
25MIRANT ENDAVANT27 de gener de 2011

Inauguració del 
Pavelló poliesportiu 
Mestre Vila vell
Diumenge 30 de gener 
de 2011 a les 12,45h
Darrera l’església Sant Pere Apòstol

L’esport com 
a element de 
cohesió social

Ajuntament
d’Òdena

Visita les instal·lacions i Visita les instal·lacions i 
gaudeix de la Fira dels Torronsgaudeix de la Fira dels Torrons

Inauguració de Inauguració de 
la Pista poliesportiva la Pista poliesportiva 

Pla de la MasiaPla de la Masia
Diumenge 30 de gener de 2011 a les 17h
Carrer Aurora, s/n (al costat de la Llar d’Infants)

Ajuntament 
d’Òdena

Hi haurà jocs pel nens i xocolatada. 

Nova edició de la Fira dels Torrons a Òdena
Ja és la segona edició que Òdena 

celebra la Fira dels Torrons, fins 
ara coneguda com la Fira de Sant 
Sebastià.

Per la celebració d’aquest 
2011, doncs, s’han programat les 
següents activitats.

Dissabte, a les 12 del migdia, 
es farà a la Sala d’actes de l’Ajun-
tament odenenc, la presentació i 
donació del poema “Òdena terra de 
guix i ciment”, obra del poeta Perar-
nau per part d’Antoni Amargós.

Història d’una petita 
gran troballa

La descoberta d’aquesta doble 
obra artística (aiguda i sonet) on 
s’hi plasma un paisatge que ha 
desaparegut i que resta només en 
la memòria dels nostres avis i en 
algunes fotografies, arriba al mu-
nicipi de manera força anecdòtica, 
de la mà de l’arquitecte Antoni 
Amargós i Altisent; “Benvolgut 

Sr. Alcalde, Disculpeu la meva 
intromissió en la vostra agenda 
quotidiana, però he cregut que 
tenia cert deure cultural amb el 
municipi que representeu. És per 
aquest sentiment que us trameto 
una còpia d’un apunt d’aiguada 
que envolta un bell sonet. De fet 
l’un conté a l’altre i l’altre conté a 
l’un, aconseguint ambdós un mutu 
espai favorable.

Fa referència al vostre poble 
--tantes vegades percebut a la llu-
nyania-- emprant un to molt afec-
tuós, que encomana el desig de 
conèixer-lo. Va arribar a les meves 
mans casualment dins d’una carpe-
ta vella recollida al redós d’un con-
tenidor prop del mercat de Santa 
Caterina a Barcelona”.

Analitzat doncs, el contingut, 
tot i que el sonet fa pensar en que 
podria haver alguna vinculació en-
tre Salvador Perarnau i Òdena, no 
s’ha localitzat cap notícia que afir-

mi o desmenteixi aquesta possibili-
tat. Caldrà investigar en el futur la 
figura de Salvador

Perarnau en respecte el nostre 
poble i veure si realment va tenir 
una relació amb Òdena.

Diumenge: Fira 
d’artesania, cursa 
popular, Aplec 
de la Sardana, 
inauguracions... Tot 
a la plaça Mestre Vila 
vell (nou poliesportiu)

El programa de la Fira dels Tor-
rons agrupa la majoria dels seus 
actes en diumenge. 

Així la jornada festiva comen-
çarà cap a 2/4 de 10 del matí amb 
l’obertura de la Fira d’artesania, i 
l’esmorzar popular (2 euros).

Al llarg del matí hi haurà l’ex-
posició de vehicles clàssics i antics, tirada de bitlles populars tradici-

onals catalanes, jocs de cucanya i 
passeigs en cavall.

A les 10 del matí, des de la pla-
ça Mestre Vila vell, es donarà la 
sortida de la Cursa populars (les 
inscripcions es faran fins a mitja 
hora abans de la sortida).

A 2/4 d’11 del matí, Aplec de 
la Sardana, que en la seva vuitena 
edició comptarà amb les Cobles 
Sabadell i Ciutat de Cornellà. Les 
Cobles actuaran de forma indivi-
dual, oferint vuit sardanes de set 
tirades cadascuna i com a sardana 
conjunta tocaran “Com el primer 
dia” de Joan Jordi Beumala.

A ¼ d’1 del migdia, a l’església 
parroquial de Sant Pere Apòstol, 
celerbació de la missa en honor a 
Sant Sebastià, copatró d’Òdena.

Per ¾ d’1 hi ha programada la 
inauguració del nou poliesportiu 
Mestre Vilavell, on s’hi jugarà, cap 
a les 2 del migdia, un partit de bàs-
quet entr els equips veterans i fe-
derats de l’Òdena Club de Bàsquet.

A les 5 de la tarda, al Pla 
d’Òdena, novament inauguració, 
en aquesta ocasió de la pista po-
liesportiva ubicada a tocar de la 
llar d’infants l’Avió de Paper. La 
celebració acabarà amb festa i xo-
colatada per a tothom. Hi haurà 
activitats lúdico-esportives, infla-
bles, maquillatges...

Més actes al febrer
Pels diumenges 6 i 20 de fe-

brer, hi ha programades dues acti-
vitats esportives que també s’em-
marquen en els actes de la Fira 
dels Torrons, són la duatló (cursa 
a peu + BTT), que es farà el dia 6 
i la caminada popular prevista pel 
dia 20.

Tots els actes s’organitzen des 
de l’Ajuntament d’Òdena amb la 
col.laboració de nombroses em-
preses i entitats del poble, i comp-
ten amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.
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I griega? Be baja?
Sembla ser que no estic sol en 

la defensa de crear una sucur-
sal autònoma o independent de 
la RAE (Real Academia Española) 
lluny de criteris centralistes i sí amb 
el punt de vista ‘centrat’ i d’accent 
marcadament d’aquí. A Mèxic hi 
ha veus catedràtiques que posen 
en entredit la normativa que els 
arriba des de la RAE de Madrid per 
aplicar a tota la comunitat castella-
noparlant i que sovint de manera 
subtil i covardament impositora 
combat o minimitza les formes prò-
pies i tradicionals del parlar genuï-
nament sudamericà. A qui pot 
molestar una iniciativa que vagi a 
favor de preservar i promoure la 
modalitat de castellà que es parla 
i s’escriu a Catalunya? A més a més 
si per contra no existeix la natural 
prevalença del català -aniquilada 
per Llei o per ordre judicial- ni tan 
sols al seu territori natural o àrea 
de conreu exclusiva, com a mínim 
aspirar els habitants de Catalunya 
a controlar el lèxic i la representa-
ció gràfica i ortogràfica de la nova 
llengua. O tampoc, ho voldran que 
ho fem amb aquesta? 

