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Tornen els esplais de Creu Roja Anoia a 
Piera i a Vilanova del Camí
Els esplais que Creu Roja Ano-

ia porta a terme a diferents 
pobles de la comarca, tornen a 
obrir les seves portes. 

A Piera, l’esplai obrirà tots els 
dissabtes des del 2 d’octubre fins 
al mes de juny i l’horari serà de 
16:30 a 18:30 h.  Les activitats es 
duran a terme a l’espai del car-
rer Josep Ballesteros (darrera dels 
Bombers i la Policia) i està cedit 
per l’Ajuntament de Piera. L’esplai 
està dirigit a tots els nens i nenes 
d’entre 3 i 12 anys que vulguin 
passar la tarda dels dissabtes fen 
activitats del lleure (tallers, jocs, 
sortides etc...)

El cost de l’esplai està subven-
cionats des de l’Ajuntament de 
Piera, i els pares hauran d’abonar 
10 euros d’inscripció, que es retor-
naran a l’acabar el curs.

Per altra banda l’esplai de Creu 
Roja Anoia a Vilanova del camí es-
tà dirigit a nens i nenes de 4 a 12 
anys i l’horari serà tots els dissab-
tes de 16:00 a 18:00 de la tarda. La 
Ludoteca “El Cireret” de Vilanova 
del Camí és l’espai on es realitza-
ran les activitats que començaran 
el proper 2 d’octubre i s’allargaran 
fins al mes de juny.

Les inscripcions es podran rea-
litzar demà divendres 1 d’octubre 

de 17:00 a 18:30 a la Ludoteca “El 
Cireret” de Vilanova del Camí. La 
documentació que cal portar és la 
següent: DNI del pare o la mare, 
una fotografia tamany carnet, fo-
tocòpia de la targeta sanitària del 
nen o la nena i 20 euros en efectiu 
que és el cost de l’esplai per tot el 
curs.

Per a més informació so-
bre els dos esplais poden trucar 
de dilluns a divendres de 9:00 a 
14:00 i de 16:00 a 19:00 al telèfon 
93.803.07.89 o personalment a les 
oficines de Creu Roja Anoia c/ Les 
Comes, 34 d’Igualada.

El proper 9 d’octubre, 
sortida cultural a València
El proper dissabte 9 d’octubre, la 

Penya Bon Rotllo ha previst un 
desplaçament a la ciutat de Valèn-
cia per participar en els actes del 
25 aniversari d’Escola Valenciana, 
entitat que es dedica a la promo-
ció de la llengua en les escoles del 
País Valencià, així com participar 
dels actes de la diada del 9 d’oc-
tubre.

Des d’Igualada s’organitza un 
autocar per assistir als actes, que 
consistiran en una visita a la ciu-
tat, la participació en els actes del 
25è aniversari d’Escola Valenciana, 
un dinar popular, l’assistència a la 
manifestació del 9 d’octubre i fi-
nalment l’assistència a un concert 
d’Obrint Pas. El preu de la sortida 
és de 25 euros i es poden reser-
var places trucant al 628054201 
(Pau) o bé al cafè-bar l’Envelat (c. 
Òdena, 32). Les places són limita-
des.

10 anys de la Penya 
Bon Rotllo

Aquesta sortida coincideix amb 
el desè aniversari de la Penya Bon 
Rotllo. Aquesta Penya es va pre-
sentar a la tardor de l’any 2000, i 
durant els primers anys d’activitat 
es centrà en la promoció de les se-
leccions esportives catalanes. Així, 
durant els primers anys s’organit-
zen autocars per assistir als dife-
rents partits de la selecció catalana 
de futbol, o bé d’altres seleccions 
com la d’hoquei patins.

A part dels desplaçaments, la 
Penya també organitzà diverses 

paneres de productes etiquetats 
en català, per tal de promocionar-
ne el seu consum, especialment en 
dates nadalenques i com a denún-
cia del joc de la loteria espanyola. 

En aquestes sortides, es té per 
costum editar una guia de viatge, 
batejada amb noms dels nostres 
patriotes, per tal de fer més amè 
i profitós el viatge. En elles, hi 
trobem una explicació de la per-
sona que dóna nom a l’autocar, 
així com una sèrie d’informacions 
sobre el què anem a commemorar, 
i d’altres dades d’interès.

Enguany es compleixen 10 
anys de la primera sortida de la 
Penya Bon Rotllo, i per tal de com-
memorar l’efemèride, s’organitzen 
dos desplaçaments, un a la diada 
del País Valencià (9 d’octubre) i un 
a la diada de la Catalunya Nord (a 
Perpinyà, 7 de novembre).

El Partit Popular de Piera inaugura la 
seva seu
Aquest proper dissabte, 2 d’oc-

tubre, a les 7 de la tarda, el 
Partit Popular de Piera inaugura-
rà la seva nova seu, ubicada a la 
Carretera d’Igualada, número 45, 
locals 2-3. 

A l’acte d’inauguració hi as-
sistiran el Secretari General del 
Partit Popular de Catalunya, Jordi 
Cornet; la Portaveu del Grup 
Parlamentari al Parlament de 
Catalunya, Dolors Montserrat; el 
diputat, Pere Calbó; i el President 
del Partit Popular de l’Anoia, Joan 
Agramunt. 

José Maurenza, President del 
Partit Popular de Piera i Portaveu 

del Grup Popular a l’Ajuntament 
de Piera, ha manifestat que “amb 
aquesta nova seu volem assolir 
un doble objectiu. Per una ban-
da, volem que sigui una oficina 
d’atenció als ciutadans i per ai-
xò atendrem totes les consultes i 
queixes que els ciutadans de Piera 
ens vulguin fer arribar. En aquest 
sentit, la seu romandrà oberta 
totes les tardes de 16.00 a 20.00 
hores. I, per altra banda, volem 
posar la nostra seu a disposició de 
totes les entitats i associacions del 
nostre municipi perquè la facin 
servir per celebrar les seves reuni-
ons i actes.”

Pere Calbó, diputat del Par-
lament de Catalunya, ha explicat 
que “l’obertura d’aquesta nova 
seu del Partit Popular és una fita 
molt important. En primer lloc, 
pel municipi on s’ubica que es el 
segon municipi en número d’ha-
bitants de la comarca. En segon 
lloc, perquè enforteix la presència 
i la implantació del Partit Popular 
a la nostra comarca. I, finalment, 
i més important, perquè apropem 
el projecte del Partit Popular als 
ciutadans i una nova seu sempre 
suposa una major i millor comu-
nicació amb els ciutadans del mu-
nicipi”.

A l’octubre, nou circuit d’acollida a 
Vilanova del Camí
Dimarts va començar el circuit 

d’acollida de Vilanova del 
Camí. El curs està adreçat a perso-
nes nouvingudes, homes i dones, 
majors de 16 anys i dispensa un 
diploma acreditatiu a totes aque-
lles persones que finalitzin el cir-
cuit amb un 80% d’assistència.

Com en d’altres ocasions, el 
circuit comprèn un curs de conei-
xement de l’entorn i un altre de 
català. Pel que fa al coneixement 

de l’entorn, el curs es fa els dies 
28 i 30 de setembre i 5 i 7 d’octu-
bre, de 7 a 9 del vespre, a la sala 
de formació de l’Edifici d’Entitats

El curs bàsic de català oral co-
mença el 14 d’octubre i també 
es farà en el mateix horari, és a 
dir, de 7 de la tarda a 9 del ves-
pre, dimarts i dijous a la sala de 
formació de l’Edifici d’Entitats. 
Les persones interessades en par-
ticipar poden fer les inscripcions 

a l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí.

Aquest any s’han previst cir-
cuits d’acollida només a quatre 
municipis de la comarca: Calaf, 
Vilanova del Camí, Santa Marga-
rida de Montbui i Piera.

L’Ajuntament de Carme 
ensenya les darreres 
inversions FEOSL

En la darrera convocatòria del 
FEOSL, l’Ajuntament de Carme 

optà per fer petites i nombroses 
accions que milloressin l’accessi-
bilitat i la seguretat en el poble, 
com ara rampes a l’entrada d’edi-
ficis públics, voreres amb depres-
sió, enllumenar zones fosques o 
posar baranes on hi havia perill de 
caiguda.

L’Ajuntament de Carme pro-
posa fer-ne un seguiment a peu 
el proper diumenge a partir de la 
una del migdia. El punt de partida 
és davant del Casal i és previst que 
l’acte acabi a les Fonts de Carme 
amb un petit refrigeri.

Primer acte d’afiliats i 
simpatitzants de PXC a 
Montserrat
Diumenge vinent, dia 3 d’oc-

tubre, Montserrat acollirà el 
primer acte organitzat per la dele-
gació de PXC a l’Anoia i que està 
obert a tots els seus afiliats i sim-
patitzants.

La jornada començarà a les 
10 del matí a l’esplanada del mo-
nestir de Montserrat, amb la tro-
bada i la foto de família de tots 
els assistents. Tot seguit, a les 11, 
assistència voluntària a la Missa 
Conventual. 

A ¾ d’1 del migdia, al poble 
del Bruc, visita i foto de família de 
tots els assistents davant l’estàtua 
del Timbaler del Bruc, símbol de 
la resistència catalana a l’invasor. 
A continuació, a ¾ de 2, dinar de 
germanor a l’hotel Bruc (auto-

via A-2 Barcelona-Igualada, Km 
570), a la falda de la muntanya 
de Montserrat. El preu del dinar 
és de 23 euros per als adults i 13 
euros per als nens (cafè i beguda 
inclosa). Cal fer la reserva enviant 
un correu a pxc.anoia@gmail.com 
o trucant al telèfon 620 24 44 47 
(Jordi)

Així mateix, recordar que se-
ran cinc els anoiencs que aniran a 
la llista per Barcelona en les elec-
cions al Parlament de Catalunya 
del proper 28N. Són: Robert Her-
nando (Igualada) en el número 7, 
Maria Dolors Tomba (Piera) en el 
número 35, Germà Valero (Iguala-
da) en el número 38, Sergi Balcells 
(Vilanova) en el número 61 i Cristi-
na Medina (Igualada) en el 67.

Nous cursos de formació 
contínua de la Unió 
Empresarial de l’Anoia
La UEA ja té a punt el programa 

de cursos de Formació Contínua 
d’aquest curs 2010-2011; aquest 
programa formatiu va adreçat a 
treballadors prioritàriament ocu-
pats i, enguany, també estarà 
obert a persones en situació de 
desocupació. Els cursos estan sub-
vencionats pel Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya i 
el Fons Social Europeu.

El programa formatiu es divi-
deix en 5 àrees formatives: idiomes 
(anglès diversos nivells), informàti-
ca (ofimàtica, Word, Excel, Access, 
disseny pàgines web), recursos hu-
mans (com parlar en públic, coac-
hing, direcció i conducció d’equips 

de treball), administració (nòmi-
nes i seguretat social) i per a nous 
emprenedors . Un ampli ventall 
de cursos per escollir el que més 
s’adapti a les vostres necessitats i a 
les de la vostra empresa.

Per formalitzar la inscripció 
cal passar per l’oficina de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (Crta. de 
Manresa, 131) i portar: fitxa d’ins-
cripció complimentada (la troba-
reu a www.uea.cat), fotocòpia del 
DNI i fotocòpia de la capçalera de 
la darrera nòmina o del darrer re-
but d’autònoms.

Les places són limitades. Més 
informació de cada curs al web: 
www.uea.cat.



27OPINIÓ30 de setembre de 2010

Qui ja ho sap tot que 
no vinga a escoltar-me
Un cop he acabat d’escriure l’ar-

ticle m’ha vingut al cap aques-
ta cançó d’en Raimon. Per això he 
agafat les dues primeres línies com 
a títol.

Per a ICV, la sortida del con-
flicte en el que ens ha col·locat 
la sentència del TC cal buscar-la 
de manera conjunta amb altres 
forces polítiques, buscant el mínim 
comú denominador que ens unei-
xi. Aquest és un conflicte entre 
Catalunya i l’Estat i la política ens 
ha de donar els instruments per 
resoldre’l. Nosaltres creiem que cal 
recuperar tot l’Estatut, dur a ter-
me la reforma federal de la Cons-
titució on s’hi reconegui el dret 
a l’autodeterminació i posar en 
marxa mecanismes per exercir el 
dret a decidir.

No és un conflicte en el si de 
la societat catalana i per ICV l’es-
sencial és mantenir la cohesió so-
cial. No podem trencar la societat 
catalana. S’ha de tenir voluntat 
de guanyar, de majoria, no d’acon-
tentar a una minoria per més ac-
tiva que aquesta sigui i per molt 
valuosa que sigui la tasca que la 
societat civil ha dut a terme en 
les mobilitzacions ciutadanes que 
han fet possible organitzar refe-
rèndums en moltes poblacions ca-
talanes.

No compartim la concepció 
del dret a decidir equiparat a un 
plebiscit en favor de la indepen-
dència. El dret a decidir és un pro-
cés social i polític de deliberació 
i decisió que ha de finalitzar en 

la realització d’una consulta que 
sotmeti a consideració de la ciuta-
dania tres opcions: per una banda, 
el manteniment de la situació ac-
tual; per l’altra, esdevenir un estat 
federal i, també, la independència. 
I no es poden forçar etapes de for-
ma artificial per interessos electo-
rals de partit. La moció presentada 
per part d’ERC en el darrer ple de 
l’Ajuntament d’Igualada, va en 
contra de la voluntat expressada 
per la ciutadania de Catalunya de 
forma unitària, cívica, massiva i pa-
cífica el passat 10 de juliol. Trenca 
l’esperit d’unitat que va fer sortit 
a tanta i tanta gent aquell dia.

Estic orgullosa de militar en 
una coalició, ICV-EUiA, on hi ha 
federalistes, sobiranistes i inde-
pendentistes que compartim un 
mateix projecte de transformació 
social.

I jo, que em considero catala-
nista des de fa molts anys, tam-
bé em declaro federalista. Perquè 
comparteixo els ideals del fede-
ralisme, l’ètica del federalisme, el 
gust per la convivència dels qui 
són diversos. Darrera del federa-
lisme hi ha uns valors radicalment 
democràtics: la llibertat, la solida-
ritat o la fraternitat.

En una Catalunya, en una Es-
panya i en una Europa complexes 
i de creixement interdependent, 
el federalisme és qui millor dóna 
resposta als reptes d’avui. 

Montserrat Mateu, membre 
d’ICV Anoia

La secció de “Cartes dels Lectors” és una tribuna oberta al que els nostres 
lectors vulguin manifestar. Per a la seva publicació, els escrits que ens vul-
gueu fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament 
identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuo-
sos amb les persones i institucions i que tinguin una llargada màxima de 
20 línies; en cas de tenir més extensió, no podem garantir la seva publica-
ció per motius d’espai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessària-
ment amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

Crida als 
aturats 
de l’Anoia

Sóc un aturat de Capellades, 
com molts més en aquesta comar-
ca, la de més atur de Catalunya.

Molts estem immersos en 
aquest entramat del Programa IPI 
(sindicats, Fundacions, etcètera) on 
ens envia el SOC, tot subvencionat 
pel Fons Social Europeu (EU).

Com molts, jo sols cobro la 
PRODI (426 euros) i d’altres ni això. 
Sempre estem sota l’amenaça de 
que si et negues perds el subsidi, 
si no fas cursos el mateix. Potser el 
Govern de Madrid i el que tenim 
a Catalunya es creuen que amb el 
que ens donen ens en sobra per 
anar d’un costat cap a l’altre, i la 
meva opinió, com la de molts, és 
que això no és així.

Tot plegat no serveix per res, 
només serveix perquè les entitats 
esmentades es lucrin a les esque-
nes dels aturats. Quin nou negoci 
per tots ells, renoi!

Ara ens proposen vaga gene-
ral. Tot s’arreglarà? Hem de con-
fiar en els sindicats convocants de 
la vaga, CC.OO i UGT? No podem 
confiar en aquests esbirros del 
PSOE, PSC, ERC, CiU, ICV-EUiA, PP, 
etc. Només cal recordar al secre-
tari nacional de CC.OO com s’ha 
solidaritzat amb nosaltres, fent el 
creuer que en un futur podrà fer 
qualsevol treballador.

Jo, aturat i militant del Partit 
per Catalunya (PxCat), un partit de 
treballadors-res nacionals que de-
fensa els nostres drets per damunt 
de tots els que no ho són. Estem 
tips dels privilegiats per la nause-
abunda política de que tot el que 
ve de fora s’ha de protegir, ja que 
els nacionals ja sabem espavilar-
nos solets.

Faig una crida a tots els tre-
balladors actius o no, de la nostra 
comarca, a agrupar-nos en un Con-
sell d’Auto-defensa dels Drets dels 
Treballadors Autòctons, per ser to-
talment autònoms en la recerca i 
defensa del Dret al Treball adquirit 
tan sols per ser nascut aquí de fa 
generacions, pares, avis, etcètera.

Endavant i ànims. Junts ho po-
dem fer, “Un treball intens tot ho 
venç”. Informa’t a: atur@informa-
tiu.info.

Jaume Perciva Munné

El carrer Major 
en peu de guerra. 
Els veïns estan 
en contra de les 
contribucions 
especials

En el ple de juliol de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí: PSC, 
IC-Verds, CIU i ERC van votar a fa-
vor d’imposar contribucions espe-
cials als veïns del carrer Major i uns 
altres. El grup IPV-VV vot en con-
tra i es va oposar frontalment. Es 

va repetir l’escena de l’any passat 
amb les contribucions del carrer 
Sant Isidre.

ERC votava al.legant que li 
semblava bé que els veïns pagues-
sin una part del carrer.

La resta de grups PSC, IC-Verds 
i CIU perquè és lògic que paguin, 
els seus habitatges es revaloritzes-
sin. D’un cop de ploma, en plena 
crisi, amb Vilanova al capdavant 
de l’atur a Catalunya, amb veïns 
amb ingressos baixos, sense que 
ningú els hagi preguntat abans 
si volien pagar o no, ara els amos 
del carrer Major i Sant Isidre se-
ran més rics perquè els seus habi-
tatges seran millors, per favor un 
respecte per als veïns. Gestionar 
amb els diners dels altres és molt 
fàcil. Damunt s’ha comentat que 
l’any proper paguessin encara més 
IBI, clar com el seu carrer serà de 
luxe (semi-peatonal), l’ajuntament 
podrà aplicar per a aquests carrers 
(Major, Sant Isidre i Santa Llucia), 
un coeficient superior i augmentar 
el rebut de l’IBI encara més. Premi 
sorpresa per després de les muni-
cipals. Avui sabem que hi ha veïns 
de primera i de segona, uns pa-
guen contribucions i uns altres no 
com els del carrer de Santa Llúcia, 
un carrer asfaltat fa 4 anys, just 
uns dies abans de les votacions. 
Després de 3 reasfaltats ha acabat 
la seva execució, amb desperfectes 
encara per solucionar. Si IPV-VV té 
opció de governar no cobrés mai 
contribucions en aquells carrers ja 
urbanitzats. Els impostos no són 
solament per a sous i dietes, són 
per a manteniment.

Senyors regidors que han vo-
tat a favor: per què uns carrers 
paguen un alt percentatge i al-
tres menys o gens, per què a uns 
carrers se’ls assigna subvenció i a 
d’altres no, perquè hi ha ciutadans 
de primera i de segona. Aquesta 
forma de governar que tracta als 
veïns amb diferències, no és jus-
ta. De què depèn votar a favor o 
en contra: si m’afecta a mi, per 
simpatia, per desconeixement, per 
què? Votar i decidir és molt més 
seriós. La pregunta final és: la pro-
pera coalició que governi Vilanova 
estarà formada per PSC-IC-Verds-
CIU-ERC?, perquè últimament així 
ho sembla. Vostè vol que aques-
ta situació vagi continuant o està 
disposat a canviar. Fins a quan va 
aguantar vostè.

Ana Sevilla Martínez 
Responsable de Premsa de 

Veïns amb Veu - Independents per 
Vilanova

Independència
A principis del segle XXI la na-

ció catalana necessita, per accedir 
a la independència, el vot d’uns 
ciutadans anys ha arribats al país, 
obstinats a difondre la llengua de 
Castella; els impulsos del sobiranis-
me han inventat un “catalanisme 
transversal políticament correcte”, 
que no qualla ni en la part alta de 
la societat on hi ha l’estament bur-
gés, ni a baix on mal viu la classe 

menystinguda. El nou ideari inde-
pendentista estimula uns avantat-
ges econòmics bastant incerts, i no 
tant, una identitat pròpia descafeï-
nada en l’exòtica manera de viure; 
actualment alguns homes i dones 
imbuïts de sentit pràctic, militen 
en diferents partits polítics només 
per les expectatives d’uns guanys 
crematístics més o menys propers.

La Catalunya moderna esde-
vé un àmbit de cultures diferen-
ciades, i la necessitat de trobar el 
denominador comú que permeti 
mobilitzar majories artificials, obli-
ga a emprendre camins nous per 
defugir el domini de Madrid; no 
obstant, la globalització imperant 
afecta d’una manera negativa el 
nacionalisme català; ara, el con-
junt de catalans no viu integrat en 
una mateixa llengua, ni en iguals 
costums, ni tan sols en idèntics va-
lors; la nació catalana dista de reu-
nir les característiques d’un poble 
amb cara i ulls, dotat d’un cos i 
esperit ferm; i això pot conduir a 
una unitat fràgil propensa a dilu-
ir-se sense suficient empenta per 
enllestir ben acabat el projecte in-
dependentista.

Els historiadors narren els fra-
cassos que Catalunya ha repetit 
en el desig d’esdevenir un Estat; 
sense èxit ho intentà Pau Claris 
a l’any 1640, Francesc Macià a 
l’any 1931, Lluís Companys a l’any 
1934, i a l’any 2010, quan pesa 
feixuga damunt les espatlles una 
enorme crisi econòmica vista a ve-
nir de lluny, i dissimulada per uns 
mals polítics ben pagats, esclata 
l’afany d’una Catalunya sobirana. 
El centralista poder econòmic sap 
que se’l necessita per millorar la 
productivitat, incentivar l’esforç, 
abandonar el panxacontentisme i 
continuar l’existència sense estirar 
més el braç que la màniga.

Un totpoderós capitalisme més 
potent que cap govern, camuflat 
en multinacionals i societats anò-
nimes sortirà reforçat de la reces-
sió; negociarà en un mercat on 
regeixen les lleis de l’oferta i la 
demanda, i dotat de tecnologia 
punta amb personal seleccionat, 
assolirà més producció utilitzant 
menys obrers.

La Catalunya independent alli-
berada de pagar impostos a Espa-
nya, no serà un país sense classes 
socials benestants i depauperades; 
en aquesta terra, continuarà ha-
vent-hi persones senzilles felices 
amb un sou minse, i d’altres amb 
una molt bona nònima agobiades 
en despeses i ostentacions.

Josep Suriol Solé

Coses de casa 
nostra

Nosaltres el que som --va dir-
me una persona coneguda dels 
Hostalets--: Solidaris! Caram amb 
la solidaritat! Quedo corpresa, em 
trobo enfonsada pel gran altruis-
me del poble veí. Mira que fa anys 
que són solidaris. Això és digne 
del rècord Guinnes. A mitjans dels 
setanta ja van començar l’aboca-
dor... encara que deien que era 
clandestí. Les autoritats es veu que 
estaven molt distretes, però això 
és pecata minuta. El 5 d’octubre 
de 1985 va ser legalitzat i beneït 
i la gent va continuar la seva so-
lidaritat, cada any que passa més 
i més forta i ferma. Ja porten 35-
37 solidaris anys. Diré però, que 

el que de veritat m’emprenya és 
que vulguin fer-nos veure a galet 
perquè... serien igual de solidaris 
si tants i tants milions no entres-
sin a aquest poble? Ara pateixo. 
Ara penso en Baltasar (no el rei 
mag), en BALTASAR, Francesc (el 
mediambiental), dels grandilo-
qüents discursos i de la seva mania 
de posar-nos al més alt d’Euro-
pa. Precisament ara podria fer el 
gran discurs de la seva vida: no 
volen a Serós l’abocador (com els 
del Garraf). No saben on posar 
el magatzem nuclear ATC (Alma-
cén Temporal Centralizado). Ara 
és l’hora d’estar alerta. L’Anoia és 
pobra, però això sí, SOLIDÀRIA I 
TERRA D’ACOLLIDA: Baltasar, o 
ara o mai! Seria espaterrant sen-
tir-te. Seria d’èxtasi al dir-nos que 
estavèm al punt més alt del món. 
Tots quedaríem contents i atano-
cats com sempre.

Sí, el camí que s’ha fet de pas-
seig en un lateral del torrent del 
“gall mullat” té uns racons om-
brívols i plens de vegetació on 
s’està molt bé. Els enllaços o pas-
seres que travessen d’un costat a 
l’altre donen el toc de seguretat 
per travessar d’un costat a l’altre 
per la manera que estan fets.Tot 
i així, anant una mica pensant en 
les mussaranyes, vaig trobar-me 
amb una fusta que si em descuido 
em fa aterrar. Crec que les me-
ves vambes espaterrants, negres i 
amb adornaments blancs com la 
neu, així mateix com els cordons 
que sobresortien per la seva blan-
cor immaculada, no van permetre 

que anés de nassos per terra. Això 
no és més que una poc important 
anècdota que no treu ni mica de 
mèrit a aquest camí, que pot ser 
un recorregut sovintejat.

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera - Anoia (rica en aboca-

dors, presons i males comunicaci-
ons... i què?)

Cap a un nou 
valor

En aquesta nostra societat es 
donen versions diferents sobre el 
fenòmen de la immigració de cul-
tures més pròximes a nosaltres, 
no creant sensació d’amenaça, en 
canvi els que s’anomenen sense 
papers indocumentats i que prove-
nen de països més pobres i cultu-
ralment diferents al nostre, sense 
mitjans i buscant la supervivència 
pròpia i de la seva família, a ve-
gades sembla com una amenaça 
per a la societat. Arribem a dues 
respostes, racistes i de caràcter vi-
olent.

Els mitjans de comunicació són 
un reforç de la idea d’immigració 
i altres qualificatius negatius. En-
cara que a Catalunya no es viu un 
fenòmen acusat d’una immigració 
tan intensa com en altres països, 
és cert que les previsions futures 
apunten que s’acosta un augment 
del número d’immigrans.

Estem preparats per la inter-
culturalitat?. La defensa dels drets 
humans i la igualtat entre les per-
sones, és només per als espanyols 
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o per a tota persona vingui d’on 
vingui. Segurament moltes perso-
nes, individualment, comparteixen 
aquestes afirmacions, fins i tot po-
den mostrar ofensa però és cert 
que hi ha una sèrie de paraules 
que són topics que hi són presents. 
Uns diuen que són mentiders, al-
tres roben, altres són vagos, els 
negres inferiors als blancs... són 
prejudicis socials, és dir pendre 
afirmació i jutjat sense conèixer.

Hem de respectar les diferents 
formes d’entendre la vida. Les per-
sones són portadores d’una cul-
tura però no són cultures les que 
entren en contacte, sinó persones. 
Si actuem pel repecte a les per-
sones per damunt de la seva cul-
tura de procedència, prevaldrà la 
convivència pacífica la tolerància 
davant comportaments violents i 
de marginació.

No és gaire fàcil però tots te-
nim dret a la vida.

Marisa Yagüe

Al Sr. President 
de Fira d’Igualada

Faig referència al contingut de 
la seva resposta a la meva reflexió 
constructiva sobre el present i el 
futur de Fira d’Igualada, que no 
em sorprèn, i ara la polèmica està 
més oberta que mai. És d’agrair, 
doncs aquest era l’objectiu. 

Accepto la invitació per trobar-
nos, on espero confirmar que les 
qüestions plantejades són certes, 
més que certes. A l’espera de la 
convocatòria, per la meva part, 
dono la polèmica per tancada i 
finiquitada.

Cordialment,
Jaume Rodríguez i Enrich

Igualada

Carta oberta 
a l’Alcalde 
d’Igualada

A L’Enllaç del 16 de setem-
bre llegeixo les seves manifesta-
cions sobre la situació financera 
de l’Ajuntament i no vull deixar 
passar per alt el dret que, com 
a “administrat”, tinc a demanar 
aclariments i a dir-hi la meva quan 
convingui. 

No disposo de dades sobre la 
situació financera de l’Ajuntament 
i per això m’agradaria saber què 
vol dir per a vostè “raonablement 

positiva i normal”. Li dic perquè 
suposo que, no només a mi si no a 
molts igualadins, ens tremolen les 
cames quan des de la Casa Gran i 
de manera aparentment espontà-
nia es fan declaracions d’aquesta 
mena. I és que es fa difícil compa-
ginar el compliment del progra-
ma d’inversions amb unes finances 
“raonables” quan és manifesta-
ment cert que els ingressos han 
disminuït. Seria bo que en lloc de 
parlar de manera tant etèria que 
no ens aclareix res, ens digués clar 
i català quina és la xifra d’endeu-
tament total de l’Ajuntament i 
empreses municipals. 

