes del Col·legi Sant Josep / 22/11/89 / Ensenyament

Promocions Culturals de l’Anoia / 27/03/90 / Cultura

Companyia de Dansa d’Igualada Dell ‘arte / 27/06/90 / Cultura

Teatre en Trànsit Igualada / 19/09/90 / Cultura

Cor Parroquial de Santa Maria d’Igualada / 03/10/90 / Cultura

Plans Onírics Uniformes de Teatre (P.o.u. Teatre) / 15/10/90 / Cultura

Associació Cultural Universitària Anoia / 03/12/90 / Cultura

Associació -La Guia- de Comerciants i Veïns del Carrer Argent / 11/12/90 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Fòrum - Associació d’Estudiants Lliures / 17/12/90 / Ensenyament

Associació de Veïns del Carrer del Clos la Unió / 11/01/91 / Defensa dels Drets Cívics

Centre d’Esplai i Educació en el Lleure la Lluna d’Igualada / 26/02/91 / Cultura

Quintet d’Arezzo Igualada / 03/05/91 / Cultura

Casal d’Avis de Fàtima d’Igualada / 15/05/91 / Cultura

Associació Anoienca d’Ajut a l’Universitari / 23/05/91 / Ensenyament

Associació Amics de Medjugorje, Igualada / 19/06/91 / Cultura

Associació Cultural Suc de Suquets Cercaviles / 17/07/91 / Cultura

Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia / 04/10/91 / Cultura

Associació per la Conservació i Defensa del Medi Ambient de l’Anoia / 11/10/91 / Ordenació de l’Espai, Ecologia i Habitatge

Grup, Promocions d’Igualada / 11/10/91 / Cultura

Comissió de Festes del Barri de la Font-vella d’Igualada / 14/10/91 / Cultura

Cobla la Juvenil de l’Anoia / 28/10/91 / Cultura

Fraternitat Cristiana de Malalts i Minusvàlids del Bisbat de Vic / 04/11/91 / Assistència Social

Associació Comercial Centre-Igualada / 02/12/91 / Cultura

Grallers d’Igualada / 18/12/91 / Cultura

Associació Mitjans Audio Visuals d’Igualada / 10/01/92 / Cultura

Associació Cultural Dena de Blanquers d’Igualada / 02/03/92 / Cultura

Associació de Veïns del Passeig Verdaguer, d’Igualada / 30/07/92 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Catalana d’Artesans del Vitrall / 31/07/92 / Cultura

Teatre Nu Igualada / 15/09/92 / Cultura

Aula de Natura d’Anoia, d’Igualada / 21/10/92 / Ordenació de l’Espai, Ecologia i Habitatge

Associació de Veïns del Barri de Set Camins, d’Igualada / 22/12/92 / Defensa dels Drets Cívics

Associació de Puntaires de l’Anoia / 18/01/93 / Cultura

Associació de Veïns les Comes, Primera, d’Igualada / 18/01/93 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Cultural Anòlia / 23/01/93 / Cultura

Nova Companyia Joan Riba d’Igualada / 08/02/93 / Cultura
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Geganters i Grallers d’Igualada / 24/03/93 / Cultura

Grup Amor i Pau / 04/05/93 / Defensa dels Drets Cívics

Grup d’Ajuda de la Comunitat Cristiana dels Caputxins d’Igualada / 04/05/93 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Cultural Agermanament Igualada-Nueva Esperanza / 28/06/93 / Defensa dels Drets Cívics

Amics de la Galeria del Passatge / 13/10/93 / Cultura

Club Català de Coloms Autòctons Igualada / 04/11/93 / Ordenació de l’Espai, Ecologia i Habitatge

Unió de Comerços Montserrat d’Igualada / 13/12/93 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació de Veïns de Sant Jaume de Sesoliveres / 03/01/94 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació Cultural Gallarda d’Igualada / 04/01/94 / Cultura

Associació Cultural Atlas / 05/01/94 / Cultura

Associació Juvenil Mà Oberta/ Cor Obert d’Igualada / 05/01/94 / Cultura

Centre d’Estudis Bíblics Evangèlics / 05/01/94 / Ensenyament

Associació per a la Recerca Musical de l’Anoia / 10/03/94 / Cultura

Associació Cultural Amics del Museu de la Pell / 06/06/94 / Cultura

Associació dels Carrers de Sant Ferran, Travessies i Plaça Castells d’Igualada / 21/07/94 / Interessos de sectors econòmics, 
geogràfics i professionals