Sabem que a l’àrea de l’actual 
Mèxic, zona que en l’època prehis-
pànica (s.XV) tenia llengües pròpi-
es, naturals i de territori, el caste-
llà s’hi va interposar ‘a posteriori’. 
Com a Catalunya. Però aquí, a di-
ferencia, la societat catalana ales-
hores tenia pes i domini arreu de 
la península ibèrica. Un dels motius 
que fa arribar tard, molt més tard, 
la imposició definitiva. D’on sinó 
neix aquesta obstinada persistèn-
cia i resistència de l’idioma català? 
Entretinguda segles abans Caste-
lla en apropiar-se de botí de les 
amèriques amb l’espoli i saqueig 
desbordat, també brodaven a la 
cort, amb cura i perversa dedica-
ció, per fer-se amb les nostres ar-
rels i per anul·lar-nos el sentiment. 
Però un poble no s’improvisa; es 
manté fidel al territori més que a 
rei, comte o senyor. Al segle XVIII, 
però, ja van rematar la feina, en-
trant per la força de les armes, per 
la força dels decrets. I si avui som 
bons espanyols per pagar i finan-
çar sobradament tot un Estat tam-
bé ho podem ser per ‘centralitzar’ 
a Catalunya i gestionar la llengua 
d’una RAE monolingüe que no té 
en compte les nostres peculiaritats 
lexicals i capacitats fonètiques. La 
tendència actual d’aquell organis-
me empobreix i limita el castellà 
que parlem aquí. Suficient com per 
acabar com els mexicans no reco-
neixent certa autoritat acadèmica 
o per qüestionar la mateixa unitat 
de la llengua. 

El primer canvi a introduir des 
de Catalunya a la nova RAE, se-
ria en el nom. Passar anomenar-la 
Academia de la lengua castellana, 
sense vergonya i sense amagar-
ne el nom original, i no com ex-
pressament fan ara a la seu de la 
‘Cap_i_tal’. El segon canvi recaurà 
en modificar el poc acadèmic le-
ma “limpia, fija y da esplendor”. 
Que ratlla el ridícul i la vulgaritat, 
ja que resumeix la finalitat de la 
Academia a un producte de ne-
teja per a la llar. Una llar, es clar, 
d’obediència i submissió que en un 
moment donat justificarà, en hora 
fosca, la masculina violació de la 
norma. Una violència normativa, 
Real d’imposició, que es justificarà 
per española més que per primà-

ria i amb total impunitat d’Estat 
deixarà el registre gravat. I a un 
malfet oblidat, l’efecte, doblement 
durador. Ho saben, ho practiquen. 
El nou lema a proposar, doncs, se-
ria “puesta, peripuesta e impues-
ta” expressió més bonica, precisa, 
llatina i profundament més ajusta-
da a la realitat, històrica i actual.

Res no ha d’estranyar la pre-
sència en un mateix àmbit cultural 
de dues màximes institucions en 
matèria lingüística. L’estat espa-
nyol no fa pas escarafalls al fet que 
hi hagi l’IEC (Institut d’Estudis Ca-
talans) i la AVL (Associació Valen-
ciana de la Llengua). A pocs quilò-
metres l’una de l’altre!. Contrària-
ment, utilitza fins i tot el nom dels 
nostres dialectes tot presentant-los 
maliciosament sota bandera dife-
rent i obviant el registre comú i 
estàndard amb que es dota tota 
llengua de ciència. En el cas de la 
catalana, de totes les romàniques, 
se sap la més homogènia en for-
mar part d’una mateixa unitat ge-
ogràfica i continental. La qual cosa 
la dota de qualitats excepcionals 
per a la comunicació, riquesa de 
verb i intercanvi de coneixements. 
Al contrari passa amb el castellà 
quina extensió en quantitat crea 
profundes diferències dialectals 
que fan dificultós entendre segons 
quins parlars. I si això passa dins 
la mateixa península ibèrica -tes-
timoni excepcional en som els ca-
talans- amb major intensitat arreu 
del món, on aquest vulgar romanç 
es va imposar damunt pobles, tri-
bus, cultures, costums i conceptes 
d’entendre i explicar la vida radi-
calment diferents. El llenguatge és 
l’eina per expressar sentiments per, 
i al, comunicar; no calen pas massa 
neurones per entendre que qualse-
vol mutació en paraula, recreació 
verbal i figuració no avança mai en 
paral·lel en una i altra societat.

A diversos països de l’Amèrica 
llatina a més a més estaran con-
tents que la “nostra” Academia 
proposi que la ‘be baixa’, gràfica-
ment V, es digui com diuen allà ‘be 
baja’ ‘be chica’ o ‘be de vaca’. Això 
els facilitarà molt lletrejar i enten-
dre que aquell anunci del BBVA 
res té a veure amb rajos UVA. Com 
també plaurà que li puguin conti-
nuant dient “i griega” a la i grega 
i no pas imposar-los un “ye”, més 
normal per cridar animals que per 
indicar nom de lletra. I ja posats, 
proposarem recuperar ‘castella-
no’ per definir i anomenar a tot el 
món son idioma. El nom original; 
així ens ho ensenyaven a escola, 
així es va importar. A més d’un el 
sorprèn l’origen que dóna lloc al 
mot ‘castellano’ i no pas el previsi-
ble ‘castillano’. No costa pas gaire, 
doncs, entreveure l’interès que te-
nen a Madrid-Cabezal d’anome-
nar-lo ‘espanyol’. Cosa que con-
fon, més sí es té en compte que 
legalment d’’espanyol’ ho és tan 
el castellà, com l’asturià, el basc, el 
gallec, l’aranès o el català. Tret, es 
clar, que no vulguin que per orgull 
i amor propi de cada societat sobi-
rana, país o comunitat autònoma 
normalitzin dins les seves Consti-
tucions i Estatuts noms dialectals 
com: mexicà, argentí, colombí, 
peruà, cubà, xilè o que acabem 
aquí per cansament, i per haver-
nos mort el català, defensant amb 
ruqueria el ‘catanyol’. 

Manel Ramoneda i Coch
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FINESTRA AL MÓN                   Xavier Bisbal

Igualadins que han fet les Amèriques
“Fer les amèriques” ens remet 

a gent emprenedora, aventu-
rers, a persones disposades a dei-
xar els seus llocs de naixença per 
un futur millor o, simplement, 
diferent. Avui són uns quants els 
igualadins repartits pel continent 
americà, però no oblidem que són 
els continuadors d’una llarga llista, 
alguns dels quals han deixat una 
petja important, voldria recordar-
ne alguns.