Per altra part, trobo agosarada 
l’afirmació (que no és la primera 
vegada que llegeixo) de que el 
govern de l’Entesa per Igualada ha 
baixat el deute de la ciutat en l’ul-
tima dècada. La forma de demos-
trar-ho, basada en una comparació 
percentual (99% actual contra el 
119% de l’any 1.999) no em tran-
quil.litza. Miri, no li diré pas que 
no tingui raó, però per més segu-
retat de tots plegats, m’agradaria 
que ens expliqués quina és la base 
de càlcul d’aquests percentatges.  
Per que per posar un exemple ben 
fàcil d’entendre, resulta que  99% 
de 100 és 99 i el 119% de, diguem 
75 és 89,25. Oi que m’entén?.

Per altra part, em sembla fan-
tàstic que l’Ajuntament doni ocu-
pació a persones aturades, encara 
que siguin contractes temporals 
(com els 76 que anomena. Dels 
altres no en tinc  coneixement), 
però la pregunta que em barrina 
és si era realment necessari en-
greixar més la ja dimensionada 
plantilla municipal perquè, dins 
l’Ajuntament, no hi ha cap depar-
tament sobredimensionat, és a dir, 
amb personal sobrer i de possible 
reciclatge?. Passa que molts “ad-
ministrats” en un moment o altra 
hem descobert que entre el desori 
organitzatiu, la superposició d’or-
ganismes amb funcions duplicades 
o no clarament delimitades, etc. 
l’Administració té tendència a que 
sigui l’òrgan qui creï la funció. I 
si la plantilla actual està dimen-
sionada (no tinc coneixement de 
que s’hagi fet cap ajust) segons les 
necessitats o conveniències dels 
moments de màxima eufòria, dic 
jo que potser ara tocaria desinflar. 

Posats a fer, permeti’m que 
li corregeixi una afirmació. Allò 
de que “l’objectiu del govern és 
garantir llocs de treball...” queda 

molt maco de dir i sona bé, però la 
realitat, massa vegades oblidada, 
és que l’objectiu realment priori-
tari de tot govern local no és al-
tre que administrar amb eficàcia. 
Agrada molt parlar de “govern” i 
de “governar” i en canvi s’oblida 
que essencialment, l’Ajuntament 
és un Ens d’administració. 

Ah! I el POUM?. Què n’hem 
de dir?. Personalment penso que 
el problema del POUM, que te-
nia algunes coses bones i moltes 
de dolentes, és que es va redactar 
seguint unes pautes definides des 
d’una “lògica de govern”, però 
d’esquena a la Ciutat i a la ciu-
tadania. Mano, doncs decideixo. 
I evidentment, aquest no era el 
camí.  

Ara, però, pels seus comenta-
ris es podria interpretar que si la 
fàbrica de Chery no ve a la Conca 
serà per culpa dels que van obte-
nir la retirada del POUM. Trobo i 
disculpi la franquesa, sense sentit 
aquest comentari. Sobretot men-
tre no s’aclareixi què hi ha de real 
i què de cortina de fum per part 
no només de vostè si no també 
dels de la capital. 

És veritat que vol lluitar per 
la comarca? Doncs lluiti per les 
comunicacions, que són la porta 
d’entrada necessària per a qualse-
vol projecte de futur que no sigui 
una volada de coloms.

I com que ja m’he allargat 
prou, em quedo amb les ganes de 
seguir amb el tema del pont de 
Fàtima, símbol (segons vostè) de 
la mobilitat sostenible. Si L’Enllaç 
m’ho permet, ja hi haurà temps 
per parlar-ne.

Jaume Rosich i Balcells

Cristians de base 
i espiritualitat

Són dues paraules que última-
ment he sentit o he llegit en la 
premsa o per boca dels amics. Cris-
tians de base han preparat una re-
buda gens còmoda al Papa Benet 
XVI, vaig llegir, per què volen fer 
això i qui són els autotitulats cristi-
ans de base? Són de domini públic 
les divergències entre l’església 
oficial i els grups de persones, amb 
sacerdots inclosos, que formen 
part d’aquells creients que estan a 
peu de carrer i que veuen la reali-
tat quotidiana molt diferent de les 
jerarquies o d’aquells grups també 
de cristians que s’envolten d’una 
fe dogmàtica i que, per desgràcia, 
s’allunya de la realitat del món ac-
tual. Què els passa a aquests grups 
de base? Doncs els passa que les 
seves creences i la seva praxis fan 
veure el camí moltes vegades dis-
par entre les dues formes de fer 
església. He tingut familiars, però 
sobretot un cosí de Barcelona cris-
tià de base fermíssim, que m’ha 
fet conèixer la seva filosofia de 
pensar i sobretot d’actuar, no obs-
tant coneixent ell la meva manera 
agnòstica de pensar. He conegut 
al llarg del temps la seva manera 
pràctica d’entendre la religió i per 
tant puc afirmar amb rotunditat 
que és un home honest, just i ge-
nerós amb escreix cap als altres, i 
si d’això se’n diu un cristià de soca 
rel, reconec que falta molta gent 
com ell i que tant de bo creixin i 
s’estenguin, doncs farien una soci-
etat més justa. 

Seria també interessant que 
la jerarquia, incloent-hi el Papa, 

prenguessin nota d’aquesta forma 
de fer església, que considero una 
forma correcta d’entendre la reli-
gió: unint creences (espiritualitat) 
i pràctica. Pensem que l’espiritua-
litat no és patrimoni únic de cap 
religió. 

Si voleu una forma d’entendre 
què vol dir aquesta paraula, us 
recomano que aneu a Poblet i us 
ompliu del lloc, i si podeu llegiu 
els escrits de monjo del monestir 
Agustí Altisent, ja mort. Fins i tot 
agnòstics o creients d’altres religi-
ons s’acosten a Poblet a nodrir-se 
del què vol dir espiritualitat. 

Galo Ball i Ratés
Igualada

Les promeses 
electorals són per 
a complir-les

En una recent entrevista, el Sr. 
Aymamí, alcalde d’Igualada, afir-
mava, entre d’altres coses, que 
s’està complint el programa d’in-
versions previstes en l’actual legis-
latura, i diu que les úniques inver-
sions que de moment no es duran 
a terme seran el Centre Cívic del 
barri de Set Camins i la remodela-
ció de la plaça Castells.

Voldria fer-li memòria de que 
en l’últim programa electoral de 
l’Entesa hi figurava la construc-
ció d’un parc urbà al barri de 
Montserrat, en la franja de terreny 
entre el carrer M.J. Forn i la carre-
tera de sortida o entrada a Iguala-
da entre el pont de Can Mateu i el 
de Can Busqué, i cal recordar que 
les promeses electorals són per a 
complir-les.

La legislatura municipal està 
pràcticament acabada i d’aquest 
parc ni tan sols se n’ha parlat.

Algú de l’Ajuntament podria 
informar de quines previsions hi 
ha sobre aquesta qüestió?

V.S.

Hereu de les 
virtuts del pare

En Víctor Doncel i Quintana, 
que l’any 1966 arribà a Igualada 
procedent d’Iznájar (Córdoba) 
“con lo puesto”, començà a treba-
llar en la construcció, passant a fer 
de viatjant de productes alimenta-
ris i, seguint la ferma voluntat de 
dedicació al món de l’automòbil, 
s’estrenà treballant amb el Sr. Julio 
Alonso, representant de les mar-
ques 4X4 Suzuki i Land Rover. Al 
rebre una oferta de la casa Ford, 
l’acceptà treballant-hi com a ve-
nedor durant deu anys, i veient la 
seva oportunitat, creà el seu propi 
negoci d’automòbils d’ocasió a la 
carretera de Valls número 2 del 
municipi de Santa Margarida de 
Montbui. I quan a través de la se-
va honorabilitat el local se li feu 
petit, es traslladà al carrer Almeria 
7-9 de la mateixa localitat. Actual-
ment l’empresa la regenta el seu 
fill Jordi Doncel i Sánchez, digne 
representant del seu pare.

Aquesta història és una dedi-
catòria a tots aquells immigrants 
que amb esperit de superació i 
ganes de servir han tingut com a 
bandera el treball i la dignitat, i 
ens han demostrat allò de que vo-
ler és poder, sense estalviar ni un 
duro de coratge. Espero que això 
serveixi d’exemple, ja que les coses 
no plouen del cel.

Aclariment
A l’article del  proppassat dia 

23, en esmentar l’aniversari matri-
monial entre el Josep i la Remei, 
els cognoms de Josep són: Figue-
res i Antolí, i no Carreres-Abdolí. 
Demano disculples. Gràcies.

Joan Pujol Bartrolí
Els Hostalets de Pierola

PxCat de 
Capellades vol 
fer públic un 
presumpte tràfic 
d’influències 
municipal

Un dels treballadors de l’em-
presa adjudicatària de les més 
importants obres al municipi té 
influències i vincles familiars a 
l’ajuntament capelladí 

El Partit per Catalunya (PxCat) 
a Capellades vol posar de manifest 
davant l’opinió pública coincidèn-
cies massa sospitoses.

Hem de recordar que fa uns 
cinc anys que es va aprovar una 
obra pública al municipi per a 
construir una biblioteca munici-
pal. Aquest nou equipament apor-
ta una sèrie de maldecaps per a 
molts veïns, a part de trigar en 
la seva construcció uns cinc anys 
per acabar-la i a dia d’avui encara 
no està inaugurada. Cal recordar 
que aquesta obra està finançada 
per la Generalitat de Catalunya. 
L’empresa adjudicatària va ser la 
Constructora de Calaf.

Novament l’altra obra més sig-
nificativa, pressupostàriament par-
lant, d’aquest ajuntament també 
acaba adjudicada a la Constructora 
de Calaf. L’adjudicació de les obres 
de Projecte Museu Neandertal de 
Catalunya, 1a fase: Pas subterra-
ni de connexió entre el jaciment 
arqueològic de l’Abric Romaní i 
l’edifici central per a l’Ajuntament 
de Capellades.

Aquestes són les dues obres 
més importants i amb més pressu-
post d’aquesta i la passada legis-
latura.

El govern municipal podrà par-
lar de coincidències. Però alguns 
creiem que les coincidències no so-
len ser perquè sí. Però tothom sap 
a Capellades les vinculacions fami-
liars entre un treballador destacat 
de la Constructora de Calaf i un 
membre destacat del nostre ajun-
tament. Per a uns això serà una 
mera coincidència i per a altres un 
presumpte tràfic d’influències.

El que sí és notori i no podem 
maquillar és que aquesta empresa 
és de fora del nostre municipi. Cal 
recordar que molt pocs llocs de 
treball ha generat dins el munici-
pi, amb unes xifres que ronden els 
400 aturats i segueix en alça.

PxCat vol recordar que el pas-
sat dissabte es va reunir a Capella-
des el seu Comitè Executiu (màxim 
òrgan del partit) i va aprovar el 
programa electoral per a les prò-
ximes autonòmiques. El projecte 
que lidera Mateu Figuerola se cen-
trarà en els problemes derivats de 
l’islam, la immigració, la corrup-
ció, el racisme, el terrorisme, l’atur, 
la seguretat ciutadana, etc., des 
del punt de vista de la vertebració 
ètica i institucional de la nostra 
identitat.

Sectorial de comunicació del 
Partit per Catalunya (PxCat)

Per al departament d’Aprovisionament 
es selecciona una persona apta per al lloc de 

COMPRES i CONTROL
-  Anglès parlat i escrit (es valoraran altres 

idiomes).
-  Responsable, bon tracte personal, sentit 

comú.
- Coneixements informàtics.
-  Condicions i sou a negociar segons valors 

aportats.
- Lloc de feina: Igualada.

Interessats/des, escriure CV amb fotografi a recent i 
amb la ref. “Compres” a: L’ENLLAÇ - Passatge de la 

Tossa 8, 3r, 08700 Igualada.
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COSES PETITES Jordi Dalmau

Diverses millores

1.- En la primera fotografia d’avui podeu veure com la brigada 
d’obres de l’Ajuntament està fent millores a les voreres del carrer Salva-
dor Espriu, al polígon residencial de Les Comes, molt a prop de l’escola 
dels Maristes. Els arbres les havien aixecat i ara cal tornar a deixar les 
voreres practicables.

2.- Al carrer Sant Antoni de Baix han tallat les males herbes que impe-
dien el pas de les persones per la vorera baixant a mà esquerra.

I 3.- Ja han retirat les deixalles del carrer Molí de l’Abadia, que comu-
nica amb el carrer del Rec, al barri de les adoberies, i que havíem denun-
ciat fa uns dies. Esperem que no n’hi tornin a abocar.

Connexió 
elèctrica que 
molesta

Una lectora ens ha demanat que 
parlem del carrer Sant Carles, gaire-
bé a la cantonada del carrer Esquila-
dors. Estan fent obres en un immo-
ble i fa temps van col·locar aques-
ta caixa de fusta per a protegir les 
connexions elèctriques. Com que la 
vorera és estreta, la caixa es troba a 
l’alçada de les persones, i com que hi 
ha vehicles aparcats, els vianants no 
poden passar. Convindria que bus-
quessin un altre emplaçament que no molestés el pas per la vorera.

Boca de bombers sense 
protegir

Davant mateix de l’escola de música, al passeig Verdaguer, hi podeu 
veure aquesta boca d’aigua que utilitzen els bombers, que es troba ober-
ta i amb el perill que alguna persona la pugui manipular. Algú va tirar 
per terra les dues tapes vermelles que la protegien. Seria interessant que 
tot tornés al seu lloc.

L’ESBARJO Sebastià Borràs

Tardorals
Hem entrat a la tardor com si 

volguéssim immergir-nos en 
la celebrada llei de Murphy quan 
assegura que qualsevol cosa sus-
ceptible d’anar a pitjor és segur 
que empitjorarà. Dic això perquè 
la setmana passada vam comptar 
amb un bon ventall de notícies 
que anaven pel camí de l’esmen-
tada i humorística llei. Amb el seu 
permís podríem seleccionar-ne 
tres: la vaga general que és pos-
sible que hagi entorpit d’alguna 
manera en l’edició d’aquest dijous 
tot i que diguin que la llibertat de 
circulació d’opinions i premsa sigui 
gairebé sagrada, dependrà del 
que de debò hagués passat ahir; la 
congelació de pensions, llevat de 
les més paupèrrimes les quals, com 
a tals, pujaran paupèrrimament, 
especialment si ho comparem, per 
exemple, amb la pujada de la fac-
tura de la llum; la tercera seria 
el túnel que s’està foradant sota 
el carrer Mallorca de Barcelona 
per tal que pugui passar-hi l’AVE, 
especialment ara que s’apropa la 
vinguda del papa Benet XVI per 
tal d’inaugurar el temple de la 
Sagrada Família projectat per Gau-
dí i declarar-lo, el 7 de novembre, 
si no ha caigut, basílica.

La vaga general, consensua-
da però no del tot, se suposa que 
com altres, haurà comptat amb 
els piquets teòricament incontro-
lats i que en les notícies aparegu-
des avui en la premsa haurà estat 
un èxit, segons els uns, un fracàs 
segons uns altres, i un estrepitós 
fracàs segons uns tercers. De fet, 
en el moment d’esbargir-me des-
envolupant aquest esbarjo, deu 
haver estat un èxit en la creació i 
manteniment de llocs de treball, 
ja que han aparegut cartells i notí-
cies arreu per tota la pell de brau, 
illes i places de soberania. Vol dir 
que, d’entrada, hi ha hagut feina 
i cal suposar que també n’hi haurà 
per treure cartells i comentar la 
jugada uns quants dies. No molts, 
ja que tots sabem que les notícies 
són engolides per altres de major 
immediatesa.

La congelació de les pensions 
ja és una altra cosa. De cara a 
l’economia estatal èxit segur. Un 
èxit tan gran com el personal afec-
tat. Un personal, d’altra banda, 
que sovinteja en els elogis verbals 
per haver treballat de valent i por-
tat el país a fites anys ha impen-
sables. Cal suposar que és veritat 
que el país els ho agraeix. Però 

els seus administradors econòmics 
els claven clatellada. On s’és vist 
haver treballat de valent des de la 
infantesa i haver sobreviscut fins 
avui i a més a més, o qui sap si tal 
vegada per això, havent fumat ta-
bacs de baixíssima qualitat durant 
molts anys? Un 1% de pujada en 
les anomenades no contributives 
quedarà curt davant el 4,6% que, 
de debò, haurà pujat l’electricitat.

Per últim, si és cert com han 
assegurat uns i altres, que la tune-
ladora es trobava a uns 250 metres 
del temple de la Sagrada Família 
la setmana passada, a la velocitat 
mitjana de perforación que faci-
litaren, lleis de Murphy a banda, 
arribarà allí a mitjans d’octubre. 
Podria donar-se el cas, ja que els 
tribunals solen anar a una veloci-
tat mitjana inferior, que abans de 
l’arribada papal dictin sentència 
donant la raó als qui impugnaren 
el pas de l’AVE per carrer Mallorca. 
La pregunta, després de la gran 
difusió d’imatges del túnel feta 
la setmana passada seria: caldrà 
tapar-lo? Es farà cerimònia oficial 
de la tapada si és el cas?

No em negaran que, atés el 
temps i les notícies, la situació és 
tardoral amb ganes. 

JOC DE CARTES Carles Cuerva

Tot s’hi val? Sí home!
El passat dijous presentaven al 

Cercle Mercantil el Pla Estra-
tègic de l’Anoia, un document 
que ha d’esdevenir el full de ruta 
del futur de la nostra comarca. 
La presentació va ser dinàmica, 
interessant, i deixant la mentalitat 
comuna al descobert: som tancats, 
conservadors, sense consciència 
de bé comú, sense buscar siner-
gies amb els municipis del costat, 
mirant només el benefici propi,... i 
varis més. Certament tots som per-
sones, i qui estigui lliure de tota 
culpa que llanci la primera pedra, 
però alguns acumulen un major 
grau de compliment d’aquests 
“factors”, quan mirant només el 
benefici propi apliquen un “tot 
s’hi val” per aconseguir els seus 
objectius, i com bé remarcava el 
Pla, amb aquesta tàctica hi sortim 
perdent tots.

Atenent a la polèmica de les 
zones blaves, he estat revisant 
el procés de naixement de SIMA 
(l’empresa municipal d’aparca-
ments), l’aparcament Igualada 
Nord i la configuració urbanísti-
ca final (és a dir, com queda) de 
l’entorn del nou Hospital d’Igua-
lada, perquè prefereixo compro-
var per mi mateix el que diuen 
uns i altres; sóc 11 anys més jove 
que el cap de l’oposició a l’Ajun-
tament d’Igualada, però en canvi 
alguns comentaris em sembla que 
no coincideixen amb l’ocorregut 
aquests últims anys a aquella zo-
na, o en tot cas se n’oblida de què 
va fer el seu grup municipal... Si 
som capaços d’alabar la gestió de 
Jordi Pujol, que fa 7 anys que no 
governa, serem capaços d’accep-
tar què s’ha fet els últims 7 anys 
pels companys de partit, com a 
mínim.

L’empresa SIMA es va cons-
tituir el 2005 per decisió del ple 
municipal de l’Ajuntament el 25 
d’octubre, per unanimitat (és a 
dir, CiU també digué sí), amb els 
objectius de crear aparcaments 
i gestionar la zona blava; cal dir 
que anteriorment, concretament 
el ple municipal del 26 de juliol 
de 2005 aprovava la modificació 
del planejament per fer possible 
l’aparcament soterrat de l’Hos-
pital. L’any 2006 el ple aprova 
per unanimitat (és a dir, CiU tam-
bé) ampliar el capital social de 
SIMA per fer possible l’aparca-
ment Igualada Nord (25 d’abril), 
i també s’aprova per unanimitat 
autoritzar a SIMA que contracti 
un préstec amb l’Institut Català 
de Finances per construir l’apar-
cament Igualada Nord (11 de ju-
liol); és més, el grup municipal 
de CiU reclama en varis plens que 
l’aparcament Igualada Nord en-
tri en funcionament el més aviat 
possible per evitar problemes de 
trànsit i que pugui donar servei 
als usuaris. Finalment l’aparca-
ment entra en funcionament el 
2008.

I l’entorn? Tot forma part del 
projecte de l’avinguda Catalunya, 
el qual es va aprovar també amb 
els vots a favor de CiU, i que su-
posava dignificar l’entorn de 
l’Hospital amb zones verdes (con-
cretament en un ple CiU comenta 
que està a favor de les zones ver-
des i la seva ampliació); el pro-
jecte de la zona verda ubicada a 
sobre de l’aparcament Igualada 
Nord i que va suposar canvis als 
carrers del voltant van ser apro-
vats amb els vots de CiU.

Primer, me n’alegro que a fal-
ta de projecte de ciutat per part 

del principal grup de l’oposició 
estiguin d’acord amb el de l’Ente-
sa, i en el projecte de l’avinguda 
Catalunya hagin coincidit, o això 
mostren les voluntats expressa-
des en vots al ple. Però no en-
tenc perquè critiquen allò mateix 
que van votar; si estaven tan en 
contra de SIMA, per què no hi 
van votar al principi? I si ho estan 
tant de l’aparcament? I de com 
ha quedat l’entorn? Però l’única 
resposta que se m’acut és que 
amb la voluntat expressa de vo-
ler governar, vulguin desgastar el 
govern municipal induint canvis 
que creuen que busquen alterar 
la població, crear crispació i, per 
tant, malestar. Si a això li afe-
gim el joc brut i anònim del seu 
entorn, aquesta estratègia és un 
tot s’hi val amb tota regla. Cer-
tament, no em puc creure el pla 
estratègic de l’Anoia si el respon-
sable polític del mateix, el presi-
dent del Consell Comarcal, no és 
capaç d’aplicar els principis que 
el pla cita. En el tot s’hi val no hi 
perd un govern, hi perd una soci-
etat. Hi perd Igualada.

VILARRUBIAS-MARTÍ
GABINET JURÍDIC

C/ Clavells, 10 bxs. IGUALADA
Tel. 93 803 11 10 - Fax 93 805 04 02

vilarrubiasmarti@icab.es

Elisenda Vilarrubias Lampreave
Amparo Martí Gimeno
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EL TERRAT Eduard Creus

A les mans hi duia 
una guitarra, i a 
la motxilla el cant a la 
Llibertat
Després de gairebé 4 anys 

lluitant contra un càncer de 
pròstata, sense perdre mai ni el 
somriure ni el bon humor ni el 
trempat tarannà que sempre el va 
caracteritzar, el diumenge dia 19 
de setembre va morir a Saragossa 
el polifacètic cantant, polític i 
escriptor José Antonio Labordeta. 

Si l’hagués de descriure ho fa-
ria com un home que va saber na-
vegar entre la cultura i la política, 
sense renunciar a les seves idees. 
Durant la seva època al congrés 
com a diputat electe de la Chun-
ta Aragonesista va mostrar sempre 
una actitud radicalment oposada a 
la resta dels membres de l’Assem-
blea. D’aquest període, el fet que 
sens dubte quedarà en la memòria 
de tots serà el d’aquella tarda en 
què durant el debat sobre la inva-
sió d’Iraq va recitar un poema del 
seu germà Miguel. Al cap de pocs 
minuts, tip dels blasmes, els insults i 
les interrupcions dels representants 
de l’aleshores partit governant, va 
mirar cap als seients de la dreta i va 
engegar als seus ocupants aquell 
“¡Váyanse a la mierda, joder!”.

Després de llicenciar-se en fi-
losofia va treballar com a lector 
d’espanyol a la localitat francesa 
d’Aix en Provence, on també va 
donar classe als pied-noirs. Va ser 
durant aquesta etapa quan va es-
coltar per primera vegada la mú-
sica de Brassens, Brel i Léo Ferré. 
També va escriure sota la influèn-
cia d’Antonio Machado el recull 
de poemes “Sonata Ibèrica”. Dos 
anys més tard torna a l’Aragó i 
després de casar-se inicia la seva 
etapa al món de l’ensenyament 
en una escola laica de Terol. Va 
començar a cantar amb 33 anys i 
la seva primera actuació va ser a 
Belchite. L’any 1975 va publicar 
l’LP “Tiempo de espera”, que in-
clou la peça “Canto a la Libertad”, 
que ja en la democràcia va ser pro-
posada pel Partido Aragonés com 
a himne oficial d’Aragó. 

En el seu vessant polític fou 
cofundador de la revista Andalan 

i creador d’un partit imaginari que 
responia a les sigles d’IDA (Izqui-
erda Depresiva Aragonesa). Entre 
els anys 1999 i 2000 va tenir lloc 
el seu pas per les Corts, i durant 
les dues properes legislatures tin-
gué un escó al Congrés dels Dipu-
tats. L’any 2008, adduint motius de 
“cansament ideològic”, va decidir 
jubilar-se. El 2009 va publicar el 
llibre “Memorias de un beduino 
en el Congreso de los Diputados” i 
aquest 2010 una biografia, que en 
un clar referent a la seva malaltia 
va titular “Regular, gracias a Di-
os”; un llibre malgrat tot optimis-
ta i que no conta tragèdies, sinó 
el millor que li va anar passant al 
llarg de la seva vida.

Són molts els que asseveren 
que durant la seva etapa al Con-
grés va ser el diputat més estimat, 
fins i tot pels seus contrincants. 
L’historiador Manuel Tuñon de 
Lara l’ha descrit com un referent 
moral i un sòlid valor de la cultura 
espanyola d’avui. Amb la motxilla 
carregada a l’esquena va recórrer 
totes les contrades de l’Espanya 
rural. Des dels Pirineus fins a Ja-
valambre, des del Moncayo fins 
l’Ebre, sempre allargant la vista a 
la recerca d’una terra que té per 
nom llibertat. Ara, el seu esperit 
incansable s’ha endinsant en un 
altre camí. Quin?, no ho sabem, 
perquè tal com va dir Machado, 
“caminante no hay camino, sinó 
estelas en la mar”.

educrevi@telefonica.net

Per incorporació immediata, 
seleccionem:

COMERCIAL - VENEDOR 
 (Àrea Catalana)

- Experiència en vendes sectors Indústries.
- Coneixement bàsic informàtic com a usuari.
- Persona sèria, capaç i responsable.
- Disposat a treballar i complir objectius, 
  amb cartera de la casa ampliable.
- Carnet per conduir cotxe.
- Sou fi x + variable + objectius.

Escriure adjuntant currículum V. complet i fotografi a 
actual, amb la Ref. “COVEN”, a: L’ENLLAÇ - Passatge de 
la Tossa 8, 3r, 08700 Igualada.

CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

El que no puja, baixa
Deambulant per un comerç 

important, observo les dotzenes 
de caixes plenes de flors artificials 
preparades per a la campanya de 
tardor de cara a Tots Sants. Com 
tots sabem, aquests articles vénen 
de la Xina, com milers d’altres que 
afecten negativament el nostre 
malmès teixit industrial.

El país va perdent un doll in-
acabable de llocs de treball a cau-
sa de la implacable competència 
de l’Orient llunyà. Les esmentades 
flors són un exemple ínfim del que 
està passant a la indústria occiden-
tal. El nostre entorn també sofreix 
d’aquesta situació: Dotzenes de 
fàbriques tancades i abandonades 
irrecuperablement. Empreses amb 
centenars de treballadors s’han re-
duït a un mínim per gestionar els 
articles fets a fora.

Per altra banda veiem molts 
--massa-- comerços d’articles im-
portats, vestuari, calçat, joguines i 
articles d’alta tecnologia. Això no 
és un bon exponent de progrés. Al 
contrari.

Es parla de crisi fins a la saci-
etat però la societat es resisteix a 
acceptar i acomodar-se al que ens 
espera. Vam arribar massa enllà. 
Ens vam tornar cars, molt cars!, i 
ara en paguem les conseqüències. 
Quants i quants, ara, s’avindrien al 
nivell de vida de fa trenta anys. Ja 
és massa tard!

Malgrat els manifestos de les 
autoritats, a tots nivells, la situació 
s’agreujarà. Són els primers que 
no afluixen. Programes i impre-
sos que editen amb abundància 
amb l’estampa pròpia d’un país 
ric. Funcionaris a tot drap. Obres 
electorals per enlluernar el per-
sonal i exhibides amb bombo i 
platerets, però que les empreses 
executores no cobren ... o cobren 
“ad kalendas gregas”. També això 
provoca inestabilitat.