Bonsai i Natura de l’Anoia Igualada / 22/07/94 / Ordenació de l’Espai, Ecologia i Habitatge

Charlie Kilo Dx Group Igualada / 27/07/94 / Cultura

Associació Catalana d’Ajut al Disminuït i al Malalt Hospitalitzat d’Igualada i Comarca d’Anoia / 07/09/94 / Assistència Social

Associació Cultural Cobla Els Igualadins / 26/09/94 / Cultura

Associació de Comerciants i Veïns les Rambles d’Igualada / 25/10/94 / Defensa dels Drets Cívics

Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la Comarca de l’Anoia / 25/10/94 / Cultura

Associació per a la Promoció del Passeig Verdaguer d’Igualada / 23/12/94 / Cultura

Club Manga Igualada / 27/12/94 / Cultura

Asssociació de Professionals de l’Assessoria i Gestió d’Empreses de l’Anoia / 08/02/95 / Cultura

Associació Cultural E7 del Rec d’Igualada / 24/03/95 / Cultura

Associació Unesco d’Igualada / 27/04/95 / Cultura

Associació de Veïns del Barri del Sant Crist d’Igualada / 10/05/95 / Defensa dels Drets Cívics

Moixiganguers d’Igualada / 10/05/95 / Cultura

Associació d’Espectadors del Teatre l’Aurora d’Igualada / 18/05/95 / Cultura

Voluntaris Anoia / 19/06/95 / Cultura

Associació Cultural Barri dels Set Camins d’Igualada / 28/06/95 / Cultura

Cobla Ressò Igualada / 06/10/95 / Cultura

Agrupació de Defensa Vegetal de l’Anoia / 15/11/95 / Ecologia

Diables d’Igualada / 27/11/95 / Cultura

Comerciants Poble Sec-cops d’Igualada / 11/12/95 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Àrea de Recerques Arqueològiques de la Catalunya Central -Ara / 13/12/95 / Cultura

Associació per l’Espectacle Infantil i Juvenil a Igualada / 18/12/95 / Cultura

Associació de Mitjans Adventistes de Comunicació de Catalunya- Amacc / 17/01/96 / Cultura

Agrupació Gai d’Igualada Casal Ming / 06/03/96 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Igualadina Separats/des, Divorciats/des i Vidus/dues de l’Anoia / 15/05/96 / Cultura

Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola de Dansa de l’Anoia / 16/05/96 / Ensenyament

Amics del Tren d’Igualada / 20/05/96 / Cultura

Associació Cutural Família Torras d’Igualada / 20/05/96 / Cultura
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Associació Juvenil Can Ros / 13/06/96 / Cultura

Organització de Defensa dels Consumidors de l’Anoia -ODCA- / 29/06/96 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació de Botiguers del Mercat Municipal d’Igualada / 16/07/96 / Defensa dels Drets Cívics

Associació de Veïns de la Zona Residencial Les Comes I i d’Igualada- 2a Fase / 31/07/96 / Defensa dels Drets Cívics

Associació per la Solidaritat i el Joc -SOLIJOC- / 18/09/96 / Defensa dels Drets Cívics

Cocofilms, Cultural / 18/09/96 / Cultura

Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Anoia d’Igualada / 24/01/97 / Ensenyament

Dones amb Empenta / 19/02/97 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Club proHapkido Igualada / 24/03/97 / Cultura

Associació de Comerciants dels carrers de Sant Ferran, Travessies i Pl. Castells / 21/07/97 / Economia

Orgull Perico de Sarrià a Igualada / 21/10/97 / Cultura

Rondalla Musical Novaunió d’Igualada / 21/10/97 / Cultura

Centre Espirità Anoia / 28/11/97 / Ensenyament

L’Escotilló de l’Ateneu / 27/04/98 / Cultura

Associació de Gent Gran d’Igualada / 29/06/98 / Cultura

Cineclub d’Igualada / 16/07/98 / Cultura

Associació de Cuidadors Diplomats de l’Anoia / 15/09/98 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació d’Alumnes de l’Escola Pia d’Igualada / 19/09/98 / Ensenyament

Dones d’Igualada / 28/09/98 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Cultural Quatre Vents d’Igualada / 16/11/98 / Cultura