D’entrada s’ha de dir que la 
vinculació de la nostra ciutat amb 
Amèrica ve de molt lluny, des del 
mateix descobriment. En el tercer 
viatge de Colom (1498), sembla 
que hi era present un iguala-
dí, el primer sens dubte que tre-
pitjà terres americanes, Joan de 
Serrallonga, que va dictar testa-
ment el 1500 a l’illa “la Espanyo-
la”, la primera descoberta, actual 
República Dominicana i Haití.

Per països, als EEUU destaca la 
figura de Josep Maria Solà Solé, 
professor a la Universitat Catòlica 
de Washington, especialista en epi-
grafia semítica antiga, àrab i fenici. 
Va iniciar una difusió de la llengua 
catalana (Center for catalan studi-
es), avui continuada per la seva es-
posa. Si anem més al sud, a Mèxic, 
tenim primerament el Pare Josep 
Maria Vilaseca, insigne religiós, 
del qual se n’acaba de recordar 
el centenari de la seva mort, fun-
dador de les ordres --masculina i 
femenina-- dels josefins. També en 
el mateix país, descendents d’igua-
ladins, concretament de Jaime 

Sendra Grimau i família, estan al 
capdavant d’una de les principals 
panificadores mundials, la Bimbo, 
que com sabem té com emblema 
un osset forner, que fou definitiva-
ment dissenyat el 1944 per la seva 
esposa, la igualadina Anita Mata 
de Sendra. 

A la República Dominicana 
trobem l’empresari i emprenedor 
Ramon Paradell Robert, l’esperit 
del qual segueixen els seus des-
cendents amb diverses activitats 
solidàries a l’entorn de l’ong “Sem-
bradores sin fronteras”. Ramon Pa-
radell, juntament amb el seu fill el 
periodista Rafael Paradell Díaz, va 
fundar l’any 1981 una associació 
catòlica, “El sembrador mañane-
ro”, llavor de l’actual organització; 
amb projectes educatius, culturals, 
espirituals i de salut. A Cuba desta-
ca el periodista Lorenzo Frau Mar-
sal, que va dirigir diversos rotatius, 
col.laborador de l’ABC, i fou també 
dramaturg i poeta. Morí l’any 1947 
a La Habana.

Si ens internem a l’Amèrica 
del Sud, comencem per Brasil, on 
hi continua exercint la seva labor 
missionera Montserrat Vives Vidal, 
franciscana de Maria, la presèn-
cia de la qual a Manaus ha germi-
nat en un agermanament solidari 
amb la parròquia de la Sagrada 
Família. Un altre missioner fou el 
Pare Bartomeu d’Igualada, mort a 
Colòmbia el 1966, de la família de 
Can Roca de la Padrissa.Tingué una 
vida de pel.lícula, més semblant 
a la dels missioners del segle XVI 

que als d’avui: als 24 anys partí cap 
a Amèrica, d’on ja no tornà més, 
i desenvolupà una intensa vida 
evangelitzadora a la zona amazò-
nica de Colombia, entre els pobles 
indígenes dels tetetes, els bores, 
els miranyes i els molitons. Els seus 
estudis antropològics són citats fins 
al dia d’avui; fou enterrat a la cate-
dral de Sibundoy i una escola porta 
el seu nom.

Al Perú hi trobem un altre pro-
fessor universitari, Antonio Mabres 
Torelló, on segueix exercint fins 
al dia d’avui. Entre l’any 1989 i el 
2003 fou rector de la universitat 
privada de Piura, ciutat situada al 
nord del país, que fou fundada el 
1964. Per últim, ja a l’extrem sud, 
a l’Argentina, tenim un altre curiós 
personatge, l’actor cinematogràfic 
Salvador Rosich. Es dedicà al teatre 
i al cine mut i sembla que tenia un 
fort caràcter; és conegut perquè no 
es va poder estrenar una obra de 
teatre –“La comedia de todos los 
días’-- perquè es va negar, després 
de dir “estupidos”, “como todos 
ustedes” .

Sóc conscient que em deixo 
alguns noms, no pretenc ser ex-
haustiu, només voldria destacar les 
figures que m’han semblat més cu-
rioses. Valgui com a homenatge a 
tants que, començant per Joan de 
Serrallonga, han emprés el somni 
de les seves vides, un viatge que els 
portà a terres llunyanes recercant 
una vida millor.

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

L’estrés i 
el mal d’esquena
Vivim en un món estressant, 

i encara que certa quanti-
tat d’estrés sigui normal, més 
estrés del que podem contro-
lar té un efecte negatiu per al 
nostre organisme.

Quan experimentem algun 
canvi, ja sigui físic o emocio-
nal, bo o dolent, el nostre cos 
es troba sotmès a una sèrie de 
modificacions, ja que ens hem 
d’adaptar a ells. Cada vegada 
a la feina es treballa sota més 
pressió i amb presses, això pot 
donar lloc a l’estrés.

Aquesta resposta és normal 
fins que es troba fora de con-
trol. Controlar l’estrés vol dir, 
per tant, adaptar-se i canviar 
quan les circumstàncies ho exi-
geixen.

L’estrés produeix problemes 
que es manifesten en forma de 
símptomes físics i psíquics, com 
per exemple el mal d’esquena.

El mal d’esquena pot ser 
degut a una lesió de la colum-
na o dels músculs i lligaments, 
però hi ha molts mals d’esque-
na sense causa aparent. Molts 
experts  creuen que l’estrés 
psicològic és la causa de molts 
casos de mal d’esquena inex-
plicables. La reacció d’estrés, 
quan es manté durant molt 
de temps, fa que els músculs 
de l’esquena es carreguin, co-
sa que produeix contractures 
musculars que donen dolor. 
Aquesta forma de dolor es pre-
senta sobretot al clatell (cervi-
cals), espatlles i regió lumbar, 
que són les parts de la colum-
na que més es mouen.

Per tractar el mal d’esque-
na utilitzem la Fisioteràpia, 
que s’encarrega tant de la pre-

venció com del tractament mit-
jançant diferentes tècniques.

El millor tractament és la 
prevenció; realitzant una sèrie 
d’exercicis correctius per con-
trarrestar els efectes nocius 
de les tensions musculars pro-
duïdes per l’estrés. I tenir una 
bona higiene postural per evi-
tar males postures i en conse-
qüència patir lesions musculars 
o articulars.

Quan el problema ja està 
instaurat, haurem de buscar el 
tractament més adient per a 
cadascú. Les nostres mans són 
la base d’aquest tractament i 
les màquines (infrasons, cor-
rents, ultrassons, camps mag-
nètics, infrarrojos,…) són una 
eina més per al nostre treball. 
Elles ens ajudaran a disminuir 
el dolor, la rigidesa i la infla-
mació.

A Fisioteràpia Anoia ens 
encarreguem de la prevenció i 
el tractament del mal d’esque-
na, passant primer per un di-
agnòstic individualitzat, i fent 
un tractament utilitzant totes 
les tècniques que tenim al nos-
tre abast. 