Aquests dies s’haurà celebrat 
una vaga general convocada per 
sindicats que sempre han actuat 
irresponsablement en el món labo-
ral. Han prostituït el sentit noble 
del treball seguint els tronats sis-

temes comunistes que els van ins-
pirar. Cobren de l’Estat, expremen 
el que poden als que van entrant 
a l’atur, extorqueixen empreses, 
i tot, amb moneda invisible. Són, 
en bona part, motiu de la crisi la-
boral. Ara han endegat una vaga 
que no té cap resposta: inutilitat 
absoluta.

La crisi és un camí dreturer a 
la normalitat, arribar a un nivell 
de vida discret. Ens hem passat de 
rosca i la resistència a tirar enre-
re és feixuga. El que un temps va 
pujar, ara baixa inexorablement. 
Hem adorat massa falsos déus...

El llibre dels Proverbis de la 
Bíblia ens dóna una pauta.“Dues 
coses he demanat al Senyor; no me 
les negueu mentre visqui: allunyeu 
de mi la falsedat i la mentida, no 
em doneu ni misèria ni riquesa, sinó 
proveïu-me del pa que necessito: 
que si vivia en l’abundància, potser 
us negaria i diria: “¿Què se me’n 
dóna del Senyor?”, i si passava mi-
sèria potser robaria i prendria en va 
el nom del meu Déu.” Pr.30,7-9.

CA LA TALAIA Sergi de la Fuente

Sant Joan és a la tardor
Com ja sabem tots ara, a la 

tardor se celebraran final-
ment les eleccions al Parlament 
de Catalunya. La cosa promet! 
Mai com ara hi ha hagut un ven-
tall tan ampli d’opcions per triar 
i remenar. I sincerament, penso 
que això és bo, ja que pot afa-
vorir la participació i remoure la 
consciència dels abstencionistes i 
dels desencantats de l’actual situ-
ació política del nostre país.

Podem dir que, gràcies al pro-
cés estatutari i a la inestimable 
retallada per part del Tribunal 
Constitucional, coneixem millor 
les posicions dels diferents partits 
i també les seves limitacions. Tot-
hom surt retratat a la foto. N’hi 
ha que surten envellits i descolo-
rits, com els partits tradicionals, 
que ja sabem on ens han portat i 
que no ens prometen res de nou. 
A la dreta i a l’esquerra de la 
imatge surten les minories neces-
sàries però limitades al seu propi 
discurs. Però el que dóna un color 
especial a aquesta fotografia és la 
nova dimensió que porta el debat 
sobre la conveniència o no de la 
independència per a Catalunya. 
Al primer pla, han donat un pas 
endavant uns nous protagonis-
tes de l’escena electoral catalana. 
Reagrupament i Solidaritat Cata-
lana han donat un pas endavant 
i han declarat obertament el seu 
independentisme de manera di-
recta i desacomplexada. En un 

segon pla, tenim el règim auto-
nomista que defensa clarament 
la continuïtat de l’espoli fiscal i 
de les negociacions infructuoses 
perpètues, així com la dependèn-
cia d’Espanya i, per tant, la nostra 
decadència.

Resulta una obvietat que el 
mal anomenat debat identitari 
marcarà el debat d’aquestes elec-
cions. Cada vegada se’n parla més 
i cada vegada la gent del carrer 
tenim més clar que la indepen-
dència de Catalunya ens garanti-
rà el progrés i el benestar social 
del nostre país depèn simplement 
de nosaltres. I si ens poséssim 
tothom d’acord? I si aquest sen-
timent, cada vegada més majo-
ritari a la nostra societat, fos es-
coltat pels nostres polítics? I si els 
polítics fossin capaços d’escoltar 
el clam del poble i presentessin 
una alternativa política transver-
sal que prioritzi inequívocament 
l’interès del país en lloc dels inte-
ressos partidaris? 

Doncs no! L’independentis-
me català es presenta més dividit 
que mai. Com deia l’acudit: “Eren 
dos catalans i tres partits polí-
tics ...”. I la culpa la té en Joan. 
Segurament un Joan tindrà més 
culpa que l’altre. Entre els Joans 
s’està cuinant la revetlla. En Joan 
Puigcercòs i el seu acòlit en Joan 
Ridao, per part de la històrica i 
desgastada ERC; en Joan Carrete-
ro representant el projecte polític 

de REAGRUPAMENT que ja està 
implantat arreu del territori, i el 
mediàtic Joan Laporta i la seva 
camarilla, en nom de Solidaritat 
Catalana.

Suposo que cadascú té el seu 
propi projecte polític, i tot i que 
les possibles diferències progra-
màtiques poden semblar míni-
mes, segur que hi han matisa-
cions prou significatives i inclús 
aversions personals, que poden 
ser un impediment per arribar a 
un consens. Per això, i si no apa-
reix el veritable Sant Joan i ens 
bategi a tots amb la fe catalana, 
no tindrem el miracle de la uni-
tat que el poble espera. Malgrat 
tot, el que sí tindrem són vàri-
es alternatives independentistes. 
Podem triar el projecte de país 
o la persona que més confiança 
ens doni. Segurament aquell que 
ens conduirà a una Catalunya in-
dependent no sigui cap dels Joan 
esmentats, ja que si no són ca-
paços d’arribar a un acord entre 
ell, com volen liderar un país? 
Però cal admetre i reconèixer 
que segurament sense aquests 
Joans i els “joanets i joanetes” 
que han despertat la consciència 
col·lectiva, no s’hagués iniciat el 
procés d’alliberament nacional 
irreversible. Per això proposo que 
el 28 de novembre sigui declarat 
Sant Joan, el lluitador.

LA TEVA BOTIGA D’INFORMÀTICA DE CONFIANÇA
Venda i reparació d’ordinadors i portàtils - Accessoris – Consumibles – Impresores 

Internet – ADSL – Manteniment empreses - TPV’s tàctils i registradores - Consultoria
C/ GASPAR CAMPS, 11 –  IGUALADA (B. Sant Crist)  Tels.: 93 803 27 19

Aquí s í ,  fem descompte
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DIJOUS, TEMES NOUS Peius Cotonat

L’enigma de l’atemptat a les Torres 
Bessones (III)
En els anteriors articles sobre 

les Torres Bessones (The Twin 
Towers) hem descrit el fet, les 
declaracions oficials i les hipòte-
sis conspiradores. Ens resta, com 
a complement de les mateixes, 
les crítiques sobre la versió ofi-
cial dels fets sobre el Pentàgon i 
l’anomenada Torre 7, col·locada 
enmig d’ambdues Torres. 

El Pentàgon, avió o 
míssil?

En oposició al document 
oficial del govern nord-americà 
sobre l’impacte contra el Pen-
tàgon, una de les teories cons-
piratives més divulgades és la 
de que no era cap avió sinó un 
míssil el que s’estavellà contra 
el Pentàgon. Els seus defensors 
recolzen la versió del “treball 
intern”, en afirmar que no hi 
ha proves que demostrin el xoc 
d’un avió al Pentàgon. Vet aquí 
els arguments que mouen els 
defensores d’aquesta hipòtesi:

Atès que hom controla la de-
fensa de l’espai aeri dels EUA, 
on es reben avisos d’aeroports 
sobre segrest d’aeronaus, entre 
altres funcions. Les converses en-
tre els diferents aeroports estan 
recollides per la Comissió Nacio-
nal de l’11-S. En casos de segrest 
d’avions o d’altres emergènci-
es aèries s’empren protocols de 
seguretat que consisteixen en 
enlairar avions de caça el més 
aviat possible per a interceptar 
l’avió i comprovar el que passa. 
En el cas del vol 77 els avions de 
seguretat no arribaren a temps, 
havent-hi dubtes, fins i tot, sobre 
si s’enlairaren abans o després 
de la col·lisió. Un retard que els 
partidaris de la hipòtesi conspi-
rativa consideren deliberat.

Un inexplicable temps 
perdut 

El vol 77 --el d’American 
Airlines, que havia de cobrir el 
recorregut fins a Los Angeles 
sortint a les 8’21 h de l’aeroport 
de Dulles (Washington DF) va 
volar cap al Pentàgon durant 
1hora 16 minuts i no fou inter-
ceptat malgrat la sofisticada tec-
nologia de radar de la propera 
base aèria d’Andrews. Recor-
dem que l’impacte a la primera 
torre va ser a les 8’00 h i el xoc 
contra el Pentàgon tingué lloc 
a les 9:37 h (hora local). O sigui 
que a les 8’00 h ja es coneixia la 
intenció dels avions segrestats, 
i en 1 hora 37minuts d’un xoc 
a l’altre, en aquest interval de 
temps els avions americans de 
caça no aconsegueixen arribar a 
temps. Inexplicable. 

En el moment dels atacs, 
l’ala oest (objectiu de l’atac) del 
Pentàgon estava en reformes, i 
per tant gairebé buida. Els par-
tidaris de la teoria del treball 
intern argumenten que el go-
vern va escollir com a objectiu 
aquesta zona del Pentàgon pa-
ra minimitzar danys, personals i 
materials.

També es creu que els es-
tralls produïts a la paret del 
Pentàgon són massa petits per 

a ser causats per un Boeing 757, 
com ho demostren fotografies. 
Resta clar que la valoració de la 
mida del forat (d’uns 5×7 m), es-
tà molt per sota del que causa-
ria un Boeig 757, a una velocitat 
d’uns 850 km/h

Els conspiradors afirmen que 
això és una evidència de que 
aquests danys no els pot causar 
un avió, perquè, segons ells, si 
els motors de 6 tones cada un 
haguessin penetrat en els murs 
el forat seria molt major. El FBI 
confiscà uns vídeos immediata-
ment després de l’atac en que 
hom suposa que s’havien gravat 
els fets. 

Segons els defensors de la 
teoria de la conspiració, no 
s’observen ni restes d’equipat-
ges ni bocins de cadàvers. En 
canvi, la versió oficial presenta 
fotos de restes humanes carbo-
nitzades i de l’avió, havent-se 
identificat gairebé tots els pas-
satgers del vol 77 mitjançant 
proves d’ADN. 

En les fotos del Pentàgon es 
veu despatxos mig enfonsats, 
però hi ha ordinadores, taules i 
llibres sense rastre de cremades. 
Els conspiracionistes diuen que 
el xoc d’un missil no produeix 
grans incendis. 

L’anomenada torre 7 
del WTC

L’edifici número7 del WTC 
no fou colpit per cap avió de 
passatgers, i tampoc no hi ha-
gué focs en seu interior alimen-
tats pel combustible, encara que 
sí algun incendi per d’altres cau-
ses. No obstant, el WTC 7 també 
s’enfonsà gairebé a la velocitat 
de caiguda lliure. La versió ofi-
cial ho explica per l’enderroc 
sobre ell de les bessones que 
estaven al seu costat, dipositant 
vàries tones de runes sobre la 
seva afeblida estructura, i incen-
di. En fotos dels moments previs 
a l’enderroc es veu com l’edifici 
es va deformant fins caure de 
cop, cosa que quadra amb un 
enderroc produït per danys es-
tructurals severs i no per una 
detonació.

Els bombers que entraren en 
les torres van dir haver vist i oït 
explosions. Això pot ser normal 
en incendis per enderrocs par-
cials, essent interpretats com a 
explosions.

Per contra, Andreas von Bü-
low, antic ministre de defensa, 
afirmà en una entrevista (abril 
de 2006) que els atacs van ser 
realitzats pels més alts nivells 
d’intel·ligència dels EUA i que 
empraren la Torre 7 com a bún-
ker de comandament i que per 
això fou enderrocada per tal de 
destruir tota evidència i escena 
de la conspiració. 

El batlle de Nova York, Ru-
dolph Giuliani, havia obert un 
centre de comandament d’emer-
gències en el pis 23 de la torre 
7 el juny del 1999 per a respon-
dre a qualsevol atac terrorista. 
Aquest va ser el lloc òptim, pos-
tula von Bülow, des del qual els 
avions es pogueren controlar 
remotament. Segon la seva hi-
pòtesi hi ha proves. Una és el vol 
dels avions i l’altra les explosi-
ons. Von Bülow creu que devia 
ser un petit grup dins de la CIA 
i amb l’ajuda dels serveis secrets 
d’Aràbia Saudita i Pakistan.

A l’agost de 2008, es va fer 
públic un estudi que explica els 
motius del col·lapse de l’edifi-
ci 7. Segon aquest, els incendis 
que cremaren en les plantes in-
feriors, especialment en els pisos 
7 a 9 i 11 a 13, que flamejaren 
de forma descontrolada, van ser 
la causa principal de l’enderroc, 
essent els danys estructurals pro-
duïts per runes que queien de 
les torres. No es trobà evidències 
de l’ús d’explosius durant el seu 
estudi, assegurant que l’explosió 
més petita capaç d’inutilitzar la 
columna crítica hauria produït 
un “nivell de so entre 130 i 140 
decibels a una distància de 800 
m”. 

Com hom pot esbrinar, mal-
grat no haver-hi res clar, les sos-
pites de la teoria de la conspira-
ció són sòlides. 

Peiusc@hotmail.com

La lumbàlgia
La lumbàlgia és una de les 

afeccions més freqüents 
que pateix la raça humana. La 
màxima incidència la tenen 
persones d’entre 35 i 55 anys.

Pot ser: Lumbàlgia aguda, 
que es presenta d’una manera 
violenta; i lumbàlgia crònica, 
que s’allarga en el temps.

Coneixements 
anatòmics

La columna està formada 
per vèrtebres. Entre les vèrte-
bres el disc intervertebral ac-
tua com un coixí, adaptant les 
diferents postures que adopta 
el cos humà.

Causes de la lumbàlgia
Influeixen negativament: 

Sobreesforç, descans incorrec-
te, falta de to muscular, postu-
ra incorrecta, vida sedentària.

Prevenir la lumbàlgia. 
Utilització correcta de 
la columna

- Mentre dormim: evitar 
matalàs i somier tous, ja que 
faciliten les incurvacions ex-
cessives, dormir de costat amb 
les cames flexionades (postura 
recomanada).

- Mentre descansem a casa: 
Els sofàs han de tenir el respat-
ller inclinat uns 15º cap enrere 
i un suport per al cap, i evitar 
l’elevació excessiva dels peus. 
Els genolls han de quedar una 
mica flexionats.

- Treballant en una ofi-
cina: El seient ideal és tou 
però ferm, amb una altura 
adequada però que els peus 
quedin plans a terra. Es pot 
utilitzar un reposapeus. El 
respatller donarà recolza-
ment a la part alta de la co-
lumna lumbar. Els genolls es 
mantindran a un nivell més 
alt que els malucs.

- Mentre conduïm: La co-
lumna mantindrà les seves cur-
vatures fisiològiques sobre el 
respatller. Els genolls quedaran 
a un nivell més alt que els ma-
lucs i els pedals seran accessi-
bles amb un simple moviment 
de turmells. El volant s’agafa 
amb els colzes lleugerament 
flexionats.

- Mentre treballem dem-
peus: L’altura més recomana-
ble de la taula de treball sol 
ser d’uns 80 a 100 cm, depe-
nent de l’altura de cadascú.

- Evitar l’extensió excessiva 
de la columna.

- Evitar l’ús de sabates amb 
talons alts.

- Evitar agafar coses de su-
perfícies elevades sense l’aju-
da d’una banqueta o quelcom 
similar.

- Evitar la flexió excessiva.
- A l’hora de fer el llit, si és 

baix, és millor agenollar-se.
- Evitar aixecar objectes pe-

sats.
- Evitar aixecar pesos do-

blegant l’esquena, mantenint 
els genolls en extensió i amb el 
pes lluny del cos.

- S’ha de mantenir el pes a 
prop del cos, l’esquena recta i 
els genolls flexionats. Es sepa-
ren una mica els peus i s’apro-
fita el contrapès del cos.

- Procurar repartir el pes 
amb les dues mans a l’hora de 
portar bosses de la compra.

- És millor portar dues bos-
ses mig buides que una super-
plena.

- Afavorir la flexibilitat i 
força.

- Gimnàstica i esports reco-
manats per evitar que la co-
lumna lumbar pateixi.

- Si fas natació, estil espat-
lla.

- Excursionisme, sense so-
brecarregar la motxilla.

- Fer exercicis de correcció 
postural (estiraments amb sua-
vitat, sense provocar dolor).

- Exercicis per corregir la 
lordosi lumbar: de peus, asse-
gut i tombat.

- Enfortir els músculs que 
estabilitzen la columna verte-
bral.

- Estirar la musculatura que 
tendeix a escurçar-se.

- Relaxar la columna ade-
quadament.

Conclusió: Com tots sabem, 
la columna vertebral és una 
part molt important del nos-
tre cos i com millor la cuidem, 
menys problemes ens donarà. 
“Deixem de maltractar-la”.
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VIVÈNCIES Jaume Ribera

Independència, el perquè (1 de 3)
No cal dir que ens referim a la 

cessació de Catalunya de l’Es-
tat espanyol. Anhel sempre latent 
en una part indefinida del poble 
català, que mai legalment sabrem 
el percentatge perquè la Consti-
tució està blindada a la més petita 
ombra a la unitat nacional. Espa-
nyola. 

Però... alguns esdeveniments 
succeïts en els últims quatre anys 
m’han provocat, a mi mateix, una 
reacció com mai. He mirat detin-
gudament al meu entorn i he vist 
que no estic sol (el memorable deu 
de juliol...)

Això m’ha portat a una refle-
xió sobre les relacions Catalunya-
Espanya d’avui, implicades amb els 
raonaments nacionals, econòmics i 
socials dels dos pobles i valorar el 
perquè de l’ànsia independent.

He començat per fer memòria 
de la història del nostre poble, que 
va crear-se en la Marca Hispana 
romana, durant els dos segles del 
mil·lenni passat, quan Guifré el Pe-
lós va passar els Pirineus i va par-
ticipar amb les demés forces dels 
regnes peninsulars, cadascú per 
ell (Luso, Lleó, Castella, Navarra 
i Aragó), en la reconquesta de la 
península als sarraïns. L’arribada 
a Barcelona va consolidar la mar-
ca Catalunya amb llengua pròpia 

i l’ensenya gravada amb la sang 
d’en Guifré ferit sobre el seu es-
cut, les quatre barres. Guifré va 
morir l’any 892 en la batalla de la 
conquesta de Lleida als sarraïns, 
que va perdre. 

Els seus descendents dinàstics 
varen continuar la conquesta de 
terra sarraïna, que va acabar el 
rei Jaume el Conqueridor entre 
uns límits genèrics que van de les 
Balears al Cinca, d’est a oest, i de 
Montpeller (on ell hi va nàixer en 
el 1208) a Múrcia, de nord a sud. 
La creació dels regnes de Mallorca 
i València per Jaume El Conque-
ridor, els tractats posteriors entre 
França-Espanya amb la conseqüent 
pèrdua de la Catalunya nord, ade-
més de l’afegitó de la Franja de 
Ponent, graciosament segregada 
en la primera ordenació territorial 
de l’Estat espanyol a l’any 1835, 
Catalunya va quedar territorial-
ment limitada a la que avui gau-
dim.

Dintre d’aquesta realitat ge-
ogràfica, part tangible del país, 
en el transcurs de sis segles s’hi va 
desenvolupar un poble il·lusionat i 
ambiciós, que va donar a conèixer, 
la seva llengua, el seu saber i la se-
va laboriositat per tota la Mediter-
rània, implantant els Consolats en 
les ciutat més importants de tot el 

coster del nostre mar, on hi senyo-
rejava la flota de Roger de Llúria 
amb les quatre barres onejant. 

Aquest territori regit per les 
seves dinasties reials, amb llengua 
materna, furs, bandera pròpia i 
sobirà del seu propi destí, va tenir 
una projecció i protagonisme polí-
tics i diplomàtics per Europa i nord 
d’Àfrica. Condicions reconegudes 
per tots els seus veïns fins l’any 
1479, en que va morir el darrer 
rei de la dinastia catalana, Joan II, 
pare de Fernando (hereter de la 
dinastia catalana) que havia mari-
dat amb Isabel de Castella el 1469. 
Segurament per la condició de rei 
consort de Castella, en el pacte en-
tre matrimoni “Concórdia de Se-
govia 1474”, Fernando accepta la 
primacia de les armes de Castella 
sobre les de Catalunya, pacte que 
no preveu la unió dels dos regnes, 
sinó l’absorció de Catalunya, Bale-
ars i València per Castella. Així de 
fàcil, aquests regnes van perdre la 
seva condició d’Estat sobirà pro-
pi i seguim fèrriament absorbits. 
Però Catalunya mai no ha perdut 
la memòria dels sis-cents anys de 
gloriosa història de Nació sobirana 
i sempre la ha reivindicat. Érem i 
seguim sent una Nació!

LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

Dia Internacional de la Gent Gran
L’any 1992, les Nacions Unides 

va acordar celebrar el dia 1 
d’octubre com a Dia Internacional 
de la Gent Gran. “Es va compro-
metre a eliminar totes les formes 
de discriminació, entre altres, per 
motiu de l’edat. Van reconèixer 
que les persones, a mida que es 
fan grans, han de gaudir d’una 
vida plena, amb salut, seguretat 
i participació activa en la vida 
econòmica, social, cultural i polí-
tica de les seves societats. I van 
expressar que estaven decidits a 
ressaltar el reconeixement de la 
dignitat de les persones grans i 
eliminar totes les formes d’aban-
donament, abús i violència.” 

Però per desgràcia no sempre 
els governs responsables treba-
llen de veritat per aconseguir-ho. 
En tenim un exemple en el nos-
tre Estat i a Catalunya. El govern 
central vol fer que les persones 
es jubilin als 67 anys.... seria bo 
que en lloc de marcar una edat, 
es preocupessin de que els tre-
balladors tinguin feina fins als 
65, i no a les tantes i tantes pre-
jubilacions que es fan abans dels 
60 anys. Caldria aconseguir tenir 
feina, poder mantenir els llocs de 
treball, cosa que ara no passa, per 
exemple la jubilació forçosa del 
metges i metgesses, enviant-los a 
casa, quan encara podien donar 
una bona assistència amb la seva 
experiència... No és el mateix una 
persona fent de paleta que de 
metge. Cal establir una jubila-
ció voluntària pel qui es troba en 
bones condicions, aprofitant els 
coneixements de tota una vida al 
servei de la societat. Precisament 
també considero que és menys-

prear-nos no tenir en compte les 
capacitats i coneixements de la 
gent gran.

També podem remarcar que 
el Tripartit hauria pogut treba-
llar més les polítiques socials, han 
aprovat lleis que no han aplicat, 
com ara el Decret de Fons de 
Garantia de Pensions d’Aliments 
i compensatòries que no entra-
rà en vigor fins l’1 de maig de 
2011, quan va ser aprovat al Par-
lament el 2003 i havia d’entrar 
en vigor el 2004... 7 anys sense 
desplegar-se... El pes de les po-
lítiques socials al 2003 sobre els 
pressupostos de la Generalitat 
eren d’un 55’5% i actualment ha 
disminuït al 54%, tot hi havent 
augmentat les necessitats. Quan 
els socialistes i ERC van aprovar la 
Llei de la Dependència van tren-
car el model català de promoció 
de l’autonomia personal, i a més 
a més sense recursos econòmics 
suficients de l’Estat, la mala ges-
tió del Tripartit ha provocat que 
18.000 persones hagin mort sense 
arribar a rebre ni la prestació ni 
els serveis. Els incompliments en 
la creació de places de residència 
públiques per a gent gran, ja que 
el seu compromís era crear 10.000 
places pròpies en 7 anys i en rea-
litat només n’han creat 736... La 

congelació dels ajuts a les per-
sones vídues i les actualitzacions 
incorrectes del topall... i podrí-
em seguir, per això “obras son 
amores y no buenas razones”. 
S’omplen la boca de coses que 
no creuen en quant al respecte 
envers les persones grans. Aquest 
any el govern espanyol, ajudat 
pels 25 socialistes catalans, han 
congelat les pensions, i en molts 
casos augmentat les retencions 
IRPF, aconseguint baixar les pen-
sions que rebíem l’any anterior, 
per tant anem enrere.

Per altra banda em sento or-
gullós de que a la nostra comarca 
ja tinguem el Consell Consultiu 
de la Gent Gran de l’Anoia, que 
entre un munt de gent gran i el 
Consell Comarcal, ajudats per al-
tres administracions, hem acon-
seguit. Però no sols això, sinó 
que a primers de setembre es va 
presentar el Pla Comarcal de la 
Gent Gran i que serà aprovat dins 
del setembre, per tal de que tots 
els ajuntaments de la comarca 
puguin fer servir, per millorar la 
societat que envelleix, aportant 
idees i donant resposta a les ne-
cessitats detectades, aplicant el 
Pla a totes les persones grans. 
Encara que amb la crisi que ar-
rosseguem serà difícil fer-ho tot, 
sí que podem ajudar a canviar els 
governs que ens perjudiquen, i 
crec que podrem assumir les fites 
que volem més aviat.

Us desitjo un Dia Internaci-
onal de la Gent Gran amb salut, 
però també que tots els dies de 
l’any puguem gaudir-la. Fins la 
pròxima.

ASTRONOMIA PER A TOTHOM
Álvaro Sánchez Monge

Per què no podem 
veure la cara oculta de la 
Lluna?

CURSOS DE PATRONATGE 
INDUSTRIAL I A MIDA

➣ Patronatge en punt
➣ Escalats

➣ Patronatge assistit per ordinador
➣ Confecció

❋ ❋ ❋ ❋

NOVA LÍNIA PER A JOVES 
DE 8 A 14 ANYS

➣ Manualitats de fi l i agulla: Aprendre a brodar, 
patchwork, aprendre mitja i ganxet, etc.
➣ Inici al patronatge a partir de 15 anys.

NOVETAT PER A LES EMPRESES
➣ Realitzem patrons a mida i especials per a les 

empreses

INFORMA-TE’N A L’AVINGUDA MESTRE MUNTANER, 86 
D’IGUALADA O TRUCANT AL 93 803 5762 (Trini Morales)
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SERVEI INTEGRAL PER A LA SEVA MASCOTA

Els nostres serveis...
Botiga especialitzada
Perruqueria canina i felina
 Assessorament i venda de cadells de pura raça i 
petits mamífers
Venda d’aquaris, peixos i complements
Servei de residència canina
Servei d’ensinistrament

TENIM EL QUE BUSQUES...
... I PAGA EN 6 MESOS SENSE INTERESSOS

CONSULTORI VETERINARI

Ens podeu trobar a:
Av. Catalunya, 15 - Masquefa - 93 772 74 76 - 699 24 21 24C/ Bas, 1 • Sta. Margarida de Montbui

VETER·CENTRE
HOSPITAL VETERINARI

Te ls .  93  804  70  00

HOSPITAL:
C/ Germanes Castells, 14-16
08700 IGUALADA

CONSULTORI:
C/ Sant Josep, 31
08788 VILANOVA DEL CAMÍ

CONSULTORI:
C/ Bas, 1
08710 STA. MARG. DE MONTBUI

SE
RV

EI
 D

’U
RG

ÈN
CI

ES24 H.
PERRUQUERIA CANINA

GATS PERSES

Comarca, 67, 08700 Igualada

Tel. 93 803 97 13

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades 
93 801 02 54 - 608 73 94 60

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Medicina interna • Cirurgia • Radiologia
Ecografi a • Analítiques • Exòtics
Dietètica i nutrició • Reproducció
Vacunacions • Visites a domicili

LA BOTIGA DELS TEUS AMICSLA BOTIGA DELS TEUS AMICS

Disposem de cadells de totes 
les races des de 390 €
Buldoc francés 450 €
Westy 410 €

c/ la Plana, 49 - Piera - Tel. 93 776 07 95
www.hiperzooanoia.com - ventas@hiperzooanoia.com

Servei
a domicili

gratuït

Dra.
Núria Pujol Bonastre

NOU SERVEI DE PERRUQUERIA
CANINA I FELINA

C/ Major, 68
08781 Els Hostalets de 

Pierola
Tels.:

93 771 25 17
629 958 957

hostavet@wanadoo.es

Hàmsters mascotes de nit
L’hàmster, aquell rosegador petit 

que ens hipnotitza quan dins la 
seva roda de treball comença la 
seva rutina d’entrenament, és una 
petita mascota que necessita força 
atencions.

És molt important en aquest 
animal, el contacte amb la mà del 
seu amo des de ben petit, perquè 
d’altra manera pot arribar a mos-
segar i fer mal.

Cal que mengin dues vegades 
al dia. És important donar-los ali-
ment sec (preferentment menjar 
granulat) perquè ells emmagat-
zemen el menjar en unes bosses 
que tenen en les seves galtes, i 
si se’ls dóna algun aliment humit 
pot arribar a obstruir-les, la qual 
cosa implicaria una cirurgia. Com 
a suplement se’ls pot donar fruita, 
com pomes i peres, i vegetals, com 
ara fulles de col, espinacs o naps 
(aliments mal rentats els pot pro-
vocar salmonelosis). Per una  ma-
la alimentació també poden patir 
desnutrició i diarrea per infecció 
digestiva.