Associació Cultural Clariana / 25/11/98 / Cultura

Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia / 25/11/98 / Assistència Social

Escrividors / 25/11/98 / Cultura

Associació de Veterinaris d’Oví de Catalunya- Asvoc / 15/02/99 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació Cultural Cor de Noies Exaudio / 12/04/99 / Cultura

Associació de Comerciants Amics de la Soledat / 12/04/99 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació Cultural Taba Teatre Anoia / 26/04/99 / Cultura

Associació Cultural Dracs, Diables, Gralles i Tabals del Barri de Santa Caterina d’Igualada / 19/05/99 / Cultura

Revista d’Igualada  / 19/05/99 / Cultura

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Acadèmia Igualada Generació 98 / 26/05/99 / Ensenyament

Geonatura Igualada / 18/06/99 / Ensenyament

Associació Cívica de Suport a la Subseu d’Igualada i la Conca d’Òdena per al Fòrum Universal de les Cultures 2004 / 
29/11/99 / Sense Tipologia

Associació de Botiguers del Nucli Antic d’Igualada / 15/12/99 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Teatre del Capità Escombrall i la Seva Tropa Igualada / 12/01/00 / Cultura

Associació de Mares i Pares d’Alumnes d’Arts i Oficis Gaspar i Camps d’Igualada / 27/01/00 / Ensenyament

Associació d’Estudis Espiritistes d’Igualada / 22/03/00 / Cultura

Associació Cultural Troupe Nogensmenys / 30/06/00 / Cultura

El Viatge de la Literatura / 06/10/00 / Cultura

Amics de la Casa de la Cultura i Gastronòmica de Cal Ble / 22/11/00 / Cultura

Expedició Turpial / 01/12/00 / Cultura

Associació de Quiosquers d’Igualada / 12/01/01 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació de Taxistes de la Conca d’Òdena / 26/01/01 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Bressol la Ginesta d’Igualada / 20/02/01 / Ensenyament
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Associació de Socorristes Aquàtics Aquasos / 07/03/01 / Ensenyament

Associació de Veïns Barri de les Flors d’Igualada / 07/03/01 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Igualadina Baobab / 05/04/01 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació Carrers i Travessies Florenci Valls i Girona d’Igualada / 28/05/01 / Cultura

Ong Sembradores sin Fronteras / 18/06/01 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Lúdica d’Amics Protectors dels Animals de Companyia de l’Anoia (ALAPACA) / 05/07/01 / Ordenació de l’Espai, 
Ecologia i Habitatge

Associació per la Cultura i l’Oci de la Tercera Edat d’Igualada / 05/07/01 / Cultura

Aula de Música Tradicional de l’Anoia / 27/07/01 / Cultura

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Acadèmica Igualada 2001 / 03/10/01 / Ensenyament

Associació -BEHAR- de Solidaritat amb Bòsnia / 04/10/01 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Pedagògica Acadèmia Igualada / 31/10/01 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Tambali, Comerç Just i Cooperació / 14/11/01 / Cultura

Oci Viu d’Igualada / 23/11/01 / Assistència Social

Associació Cultura Tarica d’Igualada / 21/12/01 / Cultura

Associació Cultural Shakti ioga d’Igualada / 21/12/01 / Cultura

Associació Moto Enginy d’Igualada / 21/12/01 / Cultura

Mans Ocupades / 18/01/02 / Cultura

Apeis, Associació de Professionals i Estudiants d’Integració Social / 26/02/02 / Sense Tipologia

Finest Jamaican Sounds d’Igualada / 26/04/02 / Sense Tipologia

Associació Catalana de Reiki de l’Anoia L’Espiga / 30/09/02 / Sense Tipologia

Associació Cultural Centre Onna / 30/09/02 / Sense Tipologia

Petits Diables d’Igualada / 30/09/02 / Sense Tipologia

Associació Cultural Font de la Carota d’Igualada / 15/10/02 / Sense Tipologia

Col·lectiu d’Educadors i Educadores Infantils de l’Anoia / 04/11/02 / Sense Tipologia

Dones de les Tardes dels Dimecres d’Igualada / 04/11/02 / Sense Tipologia

Associació Cafeters Rambla Sant Isidre / 05/11/02 / Sense Tipologia

Associació d’Antics Alumnes de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (AUETI) / 13/11/02 / 
Sense Tipologia