Maria Vidal I Ribas.  Col. 
1248 / Fisioteràpia Anoi

Reformar les pensions, en quina 
direcció?
Fa temps que es parla de la neces-

sària reforma del nostre sistema 
de pensions, de fet ja en el Pacte 
de Toledo de 1995 es va assumir 
que les pensions públiques estaven 
en perill, prenent el compromís de 
prendre les mesures que calguin 
perquè el mal no tenia remei, això 
sí, en un marc de consens entre les 
parts “socials reconegudes”... 

La raó teòrica era l’esperança 
de vida d’una població passiva crei-
xent, amb unes bases de cotització 
ajustades als salaris reals, assolits 
per dret de conveni en durs anys 
de lluita, front una població jove 
que el mercat de treball ha incor-
porat en edat més tardana, més 
preparats en estudis, i en salari mi-
leurista. Els afegits socials són que 
s’ha incrementat la població passiva 
amb unes prejubilacions fruit de 
regulacions d’ocupació generalit-
zades que, si bé s’ha perseguit una 
reducció de l’import econòmic de la 
pensió final, ha incrementat numè-
ricament el nombre de pensionistes 
reduint el de població activa per 
l’elevada xifra de treballadors i tre-
balladores en atur.

Però la raó de fons real, tal com 
diu l’experta en pensions i Doctora 
en Economia per la London School 
Of Economics i catedràtica emèrita 
d’Economia Aplicada a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona Miren 
Etxezarreta, és que “varen fallar 

en projectar-ho tot en funció de la 
població, perquè ens varen dir que 
el sistema faria fallida amb el canvi 
de segle... Els paràmetres haurien 
de ser uns altres, doncs des de 1971 
la riquesa de l’estat espanyol s’ha 
doblat, i si som més rics que mai, 
on són els diners?”. Cal canviar el 
plantejament dels governs perquè 
no es pot parlar de redistribució de 
la riquesa de la població activa amb 
la passiva del moment concret que 
hom es jubila des del sistema de 
repartiment que tenim sense tenir 
en compte l’aportació feta en el 
decurs d’una vida de treball. Ara 
bé, tampoc es pot calcular l’import 
de la pensió comptant allò cotitzat 
en el decurs de tota la vida labo-
ral, perquè seria un principi més 
capitalitzador que valoratiu d’una 
aportació acumulativa de riquesa a 
la societat.

Segons Miren Etxezarreta, “par-
tir únicament de paràmetres de po-
blació són fallades garrafals. En el 
fons de tot això hi ha una operació 
de llarg abast del sistema financer. 
Els grans fons de pensions són el 
primer inversor del món. De tots els 
fluxes de capitals que hi ha circulant 
per tot el món representen el 22%. 
Molt més gran que qualsevol altre. 
S’hi juguen molt...” .

En tot cas cal preguntar-se per-
què aquestes presses per reformar 
ara la Seguretat Social quan els pro-

blemes del sistema públic comença-
rien realment el 2023. És cert que 
cal prendre mesures amb temps, 
però les presses vénen donades per 
les pressions del capital financer 
amb l’excusa del que anomenen 
crisi, que només és la que ens han 
creat a nosaltres però que no és 
pas la seva de crisi. En uns moments 
on el líquid bancari ha baixat no-
tòriament, els gairebé 70.000 mi-
lions d’euros de Fons de Reserva 
de la Seguretat Social que estan 
augmentant els és molt llaminer de 
poder administrar, i és clar, hi volen 
posar cullerada.

Per tant, sota l’onada liberal i la 
pressió del mercat financer, l’objec-
tiu que es persegueix amb aquesta 
reforma és clar. Reduir com sigui 
l’import de les pensions per, aba-
ratint el cost del sistema públic de 
pensions, fer créixer les inversions 
en els Plans Privats. Dit d’una altra 
manera, convertir l’Estat de Benes-
tar en un Estat Assistencial de ma-
nera que les prestacions socials pú-
bliques d’educació, salut o pensions 
siguin purament assistencials, i les 
de qualitat de pagament. Aquest és 
el futur que se’ns presenta, i què?, 
ens agafarà amb la boca callada i 
les mans lligades?. Com ens justifi-
carem davant les generacions que 
ens vénen darrere?.

maribelanoia@gmail.com
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LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

L’incivisme envaeix els nostres 
carrers...
L’incivisme és un fracàs de l’edu-

cació, i en som responsables 
tots plegats una mica, però si no hi 
posem ordre va degradant-se cada 
vegada més i en tots els àmbits.

No vull parlar de tots els as-
pectes, encara que si assenyalar-ne 
algun, en especial sobre la brutí-
cia als carrers dels nostres pobles 
i ciutats, i en concret d’Igualada. 
Diuen que no és més net el que 
més neteja, sinó el que menys em-
bruta... amb aquesta definició ja 
queda tot dit, però el problema és 
pitjor quan embrutes i no neteges, 
llavors la cosa és greu, i això està 
passant a Igualada. Uns embruten 
i segons quin tipus de neteja brilla 
per la seva absència. Per cert, que 
alguns ciutadans quan deixen les 
escombraries al costat dels conte-
nidors, també caldria educar-los, 
doncs són uns porcs, però després 
els que han de netejar-ho, en cer-
tes zones també. 

Jo quan camino pels nostres 
carrers m’agrada mirar qui passa, 
mirar els arbres, els parcs, les edi-
ficacions noves, les velles, etc. però 
ara t’has d’aturar per fer-ho, doncs 
si no mires a terra acabes aixafant 
merda, a part del munt de rajoles 
aixecades que tenen les nostres 
voreres... La majoria dels ciutadans 
no tenim gossos, ni som respon-
sables de les rajoles, en tot cas les 
voreres depenent de l’ajuntament, 
i els gossos dels seus amos, en tots 
dos casos tenim normes i ordenan-
ces per tal d’aconseguir tenir-ho 
net i arranjat.

Últimament, quan ens acon-
sellen que anem a peu a tot ar-

reu, especialment el nostre al-
calde, i segons el metges que 
caminem, resulta que els nostres 
carrers estan fets una porque-
ria, per una banda els amos dels 
gossos que no pleguen els ex-
crements, per l’altre l’autoritat 
competent que no fa res perquè 
no passi. Cada dia fan més fàstic, 
i segons on, és un joc d’obstacles 
el passar-hi. Sembla estrany el 
poc civisme, el poc respecte en-
vers els altres, ah! i no diguis res 
perquè llavors encara t’insulten. 
Però ja no és solament el dei-
xar cagar els gossos on els i ve, 
sinó que els porten sense lligar 
ni morrió, i alguns, són gossos 
d’aquells perillosos, i si et quei-
xes encara pots sortir mal parat. 
On hem arribat?  Per què aques-
ta falta de respecte?