L’aigua de l’abeurador s’ha de 
canviar diàriament i cal netejar la 
gàbia un cop a la setmana.

Han de tenir 
Aquestes bèsties tenen un cicle 

de vida força curt; a les sis setma-
nes ja són adults i viuen entre 18 i 
24 mesos. Un cop l’any cal vacunar-
los de la ràbia i desparasitar-los.

Els hàmster són animals terri-
torialistes per la qual cosa volen 
un espai per a ells sol, no volen 
compartir gàbia i de fer-ho poden 
arribar a enfrontaments, tant se 
val si són mascle o femella.

Tendeixen a dormir durant el 
dia i de nit comencen la seva ruti-
na d’entrenament.

Són animals àgils i experts en 
escapar; per això, quan se’ls ade-
qüi una gàbia, aquesta ha de ser 
metàl·lica i no de plàstic o de fus-
ta, perquè són rosegadors. També 
es recomana tancar bé la gàbia, 
perquè solen fugir quan no estan 
ben assegurades.
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Els sons visibles, a l’Escola de Música 
d’Igualada
Dilluns s’inaugura 

A l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada es podrà visitar, del 

4 al 21 d’octubre (laborables de 9h 
a 21h) l’exposició Els Son Visibles.

La inauguració oficial es farà 
dilluns a 2/4 de 7 de la tarda, a 
la mateixa escola; per facilitar la 
visita hi haurà audioguies, textos 
en impressió en Braille i servei 
d’acompanyant sol.licitant-ho amb 
antelació (93 804 4155).

Sota aquest títol Els sons visi-
bles, s’emmarca una exposició fo-
togràfica formada per 28 imatges 
que corresponen a les sessions de 
música amb persones amb discapa-
citat/s dutes a terme en el marc del 
projecte Música a l’abast, la música 
de les persones amb discapacitat/s 
al llarg del curs 2009-10. 

L’exposició és un recull de mi-
rades on es contemplen moments 
d’aprenentatge, experiències 
viscudes i emocions compartides 
a través de l’art. És una manera 
d’ajudar a repensar la visió de l’art 
i de la creativitat, de començar 
a desmuntar perjudicis i esborrar 
estigmes al voltant de la paraula 
discapacitat. També vol ser una 
finestra oberta cap a tots els que 
no formen part del projecte, inci-
dint així, d’una manera o altra en 
aspectes de sensibilització social i 
de coneixement general sobre la 
discapacitat i l’art.

Fotos d’Ariadna Trias i 
textos de Màrius Serra

Les imatges són de la fotògrafa 
Ariadna Trias, il.lustren la partici-
pació d’infants, joves i adults amb 
diversitat funcional en activitats 
força comuns en la vida de la ma-
jor part de la població. Les imat-
ges van acompanyades de textos 
de l’escriptor Màrius Serra que ens 
conviden a la reflexió, a somriure, 
i que --juntament amb la imatge 
que acompanyen-- ens transmeten 
allò que els protagonistes no ens 
poden explicar en paraules.

El projecte Música a l’abast, la 
música de les persones amb dis-
capacitat/s s’impulsa des de l’Es-
cola de música RessonS (Escola 
Proa) i pretén fomentar la igualtat 
d’oportunitats en les arts així com 
reconèixer el potencial creatiu de 
les persones. Infants, joves i adults, 

amb diversitat funcional, parti-
cipen regularment en activitats 
musicals aportant la seva forma 
singular d’experimentar la música 
i d’interactuar a través d’aquesta. 
Els participants de Música a l’abast 
estan vinculats amb les entitats AS-
PACE, APSOCECAT, ASPROSEAT i el 
CEE Nostra Senyora de Montserrat. 

El projecte el dirigeix Queralt 
Prats, fundadora de ARTransforma 
i directora de l’Escola de música 
RessonS i de Música a l’abast, la 
música de les persones amb dis-
capacitat/s. Ella és violista i treba-
lla en la docència, sobretot en el 
camp de les arts inclusives, creant i 
coordinant projectes.

L’exposició és itinerant; ja s’ha 
pogut veure a diferents llocs de 
Barcelona: la Biblioteca Vapor Vell, 
Espai Jove La Fontana i l’Espai Mu-
sical La Bàscula, i ara es presentarà 
a Igualada. 

Novak: Disseny, moda i història 
empresarial a Igualada, nova exposició 
al Museu de la Pell
El Museu de la Pell d’Igualada i 

Comarcal de l’Anoia organitza, 
del 2 al 24 d’octubre, una nova 
exposició temporal: Novak, disseny, 
moda. Igualada 1963-2003. Aques-
ta mostra presenta una selecció 
de les confeccions més celebra-
des, esbossos, patrons i catàlegs 
reunits en una exposició dedicada 
a mostrar la creativitat d’una de 
les indústries en punt més inno-
vadores d’Igualada en les darreres 
dècades del segle XX. 

Dividida en 3 dècades dife-
rents. Més de 15 maniquís amb 
models. Dissenys, patrons, catàlegs 
i revistes... Novak? El nom serbo-
croat d’un tennista? 

Novak, a Igualada, sempre 
ha estat una marca de gènere de 
punt. Una empresa familiar que 
al llarg de més de quaranta anys 
va fabricar peces de punt per a 
senyores en una ciutat que vivia 
del punt, i de la pell, i que sabia 
reconèixer el valor de les peces 
ben fetes. 

Nascuda en els anys d’una 
lenta recuperació econòmica del 
país, no s’hauria mantingut sense 

la dedicació constant, hora rere 
hora, dia rere dia, que demana 
una fàbrica. La generació dels seus 
fundadors, Miquel Santacana i He-
nar Velázquez, ha estat la que va 
fer possible el miracle de construir 
la prosperitat amb què va anar 
creixent la ciutat. 

La vida a la fàbrica era la llana 
d’abric teixida i tricotada a l’estiu 
amb els fils de les bitlles i els cons, 
jacquards i links, tramada fins a 
vint galgues. Dues col·leccions 
anuals la marcaven. Una vida que 
es plantejava, es dissenyava, es ta-

llava, es remallava, s’overlocava, 
es repassava, es planxava... Clavar 
etiquetes, plegar peces, fer córrer 
els carretons. Mostraris. Retalls i 
botons, molts botons. Banderes 
de colors. 

Inspiració, treball ben fet i mo-
da van donar una identitat pròpia 
a una marca que es va estendre 
més enllà de les fronteres i va 
aconseguir la identificació de ser 
de “la Novak”, el reconeixement 
popular que l’exposició pretén 
compartir.

L’exposició, que s’inaugura 
aquest dissabte dia 2 d’octubre, a 
2/4 de 8 del vespre, també tindrà 
actes paral·lels, com una visita gui-
ada gratuïta el diumenge 17 d’oc-
tubre a les 12 del migdia, i visites 
adreçades als escolars.

Horari: de dimarts a divendres 
de 10 a 2 del migdia. Dissabtes, 
diumenges i festius d’11 a 2 del 
migdia.

Més informació a: Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia, C/ Dr. Joan Mercader, s/n, 
telèfon 93 8046752.

Fotografies de Sebastià Caus a l’escola 
d’art Gaspar Camps
“Tim Kat” és el títol de l’expo-

sició que el fotògraf Sebastià 
Caus presenta, del 6 al 29 d’octu-
bre, a la sala de l’escola municipal 
d’art Gaspar Camps d’Igualada. 
La mostra s’inaugurarà dimecres 

vinent, a les 8 del vespre.
Tim Kat representa tota l’espi-

ritualitat ortodoxa, que té el seu 
màxim esplendor el dia 19 de ge-
ner a la festa de l’Epifania, una ce-
lebració en què el Tabot (la rèplica 

de les taules que Déu entregà a 
Moisès) surten de les seves esglé-
sies i es reuneixen al gran Meskel 
Adebay Square d’Addis Abeba.

Exposats els treballs del 
Concurs de Pintura Ràpida 
infantil de La Pobla

Una trentena de nens i nenes, 
d’entre 3 i 13 anys, van partici-

par, el dissabte 25 de setembre, al 
Concurs de Pintura Ràpida Infantil 
“Premi Gumersind Bisbal” de la 
Pobla de Claramunt. Aquesta acti-
vitat va arribar a la vint-i-setena 
edició i estava inclosa dins de la 
programació de les Festes Cultu-
rals.

En total al concurs hi van par-
ticipar 31 infants. Els tres primers 
classificats de la primera i de la 
segona categoria, que corresponi-
en a nens d’entre 3 i 5 anys i de 6 
i 7 anys, respectivament, van ser: 
Laia García, Guillem Fernández i 
Lucía Vilche i Ainara Rodríguez, 
Miquel Robert i Biel Aloy. A la ter-
cera i a la quarta categoria, per a 
participants de 8 i 9 anys i de 10 i 
11 anys, respectivament, els gua-
nyadors van ser: Nil Balsells, Irene 
Jiménez i Ivet Brugués i Alba Ortiz, 
Aina Guillen, Carolina Enríquez 
i Biel Rabell. A la cinquena cate-
goria de 12, 13 i 14 anys els dos 

primers classificats van ser: Oriol 
Ricart i Manel Sánchez.

Es va sortejar, com en altres 
edicions, una bicicleta, que en-
guany va ser obsequi de l’Ajun-
tament, i que li va tocar a l’Alba 
Ortiz. Després de pintar i abans de 
conèixer el veredicte del jurat, els 
nens i les nenes van berenar. El ju-
rat del concurs va estar format per 
Francesc Surroca, Pepita Vilamajó, 
Pepita Soteras i Trinitat Riba. 

Després del berenar, que va 
obsequiar l’Ajuntament, es va fer 
el lliurament de medalles, que va 
anar a càrrec de l’alcalde, Santi 
Broch, de la regidora de Cultura, 
Esther Touriñán, i de la resta de 
regidors de l’equip de govern. Tots 
els participants a l’activitat van re-
bre una bossa de llaminadures.

Els dibuixos que van participar 
en aquest concurs es poden veure 
a la Sala Municipal d’Exposicions 
fins al divendres 1 d’octubre. L’ho-
rari d’obertura és de les 6 de la 
tarda a les 8 del vespre.

Primera història d’Espriu, 
a la Biblioteca Central
De l’1 al 30 d’octubre, el ves-

tíbul de la Biblioteca Central 
d’Igualada acollirà l’exposició “Pri-
mera història d’Espriu”.

Salvador Espriu és un dels 
escriptors més significatius de la 

postguerra i un dels poetes cata-
lans més importants.

La Biblioteca li vol retre un ho-
menatge, tot presentant les seves 
obres i mostrant algunes cartes 
inèdites que conserva.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, dibuixos, 
caricatures i còmics d’Antoni Raja i Enrich. Fins al 30 d’octubre.
■ A la sala de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, “Impressions”, 
gravats de Gabriel Junyent i Jaume Enrich. Fins a l’1 d’octubre. 
■ Al Saló de Te de la pastisseria Pla (Av. Barcelona, 22 d’Igualada), 
pintures sobre paper de Marcial Fernàndez i Subirana. 
■ A la sala d’exposicions La Talaia del Centre Cívic de Fàtima, olis de 
Josep Crivillés. Fins al 9 d’octubre. 
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, quadres 
del 46è concurs de Pintura Ràpida Fira d’Igualada. Fins al 7 d’octubre.
■ A la sala d’exposicions de l’Ateneu Igualadí, olis de Manuel Perera. 
Fins al 14 d’octubre.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “30 anys al servei del 
silenci”, pintures de Xavier Pedraza i Jordana. Fins al 17 d’octubre. 
■ A l’Escola municipal de Música d’Igualada, “Els sons visibles”, foto-
grafi es d’Ariadna Trias i textos de Màrius Serra. Del 4 al 21 d’octubre. 
Inauguració dilluns a 2/4 de 7 de la tarda.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “Primera història 
d’Espriu”. De l’1 al 30 d’octubre.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, “Novak. Dis-
seny, moda, punt. 1963-2003”. Del 2 al 24 d’octubre. (S’inaugura dis-
sabte, a 2/4 de 8 del vespre).
■ A la sala de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada, “Tim 
Kat”, fotografi es de Sebastià Caus. Del 6 al 29 d’octubre. (S’inaugura 
dimecres, a les 8 del vespre).
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El Club Handbol Igualada presenta els 
11 equips de la temporada 2010-2011
● HANDBOL ● 

El Club Handbol Igualada (CHI) 
donarà el tret de sortida a la tem-
porada 2010-2011 amb la presen-
tació dels seus 11 equips, dissabte 
2 d’octubre a la tarda, al pavelló 
de Les Comes. Serà una jornada 
d’handbol intensa que comença-
rà al matí a l’Estadi Atlètic amb 
l’Handbol Gespa.

La presentació dels equips tin-
drà lloc a les 17.45 h a la sala de 
barri de Les Comes. Enguany 11 
equips defensaran els colors del 
Club Handbol Igualada: el sènior 
masculí, el juvenil masculí ‘Reim-
pulsa’, el cadet masculí, el cadet 
femení, l’infantil masculí, l’infan-
til femení ‘Eix Ambiental’, l’Escola 
Esportiva (alevins), el projecte Viu 
l’Handbol (benjamins i prebenja-
mins), els dos equips del projecte 
Special Handbol per a discapacitats 
psíquics i la secció de veterans.

6è Handbol Gespa per 
captar nous jugadors 
per a les categories 
d’iniciació

La jornada, però, començarà 
ben d’hora, a les 9.30 h, amb els 
primers partits de la 6a edició de 
l’Handbol Gespa, que enguany 
canvia l’emplaçament i se celebra-
rà a l’Estadi Atlètic. La iniciativa té 
com a objectiu presentar l’handbol 
als més petits i captar nous juga-
dors-res per al club. Al torneig hi 
prendran part els equips de l’Esco-
la Esportiva i del Viu l’Handbol del 
CH Igualada, així com els combi-
nats que presentaran diversos col-
legis de l’Anoia. A l’hora d’enviar 
aquesta nota ja s’hi havia inscrits 
diferents equips de l’Ateneu i dels 
Maristes.

Trofeu Memorial 
Manuel Luque davant 
l’AE Aula barceloní

Ja a la tarda, a les 16.00 h, els 
equips cadet masculí i cadet fe-
mení de l’Igualada disputaran els 
respectius partits contra els seus 
homòlegs de Martorell al pave-
lló polivalent de Les Comes. A la 
mateixa hora, a la sala de barri, el 
conjunt juvenil masculí disputarà 
el seu encontre. Serà després de la 
presentació dels equips, a les 18.30 
hores, quan el sènior masculí s’en-

frontarà a l’AE Aula de Barcelona, 
en el Trofeu Memorial Manuel 
Luque que cada any organitza el 
Club Handbol Igualada en memò-
ria de l’exjugador del club. 

Handbol femení 
de primer nivell, 
diumenge passat a les 
Comes

El Club Handbol Amposta es va 
endur la Lliga del Pirineus femeni-
na davant l’Associació Lleidatana 
d’Handbol. El resultat final (32-30) 
dóna idea de com d’igualada va 
ser la final, amb avantatges mí-
nims per a un conjunt i l’altre al 
llarg de tot el partit. Els dos equips 
militen a la divisió de plata esta-
tal i van evidenciar l’alt nivell de 
l’handbol femení al nostre país.

La Lliga dels Pirineus és el tor-
neig més important que organitza 
la Federació Catalana d’Handbol 
i, en aquesta ocasió, la ciutat tri-
ada com a emplaçament va ser la 
capital de l’Anoia. Els aficionats a 
l’handbol van respondre i van om-
plir un 80% dels seients de les gra-
deries. Aprofitant l’esdeveniment, 
el recinte de Les Comes també va 
acollir un entrenament de la se-
lecció catalana cadet femenina i 
els partits entre el cadet femení 
de l’Igualada i la selecció catalana 
infantil femenina 

Diada femenina 
d’handbol

Diumenge passat, coincidint 
amb la celebració de la Lliga dels 
Pirineus, es van celebrar al Com-
plex Esportiu de Les Comes sengles 
partits amistosos, els quals englo-

baven la primera edició de la “Dia-
da d’handbol femení”.

Durant el matí, els tres equips 
femenins del club van jugar tres 
partits amistosos. Les més matine-
res van ser l’equip infantil femení, 
que van jugar i guanyar còmoda-
ment l’equip Handbol Terrassa. El 
cadet femení s’enfrontà a la Selec-
ció Catalana infantil femenina.

Club Handbol Igualada 20- Se-
lecció Catalana 38

Partit que tot i que va ser amis-
tós va tenir molta intensitat. Les 
noies de la selecció catalana, amb 
una àmplia banqueta, van mostrar 
que malgrat la seva joventut en-
caren un bon nivell, posant-se al 
davant en el marcador i portant el 
control del partit en tot moment. 

Per la seva banda, les jugado-
res de l’Igualada van poder dis-
posar d’una altra oportunitat per 
treballar i corregir jugades i estra-
tègies de cara a la temporada que 
d’aquí a pocs dies començarà.

CH Igualada: Anna Font, Judit 
Gómez, Mar Samper, Anna Vilar-
rúbias, Nora Muñoz, Ainoa Rizo, 
Jordina Marsal, Jana Sendra i a la 
porteria Júlia Estany, dirigides per 
Jordi Riba.

Per últim, l’equip aleví femení 
va jugar contra l’equip infantil de 
Montbui, amb un resultat que es 
va decantar per a les montbuien-
ques, sobretot per la diferència 
d’edat de les noies. 

Per altra banda, destacar el 
bon resultat de dissabte a la tarda 
de l’equip infantil masculí, que es 
va desplaçar per disputar un partit 
contra l’Handbol Terrassa amb una 
victòria molt treballada.

El XV Open de Frontennis 
d’Igualada ja té 
guanyadors

● FRONTENNIS ● 
Un any més, i ja en són quinze, 

s’ha arribat al final de l’Open de 
la Fira, que cada any comença a 
finals del mes d’agost i acaba amb 
la Fira d’Igualada, esdeveniment 
que dóna nom a aquest acte es-
portiu organitzat pel Club Fron-
tennis d’Igualada i que compta 
amb uns organitzadors excel.lents. 
L’Open, un cop més, ha demos-
trat la seva efectivitat per a donar 
compliment a 45 parelles i alhora 
aconseguir que tot funcionés de 
manera fluïda i perfecta. 

Dins del merament esportiu, 
cal deixar constància de la bona 
acollida d’aquest Open per part de 
tots els afeccionats a aquest esport 
que forma part de nosaltres. Un 
any més, l’Open ha estat fidel a 
aquest esdeveniment que dóna 
cabuda a tots els practicants de 
la comarca, sigui quin sigui el seu 
nivell, ja que en estar agrupats en 
tres categories tothom troba com-
petidors amb qui fer un joc intens 
i igualat.

El dissabte al matí l’Open va 
finalitzar amb la celebració de 
les finals de totes les categories i 
el lliurament de trofeus i detalls, 
acompanyat d’un petit refrigeri 
que va acabar d’arrodonir l’acte. 
Aquest va comptar amb la presèn-
cia de la Pubilla de la Fira, Elisenda 
Font, i les dames d’Honor, Olga 
Jordana i Irene Galiano. A l’acte 
també van assistir autoritats locals 
com la regidora d’Esports Silvía 
Torreblanca, la regidora de l’Ajun-

tament Rosa Plassa i la Junta del 
Club Frontennis d’Igualada, que 
van encarregar-se del lliurament 
dels trofeus als guanyadors.

En la 3a categoria es van veure 
unes bones partides, quedant la 
parella Manel Ruiz-Cristian Ruiz 
en primer lloc i la Cinto Llobet-
Miquel Ferrer en segona posició. 
El tercer lloc va ser per a la parella 
Jerson Chia-Àngel Gil.

La 2a categoria va donar lloc a 
una final molt igualada entre dues 
parelles amigues, aconseguint la 
primera posició la parella Enrique 
Olmo-Jaume Estape i la segona 
Chus Rey-Edu Elvira. En aquesta 
categoria el tercer lloc el va ocupar 
la parella Julià López-Dani Preixat.

Finalment la 1a categoria va 
ser tan disputada com cada any, on 
van tornar a aconseguir el primer 
lloc la parella Antoni Font-Juan 
Pedro Moreno, demostrant que els 
anys no passen per ells, tot i tenir 
alguna partida molt ajustada. La 
segona posició la va aconseguir 
la parella Paco Manchado-Àngel 
Alonso, que van fer un gran joc 
no posant fàcils les coses a Antoni 
Font-Juan Pedro Moreno. El tercer 
lloc va ser per a la parella Raül Ro-
mero-Jordi Romero.

En línies generals, el XV Open 
Fira d’Igualada va ser un èxit tant 
d’organització com esportiu, on es 
va notar una pujada de nivell en 
les 3 categories. El nombrós públic 
assistent, durant tot el campionat, 
va poder gaudir d’un dels millors 
Open. 

Igualada acull la 9a edició 
de frontennis
● FRONTENNIS ● 

La ciutat d’Igualada acollirà 
aquest cap de setmana, dies 2 i 3 
d’octubre el “IX Torneig Fronten-
nis d’Igualada” amb pilota  preo-
límpica, a les instal.lacions  de la 
Piscina del Molí Nou, amb la col.
laboració  del Patronat Municipal 
d’Esports de la ciutat i el patrocini 
de Vidres Igualada, Record Esports 
i Star Vie. Durant tot el dissabte les 
parelles inscrites jugaran les fases 
de classificació per a les finals. El 

diumenge les parelles classificades 
jugaran els quarts, les semifinals 
i a les 12:30 hores la final. Les 4 
millors parelles classificades rebran 
premis en metàl.lic.

Per quart any consecutiu, la di-
rectiva del Club Frontennis Iguala-
da, encapçalada per Miguel Vivar, 
s’esforçarà  al màxim per a què 
aquest esdeveniment  resulti tot 
un èxit, reunint les millors parelles 
de Catalunya i una de València. 

Antoni Font Claramunt
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Més de 300 jugadors de dards i futbolí, 
al poliesportiu
Dissabte passat el poliesportiu 

de Calaf es va complir de juga-
dors de dards i de futbolí cata-
là, amb motiu dels Opens que va 
organitzar l’entitat Dards Calaf. 
En aquesta ocasió van ser 314 els 
participants en aquesta jornada, 
180 en la modalitat de dards i 134 
en futbolí. En total, es van repartir 
més de 4.000 euros en premis, en 
un dia ple de diversió i competició. 
L’organització està molt satisfe-
ta amb la participació, ja que, en 
aquest temps de crisi, s’han supe-
rat en un 10% les inscripcions res-
pecte a  la passada edició i veuen 
que la festa ja s’ha consolidat, 
doncs la gent que ve una vega-
da, habitualment torna a venir. 

Enguany van ser presents a Calaf 
jugadors de les quatre províncies 
catalanes, i fins i tot de Binèfar o 
Andorra. Aquest era el 9è Open 

de Dards i el 6è Open de futbolí 
català organitzat per Dards Calaf.
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Formidable excursió de la 
MancomunitatBTT-Anoia
Travessia Andorra - Boumort - Igualada

● BTT ● 
El proppassat 18 de setembre, 

a tres quarts de sis del matí i a 
punt quasi de ploure, vint-i-set ci-
clistes de la Mancomunitat estaven 
ficant les seves bicis al maleter de 
l’autocar que els havia de portar 
fins al Principat d’Andorra. Anaven 
a realitzar una molt forta excursió 
en BTT, que organitzada per tres 
socis de la MancomunitatBTT, pe-
dalaria durant dos dies per mun-
tanyes i que sortint d’Andorra i 
travessant l’Alt Urgell, el Pallars 
Jussà, la Noguera i la Segarra ha-
via d’acabar a Igualada. Un itine-
rari absolutament inèdit, de molta 
duresa, algun tram bastant tècnic, 
molt llarg i gran desnivell acumu-
lat. A l’hora de marxar no hi fal-
tava ningú, malgrat el fort risc de 
pluja imminent. Tot va ser engegar 
l’autocar i al cap de cinc minuts ja 
estava plovent. El magí de tothom 
pensava “sí que comencem bé”, 
però nigú no deia res. La pluja 
persistent no ens va deixar en cap 
moment. L’excursió estava prevista 
que sortís d’Ós de Civís, al costat 
de Bixessarri (Andorra), i que pas-
sant per les Bordes del Conflent i 
l’ermita de Santa Magdalena fes 
parada per menjar a Sant Joan de 
l’Erm per continuar després. Ate-
sa la pluja persistent es va decidir 
començar l’excursió a Sant Joan 
de l’Erm per veure si parava de 
ploure, com així s’esdevingué. És a 
dir, es va escurçar l’excursió en un 
tram que bastants dels presents ja 
coneixia. 

L’autocar ens deixà a Sant Joan 
de l’Erm, es fa un mos i desseguida 
tots dalt de la bicicleta escalfant 
motors, és a dir, les cames. Comen-
cem a pedalar i una pujada con-
tínua per pista ens duu a un molt 
ample coll damunt mateix de les 
Comes de Rubió, vall molt bonica 
situada sota mateix del pic de l’Or-
ri. Hi ha un refugi molt interessant 
però que passem de llarg. Seguint 
la pista en lleuger descens s’arriba 
al Coll del Cantó. Fins aquí estem 
recorrent l’Alt Urgell. La pista se-
gueix al sud i entra ja al Pallars 
Jussà, i tot passant per pobles per-
duts però encara habitats, com Ju-
nyent, encara la llarga pujada de 
la serra de Taús, enmig de boscos i 
un entorn sempre atractiu i extre-
madament solitari. Ja dalt de la la 
serra de Taús el paisatge s’eixam-
pla i veiem al nord les muntanyes 
urgellenques i al sud i ponent les 
pallareses. Després d’un bon tros 
recorrent la carena de la serra de 
Taús arribem al poblet de Vilanova 
d’Ares, on fem una parada tèc-
nica per reposar forces i aigua. 
Continuem en baixada fins al fons 

de la vall, i prop de Taús agafem 
una pista forestal que després de 
catorze quilòmetres ens mena al 
refugi de muntanya de Cuberes, 
únic lloc habitat en un ampli radi. 
Tot és bosc i és l’època de la brama 
del cèrvol. Tanmateix, tants ciclis-
tes fent soroll i xerrant fa que els 
animals salvatges s’allunyin i no es 
deixin veure. Al refugi, una bona 
dutxa i donar un volt pel bosc a 
peu o en bici esperant l’hora de 
sopar, hora de molta gresca. Tot-
hom està content per com van les 
coses. Hem tingut molta sort; la 
pluja bastant general arreu, ens 
ha respectat, no ens hem mullat 
i hem gaudit d’alta muntanya de 
la bona.

L’endemà diumenge a un 
quart de set tothom es lleva, es-
morza, arranja la bici i a les set i 
vint minuts, amb l’alba despun-
tant, abandonem el refugi. No hi 
falta ningú i tot va com un rellot-
ge. Al cap de cinc quilòmetres tro-
bem dues fortíssimes pujades que 
ens obliguen a baixar de la bici un 
tros. Arribem a dalt la carena, a 
uns 1.900 m d’alçària i el paisatge 
que albirem del Pallars i Alt Éssera 
és formidable, amplíssim. El bosc 
agafa bucòlics colors amb la rosa-
da del matí. Un cel completament 
clar promet un dia magnífic. Al 
cap d’una bona estona de petites 
sifonades al llarg de la carena arri-
bem a l’ample coll Prat Muntaner. 
Allí baixem de la bici, i amb ella 
al costat, caminem per un trencat 
corriol de muntanya sota mateix 
de la cinglera del Cap de Boumort 
fins arribar a la Coma del Pi, rat-
llant els 2.000 m. I molt a prop 
del cim. Parem a menjar gaudint 
d’un paisatge meravellós vers el 
Pirineu. Pugem a les bicis i ara en 
una llarguíssima baixada arribem a 
Bóixols, poblet on tornem a carre-

gar d’aigua. Seguim dos quilóme-
tres la sinuosa carretera que duu 
a Isona fins al coll de Faidella. Allà 
una pista ens mena al poblet de 
La Rua i a la profunda i ferèstega 
vall del riu Rialb. El camí és cada 
vegada més tècnic i l’entorn esde-
vè salvatge, boscós i absolutament 
solitari. Aquest tram conté algunes 
fortes sifonades i segueix el riu fins 
al seu desguàs a l’embassament de 
Rialb. A partir d’aquí prosseguim 
aquest fins al final i una forta pu-
jada ens duu a la carretera que 
mena a Ponts. Portem ja molts qui-
lòmetres i desnivell a les cames. A 
Ponts dinem lleugerament i altre 
cop a pedalar en pujada lleugera, 
amb sifonades petites i bones pis-
tes, vers Guissona, Llor, El Portell, 
La Guàrdia Pilosa. Aquí comença 
una bona baixada fins Sant Martí 
de Segueioles i el Molí de la Roda. 
Hem anat tot el dia a ritme fort, 
tenim poques hores de llum. S’està 
fent fosc i amb la darrera llum del 
dia arribem a Copons, on parem a 
beure un refresc, arranjar les llums 
frontals i sant tornem-hi, ara amb 
llum de lots, fins a Igualada.