Vella Silena, Centre d’Educació Ambiental / 22/11/02 / Sense Tipologia

Associació Amics de la Confraria de Jesús Natzarè / 16/12/02 / Cultura

2x2 Teatre Igualada / 26/02/03 / Sense Tipologia

Antigravity Flyers / 09/05/03 / Sense Tipologia

Associació de Veïns del Conjunt Residencial els Roures / 23/07/03 / Sense Tipologia

Comissió Organitzadora Festa Major Alternativa Igualada / 02/09/03 / Sense Tipologia

Associació Juvenil de Percussió Els protons / 08/09/03 / Cultura

Igualada Inquieta / 08/10/03 / Sense Tipologia

Associació Cultural Zoom Catalunya / 19/12/03 / Cultura

Associació de Consumidors Afectats pel Tancament de l’Acadèmia Wall Street, Centres d’Igualada, Sabadell i Lleida / 
31/12/03 / Sense Tipologia

Globus per Àfrica / 24/02/04 / Sense Tipologia

Associació Juvenil Haky a Sack Igualada / 05/05/04 / Sense Tipologia

Grup d’Acollida Océano / 19/05/04 / Sense Tipologia

Associació Juvenil Punt Cultural / 07/06/04 / Sense Tipologia

Associació Sociocultural Arànea / 08/07/04 / Sense Tipologia
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Capella de Música de la Tossa de Montbui - Cmtm / 15/07/04 / Sense Tipologia

Can Cantem / 21/07/04 / Sense Tipologia

Igualada Gnu/linux Users - Iglu / 21/07/04 / Sense Tipologia

Associació Juvenil la Collonada / 28/07/04 / Sense Tipologia

Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia-ACAF / 08/10/04 / Assistència Social

Associació de Voluntaris de Protecció Civil / 25/10/04 / Sense Tipologia

Associació per a la Promoció i el Desenvolupament Juvenil de l’Anoia / 25/10/04 / Sense Tipologia

Associació Lúdica La Finestra / 10/11/04 / Sense Tipologia

Associació per a la Integració i Atenció Social de Persones en Situacions Desfavorables, de Risc, Marginació i/o Necessitats 
Educatives Especials, Xiroi Anoia / 15/12/04 / Sense Tipologia

Associació per la Defensa dels Drets i les Llibertats el Mali / 16/12/04 / Sense Tipologia

Associació Amics del Lleure Projecte Actiu / 11/01/05 / Sense Tipologia

Associació Altamira, Escuela de las Artes del Rótulo / 17/02/05 / Sense Tipologia

Pothal Fulbhé (Encuentro de Fulbhe - Etnia Originaria de Guinea) Igualada - Asociación Solidaria para el Desarrollo y la 
Cooperación de Nacionales de Guinea / 03/03/05 / Sense Tipologia

Xarxa per al Desenvolupament Sostenible de l’Anoia (XADS) / 14/04/05 / Sense Tipologia

Hayma, Punt de Trobada / 02/05/05 / Sense Tipologia

Associació de Transportistes de l’Anoia / 14/06/05 / Sense Tipologia

Associació Sociocultural Músics per la Solidaritat / 17/06/05 / Sense Tipologia

Associació Cultural Trakamandanes d’Igualada / 29/06/05 / Cultura

Associació l’Oratori al Palau / 26/07/05 / Sense Tipologia

Associació Juvenil Mal de Cap / 15/09/05 / Sense Tipologia

Amics del Cavalls de l’Anoia / 05/04/06 / Cultura

Pla de la Massa d’Igualada / 12/06/06 / Ordenació de l’Espai, Ecologia i Habitatge

Associació Sadhana Centre de Yoga / 14/07/06 / Sense Tipologia

Associació de Veïns de Xauxa d’Igualada / 22/07/06 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Amics dels Parcs Temàtics / 30/12/06 / Cultura

Coral Mig To / 22/01/07 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació Cultural Directius de l’Anoia / 13/03/07 / Cultura

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Llar d’Infants la Lluna, d’Igualada / 22/03/07 / Ensenyament

Associació de Veïns, Veïnes i Comerciants de Sant Agustí i Rodalies / 22/03/07 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació Cultural El Pati d’Igualada / 20/04/07 / Cultura

Club de Fumadors de l’Anoia / 17/05/07 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Cultural Dessota (Portadors de la Imatgeria Festiva d’Igualada) / 14/08/07 / Cultura