Està molt bé que tinguin gos-
sos, i que se’ls estimin, però més 
que a les persones? Això de l’es-
timació també donaria per un al-
tre article... però ara cal demanar 
que poguem anar pel carrer i que 
ni gossos ni persones faltin a les 
normes de convivència, i natural-
ment que el govern de l’Entesa 
faci complir això tan bàsic i senzill, 
només faltaria!

La convivència als nostres po-
bles ha d’estar garantida, doncs 
es comença per l’incivisme amb els 
gossos i després que no ens passi 
com a Salt, quan els problemes es 
deriven envers altres actituds més 
negatives, per això cal posar ordre 
i respecte des de les autoritats fins 
l’últim ciutadà, abans que no es 
deteriori més.

El govern de l’Entesa és aquell 
que fa bulevards pagant els veïns, 
per poder passejar, i després deixa 
que quatre incívics l’embrutin i el 
deteriorin. Doncs no, ja és hora 
de fer que la nostra ciutat estigui 
neta, no sols perquè netegi més 
l’empresa mixta, sinó perquè no 
l’embrutem.

Quan escric aquest article fa 
poques hores que han fet els Tres 
Tombs, i com sabeu els cavalls fan 
les seves necessitats mentre ca-
minen, però darrera va el servei 
de neteja que ja fa la seva feina, 
doncs bé, per sort els gossos no les 
fan tant grosses, que llavors sí que 
estaríem ben apanyats...

També caldria que dels famo-
sos “pipi cans” n’hi hagués en més 
llocs, per tal de facilitar les neces-
sitats dels pobres animalons, que 
no tenen la culpa de que alguns 
dels seus amos siguin uns porcs. Si 
es vol tenir animals de companyia, 
cal cuidar-los, educar-los i preocu-
par-se de que estiguin legalitzats i 
compleixin les normes, com en tot, 
i sinó no cal tenir-ne.

El que tampoc entenc, és que 
el nostre estimat alcalde, es preo-
cupi tant de fer-nos bulevards, ca-
mins, caminets i pontets, per anar 
a passejar, i després no es preocupi 
de tenir-los nets i arreglats, i que 
digui que la seva prioritat són els 
vianants... i entre la merda, les ra-
joles, les pilones i les bicicletes, tot 
per damunt de les voreres, faci 
que el fet d’anar a peu per Iguala-
da, resulta fastigós i molt perillós... 
o no?

L’ESBARJO Sebastià Borràs

No anem bé
Una frase feta, la qual cal reco-

nèixer que és persistent a car-
ta que val, és la de que no anem 
bé. Només cal preguntar als avis 
i us ho confirmaran. No anant bé 
vingué una guerra acabada la qual 
tothom assegurava que tampoc no 
anàvem bé tot i que foren molts 
els qui s’enriquiren amb pells, 
teixits i punta amb les seves cícli-
ques puges i baixes. Passàrem d’un 
règim a un altre i a desgrat del 
canvi de règim, cosa que sempre 
es fa amb aspiracions de millora, 
sovint se sentia a dir que no anà-
vem bé.

Tot i això, ara que és ben evi-
dent que no hi anem, es parla dels 
temps, no fa gaires anys, on tot 
anava a dojo. Més del que ens po-
díem permetre, segons els experts 
que no ho sapigueren o no vol-
gueren veure-ho. Llevat, és clar, 
de les honroses excepcions con-
suetudinàries. Mesures per anar 
bé? Retallada general d’ingressos 
a la majoria. Una majoria que, per 
cert, fins i tot els qui preconitzen 
aferrissadament l’estrenyement de 
cinturons, proclamen que no hi te-
nia cap culpa. Cap novetat. Ja que 
no anem bé, com s’ha fet sempre, 
pagaran justos per pecadors.

I aquí s’aixeca el teló del gran 
teatre del món. Vetllarem pels 

més desafavorits! Si bé hi ha ha-
gut una inflació que els més opti-
mistes consideren superior al 2 %, 
apujarem als iaios del SOVI un 1. 
I anirem bé! Cobraran encara no 
quatre euros, quatre, més al mes. 
Aniran més bé. Entretant conse-
llers de grans empreses de les que 
perceben ajusts estatals procla-
men sous milionaris. Van bé tot i 
que la majoria silenciosa proclami, 
baixet per por de rebre, que no 
anem bé.

Posats a reclamar retallades 
pressupostàries, de les quals per 
cert vaig veure una protesta dels 
qui es dediquen a la medicina i 
que reclamàven que s’apliqués el 
conveni que tenien en vigor ja que 
els retallaren el sou i no van bé, 
a la Cambra Baixa diu que gasten 
una barbaritat en despeses sun-
tuàries com ara traductors simul-
tanis. Es veu que a l’Estat de les 
Autonomíes parlem una barbaritat 
de llengües. Tantes, que és del tot 
impossible que tota la colla que es 
dediquen efusivament a vetllar pel 
bé de tots, les puguin aprendre. 
No anem bé si ens hem de gastar 
els pistrincs en estris electrònics de 
darrera generació pinganillística 
per tal que il.lustres orelles, de no 
menys il.lustres i a voltes engolats 
i sapients experts en tot, puguin 

escoltar el que diu un senador au-
tonòmic.

No anem bé. Hom, quan sent 
a parlar, amb una seguretat i èm-
fasi dignes d’aspirant a Nobel, a la 
majoria dels postres polítics, dóna 
per segur que aquesta seguretat i 
aparent coneixement de totes les 
coses implica també una capaci-
tat intel.lectual de primera. Es veu 
que no. I no anem bé. Volen dir 
que el que ens sortiria més baratet 
no seria que tots els espavilats, 
dignes i segurs representants nos-
tres, experts en tot, es dignessin 
aprendre tots els idiomes que es 
parlen en el territori que conside-
ren seu? No són pas tants. I a més 
a més, llevat tal vegada de l’euske-
ra, tenen moltes paraules afins. Ja 
no seria necessari fer cap despesa 
en traduccions simultànies. D’altra 
banda, per anar bé, podrien parlar 
tots en anglès ja que diuen que 
s’ha d’estudiar a tot arreu.

En fi, són coses que a hom se 
li acudeixen. De fet també s’havia 
dit sempre que quan un “no ana-
va bé” calia una purga. Devem 
ser, ara i aquí, en  aquest punt. 
Però sempre hi haurà aquell que 
preguntarà: perquè no es purga 
tothom, si no anem bé?