Total, s’ha pedalat més de 
dos-cents quilòmetres per camins, 
corriols i pistes, s’ha pujat més de 
tres mil metres de desnivell i hem 
pogut gaudir d’una gran varietat 
de bells paisatges i natura. El per-
sonal s’ho ha passat pipa. 

La propera sortida de la Man-
comunitat serà el proper dissabte 
16 d’octubre i anirem a l’estany de 
Banyoles. Per informació d’aquesta 
i la resta de sortides, podeu visitar 
la pàgina web www.mancomuni-
tatbtt.net .

Francesc Andreu i Mateu/
Mancomunitatbtt

Agrupació Esportiva BTT Anoia

Vilanova va organitzar la 55ª cursa 
Mossèn Borràs
● BTT ● 

Diumenge de la setmana pas-
sada se celebrava a Vilanova la 5a 
edició de la cursa Mossèn Borràs, 
una prova federada de ciclisme 
en carretera de categoria júnior 
i cadet i que organitza la Penya 
Ciclista de Vilanova amb la col-
laboració de la Federació Catalana 

de Ciclisme i el patrocini de l’Àrea 
d’Esports municipal.

A la prova d’enguany hi van 
prendre part 28 júniors, dels quals 
només la meitat, 14 van acabar la 
prova. 

Pel que fa als cadets van co-
mençar 35 corredors dels que en 
van acabar 26. 

Oriol Durán, l’únic anoienc 
que participava a la Mossèn Borràs 
d’enguany, en categoria júnior, va 
haver d’abandonar la cursa abans 
d’acabar.

163 corredors van prendre 
part al GP Massi de BTT 
celebrat a Calaf 

● BTT ● 
Amb una participació de 163 

ciclistes es disputava el passat dia 
19 a Calaf, la penúltima prova del 
GP Massi Copa Catalana Internaci-
onal de BTT. 

El circuit de 9,5km, caracterit-
zat per ser molt rodador, passant 
per molts trams de pista i algun 
que altre corriol, es va haver de 
modificar a última hora, pel fang 
que s’havia fet amb les pluges, dei-
xant alguns trams impracticables. 
Tot i que amb el pas dels corredors 
es va anar eixugant i deixant el 
terreny en bones condicions.

Ciclistes del 
Pinturex-Òdena

A les 10 del matí es donava el 
tret de sortida a les categories de 
fèmines Elit, júniors i Màster 30 
i 40 que farien 3 voltes al circuit, 
seguits del Cadets, Màster 50 i fè-
mines júnior i cadet que en farien 
2. En aquesta primera sortida, cal 
destacar la gran actuació dels cor-
redors del Pinturex - Òdena, on 
Enric Forn aconseguia una meritò-
ria 3a posició en la categoria Màs-

ter 30, després d’una gran lluita 
al llarg de tota la cursa, guanyant 
a l’esprint final. També cal des-
tacar la 3a posició de Penélope 
Verdaguer que també entraria en 
3a posició en la categoria fèmines 
cadet. David Verdaguer entrava en 
14a posició en Màsters 40.

El GP Massi Copa Catalana In-
ternacional acomiadarà la tempo-
rada 2010 el proper 3 d’octubre, 
en el marc de la fira dels esports 
d’aventura i oci a l’aire lliure Out-
door Sports Experience que es ce-
lebrarà al costat del Palau Sant 
Jordi, a Montjuïc.

La propera cursa serà diumen-
ge Barcelona on es disputarà la 
última prova de la Copa Catalana, 
i on els corredors del Pinturex - 
Òdena, Enric Forn i Raúl Rubio te-
nen opcions al podi de la general.

Els corredors de l’equip ode-
nenc tenen opció a podi: Enric 
Forn es troba en 4a posició de la 
general de Màster 30 i Raúl Rubio 
ja té pràcticament consolidada la 
3a posició de la general de Sèni-
ors.

L’Albert Calvet a 
Puigcerdà i Sant Sadurní 
d’Anoia

● ENGANXE ● 
El jove cotxer de Maians Albert 

Calvet del CEHIA, després del pa-
rèntesi de l’estiu en que no hi ha 
hagut concursos, ha participat 
aquest mes de setembre en dues 
competicions d’enganxe amb bons 
resultats, com sempre acompanyat 
de Jaume Calvet que li fa de gro-
om i guiant els ponis Gallant i Li-
on, propietat de Manuel Morilla.

El cap de setmana del 4 i 5 
de setembre va ser un dels quin-
ze participants al Campionat de 
Catalunya d’enganxe celebrat a 

Puigcerdà, que va constar de tres 
proves: doma, marató i maneja-
bilitat. Es va proclamar campió de 
Catalunya infantil i quart de la 
classificació general, tot i que el 
carruatge va tenir un contratemps 
en un obstacle de la marató que el 
va penalitzar.

L’11 de setembre va partici-
par també en un concurs a Sant 
Sadurní d’Anoia amb vint partici-
pants, assolint el primer lloc tant 
de la seva categoria com de la ge-
neral fent el millor temps i sense 
cap punt de penalització.
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Sènior masculí. Copa Catalunya: Grup Barna 73 – CB Igualada 76

Difícil pista, la del Grup Barna
● BÀSQUET ● 

Partit molt emocionant el dis-
putat diumenge a casa de Grup 
Barna, pista molt difícil on s’hi ha 
vist guanyar pocs equips en tota la 
lliga. L’ inici del primer quart, ha si-
gut una arrencada en tromba dels 
visitants, fent un 0 – 8 d’inici, molt 
concentrats en tot moment. Tot 
seguit però, els locals feien valer el 
seu punt fort, el tir exterior, enca-
denant uns triples impossibles.

Estira i arronsa en el segon i 
tercer quart, on les diferències mà-
ximes no sobrepassaven els 4 punts 
per part de cap dels dos equips. La 
intensitat en l’últim quart va ser 
màxima, i no es es donava ni una 
sola pilota per perduda. La defen-
sa en zona dels locals, feia que 
l’Igualada no trobés bones ocasi-
ons de llençar còmodament, tot i 
així, amb el marcador molt igualat, 
un triple en l’últim minut de Marc 

Corcelles, feia agafar avantatge, 
això sumant un tir lliure aconse-
guit per Jordi Torres, posava la 
diferència final de 3 punts, fent 
impossible l’atac local per manca 
de temps.

Van jugar pel CBI: Richi (7), 
Pepo (6), Jordi (14), Valentí (16), 
Marc (3) --cinc inicial--, David (9), 
Albert (6), Carles (8) i Edu (7). 

Sènior femení. Copa Catalunya: 
CB Igualada 74 – Femení Sant Adrià 65

Dos partits, dues victòries
● BÀSQUET ● 

Segona victòria en els dos pri-
mers partits jugats del CB Igua-
lada, aquest cop jugant a casa 
contra el Femení Sant Adrià. El 
partit va ser molt intens i igualat 
des d’un bon principi. En el primer 
període, les locals erraven cistelles 
fàcils i les visitants anotaven tot 
el que llençaven. En el segon pe-
ríode es va mantenir la igualtat, a 
les igualadines els costava aturar 
el joc ràpid de les bases del Sant 
Adrià i el llançament de mitja dis-
tància de les seves interiors. Tot 
i això, al descans s’arribava amb 
una mínima diferència, 36 a 35. 
En el tercer període les blaves van 
estar desencertades i amb poc or-
dre en el joc d’ atac. Intentaven 
alternances defensives per poder 
descol.locar el joc visitant, però no 
sorgia efecte. Les visitants contro-
laven el ritme del partit i el rebot 
tant ofensiu com defensiu. Gràcies 
a això, acaben el tercer període 
amb avantatge, 50 a 53. El dar-
rer període va ser espectacular: els 
tres primers minuts, les visitants 
van augmentar les diferències fins 
als sis punts, màxima diferència de 
tot el partit.

Però a partir d’aquí, les igua-
ladines van començar a treballar 
una zona “press” a tota pista que 
va sorgir efecte, ja que es roba-
ven moltes pilotes que permetien 
anotar amb facilitat. Un parcial 
en 6 minuts de 16 a 2, posava un 
màxim avantatge de les locals de 8 
punts, 68 a 63. Tot i això, el partit 
no estava decidit, les visitants van 
clavar un triple que les acostava 
a 6 punts a manca d’un minut i 
mig. Als darrer minut, les del Sant 
Adrià es van dedicar a defensar al 

límit i com a conseqüència d’això, 
les igualadines tiraven tirs lliures 
i l’avantatge seguia augmentant 
fins a la màxima diferència en el 
partit, 9 punts.

Al final, treballada victòria per 
74 a 65.

Van jugar pel CBI: C. Bargalló 
(2), M. Pujol (4), V. Júlvez (4), A.C. 
Martínez (6), M. Amatllé, N. Min-
guet (18), L. Icart (14), L. Martín 
(4), S. Pujol, X. Freixas (8), È. Vives 
(14) i A. Acevedo.

Altres resultats del CB Igualada
● BÀSQUET ● 

Júnior A masculí: CB Sant Boi 
53 – Galtés CB Igualada A 78

Després d’un mal inici dels 
igualadins, victòria a domicili per 
25 punts.

Van jugar pel CBI: Quim Padrós 
(13), Adrià Gual (13), David Tarrida 
(13), Andreu Santiago, Àlex Peña-
randa (15), Víctor Lagen (3), Marc 
Font (3), Albert Fullana (3), Jordi 
Fonts, Carles Sole (2) i Guillem Es-
tany (13).

Júnior B masculí: CB Santa Per-
petua 62 - Galtés Basquet Iguala-
da 47

Partit molt desajustat degut a 
la gran diferència en la forma físi-
ca que es feia notar ja en el primer 
quart amb un clar avantatge en el 
marcador (21-8). 

Van jugar pel CBI: Xavi Gabar-
ró (2), Marc Antoni Lladó, Aleix 
Martí (6), Marc Romero (3),

Albert Fullana (10), Nil Jorba 
(2), Pau Solé (4), Albert Fontanella 
(8), Miquel

Estany (3) i Jaume Fullana (9).
Júnior A femení:  Galtés 

Bàsquet Igualada A , 61 - CB 
Tarragona 2017, 74

Les igualadines debuten a la 
lliga amb derrota a casa. Es va 

veure però, un millor joc, no van 
perdre tantes pilotes i van estar 
més encertades a la línia de tir lliu-
re. Durant força estona l’Igualada 
va estar per davant del marcador. 
Les faltes també van ser un gran 
opositor.

Van jugar pel CBI: Carlota Car-
ner (11), Itzel Lorente (6), Mari-
na Quintana (6), Júlia Fuertes (7), 
Vero Torras (2), Anna Solà, Carla 
Gonzalez (10), Alba Acevedo (13), 
Paula Jorba (2) i Èlia Compte (4).

Júnior B femení: Galtés Bàs-
quet Igualada B 62 - SESE C 65

Debut de les igualadines que 
van anar a remolc del rival. Bon 

treball en atac i massa errades en 
defensa.

Van jugar pel CBI: Freixas (1), 
Miramunt (8), Soler (3), Salanova 
(8), Sellarès (8), Creus (4), Comp-
te (13), Torras, Basurto (7) i Aracil 
(10).

Cadet B femení: CB Vilatorrada 
43 – Talleres Gaseti CBI 79

Contundent victòria igualadi-
na en aquest amistós, on van des-
plegar una fota defensa i un joc 
molt ràpid, arribant a assolir un 
avantatge de 40 punts.

Joan Ribera - Club Bàsquet 
Igualada Àrea Imatge i Comuni-

cació

Empreses locals donen 
suport econòmic al club 
igualadí
● BÀSQUET ● 

Per desenvolupar entre d’al-
tres objectius el de formació de ju-
gadors/es i entrenadors/es, el Club 
Bàsquet Igualada ha realitzat, re-
centment, acords de patrocini dels 
equips base, amb empreses igua-
ladines i de la comarca que han 
mostrat el seu interès pel Club.

Aquests patrocinadors, faran 
difusió de la seves marques co-
mercials a les samarretes dels ju-
gadors/es, i també col.laboren en 
l’adquisició del nou equipament 
dels jugadors/es que estrenaran 
aquesta temporada.

Els dos equips Mini mascu-
lins i mini femení patrocinats per 
Clínica dental Vitaldent; l’equip 
Preinfantil femení patrocinat per 
Anoia Lingua; l’equip Preinfantil 
masculí patrocinat per Ferreteria 
Jorba- Solà El Roser; l’equip Infan-
til femení Farmàcia Rigol de Piera; 
l’equip Infantil masculí patrocinat 
per Naymotor Toyota; els equips 

Cadets A masculí i femení patroci-
nats per McDonald’s; l’equip Cadet 
B femení patrocinat per Talleres 
Gaseti; l’equip Cadet B masculí 
patrocinat per Neteges Oriol Na-
turnet, i els quatre equips Júnior 
patrocinats per Galtés.

El Club Bàsquet Igualada vol 
agrair la col.laboració i confiança 
d’aquestes empreses patrocinado-
res vers el Club, així com de totes 
les persones que han fet possible 
la signatura d’aquests acords.

Aquests patrocinis representen 
un nou impuls en la sostenibilitat 
econòmica del Club, així com una 
nova línia de compromís i impli-
cació recíproca del Club vers l’em-
presariat de la Ciutat d’Igualada i 
la Comarca. 

El club continua fent gestions 
tal d’aconseguir el patrocini dels 
equips Sènior, ja sigui amb un únic 
patrocinador, o bé cercant un co-
patrocinis de vàries empreses o 
entitats.

El Club de Bitlles 
Igualada, a la final 
individual de Castellserà

CURS INTENSIU OBERT 
CARRETONER/A

FORMACIÓ CERTIFICADA ISO 9001
TEORIA / PRÀCTIQUES (IGUALADA)

OBTENCIÓ: CERTIFICAT I CARNET ACREDITAT

BONIFICACIÓ EMPRESES
INICI DEL CURS: 9 D’OCTUBRE

INSCRIPCIONS: ANOIA CARRETILLES
C/ ALEMANYA, 27 O AL TEL. 93 805 10 59

● BITLLES ● 
Diumenge passat, el Club de 

Bitlles Igualada es va traslladar a 
Castellserà per jugar la final indi-
vidual de bitlles. Per part del club 
igualadí, van participar en aquesta 
final Rosa Giménez, Joan Balcells i 
Fernando Urrea. Tots tres van ju-
gar dos partits, però tot i que van 
fer molt bona puntuació, no van 
classificar-se per a la fase final.
Els punts de cada jugador van ser:

Rosa Giménez: 1r partit, 69 
punts; 2n partit, 60 punts.

Joan Balcells: 1r partit, 56 
punts; 2n partit, 60 punts.

Fernando Urrea: 1r partit, 66 
punts; 2n partit, 52 punts.

Dissabte vinent dia 2 d’octu-
bre, a les 4 de la tarda, l’equip de 
Lliga Nacional del Club de Bitlles 
Igualada jugarà els dos primers 
partits a les pistes de bitlles de Les 
Comes, contra Bellpuig. L’endemà 
diumenge, l’equip de l’Igualada 
“B” també disputarà dos partits, 
però a Sant Salvador de Guardiola.

Molta sort a tots i totes!
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Veterans del club excursionista Uecanoia

Un tomb per l’entorn de Tous, 
amb celebracions
● EXCURSIONISME ● 

Dijous 23 de setembre. Ens 
apleguem un nombrós grup: 35 
participants, que demostra àm-
pliament que caminar és fer sa-
lut i que és una activitat que està 
a l’abast de tothom. A més, fer 
excursions a peu per la natura és 
divertit i enriquidor, enfortim els 
nostres lligams socials, fem amis-
tats i coneixem bells paratges de la 
nostra geografia, sovint descone-
guts, altres enyorats. I practiquem 
l’esport més antic i més barat del 
món: caminar.

Molt agradable, molt ben 
preparat, l’itinerari d’aquest di-
jous en circuit per l’entorn de 
Tous, amb sortida i arribada des 
d’aquesta població, ens ha portat 
per varietat de camins, tots de 
bona petja, d’aquells que perme-
ten un avançar dinàmic. Algun 
tram com si fos una autopista del 
bosc, altres amb continuat pen-
dís. Entorn curull de pagesies i 
masies; bo és anar-ne coneixent 
els seus noms. Així, hem passat 
tot sortint de Tous quan encara 
és fosc, cap a la creu de terme 
(la creu de pedra), per sota cal 
Torres, pel costat de cal Perdut i 
cal Quel, vora El Mas i cal Passa-
deta, per l’embassament de Tous 
i l’Eucaria, per cal Minguet i a la 
vista a l’esquerra a Gallardes, poc 
després cal Marcel·lí, cal Rossic, 
tot pujant i seguint la serralada a 
Cantagalls (parada tècnica per es-
morzar) fins a la bàscula de Clari-
ana, continuant per cal Pau Llarg, 
fregant la imponent masia de cal 

Biosca i acabant a cal Rodó (a) cal 
Manquet. Esplèndid recorregut!

Escau un petit comentari sobre 
l’embassament de Tous: el pano-
rama ens ha decebut. Sembla que 
les fuites d’aigua que hi havia fe-
ien perillar la presa, i per ordre 
del Departament d’Agricultura el 
març de 2009 es va buidar i així ha 
quedat. El cas és que tothom està 
descontent de com s’ha portat la 
qüestió. Fou inaugurat el juliol de 
1997 amb un cost de 1.300 milions 
de pessetes, i es pretenia el rega-
diu de 450 Ha. Tot i que el projecte 
va rebre algunes crítiques, complia 
les funcions per les quals va ser 
concebut i a més era una reserva 
d’aigua per a usos agrícoles.

Més comentaris: Ja és habitual 
que, en el decurs dels esmorzars, 
se celebrin amb algun present i al-
gun xerric onomàstiques i aniver-
saris d’algun dels participants en 
les caminades. Però avui, per en-

cetar, ens ha tocat l’aniversari del 
company Benigne i poc després a 
cal Rodó, per acabar-ho d’adobar, 
els companys Josep Ma i Esperan-
ça ens procuraven un refrigeri en 
un tauler ben assortit d’entreteni-
ments de pica-pica ben remullats 
amb tota mena de refrescs, tot 
celebrant l’aniversari del primer. 
Felicitats a tots!.

I de cal Rodó, baixada fins a 
Tous on tenim els cotxes.

Resum de l’excursió: Parti-
cipants, 35. Recorregut, 14 km. 
Temps real de camí, 3 hores i 35 
minuts. Desnivell, 350 m. Coordi-
nadors: Ramon Guinart i Manel 
Pons.

I l’immediat dijous 7 d’octu-
bre, farem un itinerari des de Sant 
Joan de Mediona. Arribada la tar-
dor, atenció a tothom que vingui: 
la sortida és a dos quarts de vuit 
del matí.

Text i foto: Joan Mollà

El nombrós grup de veterans a cal Rodó

David Martínez i Imma Vidal, 
campions de la Fira
● ESQUAIX ● 

El torneig d’enguany de la Fira 
va complir de nou amb tot el que 
ha estat en els seus 23 anys de re-
corregut: Molta igualtat, competi-
tivitat i alguna que altra sorpresa.

A primera categoria, última-
ment hi han hagut moltes alter-
nances de campions --Francesc To-
relló, l’Edgar Valls i l’any passat el 
Sergi Martinez. Però aquest any, 
victòria contra pronòstic de David 
Martinez que va guanyar per se-
gon cop aquest campionat.

En la  gran f inal ,  David 
Martínez va saber aprofitar molt 
be les seves situacions de avan-
tatge i va dominar de forma molt 
convincent un Edgar Valls molt 
cansat de la jornada de dissabte 
amb 2 partits de 3-2 i un de molt 
dur de 3-0.

En categoria femenina, victò-
ria també contra pronòstic de l’Im-
ma Vidal guanyant per primer cop 
aquest campionat. L’Imma va gua-
nyar no sense dificultats els seus 
partits davant la Mònica Òdena i 
l’Anabel Cortes en la fase regular.

A la gran final va guanyar la 
Carme Riera, una de les més vete-
ranes campiones que després de ju-
gar també en els quadre masculí va 
acusar com l’Edgar un dissabte amb 
4 partits, tots ells prou disputats.

Paco Marquez i Xavi 
Rosich guanyen la 
segona i tercera 
categoria

A segona, triomf molt treballat 
del jugador de Tàrrega Paco Mar-
quez que ja va salvar una pilota 
de partit a quarts de final davant 

l’Albert Enrich i que es va desfer 
a semifinals del David Aguilar i a 
la gran final de Joan Llorach per 
3-1 que prèviament es va desfer a 
semifinals del Joan Homs. 

Pel que fa a la tercera catego-
ria, merescuda victòria 3-0 de Xavi 
Rosich a la final davant un David 
Pozón molt cansat del la jornada 
del dissabte després d’unes semis 
de 3-2 davant el guanyador de la 
TV plana del sorteig del diumen-
ge, Carles Sánchez.

Xavi Rosich prèviament va re-
soldre els seu partit de semis da-
vant el ja veterà JM Soriano.

L’acte de cloenda, pica-pica i 
corresponent lliurament de recom-
penses va comptar amb la tradici-
onal presència de les pubilles de 
la Fira que per 23è any consecutiu 
no van faltar a la cita del carrer 
Masquefa. 

Reforç escolar
Anglès

Proves accés 
grau superior

Tel. 938034946 - 626082108
C: Prats de Rei, 3 - IGUALADA

Últims dies per a 
inscriure’s a la segona 
Tuga Trail de Copons
● CURSES DE MUNTANYA ● 

La segona edició de la Tuga 
Trail de Copons es celebrarà el 
proper diumenge 3 d’octubre i, 
igual que l’any passat, es continua-
rà disputant la cursa de muntanya 
i la caminada popular pels corriols 
del voltant del poble. Aquestes 
proves s’han pogut dur a terme 
un cop més gràcies a l’empenta, 
la il·lusió i l’esforç de la marca de 
roba tècnica personalitzada Tuga 
Active Wear, de la botiga igualadi-
na de material tècnic de muntanya 
X-Avi Material de Muntanya i de 
la Secció de Curses de Muntanya 
del Club Excursionista UECANOIA. 
Juntament amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Copons, del Con-
sorci de Promoció Turística Alta 
Anoia i d’altres empreses de la co-
marca, ha estat possible continuar 
organitzant aquest esdeveniment, 
tot esperant superar l’èxit de l’any 
passat.

Per als més agosarats, s’ha pen-
sat i elaborat una cursa de mun-
tanya amb un traçat molt tècnic, 
espectacular, trepidant, exigent i 
amb algunes variacions respecte 
al recorregut de l’any passat que 
no deixaran a ningú indiferent... 
Aquest traçat transcorre per corri-
ols de l’entorn, on podreu gaudir 

de magnífics racons de natura, que 
de ben segur us agradaran. I per 
als que prefereixin descobrir més 
tranquil·lament els paratges de la 
zona, també s’ha organitzat una 
caminada popular d’aproximada-
ment 11 km, que permetrà als par-
ticipants gaudir d’unes magnífi-
ques vistes de la comarca. Aquesta 
darrera també ha estat modifica-
da, disminuint el grau de dificultat 
i convertint-la en una passejada 
apta per a totes les edats.

A més a més, juntament amb 
el servei de guarderia, d’altres ac-
tivitats complementaran la mati-
nal per a què, entre tots, es faci 
de l’esdeveniment una gran festa 
esportiva.

Per a qui estigui interessat a 
participar-hi, a la web www.tuga-
trail.com hi ha tota la informació 
relacionada amb les proves, així 
com les característiques del recor-
regut, el reglament i les diferents 
opcions per a poder-se inscriure. 
Recordem el proper dissabte 2 
d’octubre a les 13h serà l’últim dia 
per a poder inscriure’s anticipa-
dament a qualsevol de les dues 
proves. També s’admetran inscrip-
cions el mateix diumenge amb un 
recàrrec de 5 euros. T’ho perdràs 
també aquest any?

Dissabte, debut de 
l’Òdena Club de Bàsquet a 
Les Comes
● BÀSQUET ● 

Finalment, i després d’alguns 
problemes a l’hora de tramitar els 
papers en la Federació Catalana 
de Bàsquet, i que s’han solventat 
en els darrers dies, ja podem anun-
ciar oficialment el debut, aquest 
proper dissabte, de l’Òdena Club 
de Bàsquet. Serà a les 19 hores 
al pavelló de Les Comes i davant 
l’equip del Mas de Sant Llei - CB-
VV, de Vilanova del Vallès.

El grup on disputarà l’equip els 
seus partits és el número 3 de la 
categoria Territorial Sènior Mas-
culina, on es trobarà equips com 
l’UEB Martorelles, el CE Montigalà 
Badalona o el CB Esparreguera “B”.

El planter de jugadors de 
l’equip el conformen: Antonio 

García Rivera, Pol Salanova Oliva, 
Pol Máximo Queralt, Joan Soriano 
Soteras, Jordi Rodríguez Sant, Mi-
quel Vidal López Amo, Antoni No-
guera Escura, Oriol Moreno Estra-
da, Josep Caselles Junyent, Aitor 
Iglesias Pubill, Carles Grados Luna i 
Miguel A. Garcia Rivera.

Miquel Orriol Bascones, presi-
dent del club, farà les funcions de 
delegat de camp, i David Rivera 
Márquez, l’entrenador de l’equip, 
ho compaginarà amb les funcions 
de delegat .

Esperem, doncs, que aquest 
primer partit sigui l’inici d’una 
gran trajectòria esportiva del club 
odenenc!

Xavi F.

XVIIIè Obert d’Escacs 
de Santa Margarida de 
Montbui
● ESCACS ● 

Un any més, quan arriben 
aquestes dates comença un nova 
edició de l’Obert de Montbui, una 
de les proves clàssiques dins del 
calendari de tornejos d’escacs.

L’Obert comença demà diven-
dres 1 d’octubre a les 21 hores a 
l’Ateneu de Montbui i s’allargarà 
fins al divendres 19 de novembre.

Des del Club d’Escacs Montbui 
volem agrair a les empreses patro-
cinadores que fan possible que es 
pugui dur a terme aquest Obert, 
com també l’Ateneu de Montbui i 
l’Ajuntament.

No ens volem oblidar dels ju-
gadors participants, que any rera 
any repeteixen amb la seva parti-
cipació, i donar la benvinguda als 
que serà la primera vegada que hi 
prenen part.

Per a poder seguir aquest 
Obert es podrà fer a través 
d’aquest setmanari i també per la 
pàgina web del Club: www.escacs-
montbui.com

Moltes gràcies i molta sort a 
tots els participants. 
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Gran participació en la 7a Cursa de Muntanya, Caminada Popular i 
1a Cursa de BTT de la Fira de Setembre

● ATLETISME ● 
Els atletes Abdeslam El Oua-

habi (Carns Viaplana) i Anna No-
guera (Gimnàs Ateneu/CA Igua-
lada) foren els guanyadors, el 
passat diumenge al matí, de la 7a 
edició de la Cursa de Muntanya 
Fira d’Igualada. La Caminada Po-
pular va ser dominada per Josep 
Martí (Roger Roca Running) i Olga 
Manko (UEC Anoia), mentre en 
la cursa de bicicleta de muntanya 
-BTT els dominadors foren Enric 
Forn (Pinturex-Òdena) i Leen Cau-
bergh (Independent).

Les proves, disputades en el 
marc de la 57a Fira Multisectorial 
de Setembre d’Igualada, compta-
ven amb l’organització conjunta 
del Club Atlètic Igualada, en col.
laboració amb el Patronat Muni-
cipal d’Esports d’Igualada. Es van 
disputar amb sortida i arribada 
situades al costat de l’Estadi Atlè-
tic Municipal d’Igualada, enguany 
amb una inscripció d’uns 350 at-

letes, caminadors i ciclistes entre 
les 3 proves, dels quals se’n classi-
ficaren 310 (115 en la cursa atlè-
tica,117 en la caminada i 78 en la 
cursa de BTT). 