Centre Informàtic de l’Anoia / 17/09/07 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Associació pel Foment de l’Endoscòpia Ginecològica / 15/10/07 / Cultura

Diarama Associació Sociocultural / 29/10/07 / Cultura

Associació Juvenil El Garbell / 28/11/07 / Cultura

Organización Anoia para el Diálogo y la Participación / 18/12/07 / Cultura

Trabucaires d’Igualada / 19/02/08 / Cultura

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Monalco d’Igualada / 07/03/08 / Ensenyament

Nbowm Association - Nbowm Associació per la Construcció d’Un Món Millor / 07/03/08 / Defensa dels Drets Cívics

Passos (Participació Social sos) / 08/04/08 / Cultura

Black Storm Legions Anoia Death Metal (Associació Juvenil Musical) / 17/04/08 / Cultura
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Grup de Dones Nour (Llum) / 17/04/08 / Cultura

Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Llar d’Infants la Rosella d’Igualada / 05/05/08 / Ensenyament

Associació Cultural Virgen del Rocío de Fàtima d’Igualada / 10/06/08 / Cultura

Escuderia Gtam / 10/06/08 / Interessos de sectors econòmics, geogràfics i professionals

Asociación de Vecinos para el Desarrollo de Can Ros / 20/06/08 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Esportiva Hoquei Patins Europa / 04/07/08 / Cultura

Grup d’Usuaris Catdotnet / 23/09/08 / Ensenyament

Associació Cultural Som També de Catalunya / 09/10/08 / Cultura

Associació els Barons de la Bona Taula d’Igualada / 09/10/08 / Cultura

Associació Colla Gegantera del Bisbalet / 19/11/08 / Cultura

Plataforma Familiars FM-SFC - Associació de Familiars de Persones Malaltes de Fibromiàlgia i de Síndrome de Fatiga 
Crònica / 17/12/08 / Salut

Associació Transtorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat TDAH Anoia / 05/02/09 / Salut

Associació Ball de Bastons d’Igualada / 13/02/09 / Cultura

Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí de l’Anoia (ACAPS ANOIA) / 13/02/09 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Fem Futbol Femení / 25/02/09 / Cultura

Associació Amics per la Dansa de Fàtima. ADAF / 27/02/09 / Cultura

Associació Assemblea de Joves d’Igualada / 17/03/09 / Defensa dels Drets Cívics

Associació de Cooperants Catalans de Solidaritat amb Nicaragua Nicat / 30/04/09 / Interessos de sectors econòmics, geo-
gràfics i professionals

Associació Musical Repetidor / 14/05/09 / Cultura

Associació Juvenil per la Cultura Popular / 28/05/09 / Cultura

Associació Cultural La Sala d’Igualada / 07/07/09 / Cultura

Associació de Donants de Sang de l’Anoia / 07/07/09 / Salut

Associació d’Amics de l’Òpera d’Igualada / 22/07/09 / Cultura

Associació Esportiva Bike Paradise / 31/07/09 / Cultura

Associació Catalana de Clubs d’Hoquei sobre patins Femení / 11/08/09 / Cultura

Associació de Bombers d’Igualada (ABIG) / 08/09/09 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Paranoia Accions / 08/09/09 / Cultura

Associació APROP Asociación para Promocionar y Relacionar Otros Pueblos / 19/10/09 / Cultura

Associació Amics del Rec d’Igualada / 18/12/09 / Ordenacio de l’Espai, Ecologia i Habitatge

Associació Colla de Bastoners Garrotades d’Igualada / 12/01/10 / Cultura

Associació Acció Cannàbica (Associació d’Usuaris/Usuàries de Cannabis) / 19/01/10 / Defensa dels Drets Cívics

Associació Cultural Btttrus / 19/01/10 / Cultura

Associació Sanat-Kumara / 19/01/10 / Salut

Associació Cavall de Joguina / 26/01/10 / Cultura

Associació Nous Catalans. Joves de l’Anoia / 16/02/10 / Cultura

Allplace. Associació per a la Coneixènça del Món / 08/03/10 / Cultura

Associació d’Afectats pel POUM d’Igualada a l’Àmbit d’Adoberies / 11/03/10 / Economia

AMPA, Escola Dolors Martí / 18/03/10 / Ensenyament

Associació Flama del Canigó d’Igualada / 22/03/10 / Cultura
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