LA CRUÏLLA Josep Maria Mas i Busqué

Quina feinada per al 
Sant Patró!
Dilluns, dia 24, celebràvem la fes-

ta de Sant Francesc de Sales, 
patró dels periodistes, de tots els 
qui estem embolicats d’una mane-
ra o altra amb aquestes eines tan 
poderoses, i per tant de tanta res-
ponsabilitat, que són els mitjans de 
comunicació.

Aquest sant bisbe i doctor de 
l’Església és el nostre patró per la 
seva santa dèria de propagar els 
bons valors derivats de l’Evangeli 
a través d’uns fulls volants. Em fa 
pensar en el recordat sacerdot igua-
ladí, Mn. Còdol, que entre altres 
moltes, tantes activitats que va dur 
a terme sempre a la nostra ciutat 
d’Igualada, destacava per la seva 
tasca divulgativa dels bons missat-
ges amb llibres i llibrets, fulls i fu-
llets escampats per sectors escollits 
segons la temàtica, o a totes les 
llars igualadines i/o de les poblaci-
ons veïnes, a partir de l’obra FIDES 
per ell fundada.

“Fides”, fe, confiança que mai 
han de faltar en els seguidors de 
Jesucrist, que ens continua enviant 
a proclamar la Bona Nova de l’Amor 
Salvador de Déu a tot arreu i a tot-
hom, i no només a l’església, en la 
litúrgia i la catequesi. Certament 
que trobem molta informació-es-
combraria que és deformant. Però 
quedar-nos en la crítica i la lamen-
tació es poc profitós i ben sovint 
estèril. No hem de tenir por d’en-
dinsar-nos en la variadíssima xarxa 
comunicativa avui dia amb unes 
dimensions impensables fa quatre 
dies. La projecció és universal.

Dimarts celebràvem la festa de 
la Conversió de l’apòstol Sant Pau. 
Si ell hagués tingut les possibilitats 
d’avui en el camp dels mitjans de 
comunicació, la feinada apostòlica 
que va fer haguera sigut encara 

més ingent. En el nostre apostolat 
avui, doncs, no hi caben excuses: 
tenim moltíssimes potencialitats i 
les hem d’aprofitar.

Un camp sempre molt difícil per 
entrar-hi propostes impregnades de 
les dimensions vitals evangèliques 
és la televisió. Exigeix molts recur-
sos tant materials com personals 
ben competents. Hi ha moltes ofer-
tes i, per tant, molta competència 
en el sentit de competir més que 
no pas de professionalitat de qua-
litat. De cop i volta un dia, no fa 
gaire, es va afegir a la llarga llista 
d’ofertes que podem veure des de 
la implantació de la Televisió Digital 
Terrestre (TDT), un nou canal que 
sense mitges tintes proclama en la 
llengua de Cervantes: “Creemos!”, 
amb el signe “13 TV”, fent així ne-
tament professió de fe cristiana ca-
tòlica sense cap mena de complex. 
¡Agosarats els seus promotors per 
entrar en aquest mitjà i en aquests 
moments en que tan sovint l’Esglé-
sia, la gran família dels cristians, te-
nim tan poca bona premsa i sovint 
mala predicació --valgui l’expressió-
- en aquest mitjà! Pel que he po-
gut veure, se’n surten prou airosos, 
amb una programació variada, amb 
emissions netament “de missa” com 
diem popularment, però entrant 
amb un altre aire, altament positiu, 
en l’entreteniment i la cultura. Tant 
de bo sorgeixin altres iniciatives 
que donin una alenada d’aire fresc 
a tanta contaminació que enrareix 
l’ambient audiovisual, i a veure si 
n’hi ha també en la nostra llengua i 
tarannà consegüent!

Sí, a Sant Francesc de Sales no li 
faltarà feina. Que segueixi interce-
dint davant Déu i que nosaltres ens 
el mirem, l’escoltem i ens posem en 
acte! 

Els dissabtes vine a sopar a 
Camaró i disfruta de les sorpreses 

que et tenim preparades

DISSABTE DIA 29
TORNEM AMB L’ORQUESTRA 

AMATISTA
Podràs sopar i ballar amb el nostre 
menú de 20 euros i amb regal de 

copa de cava durant el ball
Per reserves 
podeu trucar al 
93 801 41 66

T’HI ESPEREM!!!
Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3 

La Torre de Claramunt / Capellades (al costat de la benzinera Petronor)
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COSES PETITES Jordi Dalmau EL TERRAT Eduard Creus

Tunísia: El despotisme enderrocat
De totes les persones que conec 

que hagin viatjat a Tunísia, la 
majoria convergeixen en conside-
rar aquest país com un lloc liberal i 
pròxim a Europa. A mi també m’ho 
va semblar, i de fet a la seva capi-
tal, Tunis, l’anomenaven familiar-
ment: “el petit París”. No obstant 
això, recordo que un dia, mentre 
parlava en un cafè amb alguns 
membres de la ciutadania local, 
se’m va ocórrer preguntar sobre 
la situació política, els partits, les 
eleccions... No vaig obtenir cap 
resposta. En tornar a insistir, un 
d’ells va apropar-se i va xiuxiuejar: 
“Jo, aquesta nit, vull dormir a casa 
meva, no a la presó. Et recomano 
que canviïs de conversa”. Alesho-
res vaig adonar-me’n que aquella 
suposada calma no era sinó por 
a parlar i a expressar el que real-
ment pensaven. Aquesta reacció 
em va dur al convenciment que 
el títol de república era un llençol 
que servia per cobrir la dictadura 
militar que hi havia a sota. 

El territori on segles enrere va 
néixer el general cartaginès Aníbal 
va ser un protectorat francès des 
de l’any 1881 fins al 1956, quan 
va assolir la seva independència. 
Durant la segona guerra mundi-
al va ser una de les colònies fi-
dels al règim de Vichy i un dels 
assentaments de l’exèrcit alemany 

a l’Àfrica. Va esdevenir una repú-
blica el 1957. A partir del 1970, el 
llavors president Habib Bourguiba 
va obrir les portes a la inversió es-
trangera, i va permetre el desenvo-
lupament del sector privat. La seva 
economia està regida per l’agricul-
tura, la mineria, l’energia, el turis-
me i el petroli. Malgrat no gaudir 
dels mateixos recursos naturals 
que altres països veïns, el més pe-
tit dels estats magrebins va arribar 
a aconseguir una certa prosperitat. 
Així i tot, els seus habitants havien 
de patir la manca d’oportunitats, 
les pèssimes condicions de vida, 
l’atur i la corrupció de l’estament 
governamental. La crisi també els 
va afectar i els preus dels aliments 
bàsics van enfilar-se d’una mane-
ra excessiva. La política repressiva 
que va dur a terme el fins fa poc 
president, Zine El Abidine Ben Alí, 
va mantenir els tunisians quiets i 
amb la boca tancada durant molts 
anys. Ara bé, la dita popular ja 
ho diu: de tant anar a la font, el 
càntir es trenca. Quan a mitjans de 
desembre de l’any passat un jove 
va calar-se foc per protestar per-
què la policia va tancar el seu lloc 
de venda ambulant, cosa que va 
condemnar-lo al pacte de la gana, 
la gent va dir prou. 