Les proves constaven d’un re-
corregut de 19,5 km pel que fa 
a la cursa atlètica i la caminada 
popular, forestal en la seva major 
part, amb forts desnivells i consi-
derablement dur, en el que calia 
superar, entre altres importants 
cotes, l’ascens a la muntanya de la 
Tossa de Montbui, i de 31,5 km la 
cursa de BTT, que vorejava també 
la muntanya de la Tossa, també 
forestal en la seva major part. 

En la Cursa de Muntanya, l’at-
leta magrebí Abdeslam El Ouaha-
bi (Carns Viaplana), es va imposar 
amb un bon crono de 1h14’41’’, 
per davant de l’atleta del Bruc José 
Manuel Granadero (CAI), 2n amb 
un bon registre de 1h16’16’’, i era 
3r Manuel Torres (Esp. Penedès) 
amb 1h17’44’’. Era 4t Albert Fer-

rer (UEC Anoia) amb 1h20’41’’, 
entrant en 5a posició l’atleta del 
CAI Antoni Ocaña, amb 1h26’16’’ 
i 6è l’atleta de l’Esp. Penedès Jordi 
Martínez, amb 1h27’23’’.

Cal ressaltar la important 37a 
posició general i guanyadora ab-
soluta en femenines, assolida per 
l’atleta del Gimnàs Ateneu i CAI 
Anna Noguera, amb 1h41’36’’. Era 
2a i 65a general Erika Nuñez (Inde-
pendent) amb 1h47’04’’, i 3a i 97a 
general Teresa Quintero (Gimnàs 
Ateneu) amb 1h58’57’’. Entrava 
4a i 100a general Ma Pilar Ríos 
(L’Aguineu) amb 2h01’36’’. Era 5a 
i 101a general Susanna Llopart 
(Gimnàs Ateneu) amb 2h02’20’’ i 
6a i 102a general Imma Figueras 
(CA Sta. Coloma Q.) amb 2h04’00’’.

En l’apartat de la Caminada 
Popular va entrar primer classifi-
cat absolut en meta el marxador 
igualadí del Roger Roca Running 
Josep Martí, amb 2h14’18’’, seguit 
de Xavier Civit (CA Sta. Coloma 

de Queralt), 2n classificat en meta 
amb 2h14’19’’, i era 3r Joan Baliu 
(X.Avi-Al-Pinisme) amb 2h29’00’’. 
Era 4t Loren Hidalgo (Eddy Mur) 
amb 2h26’08’’, 5è l’atleta del CAI 
Vidal Chivo, amb 2h26’11’’, i 6è 
Francisco Sierra (Independent ) 
amb 2h26’43’’.

En femenines entrava 1a i gua-
nyadora absoluta de la Caminada 
popular Olga Manko (UEC Ano-
ia) amb 2h35’00’’, entrant 2a i 3a 
les germanes llançadores del CAI 
Èlia Pascual, amb 2h37’32’’, i Ní-
ria Pascual, amb 2h53’’32’’. Era 4a 
Cristina Burón (Independent) amb 
2h53’38’’, 5a Amelia Romero (Gim-
nàs Ateneu) amb 2h56’32’’ i 6a Ma 
Àngels Toribio (Gimnàs Ateneu) 
amb 3h01’26’’.

Pel que fa a la cursa de BTT, 
va ser dominada per Enric Forn 
(Pinturex-Òdena) amb 1h13’56’’, 
seguit d’Albert Torres (CAS-Sans 
Vilafranca) amb 1h14’28’’ i entrava 
3r Carles Torrents, amb 1h14’34’’. 

Era 4t Raul Rubio amb 1h15’16’’, 
5è Isaac Riera amb 1h21’36’’, 
ambdós del Pinturex-Òdena, i 6è 
David García (Different-Bikes) amb 
1h23’31’’.

En femenines  va entrar 
guanyadora i 72a general Leen 
Caubergh (Independent) amb 
2h26’02’’, seguida de Marta Torres 
(UE St. Joan de les Abadessses), 
amb 2h47’48’’.

Efectuaren el repartiment de 
premis la regidora d’Esports de 
l’Ajuntament d’Igualada Sílvia 
Torreblanca, acompanyada de Sal-
vador Fusté, membre del CAI i co-
ordinador de les tres proves, i de 
Josep Ma Barquilla, en representa-
ció de Marathon Esports. 

Els atletes i acompanyants van 
poder gaudir d’una magnífica bo-
tifarrada, i va acabar la matinal 
amb un dinar a l’Estadi Atlètic, 
en que participaren també alguns 
atletes i acompanyants.

Podi absolut masculí i femení Cursa de Muntanya. Foto: Jordi Riba Podi absolut masculí i femení Cursa de BTT. Foto: Mario Sabidó Podi absolut masculí i femení Caminada Popular. Foto: Jordi Riba

La triatleta del CAI Elena 
Barlabé acaba 2a al circuit 
Àsics Triatlhon-Sèries 2010 

● ATLETISME ● 
Diumenge passat 26 de setem-

bre a les 8:30 h del matí es donava 
la sortida al V Triatló Salou i última 
prova del circuit Àsics Triatlhon-
Sèries (després de les triatlons de 
Gavà, Barcelona i Tossa). Malgrat 
el fort vent i el fred, 800 triatletes 
(70 noies) van prendre la sortida 
i van haver de fer les distàncies 
d’una triatló esprint: 750 metres 
de natació a la platja de Llevant, 
amb la mar força picada i amb una 
temperatura que gairebé obligava 
l’ús de neoprè, 20 km de ciclisme 
en un circuit de 2 voltes i tancat al 
trànsit, i per acabar 5 km de cursa 
a peu també en 2 voltes pel pas-
seig marítim. 

Els guanyadors absoluts de 
la triatló van ser Albert Parreño 

(C.VO2) amb un temps de 0:57:53 i 
Núria Padrisa (CN Reus Ploms) amb 
1:09:27. 

Pel que fa els resultats dels in-
tegrants del CA Igualada Triatló-
Petromiralles, destacar en l’apar-
tat femení la 6a posició d’Elena 
Barlabé, amb un temps de 1:15:11, 
obtenint així els punts necessaris 
per acabar en 2a posició a la gene-
ral del circuit Àsics Triatlhon-Sèries, 
tan sols superada per Núria Pubill. 

Pel que fa als representants 
masculins de la secció hi van par-
ticipar el Víctor, l’Aleix i l’Oleguer 
amb els següents resultats: 109è 
el Víctor Gutiérrez amb un temps 
de 1:11:27 , 141è l’Aleix Carbonell 
amb 1:12:46 i 277è l’Oleguer Suñé 
amb 1:18:18.

Il.lusió, repte i alta participació en el 
Triatló Escolar d’Igualada
● ATLETISME ● 

Novament amb una climatolo-
gia excel.lent, encara que el vent 
mantenia la temperatura un xic 
massa baixa, es va dur a terme el 
passat dissabte dia 25 de setembre, 
al complex poliesportiu Les Comes 
d’Igualada, una nova edició del 
Triatló Infantil d’Igualada. Cada 
any es viuen muntanyes d’il.lusió 
als ulls dels més menuts, que con-
trasten amb la creixent “especialit-
zació” i preparació física d’alguns 
dels participants cadets, el més 
grans dels quals ja tenen 15 anys.

Com ja és habitual, la parti-
cipació forània supera la partici-
pació local, però de tot plegat en 
resulta una matinal molt agrada-
ble on es retroben diferents ge-
neracions de triatletes, de diversos 
racons de la geografia catalana, 
per animar els seus fills o familiars 
i saludar també els components de 
l’organització, la secció de triatló 
del Club Atlètic Igualada, que des 
de fa 9 anys ininterrompudament 
està apostant per oferir a la ciutat 
d’Igualada aquest esdeveniment 
tan espectacular.

Els nens, ne-
nes, nois i noies, 
després d’escoltar 
l’explicació perti-
nent, comencen 
la prova amb el 
segment de na-
tació, per sortir a 
la zona de boxes, 
vestir-se amb el 
material adequat 
i iniciar el segment de bicicleta. Fi-
nalment acaben la prova recorrent, 
segons l’edat, més o menys quilò-
metres de cursa a peu. Les distàn-
cies, també en natació i ciclisme, 
estan adaptades a la categoria.

Guanyadors
Cadet femení: Àgata Safont 

Espinosa (Independent).
Cadet masculí: Daniel Martínez 

Valentín (Independent).
Infantil femení: Laia Conesa 

Mur (Club Triatló Vallirana).
Infantil masculí: Gerard Pujol 

Hernández (Club Natació Sitges).
Aleví femení: Daniela Burguete 

Piquero (Club Natació Sitges).
Aleví masculí: Joan Dàvila 

Sánchez (Independent).

Benjamí femení: Júlia Dalmau 
Clotet (Independent).

Benjamí masculí: Ignasi Pegue-
ro Fontcuberta (Independent).

Classificació corresponent als 
Jocs Esportius de l’Anoia

Infantil femení: Irene Mena 
Simmo (Maristes Igualada).

Infantil masculí: Alejandro 
Alonso García (Castell d’Òdena).

Aleví femení: Claudina Canals 
(Mowgli).

Aleví masculí: Hèctor Ramos 
Gandía (Joan Maragall).

Benjamí femení: Anna Mallo-
fré Bonastre (MDP Capellades).

Benjamí masculí: Ramon Enrich 
Díez (Escoles de l’Ateneu).

Montaner, quart a la Milla d’Almacelles
● ATLETISME ● 

L’atleta pierenc del Futbol 
Club Barcelona, Víctor Montaner, 
ha començat la pretemporada en 
forma després de classificar-se en 
quarta posició a la tradicional Milla 
d’Almacelles (amb un recorregut 

de 1.609 metres), el cap de setma-
na passat. 

Montaner va travessar la meta 
per darrere d’Ayad Landasem, Ab-
delaziz Merzougui i Eliseo Martín, 
superant a companys com Pol Gui-
llem (guanyador de la cursa de la 

Mercè) o José Luis Blanco (meda-
llista als europeus de Barcelona 
d’aquest estiu). El pierenc es mos-
tra molt il·lusionat de cara a la 
nova temporada que tot just co-
mença.
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Spartathlon: 34 hores de lluita per fer 250 quilòmetres

Joan Compte i Urgell: Si no perdo el cap i mantinc el ritme durant 
vuit hores més, ho hauré aconseguit!
Justificació

Em demanen una crònica 
d’una cursa. Em sembla del tot in-
útil que es mostri el que he fet 
com les gestes de personatges 
com Puyol, Messi o Gassol. Però 
si aquest escrit fa que una sola 
persona vegi convenient i oportú 
de practicar activitat física (esport 
individual o d’equip, caminades, 
bitlles o botxes) de manera mode-
rada i constant cada setmana, si us 
plau, continueu llegint.

Rerefons
Fa 2500 anys Herodot es dis-

posava a llegir en públic les seves 
històries. En aquell temps, els vete-
rans de les guerres perses l’escolta-
ven, de manera que si falsejava la 
veritat seria escridassat al davant 
de tothom. I, entre altres cròni-
ques, en precisa una d’inquietant: 
“Fidípides, l’hemeròdrom atenenc, 
fou enviat a Esparta a demanar 
ajut. I arribà a Esparta l’endemà 
mateix d’haver partit de la ciutat 
d’Atenes...”

Que un militar, de professió 
missatger, pugui arribar a peu a 
una ciutat a uns 250 km. de dis-
tància en un dia i mig o dos és un 
fet singular, gairebé insòlit. En re-
alitat, es va considerar un mite fins 
fa ben poc: el 1982 tres corredors 
van comprovar que era possible 
i des de l’any següent se celebra 
una de les curses a peu més esgo-
tadores: la Spartathlon.

Incertesa
Aquest any participo en l’Spar-

tathlon. M’he preparat, a consci-
ència, durant 15 mesos. La família 
m’hi ha ajudat incondicionalment. 
I avui (i demà) és el dia de la veri-
tat. Ens hem conjurat sota d’acrò-
polis un grup de 351 corredors. 
La claror de la celístia comença a 
albirar cap a llevant mentre ens 
movem entre l’emoció i l’esperan-
ça. Tothom té el desig d’acabar, 
però tots sabem que cada any no-
més arriben al final un terç escàs 
dels inscrits.

A les set, amb la sortida, Ate-
nes es paralitza. La ciutat que dues 
hores abans ja comença a bullir, 
forma processons més enllà dels 
seus límits. I tothom contempla 
bocabadat els tres centenars llargs 
d’insensats que pretenen desafiar 
la calor, el cansament, la set, el do-
lor i el fred. Grècia permet aquest 
esdeveniment perquè és un home-
natge als valors universals d’esforç, 
de superació i també de germanor 
entre pobles que perviuen des 
de l’antigor clàssica. Grècia n’és, 
doncs, la mare, i això és un motiu 
d’orgull per a ells.

Però ara que tinc el cap clar, 
m’envaeix una sensació d’incerte-
sa abassegadora. És una distància 
incògnita, encara, amb unes va-
riables també desconegudes. Per 
tant, cal instaurar, amb els com-
panys de cursa, un ritme suau, 
assequible, tan lent, que costi de 
seguir.

Perquè després les forces les 
haurem d’extreure fins i tot de 
l’aire i del sol, i de la frescor de la 
pluja i dels estels de la nit. A la du-
resa d’aquesta prova s’hi afegeix 
que cal enllestir-la en menys de 36 

hores. I que en cadascun dels 75 
controls, se sancionarà l’arribada 
amb retard amb la sortida de cur-
sa: cap a “l’autobús dels morts” 
(unfinished).

La companyia del sol
Mantenim un pas mesurat tot 

resseguint la costa tortuosa de 
l’Àtica. Pel damunt de les dras-
sanes de Skaramangas i cap a la 
ciutat de Megara, la frescor del 
matí ens empeny amb més facilitat 
de l’esperada: la meteorologia ens 
obsequia amb un dia parcialment 
ennuvolat i l’aire, que corre amb 
nosaltres, força benigne.

Però comencem a trobar corre-
dors alentint el pas, que avancem 
amb facilitat. Al migdia el sol perd 
la clemència i cau a plom. I bas-
tants corredors més cauen amb ell. 
La gent grega és amable amb no-
saltres i treuen ampolles d’aigua 
freda que ens obsequien cordial-
ment. Els grups de corredors s’esti-
ren i cada vegada se’n troben més 
de despenjats que seran recollits 
sense misericòrdia.

La regió mítica
Ens acostem a l’istme per 

excel·lència, el de Corint i el poble 
d’Isthmia. El canal és magnífic i les 
obscures aigües verdes contrasten 
amb els tons ocres de les parets 
excavades a mà.

Primer gran control 81 km.: em 
trobo l’americà del bigoti xerrant 
assegut. Em diu que s’ha retirat 
al km. 50 i em pregunta si he ar-
ribat corrent. En respondre afir-
mativament ell respon: “Going to 
Sparthi will be a piece of cake for 
you” (Per tu anar a Esparta serà 
bufar i fer ampolles). En aquest 
punt perdo la incertesa. Ja duc uns 
40 minuts d’avantatge al sac i em 
sento ple de força. És clar que fal-
ten uns 160 km. però cada passa 
em deixa més a prop. Endavant, 
endavant. Molta gent, a casa, em 
segueix les petjades i no els vull 
desil·lusionar. Deixem la carretera 
principal i per llocs de pagès ens 
acostem a Corint. En el control, 
mentre em nodreixo, observo el 
temple. Em fascina la proporció 
dels capitells. I en arrencar altre 
cop, em bull la paradoxa: per què 
el temple de Corint és d’estil dòric 
(i no corinti)?

Mitja cursa
No és temps de divagacions 

i ens acostem al km. 100. El sol 
s’ha anat ajocant i fa de bon cór-
rer, però les cames mateixes posen 
fre. Normalment estableixo una 
conversa amb el cos. Procuro es-
coltar-lo i donar-li el que necessita. 
A canvi, jo li exigeixo si no és una 
desmesura. Les carreteretes van 
enfilant-se per marges i el crepus-
cle va desapareixent per donar pas 
al mantell negre de la nit. En la nit 
vaig caçant cuques de llum (cor-
redors amb frontal) que caminen 
sense dissimular. El meu pas és bo 
i faig via fins a Nemea. La ciutat 
del lleó es troba a la meitat de 
la cursa. I efectivament, hi haurà 
un abans i un després. Em sembla 
que les cames es mereixen que els 
facin manyacs i demano que un 
massatgista faci la seva feina tan 
bé com sàpiga. Sé que sembla suï-

cida, però en reprendre el camí, les 
cames ho agraeixen. Poc després 
del poble es compleix el vaticini: 
descarrega un aiguat de propor-
cions descomunals. Entrem en un 
(dels pocs) camí de terra i l’aigua 
baixa a l’ample com un torrent. Els 
corredors s’aturen o caminen. Jo 
procuro evitar-ho i fujo endavant, 
acompanyat d’un finès.

La lluita s’acarnissa
Ara ja no s’hi valen mitges tin-

tes. Entre ell i jo hi ha una compli-
citat tàcita. Faig d’ambaixador:

–“I’m from Catalonia”.
–“Where’s that?”.
–“It’s in Spain, but it’s not Spa-

in”.
I el somriure maliciós em diu 

que ha comprès a bastament què 
és el nostre país. Estem esgotant 
les forces, però avancem corredors 
i, el que és millor, forcem un pas 
de ferro. En un cert moment, el 
finès se’n va. I em trobo entre la 
foscor, enmig de cap lloc.

Endavant, Tomoaki, 
endavant!

El mont Parthenio ens observa 
desafiant. Cal no cedir, perquè ca-
da passa nostra mina la resistència 
del gegant. Caço un altre corredor, 
en Tomoaki, del Japó. El seu pas, 
de desertor, no sembla una bona 
companyia. Però després de parlar 
amb ell, extraiem forces d’on no 
són i ataquem la falda i més tard 
el cim.

Endavant Tomoaki, no defallei-
xis! El teu estoïcisme és invencible! 
No t’aturis! Mira fins on has arri-
bat! Endavant, endavant! Tots dos 
ho podem aconseguir! Sols no som 
res, però junts som invencibles! És 
units que ho farem! No em deixis 
sol, Tomoaki!

I ell em segueix, obedient.
Poc més tard, el cim ens som-

riu, mentre ens mostra el camí de 
baixada.

Adéu, Tomoaki. Fins 
sempre, Tomoaki!

A baix al llogarret de Sangas 
ell es queda perquè li facin un 
massatge. Jo li dic que seguiré en-
davant, però que me l’enduré a ell 
a dins del cor. La noia del control 
es posa a plorar emocionada men-
tre s’acomiaden els guerrers.

La plana d’Arcadia
He girat full a la part més com-

plicada. Però ara tinc per enda-
vant, metafòricament parlant, un 
desert. Un desert perquè estic sol, 
i tot depèn de mi. Però és de nit i 
la fresqueta em revifa. En ser pla 
(ni pujar ni baixar) els músculs no 
pateixen, però l’energia s’esgota 
paulatinament, però inexorable-
ment. Els pobles van passant mica 
en mica, i el sol em ve a trobar un 
altre cop.

Alerta! Amenaça 
imminent!

He cuidat la nutrició, el des-
cans i el ritme, i les cames em res-
ponen molt millor del que podia 
haver esperat. Però, de sobte, una 
fiblada a la cuixa, sobre el genoll, 
fa encendre tots els senyals d’alar-
ma. No pot ser! Tot va tan bé! Què 
faig? Segueixo? M’aturo?

Sóc mesell, i crec que puc for-
çar el pas i seguir corrent. Però 
això fora un risc i, el que és més 
important, una deslleialtat amb 
el meu cos. Hi havia un pacte de 
no forçar més enllà de la zona de 
perill. Observo el rellotge: duc gai-
rebé una hora i quaranta minuts 
d’avantatge amb el temps d’elimi-

nació. Sóc radical: a caminar a qua-
tre de fondo! En realitat duc un 
pas d’uns 6 km/h que em permet 
mantenir aquell temps a cada con-
trol. Si no perdo el cap i mantinc 
el ritme durant vuit hores més, ho 
hauré aconseguit! Vuit hores més? 
M’he begut l’enteniment!

On Fidípides trobà el 
déu Pan

I passat Tegea (llegiu “Teyea”), 
reprenem les pujades, aquest cop 
per carretera. És una bona ocasió 
per observar el patró automobilís-
tic grec. Pujant per aquests turons 
rocallosos, la carretera serpenteja 
fent retombs constants. Les auto-
ritats han pintat doble ratlla con-
tínua i ha posat tacs gruixuts sobre 
elles. Doncs bé, en un moment do-
nat un cotxe és avançat per altres 
dos (tres cotxes en paral·lel) men-
tre en ve un en sentit contrari. Tinc 
sort i és prou hàbil per esquivar-los 
a ells i a mi. No m’estranya que hi 
hagi tants milers de capelletes al 
costat de la carretera en record 
dels difunts accidentats.

I segueixo sol, en el desert del 
rocam i amb el temps que no aca-
ba de transcórrer. Sort que està 
mig ennuvolat: la calor burxa a 
base de bé. Ara dubto que Fidípi-
des trobés el déu Pan. No serà que 
va agafar un defalliment com un 
piano?

Esparta, Cap a Esparta!
En la terbolina de mitja tar-

da, el resol escaldufa. Però Esparta 
s’acosta (o sóc jo?) sense pal·liatius. 
Mantinc el temps extra d’avantat-
ge. Bé! I com que fins a Esparta fa 
baixada, provo de córrer una mica. 
Uau! Quina pinçada a la cuixa! He 
de tornar a la marxa. Però sense 
saltar gaire, el meu pas s’accelera i 
puc córrer. Puc córrer altre cop!

Vaig arribant: ja es veuen les 
cases; travesso pel pont sobre el 
riu Evrotas; vaig pel carrer prin-
cipal (que llarg!) i giro a dreta i a 
dreta altre cop. Duc gairebé dues 
hores d’avantatge: corro més del 
que pensava! Sóc al passeig i uns 
xicots amb bicicleta em segueixen 
fins que els atura un policia. En 
aquell moment, una cridòria eixor-
dadora m’empeny cap a endavant. 
L’emoció m’embarga i les llàgri-
mes no em deixen veure l’estàtua 
de Leònides. Salto els graons i em 
planto al davant. Poso els quatre 
dits al cor, els beso i amb ells toco 
els peus de l’estàtua: he arribat! 
He fet la Spartathlon!

Epíleg
I amb això es resumeixen 34 

hores de lluita i 15 mesos de pre-
paracions. Algú pot dir: “Ha val-
gut la pena, tant d’esforç?” Doncs, 
comptat i debatut, jo tenia un 
repte el davant; m’he esforçat; 
he aplegat un munt de gent al 
meu entorn; hem fet conxorxa per 
aconseguir un objectiu; hem supe-
rat un munt de dificultats i hem 
aconseguit el que ens proposàvem 
(i jo també).

Vosaltres preferiríeu seure al 
sofà o bé lluitaríeu com a guer-
rers?

Eddie, Irlanda; Ivan, Itàlia; Ángel, Espanya i Joan, Catalunya
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MOTOR Joan Vidal

Tecnologia que 
funciona 
Toyota Auris HSD Active

Sí, la combinació d’un motor 
tèrmic de gasolina i un altre 

d’elèctric s’ha demostrat que és 
una de les solucions de més accep-
tació i Toyota ha estat la impulsora 
d’aquesta interessant solució que 
tanta acceptació ha tingut amb 
el Prius i ara la munta en el seu 
model Auris, que pertany al seg-
ment C del mercat, convertint-se 
en l’únic motor híbrid combinat 
d’aquesta categoria.

I aquí no s’acaben les novetats 
en aquest sentit, ja que la marca 
japonesa vol desplegar el sistema 
HSD (Hybrid Synergy Drive) a tota 
la gamma dels seus models per a 
la dècada de 2020, un sistema que 
també ha estat dissenyat específi-
cament perquè es pugui adaptar 
fàcilment per a un ús en vehicles 
totalment elèctrics i de pila d’hi-
drogen. L’estalvi de combustible i 
d’emissions de CO2 és tan espec-
tacular que, sense rebaixar la po-
tència que en el cas del nou Auris 
HSD és de 136CV, es presenta com 
l’autèntica alternativa als motors 
dièsel o gasolina de 2.0 litres. Ens 
diuen que el proper model serà 
un Prius monovolum que també 
sortirà de la factoria que Toyota té 
a Burnaston, en el Regne Unit. 

Exteriorment el model híbrid 
de l’Auris se’l reconeix per una 
acurada presentació aerodinàmica 
de la part davantera i la posterior, 
així com un aleró especial en la 
part final del sostre. I com a se-
gell d’identitat exclusiu el logotip 
“T” de Toyota en la graella frontal 
va encerclat en color blau. També 
s’ha rebaixat una mica l’alçada de 
la carrosseria a l’asfalt i tots els 
baixos estan especialment carenats 
per reduir al màxim la resistència 

aerodinàmica i afavorir la reducció 
del consum de combustible.

Per dins, la clàssica palanqueta 
de la funció automàtica i el co-
mandament on el conductor pot 
escollir entre els modes de con-
ducció EV, ECO i POWER li donen 
un aire modern i avançat al seu 
temps ja vist en el model pioner 
Prius. La resta és prou coneguda 
de l’Auris; un interior confortable, 
molt generós en espai per als cinc 
ocupants i amb la practicitat que 
proporcionen les cinc portes.

Per a qui no ha conduït un 
cotxe amb aquest sistema, el que 
primer li sorprendrà és el silenci de 
marxa a poca velocitat, per exem-
ple en un pàrquing o per ciutat, 
quan l’Auris solament va propul-
sat pel motor elèctric. Després, i 
de manera totalment automàtica, 
l’entrada en acció dels dos motors 
combinats és una experiència fan-
tàstica per la suavitat de resposta 
i la sensació de potència en les ac-
celeracions. No vull entrar en mas-
sa especificacions tècniques que, 
sincerament, podrien avorrir, però 
cal que sàpiguen que el sistema 
HSD consta d’un motor de gasoli-
na convencional de 1.8 litres i un 
motor elèctric de 60 KW, que es 
composa de vàries bateries. Junts 
donen una potència ja esmentada 
de 136 CV i solament 89 g/km en 
emissions CO2. O sigui, que el fu-
tur comprador s’estalvia l’impost 
de matriculació corresponent i a la 
vegada contamina ben poc. 

Cilindrada: 1.798 cc / Potèn-
cia: 136 cv / Acceleració 0 a 100 
km/h: 11,4 segons / Consum mitjà: 
3,8 litres/100km / Pes: 1.380 kg. / 
Preu: 20.950 euros.   

Jordi Sala i Joel Vives a l’Enduret del 
Francolí

● MOTOR ● 
El passat diumenge 26 de se-

tembre, es va celebrar l’enduret 
del Francolí, prova puntuable pel 
Campionat de Catalunya.

El recorregut preparat per l’or-
ganització constava de 3 voltes 
per camins, trialeres, … i com és 
habitual un tram i una crono amb-
dós cronometrats.

A la categoriía de 85 cc on cor-
ren conjuntament pilots juvenils 
i cadets, els dos joves pilots del 
Moto Club Igualada, Jordi Sala i 
Joel Vives, també hi eren presents. 
En Jordi que a causa de la lesió 
encara no havia pogut participar 
en cap de les proves del Campio-
nat de Catalunya d’endurets, va 
aconseguir la 5a posició i en Joel 

es va clasificar en 8a posició d’un 
total de 27 participats de la seva 
categoria.

Diumenge Campionat 
d’Espanya a Parcmotor

El proper diumenge 3 d’oc-
tubre al  circuit de Parcmotor de 
Castellolí es disputarà l’última pro-
va del Campionat d’Espanya de 
Motocross, on el Jordi hi partici-
parà per primera vegada a la ca-
tegoria Mx Promesas 85 cc. Degut 
a la lesió en Jordi s’ha perdut les 
altres proves del Nacional,  però a 
Castellolí esperem veure’l del tot 
recuperat i donant molt de gas.

Des d’aquí en Jordi vol agrair 
el suport que rep per part de Moto 
Club Igualada, Castrol, Joralfran, 
Marsimoto, Axo i Beeparts.

Un any més... La força de les Maioles 
● MOTOR ● 

La carretera BV-1031 d’Igua-
lada a Prats de Rei, Les Maioles, 
va tornar a demostrar, diumenge, 
que té una força extraordinària 
que la fa especialment aprecida 
tant pels pilots que, no van vo-
ler faltar a la cita d’enguany i van 
convertir Les Maioles en la Pujada 
amb més participació de l’any, com 
el públic que any rere any enva-
eix les corbes d’aquesta carretera, 
per embogir amb el brogit dels 
motors.

Al llarg de la matinal van te-
nir lloc les curses d’entrenaments 
per tal que els pilots prenguéssin 
contacte amb la carretera. Ja en 
aquestes dues pujades el pilot de 
Moto Club Igualada, Jaume Don-
cel al volant d’un BMW aconseguia 
el tercer i quart millor registre. 
A la classificació final aconseguia 
l’onzena posició. També defensant 
Moto Club Igualada van rodar per 

les Maioles Miquel Prat Martínez 
que acabaria 13è, Joan Morros 
Abadal era 19è i Jaume Guixà 
Piera acabaria en 22a posició de 
la general.

La cursa d’impecable orga-
nització per part de l’equip Mo-

to Club Igualada amb Enric Ruiz 
al capdavant, ha demostrat estar 
a l’alçada i mantenir el prestigi 
que la converteix en un referent al 
Campionat de Catalunya de Mun-
tanya.

Inscripcions obertes al 16è Mototerra 
dels Hostalets de Pierola
● MOTOR ● 

L’Associació ACBaldrich ha 
obert ja el procés d’inscripció al 
16è Mototerra Hostalets - Memo-
rial Àngel Serrà que tindrà lloc el 

31 d’octubre, a partir de les 9h del 
matí, als Hostalets de Pierola. La 
prova, organitzada per ACBaldrich 
i el Moto Club Igualada, comptarà 
amb 3 categories: Open, clàssiques 

i nens. Tots els interessats a partici-
par-hi poden formalitzar la inscrip-
ció i/o sol.licitar més informació 
trucant al mòbil 607 33 89 20.
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teràpies naturals

Tractament de:
lesions musculars, traumatismes, 
artrosis, fibromiàlgia, estrès, 
ansietat, al.lèrgies,
infertilitat, obesitat, etc.

av. barcelona, 178 • igualada
info@gessami.net
tel. 938 03 58 26

acupuntura
fisioteràpia
homeopatia
osteopatia
quiromassatge
coaching
naturopatia
kinesiologia
flors de bach
psicologia
reflexologia

VINE A CONÈIXER
ELS NOSTRES 
PREUS I ET 
SORPRENDREM

TOTES LES 
FACILITATS DE 
PAGAMENTmaria dolors capellades

PSICÒLOGA

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

❏ Tècnica Endoscòpica d’orella, nas i rinofaringe
❏ Estudis d’audició
❏ Patologia de la veu

Visites en hores concertades
93 804 25 91 - 617 32 39 89

C/ Sant Martí de Tous, 37, 1r 1a - IGUALADA

Dr. C. Martín Eleno Aparell digestiu
Dr. Joan Vidal Medicina i Psicologia
Carme Carbonell Psicologia infantil
Laia Sellarès Psicologia infantil
Bet Martín Logopèdia infantil

 aqualatamèdics       consultoris

Indústria, 1 - IGUALADA - Tel. 93 805 29 95

Dra. Lídia Ramos Miquel
Otorinolaringòloga

ASSISTENCIAL 
ANOIA, S.A.

•  LOGOPÈDIA
•  TRAUMATOLOGIA
•  MEDICINA DE L’ESPORT
•  MEDICINA GENERAL
• UROLOGIA
•  CIRURGIA GENERAL I 

APARELL DIGESTIU
•  PODOLOGIA
•  PSICOLOGIA CLÍNICA
•  DERMATOLOGIA
•  OTORRINOLARINGOLOGIA
•  OFTALMOLOGIA
• PSICOLOGIA
• LOGOPÈDIA

CERTIFICATS MÈDICS, 
CARNETS DE CONDUIR I 

PERMISOS D’ARMES

(Tardes 5h a 8h i dissabte matí 10h a 12h)

CENTRE CONCERTAT AMB: ADESLAS 
ALIANÇA - MEDIFIATC - PREVISA - VITA-

LICIO - WINTERTHUR - CASER SALUD 
- GROUPAMA

Rbla. Sant Ferran, 62 •   IGUALADA
Tel. 93 805 25 25 - Fax 93 805 47 11

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

venereologia. Criocirurgia
Visites dimecres tarda i dissabtes matí (hores convingudes)

Per demanar hora de visita:
Telèfon consulta: 93 805 39 33

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL
PROVES D’AUDICIÓ

Tractament amb làser i radiofreqüència 
de roncadors i d’apnees del son en adults i nens

Visita de 5 a 8 tardes menys dijous

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

CENTRE DE PODOLOGIA I 
BIOMECÀNICA

Jordi Andrade - Podòleg Col.legiat 904

* Prevenció i tractament malalties dels peus (peu diabètic, vasculars...)
* Durícies, alteracions unguials. * Podologia infantil i esportiva
* Estudi transtorns de la marxa. * Confecció de pròtesis i plantilles.

Av. Barcelona, 21 baixos - Igualada - Tel. 93 805 23 33
Hores concertades

El Centre de Dia l’Estada us ofereix 
un servei personalitzat per a 

persones grans que necessitin 
companyia, amistat, atencions 

especials i el caliu que 
ells es mereixen.

Atenció a domicilis 
a hores convingudes

Tel. 93 803 96 23
C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 IGUALADA
Tel. 93.805.36.26

PEDAGOGUES: Mar Cervera i Míriam Codina
PSICÒLOGUES: Lídia Calvache i Maria Valls
PEDAGOGA I LOGOPEDA: Sara Torelló
METGE-PSIQUIATRE: Dr. Frederic Marsal

PSICOPEDAGOGIA, 
LOGOPÈDIA, 

PSICOLOGIA I 
PSIQUIATRIA

Tècniques d’estudi. Difi cultats d’aprenentatge. 
Reforç escolar. Dislèxia. Teràpia de la lateralitat. 

Estimulació de l’atenció i concentració. 
Orientació vocacional i professional. 
Logopèdia (parla, veu, llenguatge…). 

Tallers de memòria, ortografi a, matemàtiques. 
Tècniques de motivació. 

Servei de psicologia escolar i psiquiatria.

Màster en Psicologia Clínica
Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats

Teràpia Cognitiu-Conductual
Tractament amb Biofeedback:

* Trastorns d’Ansietat, Insomni, Hipertensió, Bruxisme, 
Dolor Crònic, Estrès, Tabaquisme i Control del pes

93 804 25 91 - 607 97 98 93
C/ Sant Martí de Tous, 37, 1r 1a - IGUALADA

Salvador Sibina García
Psicòleg

Gabinet especialitzat en

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

08700 IGUALADA
centreauditiu

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia

- Taps de bany i de sorolls fets a mida
- Reparació d’audiòfons de totes les marques 

- Personal titulat

SALUT

Balanç de jornada positiu per als equips del HL Igualada
● HOQUEI LÍNIA ● 

Bon cap de setmana per als 
nostres equips, uns perquè van 
guanyar, els benjamins “B”, infan-
tils i juvenils, i les fèmines perquè 
van per molt bon camí. Els resultats 
dels partits van ser aquests:

Benjamins: HL Igualada “B” 7 
- Rubí Centpatins “B” 2

Porter: Ivan Mateu. Jugadors/
res de camp: Marc Cano, Genís 
Mas, Èric Gamboa, Adam Gracia, 
Adrià Pajares, Sergio Pérez, Pau-
la Sabaté. Entrenadora: Elisenda 
Rabell.

Molt bon partit d’hoquei lí-
nia el vist a Les Comes. El nostre 
equip va estar molt ben situat en 
tot moment i es van veure unes 
línies molt equilibrades que van 
permetre controlar el partit. Els 
gols van anar entrant esglaonada-
ment i van estar repartits entre 5 
jugadors, el que dóna idea de la 
qualitat de l’equip. Es van veure 
molt bones jugades d’equip i molt 
bones passades. A la tercera part el 
bon equip del Rubí B ens va fer dos 
gols, però els igualadins van tornar 
a jugar com saben i en els darrers 

minuts van deixar un bon resultat 
en el marcador.

Fèmines: HL Igualada 0 - Tsuna-
mis de BCN 3 

Portera: Maria Pérez. Juga-
dores de camp: Elisenda Rabell, 
Mireia Grados, Helena Fernández, 
Carla Albareda, Laura Rey, Clàudia 
Navarro. Entrenador: Albert Prat.

Primer encontre de la tempora-
da per a les fèmines de l’Igualada 

Hoquei Línia, que van fer un bon 
partit, llàstima dels primers minuts. 
Hi van posar ganes i esforç, però 
va faltar punteria. Bona feina de 
la portera.

Infantils: HL Igualada 4 - Tsuna-
mis de BCN 3 

Porters: Jordi Marimon, Miquel 
Rabell. Jugadors/res de camp: Xavi 
Álvarez, Roger Mas, Oriol Morera, 
Albert Mudarra, Hèctor Rodríguez, 

Clàudia Navarro, Carla Albareda 
i Mireia Grados. Entrenador: Toni 
Marcet.

Bon partit dels infantils, amb 
molt bona feina feta pels jugadors 
de més experiència, per aconseguir 
línies compensades i compenetra-
des. Jugant amb generositat acon-
seguirem que les noves incorpora-
cions progressin més ràpidament.

Juvenils: HL Igualada 12 - Tsu-
namis de BCN 1

Porters: Miquel Rabell, Pol 
Valls. Jugadors de camp: Xavier Ál-
varez, Marc Valls, Albert Muntadas, 
Oriol Morera, Hèctor Rodríguez, 
Enric Puig i Albert Mudarra. Entre-
nador: Toni Marcet.

Bona feina dels juvenils, des-
prés de l’ensopegada de la setma-
na passada. Al començament una 
mica encatllats, però un cop ober-
ta la llauna van començar a jugar 
amb facilitat, trenant bones juga-
des que van portar al resultat de 
12 a 1. Bona feina, treballant en 
equip sortiran bons partits.

Igualada Hoquei Línia

Sant Magí, 109 
Tel. 93 805 06 08  
Fax 93 805 36 23
IGUALADA

DISTRIBUÏDORS AUTORITZATS
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* Reforç escolar. * Idiomes: Anglès, francès, alemany.
* Tècniques d’estudi. * Preparació proves d’accés.
* Classes per a adults. * Activitats per a la gent gran.
* Logopèdia. * Psicologia - Psiquiatria infanto-juvenil

DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE DIFICULTATS D’APRENENTATGE.
* Dèfi cit d’atenció i concentració. * Hiperactivitat.
* Problemes de memòria. * Dislèxia.

C/ Abat Oliba, 2-4 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 96 03 - decrolycentre@hotmail.com

Maria Vidal Ribas
C. Esquiladors, 29 - Igualada - Tel. 93 805 01 23 
maria@fi sioterapia-anoia.com

S’ofereix
CUIDADORA DE GENT GRAN

Diplomada, amb molta 
experiència i referències

ATENCIÓ A DOMICILI 
Preus assequibles

Rosa Maria: Telèfon 618 633 396

PSIQUIATRIA D’ADULTS I PSIQUIATRIA LEGAL

Dr. Enric Falo Zamora
Psiquiatre-psicoterapeuta

Col.legiat n. 23.275

Horaris a convenir / trucar a les tardes

C/ La Plana, 37 1r 1a - 08784 PIERA
Tel. 628 265 782

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES (Col. n. 4723)
Tractament psicològic de:
* ANSIETAT - DEPRESSIÓ - INSOMNI
* ENURESI NOCTURNA (PIPI-STOP)
* TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS
* TRANSTORNS DE LA SEXUALITAT
* TRANSTORNS DE LA PERSONALITAT
* TERÀPIA DE PARELLA
* TABAQUISME, D’ALTRES

DR. PERE BRESCÓ
DRA. MARIA DEGOLLADA

DRA. CRISTINA RIGAU  -  DRA. NÚRIA PAGÈS

TOCOGINECÒLEGS
DIRECTORS DE LA “ESCUELA INTERNACIONAL

DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA”
www.eideg.com

* Prenatal * Pre i postmenopausa * Patologia mamària
* Planifi cació familiar * Incontinència urinària * Ecografi es
* Esterilitat * Cirurgia Laparoscòpica

VISITES HORES CONVINGUDES: Tel. 93 805 58 43
C/ St. Vicenç, 23 (costat Parc Xipreret) - 08700 IGUALADA

Tractament del 

DOLOR
i les seves causes
Josep Zambudio
Metge reumatòleg

Sant Carles 45, 2n, 2a
Igualada

93 805 25 95

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r - Igualada
Hores convingudes: 

Tels. 629 16 56 67
93 803 25 90 - 93 805 51 74

Clínica Dental Capellades
Matins de 10 a 1 - Tardes de 3 a 9  - Dissabtes obert

Neteja bucal gratuïta  
Finaçament 1 any sense interessos

DISPOSEM DE LÀMPARA DE BLANQUEJAMENT
C/ Abat Muntadas, 1 - 08786 Capellades  - Tel. 93 801 39 20 - ucrapol@hotmail.com

Teràpia de parella - Teràpia familiar
Creixement personal

C/ Comarca, 72, 5è - 2a - 08700 IGUALADA
C/ Sant Bonifaci, 75 - 08784 PIERA
Tels. 93 803 45 33 - 687 84 76 51

PILAR ARBÓS AIXALÀ
Núm. Col. 8396

SALUT

Nou curs per a l’HC 
Montbui!
● HOQUEI PATINS ● 

L’HC Montbui ha tornat a la 
competició després del descans es-
tival. El primer equip en encetar 
aquesta nova temporada ha estat 
el 1ª Catalana, que ha començat 
amb cara i creu en els dos primers 
partits d’enguany.

El primer equip montbuienc 
inicià la temporada a casa del 
Cerdanyola, amb la primera der-
rota de l’any pels grocs, per 6 gols 
a 4. El mateix resultat han repe-
tit els montbuiencs contra el Bell-
Lloc, però aquesta vegada a ca-
sa i amb victòria montbuienca. El 
pròxim partit es jugarà el proper 
divendres a Can Passanals contra 
el Reus. 

Aquest dissabte també ha es-
trenat el nou curs l’equip infantil, 
que ha començat amb un fort i 
complicat xoc contra l’equip rival 
de la comarca, l’Igualada, que ha 
guanyat per 7 gols a 1. 

Amb l’inici de la competició, 
l’HC Montbui dóna el tret de sor-
tida també a l’Escola de Patinatge 
per als més petits, que aquest any 
farà entrenaments els dimarts i 
els dijous de 18 a 19 hores i els 
dissabtes pel matí al pavelló de 
Can Passanals. Aquesta activitat, 
supervisada per un equip de moni-

tors de l’HC Montbui, està oberta 
a tots els nens i nenes majors de 4 
anys que volen iniciar-se en el món 
del patinatge i de l’hoquei. El curs 
suposa una única quota anual de 
60 . Les inscripcions ja han comen-
çat, però estaran obertes tot l’any 
per a aquells que encara estiguin 
indecisos, tots els nens i nenes que 
vulguin passar-ho ja poden inscriu-
re’s al pavelló de Can Passanals!

Ylla.

Resultats dels partits de la base de 
l’Igualada Hoquei Club
● HOQUEI PATINS ● 

Sort diversa per als equips de 
l’Igualada Hoquei Club que en-
traven en competició el cap de 
setmana passat. L’infantil “B” va 
guanyar amb molta autoritat al 
Montbui en un dels derbis comar-
cals, mentre que l’“A” es va deixar 
escapar una victòria empatant a 
casa amb el Cerdanyola . En la ca-
tegoria juvenil, només l’equip “B” 
va ensopegar a casa amb l’Alpicat 
en un mal partit dels igualadins; 
l’equip “C” es va imposar per la 
mínima al Roda i l’“A” va treure 
una importantíssima victòria a la 
pista del Voltregà.

L’equip júnior va ensopegar a 
la sempre difícil i complicada pista 
del GEIEG de Girona.

També va entrar en competició 
l’equip del Nacional Catalana, que 
va jugar a la pista del Capellades, 
en un partit dominat clarament 
pels igualadins en la primera part 
i que es va complicar en la segona, 
quan els capelladins van posar en 
dificultats al conjunt de l’Iguala-
da, que va sortir una mica relaxat, 
però els homes d’Alexis Castro van 
saber aguantar l’avantatge en el 
marcador fins al final.

Infantil “B”: HC Montbui 1 - 
Igualada HC 7

Van jugar per l’Igualada HC: 
José Ma Sancho Blaya (p), Roger 
Torra Cubells, César Vives Boersma, 
Ferran Sala Piqué, Pau Torra Vidal, 
Angel Castells Aynes, Manel del 
Valle García (p). Entrenador: Xavi 
Espinalt Sucarrats.  

Infantil “A”: Igualada HC 4 - 
Cerdanyola CH 4

Van jugar per l’Igualada HC: 
Cesc Figuerola Botet (p), Adrià 
Rodríguez Valverde, Martí Dalma-
ses Guilera, Jordi Basols Torra, Ar-
nau Figuerola Botet, Ferran Molet 
Ortíz, Juan Manuel Blanco Prado 
(p). Entrenador: David Espinalt Su-
carrats. 

Juvenil “C”: Igualada HC 6 - CP 
Roda 5

Van jugar per l’Igualada HC: 
Fran Rodríguez Chingolla (p), 
Jem Pol Abad Conill, Albert Tor-
ra Vidal, Gerard Mernissi Rue-
da, Franc Domènech Casanovas, 
Marcel Monclús Carbonell, Eric Vi-
ves Boersma. Entrenador: Francesc 
Peñafiel Farré.

Juvenil “B”: Finca Nova Iguala-
da HC 1 - HC Alpicat 2 

Van jugar per l’Igualada HC: 
Joel Sebastián Delgado (p), Edgar 
Peralta Taboada, Enric Martí Galle-
go, Francesc Rubinat Fontanellas, 
Jordi Masoni Costas, Marc Baldayo 

Recio. Entrenador: Carles Piernas 
Feliu.

Juvenil “A”: CP Voltregà 3 - 
Igualada HC 7 

Van jugar per l’Igualada HC: 
Marc Rojas Busqué (p), Albert Tor-
ra Cubells, Jordi Miranda Voltà, 
Oriol Garrido Panicello, Aleix Vera 
Mora, David Carles Domènech. En-
trenador: Òscar Lupión Porta.

Júnior: GEIEG 6 - Igualada HC 4
Van jugar per l’Igualada HC: 

Marc Rojas Busqué (p), Albert 
Vidal Martínez, Nil Garreta Lara, 
Abraham Alonso Carmona, Albert 
Torra Cubells, Jordi Miranda Voltà, 
Oriol Garrido Panicello, Aleix Ve-
ra Mora, David Carles Domènech, 
Isaac Larios Roig (p). Entrenador: 
Òscar Lupión Porta.  

Nacional Catalana: Capellades 
HC 3 - Igualada HC 5

Van jugar per l’Igualada HC: 
Jesús Fernández Andrino (p), Joan 
Muntané Alsina, Francesc Sabater 
Masana, Nil Garreta Lara, Albert 
Torra Cubells, Nèstor Ramírez Me-
dina, Albert Soler Díaz, Joan Don-
cel Elias, Aleix Vera Mora, Albert 
Lòpez Valls (p). Entrenador: Alexis 
Castro Junquera 

I.H.C.
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C/ de l’església, 1 • La Torre de Claramunt
Tel. 93 801 40 81

RESTAURANT

Bar Restaurant 

La Gallega
Menú ecònomic 

Comunions • Sopars de negocis • Marisc i peix 
per encàrrec • Parrillades de carns a la brasa

ESPECIAL COMUNIONS
Ctra. Nacional II - JORBA - Tel. 93 807 80 14

RESTAURANT I PIZZERIA

MENÚ DIARI (menú infantil) i per a grups

Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) - IGUALADA 
Tel. 93 806 79 57 - gerospizzeriageladeria@torresvico.com

SERVEI A LA CARTA • PIZZES 
TAPES • MENJAR PER EMPORTAR

RESTAURANT

OBERT CAPS DE 
SETMANA 
I FESTIUS

93 808 00 21
619 745 498

www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

MENÚ DIARI

MENÚ FESTIUS

Dissabtes i 
diumenges, 
esmorzar 

de forquilla

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

MENÚ DEL DIA
SOPARS A LA FRESCA

ZONA CHILL OUT
DISSABTE AMBIENT
MUSICAL ANYS 80
Tel. 93 805 13 78Tel. 93 805 13 78

Restaurant   - Braseria - Cafeteria
Menú diari

Servei de carta
Menú de nits i caps de 

setmana 20 e (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com
c/ Traginers, 5 - 08700 Igualada

Tel. 93 805 01 63 

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT

Cap de setmana intens 
a l’estadi calafí “Les 
Garrigues”

● FUTBOL ● 
La U.E. Calaf va viure un intens 

cap de setmana amb la celebració 
de dos tornejos. D’una banda, el 
dissabte es va disputar un torneig 
de futbol-7 en la categoria d’ale-
vins. El mal temps va fer que tan 
sols vinguessin cinc dels equips que 
havien de disputar el torneig, fet 
que va ocasionar que la jornada 
durés menys del previst, jugant-se 
la final a la 1 del migdia. El gua-
nyador va ser el C.E. Manresa “B”, 
que va superar a la final al C.E. 
Manresa “A” per un ajustat 3 a 2.

El diumenge va ser el torn de 
les noies. Set equips --Calaf, Artés, 
Solsona, Bellpuig, Tàrrega, Puig-
Reig i Balaguer--  van fer passar 
una apassionant jornada als es-
pectadors que van anar a veure els 
partits. En la final l’Artés es va im-
posar al Puig-Reig  per 4 gols a 2.

Dissabte, presentació dels 
equips de la U.E.Calaf

Aquest proper dissabte, dia 2 
d’octubre, tindrà lloc la presen-
tació oficial de tots els equips de 
futbol de la U.E. Calaf per aquesta 
temporada 2010-2011.

A partir de les 4 de la tarda 
sortiran al camp els equips de to-
tes les categories: des dels Babi-
es fins a l’equip Amateur, passant 
pels Prebenjamins, Benjamins, Ale-
vins, Infantils, Cadets i Juvenils per 
tal de rebre els aplaudiments del 
públic.

Per cloure l’acte es disputarà, 
a les 5 de la tarda el partit de la 3a 
Categoria Regional, entre la U.E. 
Calaf i el Òdena C.E. “B”.

El CPP Igualada queda segon al Trofeu 
Ramon Orga

Els palistes igualadins participen a la 
primera fase de l’Open Catalunya
● TENNIS TAULA ● 

Les competicions oficials co-
mencen a posar-se en marxa i 
aquesta setmana va ser el torn de 
l’Open Catalunya, que va celebrar 
la seva primera fase d’enguany. 
Diversos palistes del CPP Igualada 
hi van prendre part en diferents 
categories.

A la categoria sènior B, el club 
igualadí hi va tenir dos represen-
tants, Daniel Luco i Ricard Alert. 

El primer va arribar als quarts de 
final, on es va veure superat per 
1-3 per Javier Godoy (Borges). Prè-
viament el palista igualadí s’havia 
classificat en la primera posició del 
seu grup. Ricard Alert, per la seva 
banda, va guanyar una partida en 
un grup molt exigent.

Joan Masip va disputar l’Open 
a la categoria Juvenil A, on no va 
poder guanyar cap partida mal-
grat estar a punt de fer-ho davant 

els palistes que van acabar a les 
primeres posicions finals.

A la categoria Infantil A hi van 
prendre part dos palistes iguala-
dins més. Albert Kenji Matsuoka 
va aconseguir dues victòries i dues 
derrotes en el seu grup, sense po-
der accedir a la fase final, mentre 
que Francesc Masip no va poder 
guanyar a cap dels seus rivals.

● TENNIS TAULA ● 
Dissabte passat, com cada any 

coincidint amb la Fira d’Igualada, 
es va disputar a les Comes el Tro-
feu Ramon Orga, on el CPP Igua-
lada convida tres clubs més per 
disputar el trofeu que dóna pas 
a l’inici de les lligues. En aquesta 
ocasió, la ja trenta-vuitena edició 
del trofeu, va comptar amb la pre-
sència del CTT Ateneu 1882, el CTT 
Sallent i el CTT Olesa, a banda dels 
amfitrions.

El CPP Igualada va començar la 
defensa del títol aconseguit l’any 
passat amb la disputa de la prime-
ra semifinal contra l’Ateneu. Els 
partits es jugaven amb el sistema 
de Copa Davis, i els igualadins es 
van imposar per la via ràpida, ven-
cent per 3-0 amb punts de Jordi 
Satorras davant de Santi Sardà per 
3-1, de Lluís Graells sobre Adrián 
Araqué per 3-0 i dels dobles Sator-
ras - Daniel Luco, que va guanyar 
per 3-2 a la parella de l’Ateneu. 
Mentrestant, en l’altra semifinal, 
l’Olesa es va imposar al Sallent per 
3-1.

A la final el CPP Igualada va 
trobar un rival molt complicat 

que no li va permetre revalidar el 
títol. L’Olesa va acabar superant 
els igualadins per 1-3. En el pri-
mer punt, Renato V. Moscoso va 
avançar els visitants en derrotar a 
Daniel Luco per 1-3. A continuació, 
Jordi Satorras va vèncer a José A. 
Martín per 3-1, però els dobles van 
tornar a ser per a l’Olesa, ja que la 
parella Moscoso - Manel Sunyer 
va imposar-se per 3-0 a la iguala-

dina Satorras - Graells. Finalment, 
Renato V. Moscoso va guanyar a 
Jordi Satorras per 1-3, aconseguint 
així endur-se el trofeu a les vitrines 
del CTT Olesa.

La classificació es va completar 
amb el tercer lloc del CTT Ateneu 
1882, que va vèncer al CTT Sallent 
per 3-2.
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Tel. 93 817 80 77 / 630 35 41 54
LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Per només 6,50 € dos plats !! 
De dilluns a divendres

Tots els dijous paella i els divendres fideuà
- Pollastres a l’ast, canelons - Encàrrecs 
- Gran assortit de plats cuinats - Paelles per emportar

PREUS MÉS ECONÒMICS QUE MAI
 HORARI: De dilluns a dimarts de 10h a 16h. 

De dimecres a diumenge de 9h a 16h.

Plaça de Catalunya, 2
08700 IGUALADA

T. 93 803 93 40
www.elsfogons.com

elsfogons@elsfogons.com

Carns a la brasa 

Menjars casolans 

Menú diari

Menú especial dissabtes i diumenges
amb cava 12 euros

Travessia Sant Valentí, 2  - Tel. 93 809 62 26
SANT MARTÍ DE TOUS

FEM BATEIJOS I COMUNIONS
MENÚ DIARI I SERVEI A LA CARTA

Ctra. de la Pobla a Carme, km. 3,700 - 08787 CARME
TEL. 678 93 78 73

RESTAURANT
CALÇOTADES

OBERT DE
DIMECRES A 

DIUMENGE

MENÚ
cap de setmana

15€

MENÚ
diari
13€

Telèfon 
93 806 61 50

MENÚ
INFANTIL

2X1
(cap de setmana)Tels.:  93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61

MENÚS 
ESPECIALS 

COMUNIONS

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3 
La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)

Telèfon 93 801 41 66

MENÚ DIARI de dilluns a diumenge
Especialitat de carn a la brasa

Paelles • Calçotades
NOVA ESPECIALITAT: 

Cargols a la llauna als cinc pebres
Salons per a banquets • bodes • batejos • comunions

Ampli aparcament privat amb zona enjardinada
Parc infantil

PREPAREM FESTES D’ANIVERSARI AMB PALLASSOS

Obert de dilluns a diumenge tot el dia
Zona apta per a fumadors i no fumadors

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

Tel./Fax 93 808 00 05
Mòbil 659 99 72 97

Ctra. de Valls, Km. 52’5
STA. M. DE MIRALLES

* CUINA DE  PAGÈS I ACTUAL
* MENÚS PER A 
CELEBRACIONS

* MENJADOR PRIVAT

OBERT CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS

Obert tots els 
diumenges i festius, 

matí de 9.00 a 14.00 h. 

ESMORZARS 
AMB BRASA
I pels més petits: 

ZONA DE JOCS 
“LA VAGONETA” 

Per grups o per venir 
en altres dies i horaris 

trucar per reservar: 
tel. 93 809 00 81

686 83 72 25 
info@totcirc.com  
www.totcirc.com

Lloc: “Circ a les Feixes” 
a 2 km. de Copons 
direcció Veciana.

AL RESTAURANT 
CAL MAGINET HI POT 
CELEBRAR LA SEVA 

FESTA D’ANIVERSARI, 1a 
COMUNIÓ, BATEIG, COMIAT, 
TROBADA FAMILIAR, AMB 
UN MENÚ DE QUALITAT, I 

UN PREU A LA SEVA MIDA.