En l’esclat de la ja denominada 
“Revolució dels gessamins” van 

tenir un paper important les filtra-
cions d’uns documents per part de 
Wikileaks, on es descrivia Tunísia 
com un país malalt i corrupte. Ni 
la fugida precipitada del presi-
dent ni la legalització immediata 
de partits polítics fins aleshores 
prohibits, ni les altres mesures de 
correguda adoptades pel nou go-
vern provisional han sigut sufici-
ents per convèncer els seus habi-
tants d’abandonar les protestes. 
El fet que aquest flamant govern 
de transició estigui farcit d’antics 
ministres de l’època de Ben Alí ha 
escalfat encara més els ànims dels 
manifestants, que ho han conside-
rat com una mofa i una maniobra 
dels indesitjables per a continuar 
mantenint les regnes del país. Ofi-
cialment, fins al 15 de gener s’han 
comptabilitzat prop de cent morts 
i centenars de detencions. 

L’aixecament del poble tunisià, 
el primer de tall no islamista que 
succeeix amb èxit en un país àrab, 
ha generat incertesa en altres pa-
ïsos àrabs, els habitants dels quals 
viuen en condicions similars als de 
Tunísia, i ha provocat protestes i 
manifestacions similars. En ple se-
gle XXI ja és hora de posar fi als 
despotismes encoberts que encara 
queden al món.

educrevi@telefonica.net

Abans i ara

Els que aneu llegint aquesta secció, recordareu la bastida que hi havia 
durant gairebé tres anys a la Rambla St. Ferran i avui podem dir amb 

satisfacció que la solució ha estat immediata. Pocs dies després de la 
publicació (no més de dos o tres), va ser desmuntada i la passejada dels 
Tres Tombs ja no ha trobat el mateix panorama que van trobar els Reis. 
Precisament la retirada ha coincidit amb un greu ensurt en una altra 
bastida del carrer del Clos (antiga casa de Cal Font). A veure si aquests 
fets aconsegueixen controlar les bastides i les grues que han quedat a les 
cases on s’han paralitzat les obres a causa de la crisi. D’altres ajuntaments 
estan regulant la situació d’aquestes estructures de ferro que poden 
donar algun ensurt greu. Val la pena evitar-los.

Una altra vegada!

Ja ha passat altres caps de setmana en aquest mateix lloc del barri resi-
dencial de Les Comes. És al carrer Guixeres i algú, aprofitant la nit del 

cap de setmana, tira a terra, a més dels contenidors orgànics, també el de 
ferro de color verd per a les deixalles generals. Això suposarà molèsties 
per als veïns que han de deixar les escombraries fora dels contenidors, i 
per a l’empresa de recollida, perquè ho haurà de tornar tot al seu lloc. 
No hi ha dret!

Sots al carrer Pau Casals

Un lector ens ha demanat que parlem dels nombrosos sots que hi ha al 
carrer Pau Casals (entre el passeig Verdaguer i l’avinguda Caresmar). 

Les dues fotografies serveixen com a mostra dels diversos sots. L’asfalt de 
tot aquest carrer i les llambordes del voltant dels arbres es troben en mal 
estat. És dels carrers de la ciutat on l’espai de circulació dels vehicles es 
troba en pitjors condicions. Seria interessant que es tingués en compte 
per a la propera campanya d’asfaltat de carrers. Per cert, que fa temps 
que no se’n fa cap. 

JOC DE CARTES Carles Cuerva

Somnis
Dimarts, per un compromís per-

sonal, vaig agafar el nostre 
estimat tren per anar cap a Molins 
de Rei (amb intercanvi posterior 
als trens de Rodalies Renfe que 
em va sortir puntual, sort!), i entre 
anada i tornada, unes dues hores, 
vaig aprofitar per mirar el paisat-
ge i anar fent volar coloms, o no.

Em va venir al cap la polèmica 
que hi ha hagut sobre l’aeroport 
corporatiu i les declaracions del 
Delegat del Govern de la Genera-
litat a la Catalunya Central, el qual 
qüestionava la ubicació i viabili-
tat. Sembla que les rebaixes de les 
expectatives de la comarca ja co-
mençaven, i ho feien posant-lo en 
qüestió. Això va fer aixecar les pro-
testes dels caps de les institucions 
implicades, l’alcalde d’Igualada, 
el president del Consell Comarcal 
i el president de la Unió Empre-
sarial de l’Anoia (UEA). Recordar 
que l’aeroport corporatiu va ser 
un projecte adjudicat per l’ante-
rior govern que va aconseguir un 
nivell de consens civil i institucio-
nal molt important, ja que suposa 
un element molt important per 
dinamitzar (crear ocupació, noves 
empreses) la nostra economia. 
M’alegro que el posicionament 
a favor de l’aeroport, corroborat 
amb una moció al ple municipal 
del passat dimarts (cosa que va 
passar més tard de quan ho pen-
sava), es mantingués. Però això no 
em feia patir, sinó un altre fet. Re-
passant les notícies publicades a la 
premsa digital i els comentaris que 
s’hi feien, el clàssic pessimisme i 
infravaloració que regna per algu-
nes ments del nostre territori sor-

tia a la llum. Això no funcionarà, 
això nosaltres no ho necessitem, 
és massa per nosaltres, no donem 
la talla, ... i després buscant totes 
les pegues possibles: no hi cap, 
és lleig, molesta, innecessari, no 
compleix normes (de cop i volta 
apareix un munt de tècnics espe-
cialitzats en... el que sigui!), ... i es 
queden descansats. I si a sobre li 
afegeixes el clima econòmic, enca-
ra s’hi recreen més.

Aquesta és l’actitud? On coi 
volem anar si ni nosaltres mateixos 
no ens creiem les potencialitats 
que tenim? Què volem anar a re-
clamar a fora si des de dins diem 
que NO? I al cap em ve la imatge 
de l’Hotel Ciutat d’Igualada, les 
escales mecàniques del carrer Sant 
Magí, o els pisos tutelats per a la 
gent gran, com a exemple de pro-
jectes que, abans de fer-se, aques-
tes brillants mentalitats del nostre 
territori “animaven”, i ara són re-
alitats en funcionament. I em ve 
al cap un altre projecte, el tren 
Gran, l’Eix Transversal Ferroviari. 
Per què no hi ha la mateixa unitat 
civil i política respecte la demanda 
d’aquesta nova infrastructura fer-
roviària que milloraria de manera 
molt important la nostra connexió 
amb el món? Si bé hi ha hagut 
manifestacions a la ciutat, l’alcalde 
Aymamí l’ha reclamat davant la 
Generalitat tant d’uns colors com 
d’altres, hi ha mocions aprovades 
pel ple, llavors per què no existeix 
un mateix sentiment d’unitat com 
en el cas de l’aeroport? Perquè és 
massa gran, impossible, innecessa-
ri (ja tenim el carrilet... la gran ex-
cusa)? Perquè no ens el mereixem? 