Truqueu als telèfons 
977 880 017 -93 744 60 63  

608 083 009 

wwwbraseriacalmaginet.com
brcalmaginet@hotmail.es

BON APARCAMENT I 
ESPAI PER JUGAR

Aquest diumenge ball amb 
ENRIC CARRERAS

Primera Territorial. Grup 3: Cuebelles CF 6 – UE Sant Maure 2

Els mauristes perdonen massa
● FUTBOL ● 

Jornada d’errades a Cubelles 
amb un equip local que aprofitava 
les concessions dels mauristes, que 
van concedir massa al rival. Els dos 
primers gols dels cubellencs van pu-
jar al marcador després que els de 
groc perdessin la pilota a la línia de 
mitjos.

El gol però, no es va voler aliar 
als homes de Xavi Bernal, i és que 
d’ocasions no en van faltar: Simón 
va fer treballar de valent el porter 
contrari, Triguero de cap va penti-
nar el pal dret de la porteria... No 
va ser mala actitud dels montbui-
encs, que van treballar de valent, 
però les moltes errades van condici-
onar el resultat final.

Ni els de Cubelles són tan bons 
ni els del Sant Maure tan dolent, 
prova d’això és que els mauristes 
van treure orgull i forces d’on ja no 
en quedaven i als últims vint minuts 
van aconseguir retallar diferències 
amb gols de Jonhy i Carlos Salgado.

Van jugar per la UE Sant 
Maure: Alberto, Albert Benito, 
Berenguer, Tebas, Paquito, Canín, 
Triguero, Reches, Simón, Carce-
ller, Carlos Salgado, Edgar, Aitor 
Martín, Jonhy, Jordi  Valle, Víctor, 
Dani Muñoz i Carlos Martínez.

Victòria dels Juvenil i 
Cadet

Pel que fa a l’equip Juvenil A, 
dir que continua donant alegries 
al club; en el desplaçament de dis-
sabte a Solsona, els nois del tècnic 
Manolo Bautista, es van imposar 
per zero gols a quatre.

L’equip Cadet A que jugava al 
municipal de Montbui, també amb 
el Solsona, s’acabaria imposant 
amb un marcador final de 3-1.

Lamentar d’aquest partit la 
lesió que va patir un dels juga-
dors visitants, que va ser evacuat 
amb l’ambulància amb possible 
fractura de tíbia i peroné. La Jun-
ta Directiva de la UE Sant Maure 
desitja una ràpida recuperació al 
jove solsonenc.

Paco Díaz

Partit amistós del Cadet 
femení del CF Igualada

● FUTBOL ● 
Dissabte l’equip Cadet femení 

del CF Igualada, va jugar el que és 
el seu segon partit de preparació, 
al camp de Les Comes contra el 
Gimnàstic de Manresa.

L’equip local es va presentar 
amb molt pocs efectius, ja que no-
més tenien una noia per poder fer 
canvis, mentre que l’altre equip en 
portava moltes. Tot i així el resul-
tat va ser d’empat a 2.

Vist el partit, es nota que du-
rant la setmana, als entrenaments 
les noies han treballat força i van 
agafant forma i tècnica, gràcies al 

treballa de l’entrenadora Soraya 
Chaoui.

Els dos gols es van marcar a la 
primera part del partit, encetant 
el marcador Mariona Villanueva 
i el segon la Marta Segura. A la 
segona part també van jugar bé, 
però ja es notava una mica el can-
sament per falta de reforços a la 
banqueta, tot i així també van xu-
tar varies vegades a porteria.

Van jugar pel CF Igualada: Ai-
noa Martínez, Marta Segura, Mari-
ona Villanueva, Andrea Campillo, 
Anais Sánchez, Ona Alonso, Clara 
Rotera i Jennifer Rasero.

Plaça Catalunya, 5 -  Tel. 93 803 54 66 - IGUALADA



46 ESPORTS 30 de setembre de 2010

AERZO, SL     
CONSTRUCCIONS I REFORMES EN GENERAL

Vol fer obres a la seva comunitat de veïns?
-  Reparar façanes, pintar escala, reparar teulades, 

goteres a la terrassa, etc.
Vol fer reformes a casa seva?

- Banys, cuines, parket, falsos sostres, pintura, etc.
TRUQUI’NS!

JORDI: Telèfons 637 43 71 63 - 93 808 79 27 - www.aerzo.net

ib
Decoració • Instal.lació

hosteleria i comerços en general

C/ D’Antonio Machado, 15-17
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93 806 00 45 – Fax 93 806 01 35
insbartroli@yahoo.com

www.ibartroli.cat

MOBLES DE CUINA I BANY
Antoni Gasulla

Tel. 659 26 68 25 - Fax. 93 771 23 74
Ctra. Capellades-Martorell, Km. 3 (Pol. El Carol)

08785 Vallbona d’Anoia
comercial@joanmarcsl.com - www.joanmarcsl.com

Electricitat :: Aigua :: Gas :: Calefacció :: Aire condicionat
SERVEIS DOMÈSTICS I INDUSTRIALS

DEMANI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
C/ CAMÈLIES, 9 * 08700 IGUALADA

T. 93 806 88 91 * instaindel@hotmail.com

C/ GASPAR CAMPS, 11 –  IGUALADA (B. Sant Crist)  Tels.: 93 803 27 19 / 606 85 57 96

LA TEVA BOTIGA 
D’INFORMÀTICA DE CONFIANÇA

Venda i reparació d’ordinadors i portàtils  
- Accessoris – TPV’s tàctils i registradores per 
a botigues i hostaleria – Internet – ADSL – WiFi 

– Consumibles – Gestió per a empreses.

GUIA DE SERVEIS

Ctra. de Vilanova, 94 - IGUALADA - Tel. 93 805 30 49

Tallem 
tot 

tipus de 
fustes a 

mida

2a Territorial – Grup 12è: 
CF Monjos 1 – CE Òdena 3

Remuntada d’equip

● FUTBOL ● 
Tercera de jornada de lliga i 

l’equip dels Monjos sense puntuar. 
Això feia preveure que els penede-
sencs tinguessin la necessitat de su-
mar algun punt per mirar de sortir 
del pou de la classificació.

Les coses no començarien gens 
bé pel conjunt visitant donat que 
als tres minuts, els locals inaugura-
ven el marcador amb una jugada 
guanyant l’espatlla dels centrals de 
l’Òdena. 

Les ocasions de gol sovintejaven 
una i altra vegada la porteria local 
i fruit de les mateixes, en una falta 
llençada per Sendra, en Xavi Valls la 
pentina i arriba el gol de l’empat. 

Els locals (que al nostre crite-
ri no es mereixen estar sense cap 
punt) volien però no podien davant 
l’ordre i la solidesa mostrada durant 
tot el temps. A les acaballes del pri-
mer temps, Miquel Codina  se’n va 
per banda fins a la línia de fons, fa 
la passada de la mort i Àlex marca 

el segon que donava avantatge a 
l’equip de David Ribera, sacada de 
centre i descans. 

A la represa, un canvi en de-
fensa per part dels odenencs i la 
mateixa tònica: ocasions molts cla-
res amb poc encert per augmentar 
la diferència, però el premi sempre 
arriba. 

El colofó golejador el va posar 
Toni Sendra fent el definitiu 1 a 3. 

Fins el final els locals, a la des-
esperada, buscaren retallar distàn-
cies i fruit d’això, cada vegada els 
visitants tingueren més ocasions 
d’augmentar el marcador. Només 
la manca d’encert evità un resultat 
més inflat.

Van jugar pel CE Òdena: James, 
Marc, Xapi, Ivan, Toni, Pol, Sendra, 
Miquel, Parrilla, Xavi i Àlex.  També: 
Borja, Guillem, Pere, David i Cris-
tian.

El proper dissabte a Òdena, a 
les 4de la tarda es rebrà la visita del 
conjunt de la Granada. 

Sort diversa per als 
equips vilanovins 
● FUTBOL ● 

En el grup 12 de Segona Terri-
torial, el Vilanova va guanyar 2-4 
a casa de La Granada. Molt bon 
resultat malgrat haver començat 
el partit amb una pena màxima 
en contra. Els visitants van acabar 
imposant-se perquè van empènyer 
amb força i van saber tocar la pilo-
ta amb velocitat i efectivitat. Amb 
6 punts l’equip està en la cinquena 
posició de la classificació. La pro-
pera setmana se les veurà amb el 
primer classificat, el Suburense.

Pel que fa a la Tercera Territo-
rial, grup 7, el Vilanoveta va em-
patar a 2 amb el Fàtima; l’Ano-
ia va guanyar 3-0 a la Torre de 
Claramunt i La Paz va empatar a 3 
al camp de l’Òdena.

La propera jornada La Paz 
jugarà contra l’Ateneu Igua-
ladí, el Vilanoveta al camp del 
Jorba i l’Anoia visita el camp del 
Montserrat Igualada.

Lliga Veterans: AV Igualada 3 – La Palma 0

El millor la segona part
● FUTBOL ● 

Tot el primer temps, els equips 
van lluitar al centre del camp, pe-
rò sense arribar amb perill a l’àrea 
contraria.

No obstant els locals, al minut 
14, van disposar d’una clara ju-
gada de gol, mercès a un córner 
llançat magistralment per Ureña, 
que Aloy va rematar de cap, amb 
ofici, de dalt a baix, però després 
del bot, la pilota va passar per da-
munt el travesser.

El primer gol va arribar al mi-
nut 27, Aloy passa a l’extrem on 
Sevilla centra al segon pal i Padró, 
perfecte, la posa al centre de la 
porteria, on Milton, molt oportú, 
remata (1-0).

A la represa, l’Igualada domina 
i fruit d’això hi ha vàries jugades 
de qualitat.

Al minut 20, bona jugada en-
tre Grau i Sevilla, que el porter 
neutralitza. Un parell de minuts 
després, és Sevilla que de volea, 
obliga al porter a desviar amb la 
mà, i el baló rebota al travesser 
amb molt perill.

Cap al minut 25, Gabri realitza 
una gran passada a Moyes, que 
d’un perfecte remat de cap, salva 
la sortida del porter i aconsegueix 
el segon gol (2-0).

Destacar una bona centrada de 
Yebra que Sevilla no pot convertir 
en gol, al minut 37, una bonica 
triangulació entre Piqué i Ivan, 

aquest la torna al mateix Piqué, el 
qual no perdona i logra un esplèn-
did gol (3-0).

El partit ja estava tancat quan 
un corner, molt ben servit per Ye-
bra que Aloy remata de cap i el 
porter atura, hagués pogut ser el 
quart gol.

A las ordres de Jordi Viles, van 
jugar: Alfonso, Ureña, Grau, Cor-
bella, Toro, Planell, Ivan, Aloy, Pa-
dró, Milton, Sevilla, Robert, Piqué, 
De Luis, Farre, Yebra, Moyes, Ga-
bri, Salva i Tort.

Josep MaTalló / AVI

FS Navàs (Preferent) 6 - Ondulados Carme 6

L’Ondulados Carme acaba la 
pretemporada invicte...
● FUTBOL ● 

Empat just en l’últim encontre 
de pretemporada d’un Ondulados 
Carme que va fer un mal partit, 
sobretot en defensa, davant un 
equip local molt motivat.

La primera part, tot i que no-
més començar els locals ja es van 
avançar en el marcador, va ser do-
minada lleugerament per l’Ondu-
lados Carme, com es reflectia al 
marcador amb un 1-3 al seu favor, 
però un penal inexistent va fer 
que s’arribés al descans amb el re-
sultat de 2-3.

La segona part va començar 
amb un Ondulados Carme mal po-
sicionat en el terreny de joc i des-

bordat per la rapidesa local, que 
van capgirar el marcador assolint 
un 5-3. L’Ondulados va despertar 
i va saber eixugar la diferència i 
tornava a avançar-se amb el 5-6, 
però els locals no es van entre-
gar i van aconseguir empatar a 6 
gols a manca de 2 minuts per al 
final del partit. Els dos conjunts ja 
estaven amb les 5 faltes d’equip 
i van disposar d’una falta de 10 
metres cadascun. El porter Roca, 
de l’Ondulados Carme, va aturar el 
llançament i, per contra, en Mario 
veia com el seu espectacular xut 
s’estavellava al travesser i després 
d’impactar en la pista no va voler 
entrar.

Alineació: Roca, Mario (3), 
Aleix, Puig i Torralba (1). També 
Vichin , Bisbal (2) i Xavi.

Comença la Lliga
El proper dissabte dia 2 d’octu-

bre comença la lliga 2010/11 a les 
16:30 h al pavelló de Capellades. 
Aquest partit s’havia de jugar a 
l’Aldea (Tarragona), però al tenir el 
seu pavelló ocupat, ambdós clubs 
han acordat invertir l’ordre dels 
partits i jugar primer a Capellades. 
Esperem que la nostra afició torni 
a venir per tal d’animar l’equip en 
aquesta nova temporada que es 
presenta molt emocionant

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

P. Verdaguer, 120, entl. - IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ KURSAL 1
Come, reza, ama. USA, 2010. Biòpic, drama/romàntic. Direcció: 
Ryan Murphy. Intèrprets: Julia Roberts, James Franco, Richard 
Jenkins, Viola Davis, Javier Bardem. Pel.lícula basada en les 
memòries d’Elizabet Gilbert, que demostra que hi ha més d’un 
camí per deixar-te portar i veure el món. Gilbert deixa una vida 
acomodada i ho arrisca tot en un viatge al voltant del món amb 
la intenció de trobar-se a ella mateixa. APTA.
Dies 1, 2, 3, 5, 6 i 7 a les 17.00, 19.45 i 22.30.
Dissabte dia 2 sessió golfa a la 1.15 de la matinada.

■ KURSAL 2
Híncame el diente. USA, 2010. Comèdia. Direcció: Jason Fried-
berg i Aaron Seltzer. Intèrprets: Matt Lanter, Jenn Proske, Chris 
Riggi, Ken Jeong, Diedrich Bader. Els directors del fi lm Friedberg 
i Seltzer, tornen a parodiar el gènere de pel.lícules de moda, en 
aquest cas s’atreveixen amb els vampirs i els homes llop. MA-
JORS DE 7 ANYS.
Dies 1, 5, 6 i 7 a les 18.00, 20.00 i 22.30.
Dies 2 i 3 a les 16.00, 18.00, 20.00 i 22.30.
Dissabte dia 2 sessió golfa a la 1.00 de la matinada.

■ KURSAL 3
Siempre a mi lado. USA, 2010. Drama / fantasia. Direcció: Burr 
Steers. Intèrprets: Zac Efron, Amanda Crew, Donal Logue, Char-
lie Tahan, Kim Basinger. Charlie és un expert mariner amb un 
futur prometedor i una beca d’estudis que l’allunya del seu po-
ble. Una tragèdia s’endurà tots els seus somnis. Haurà de llui-
tar també, quan torna a casa una antiga companya d’institut. 
APTA.
Dies 1, 5, 6 i 7 a les 18.00, 20.15 i 22.30.
Dies 2 i 3 a les 16.00, 18.00, 20.15 i 22.30.
Dissabte dia 2 sessió golfa a la 1.00 de la matinada.

■ SALÓ ROSA
Step up 3. USA, 2010. Musical / drama romàntic. Direcció: Jon 
M. Chu. Intèrprets: Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni Vin-
son, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Kendra Andrews. Tercera 
entrega de la sèrie de pel.lícules dedicades al ball; en aquesta 
un grup de ballarins de carrer s’enfronten als millors ballarins 
de hip-hop. APTA.
Dies 1, 5, 6 i 7 a les 18.00.
Dies 2 i 3 a les 16.00 i 18.00.

El gran Vázquez. Espanya, 2010. Biòpic, comèdia. Direcció: Ós-
car Aibar. Intèrprets: Santiago Segura, Mercè Llorens, Álex An-
gulo, Enrique Villén, Jesús Guzmán, Manolo Solo. Barcelona, 
anys seixanta. Vázquez el millor dibuixant de còmics d’Espanya 
s’aprofi ta en desmesura d’aquesta situació de “privilegi” que li 
dóna l’èxit. Arriba una dia però, que un gris comptable decideix 
que ha seguir les normes com tothom. APTA.
Dies 1, 2, 3, 5, 6 i 7 a les 20.15 i 22.30. Dissabte dia 2 sessió golfa 
a la 1.00 de la matinada.

■ CASAL DE TOUS
Fish tank. Regne Unit, 2009. Drama. Direcció: Andrea Arnold. 
Intèrprets: Michael Fassbender, Rebecca Griffi ths, Katie Jarvis, 
Sydney Mary Nash. El fi lm conta la història de Mia, una adoles-
cent inestable, amb problemes, que no encaixa en el sistema es-
colar i rebutjada pels seus companys. Un dia la seva mare porta 
a casa un desconegut anomenat Connor, qui promet canviar-ho 
tot i portar l’amor a les seves vides. MAJORS DE 16 ANYS.
Diumenge 3 d’octubre a les 6 de la tarda.

Brothers (Hermanos). USA, 2009. Drama. Direcció: Jim Sheridan. 
Intèrprets: Natalie Portman, Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, 
Bailee Madison, Taylor Geare. Sam capità de l’exèrcit desapa-
reix en plena missió a Afganistan. La seva dona rep el suport del 
seu germà, Tommy i acaba havent-hi un apropament. Sam però 
no ha mort en combat i és sotmès a penoses tortures. Quan tor-
na a casa de manera inesperada, la tensió s’instal.la a la família. 
MAJORS DE 13 ANYS.
Diumenge 3 d’octubre a les 8 del vespre.

■ MUSEU COMARCAL DE LA PELL D’IGUALADA
Les Coeurs brûlés (Els cors cremats). Marroc, 2007. Direcció: Ah-
med El Maanouni. Amin, un jove arquitecte marroquí instal.
lat a París, torna al seu poble per veure el seu oncle a punt de 
morir. El retorn del noi revifarà profundes ferides d’infantesa. 
El seu amic l’indueix a que no cedeixi a vells ressentiments.
Dijous dia 7 a 2/4 de 8 del vespre. Àrab amb subtítols. Cicle: 
Nous catalans, nous cinemes.

La delegació catalana surt reforçada del 
festival de San Sebastián 2010
Si algun tret cal  distingir 

enguany és la destacada, abun-
dosa i inèdita presència de cine-
ma català a competició. Enmig 
d’aquest desembarcament català, 
que ha monopolitzat el cinema 
espanyol habitual els darrers anys, 
per força s’havia de recollir alguna 
cosa. Així, la delegació catalana 
n’ha sortit beneficiada gràcies al 
Premis Especial del Jurat per “Elisa 
K” feta a quatre mans per Judith 
Collell i Jordi Cadena, la Conxa de 
Plata a la millor actriu per Nora 
Navas de “Pa negre” d’Agustí 
Villaronga i Premi del Jurat a la 
millor fotografia per Jimmy Gim-
ferrer a “Aita” de José María de 
Orbe. 

“Elisa K” és un relat dual, cons-
tituït en dos blocs temporals amb 
tractament estilístic i fotogràfic di-
ferenciat. El passat correspon a les 
vivències d’una nena violada que 
aprèn a oblidar, rodat en blanc i 
negre i plans fixes, i amb una veu 
en off omnipresent que avança 
els fets; mentre que una segona 
part cobreix el temps present, està 
rodat en color i compta amb una 
càmera en moviment per ressaltar 
el ressorgiment i el dolor d’un re-
cord traumàtic. Construcció artifi-
ciosa però eficient i d’una durada 
curta inusual d’un drama sobre el 
silenci i la memòria a partir d’un 
fet ominós. 

El poder revulsiu i sacsejador 
d’un film cruel sobre una misera-
ble i caïnita postguerra a “Pa ne-
gre” va fer que esdevingués ben 
aviat una de les favorites en totes 
les travesses festivaleres. Encara 
que finalment s’ha hagut de con-
formar amb la Conxa de Plata per 
a una de les seves protagonistes 
enmig d’un perfecte repartiment 
coral, extensíssim. La cinta mostra 
una Catalunya profunda, quasi tri-
bal, primitiva, màgica, lírica i bru-
ta alhora, una societat escindida 
entre rics i pobres en què aquesta 
profunda divisió supleix la tòpica 
antinòmia entre rojos i nacionals, 
entre bons i dolents. Un món sòr-
did, agressiu, podrit i enverinat 
força proper a l’univers d’Agustí 
Villaronga que reverteix per fi el 
model esgotat de les pel·lícules 
de postguerra espanyola entre re-
publicans perseguits i represaliats 
sota l’opressió falangista i fran-
quista. 

I amb “Aita” arribava el cine-
ma experimental i d’autor de la 
mà del productor Lluís Miñarro 
en forma d’assaig documental so-
bre el pas del temps i la memòria 
d’una casa abandonada. Un film 
suggerent sobre una casa trac-
tada com a ésser animat ple de 
sons, vides amagades, records i ra-
cons on conviuen les ombres i les 
llums amb formes geomètriques 
que prenen formes segons la il-
luminació. 

El cinema català no es va es-
gotar en aquestes tres cintes refe-
renciades sinó que es va expandir 
arreu gràcies sobretot a l’empen-
ta d’un Maragall tenaç i lluitador 
contra la desmemòria que l’envol-
ta en l’emotiu i didàctic documen-
tal fora de competició “Bicicleta, 
cullera, poma” de Carles Bosch; 
el bressonià i despullat film sobre 
el darrer maqui anarcosindicalista 
i català “Caracremada” de Lluís 

Galtés exhibit en la secció Made in 
Spain o el brillant debut de la jove 
Elena Trapé sorgida de la pedrera 
de l’Escac amb la polièdrica cinta 
juvenil “Blog”.

La 58a edició del Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián 
s’ha acomiadat amb un palmarès 
tan ajustat i discret com la seva 
pròpia competició. Es tracta d’un 
festival ferit, que es troba contra 
les cordes. Es rebolca i malda per 
sobreviure dins de l’elitista lliga 
A dels festivals genèrics europeus 
mentre ha d’enfrontar-se a reta-
llades, entrebancs i pressions ins-
titucionals de tota mena. Però si 
la gestió ja és difícil de mena, el 
que sembla insalvable és la pro-
gramació. Quin avorriment, quina 
desídia, quina peresa que desvetlla 
aquest ensopit festival donostiarra 
a través de la seva selecció de títols 
a concurs cada any que passa. 

Quanta monòtona i grisa dis-
creció ha desplegat la present 
edició. Fins i tot, un arriba malè-
volament a la depriment conclu-
sió de que ja es podrien triar les 
pel·lícules vencedores per sorteig 
tot estalviant-se la costosa feina 
de reunir contrastades i valuoses 
figures cinematogràfiques per de-
liberar al respecte. El problema no 
rau en què el palmarès podria ser 
delirant o grotesc com en altres 
edicions anteriors, sinó que la Con-
xa d’Or podia anar a parar a qual-
sevol lloc perquè la uniformitat ha 
estat soporífera i descoratjadora, 
llevat de l’excepcional pel·lícula 
Misterios de Lisboa de Raul Ruiz, 
reivindicada en una anterior crò-
nica, reconeguda fàcilment amb la 
Conxa de Plata al millor director. 

No sé si cal parlar de crisi en-
dèmica o congènita per referir-se 
a la dinàmica que arrossega el cer-
tamen donostiarra aquests darrers 
anys. Qui sap si amb l’anunciat re-
lleu de direcció es podrà reacti-
var el festival. El director sortint, 
Mikel Olaciregui, deixarà el relleu 
al seu segon a bord, José Luis Re-
bordinos. Aquest darrer, director 
de la Semana de Terror de Donos-
tia, sembla que ja ha materialitzat 
les seves afinitats al col·locar una 
vistosa cinta salvatge i violenta 
enquadrada en la línia del festi-
val de Sitges o el que ell mateix 
comanda, “I saw the devil” del 
recomanable realitzador sud-coreà 
Kim Jee-woon, tot desconcertant a 
propis i estranys.

La gran pel·lícula vencedora ha 
estat finalment “Neds” de l’actor i 
director Peter Mullan a l’obtenir 
la Conxa d’Or a la millor pel·lícula 
i la Conxa de Plata al millor actor 
pel seu jove protagonista Conor 
McCarron. Una cinta enèrgica so-
bre bandes juvenils i adolescències 
desnortades situada en la convulsa 
dècada dels setanta a Glasgow en 
la millor tradició de les cintes bri-
tàniques carregades de violència, 
mal de viure, joves inadaptats i 

rebels sense causa que imposen el 
seu espai a base de ganivetades i 
trompades. Aquesta cinta conté 
moments torbadors i potents al 
costat d’altres més dubtosos però 
es sap moure amb solvència, credi-
bilitat i vibració entre els habituals 
registres esmentats d’aquest genuí 
gènere idiosincràtic britànic. 

El que ha passat amb la Conxa 
d’Or d’enguany és que algunes 
pel·lícules no agraïdes amb guardó 
final com l’argentina “Cerro Bayo” 
de Victoria Galardi o la mateixa 
cinta xinesa “Addicted to love” de 
Liu Hao atresoraven suficients ap-
tituds per obtenir el primer premi. 
“Cerro Bayo” ho podia fer des de 
la discreció d’un callat melodrama 
familiar en què conflueixen dife-
rents i tensos corrents subterranis 
en un recòndit cul de món pata-
gònic. I “Addicted to love” posseïa 
la rotunditat d’una eixuta realit-
zació en vídeo digital carregada 
de sentit al·legòric amb els colors 
vermells del règim comunista de 
cortines, carretó de la compra o 
banderetes de l’enrunada casa as-
sociats sempre al personatge mas-
culí vell amb repetició d’alguns en-
quadraments plens de sentit en un 
final desolador sobre la pèrdua de 
memòria d’una parella senil amb 
el rerefons d’un país en expansió i 
desmemoriat.

Retornant a la resta del palma-
rès caldria discutir decisions com 
el Premi al millor guió per una 
tonteria com “A casa por Navi-
dad” del noruec Bent Hamer, quan 
sembla que és l’adaptació d’una 
novel·la d’un compatriota seu, i 
quan la trama d’històries creuades 
és d’una elementalitat nadalenca 
evident construïda sobre els bons 
sentiments. També resulta exage-
rada la Menció Especial a la pel-
lícula marroquina “La mezquita” 
de Daoud Aoulad-Syad, ja que es 
tracta d’una realització senzilla i 
elemental per a una història sim-
ple malgrat accepti una lectura 
més profunda sobre la fe i la reli-
gió musulmana. Encara que potser 
cal interpretar el guardó com una 
mena de recolzament i empenta a 
una cinematografia perifèrica de 
limitacions evidents. 

Per acabar, no es pot oblidar 
esmentar la penosa experiència 
de “Amigo” d’un referent del ci-
nema independent de contingut i 
denúncia com és John Sayles. Un 
valor devaluat gràcies a aquest 
film benintencionat sobre el colo-
nialisme nord-americà a Filipines 
el 1898 de marcat accent televi-
siu. Un altre referent del cinema 
d’autor com la japonesa Naomi 
Kawase també va resultar un xic 
decebedor al presentar un emotiu 
documental com “Genpin” de cai-
re docudramàtic amb el seu retrat 
de diferents experiències femeni-
nes en el part natural en la clínica 
rural del doctor Tadashi Yoshimu-
ra, que al final va obtenir el premi 
de la crítica internacional Fipresci. 
I freds ens va deixar la distant i 
asèptica cinta alemanya “Coulours 
in the dark” de la debutant Sop-
hie Heldman sobre la conflictiva 
relació d’amor i mort entre dos 
vells encarnats per Bruno Ganz i 
Senta Berger. 

Joan Millaret Valls



Ofertes vàlides fins al 9 d’octubre de 2010 excepte error d’impremta o fi d’existències

IGUALADA
Carrer Sant Vicenç, 31
Passeig Verdaguer, 178

VILANOVA DEL CAMÍ
Carrer Santa Llúcia, 13

P

5,89€
Vi

L’AGNET
Priorat
750cc.

2,10€
Vi

VINYA
D’EN GREC

750cc.

4,95€
Vi

RAIMAT
ABADIA
Negre
750cc.

4,95€
Vermut

YZAGUIRRE
1l.

0,29€
Aigua
SANT
ANIOL
1,5l.

1,49€
L’ESTANY

Rovelló troç
285g.

2,45€
L’ESTANY
Fredolics

285g.

0,93€
Tomàquet 

fregit
ROT XARDÀ

2,05€
L’ESTANY

Barreja de bolets
285g.

2,10€
CIGRONET 
de l’Anoia

Flascó 360g.

0,47€
ESTRELLA

Llauna 33cc.

0,74€
Llet

COPIRINEU
1l. brick
Natural
semi, 

sencera

0,99€
Arròs

MONTSIÀ
1Kg.

1,34€
Iogurt natural

LA FAGEDA
Pack 4

1,65€
Xocolata

LINDT
70%
100g.

1,39€
ALBÓ tonyina
Oli oliva verge 

120g.

1,79€
Anxoves

EL PESCADOR
DE L’ESCALA

47g.

1,93€
Maria

Nuria integral BIRBA
500g.

4,89€
BIRBA

Assortit
 500g.
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