Igual que agraeixo com a ciutadà 
que el president del Consell Co-
marcal, Marc Castells, estigui al 
costat de l’aeroport corporatiu, 
tot i que el Delegat digués el que 
digués (i són del mateix partit), 
per què no ens posem al costat 
del tren, encara que sigui un pro-
jecte molt reivindicat per l’alcalde 
Aymamí?

Fer volar coloms, llançar cam-
panes a l’aire, focs d’artifici, ... i 
després anem dient que volem que 
la capital ens faci cas, i que hem 
d’ajudar als emprenedors. Amb 
què els ajudem? Dient-los que no 
ens mereixem tenir bons serveis 
i infrastructures? O és millor aju-
dar-los facilitant que arribin nous 
serveis com la fibra òptica, nous 
trens i carreteres? 

No és el primer cop que ho co-
mento, perquè és una actitud con-
tinuada i real el pessimisme. Per al 
futur no necessitem ments pessi-
mistes, sinó gent que s’atreveixi a 
canviar les coses, i per saber-ho cal 
analitzar l’obra feta, els projectes 
presentats, les idees que es tenen. 
Ara, més que mai, més dinamisme 
real i menys dinamisme de cartró.

Moda íntima

 nu & nua
Liquidació TOTAL 

per jubilació
Sostenidors 

des de la talla 80 a la 130
TOT A PREU DE COST I MENYS!
C. Sant Jordi, 3 - IGUALADA

De dimarts a divendres de 10 a 13 i de 17.30 a 20.30 i dissabte matins
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TAULELL D’EXPOSICIONS

■ Al Vestíbul de l’Ateneu Igualadí, exposició de l’artista Rut 
Cerezuela. Del 28 de gener al 17 de febrer.
■ A l’EMA Gaspar Camps, exposició de l’artista Clara Rossy, 
“Recull d’altres camins”. Fins al 21 de febrer.
■ A la Biblioteca Central, exposició fotogràfi ca Els drets dels 
infants. Fins al 12 de febrer.
■ Al Mirador del Museu de Capellades, L’esbarzer que perseve-
ra, escultures de Rosó Cusó. Fins al 27 de febrer.
■ A NIVELL46 - Vad’Art (C/ St. Magí, 46, Igualada, exposició de: 
Neus Brunet (pintures a l’oli) i Fina Domènech (bijuteria amb 
plata i pedres naturals). Fins a fi nals de gener. Es pot visitar 
els dijous, divendres i dissabtes a la tarda, de 6 a 9. Entrada 
lliure. 
■ A la sala d’exposicions del Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia, “Les maculatures de Tharrats”. Fins al 27 de 
febrer.
■ Al Vestíbul de l’Ateneu Igualadí, Natura Viva: fotografi es de 
Gemma Pujol i Farrés i Josepa Ribera Vallès. Fins avui dijous.
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, 
segells i col.leccionisme, pel Grup Filatèlic d’Igualada. Fins al 
31 de gener.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, Intervida pre-
senta: Drets de les nenes i dels nens. Fins al 12 de febrer.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Museus 
en xarxa, coincidències insòlites: “Guadamassil versus paper 
pintat”. Fins al 20 de febrer. 
■ A la sala d’exposicions La Talaia del Centre Cívic de Fàtima, 
Brodadets i patchwork, per Encarna Callejón i alumnes del ta-
ller “Casals”. Fins al 12 de febrer. 
■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, qua-
dres en pell d’Enric Ferrer Solà. Fins al 18 de març.
■ A la sala de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, Recull 
d’altres camins, de Clara Rossy. Fins al 21 de febrer. 
■ A la Sala Municipal de La Pobla, olis de Pasqual Gomicia Tor-
ras. Oberta fi ns a fi nals de mes.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, pintures de 
Jordi López-Alert. Del 25 de gener al 13 de febrer.
■ A la sala d’exposicions municipal Les Voltes de Casa Bas, de 
Capellades, “Escultures de ferro forjat” de Josep Muray i Bus-
qué. Fins al 6 de febrer. 
■ A D’Ara Galeria d’Art, exposició de pintura de Llorenç Casas 
Anfrun. De l’1 de febrer al 15 de març.
■ A Can Papasseit de Vilanova del Camí, exposició fotogràfi ca 
“El treball escriu la nostra història”, del Club de Rítmica Unión 
Deportiva San Roque. Del 29 de gener al 20 de febrer.

CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

Programa de 
restauració de 
camins històrics

Des de fa un temps, l’Ajun-
tament de la Torre de Claramunt 
s’ha esmerçat a recuperar camins i 
dreceres, algunes ja intransitables. 
Bona notícia!

Darrerament s’han restaurat 
tres senders que condueixen de 
la Torre de Claramunt, passat el 
pontet del riu de Gost a l’esquerra 
i per sota cal Vilaseca fins prop de 
cal Gramunt, i d’allí un altre pas 
expedit travessant el pujol fins al 
camí rural d’Espoia. A pocs me-
tres s’inicia una drecera des del 
peu del camí rural que va dret al 
peu de l’església d’Espoia. Aquest 
darrer tram estava absolutament 
intransitable a causa de la vege-
tació. Avui s’hi passa amb màxima 
comoditat. Algun tram està degu-
dament senyalitzat amb la llegen-
da: “Programa de restauració de 
camins històrics. Ajuntament de la 
Torre de Claramunt”.

L’Ajuntament de la Torre té el 
projecte de publicar itineraris pel 
municipi que incloguin aquests ca-
mins restaurats. Quan s’escaigui 
seran degudament publicats i els 
excursionistes o caminants ho ce-

lebrarem amb goig. També s’estan 
gestionant les sitges que es troben 
prop de la carretera.

Avui són molts els grups que 
practiquen l’excursionisme i que 
poden gaudir d’aquestes iniciati-
ves. No fa gaire una trentena de 
veterans de la UEC vam estrenar 
aquestes renovades dreceres d’Es-
poia a la Torre, i van ser molt ben 
acollides pel grup.

Esperem que aquestes iniciati-
ves siguin imitades per altres mu-
nicipis i puguem transitar folgada-
ment. Molts camins estan encara 
interceptats pels arbres caiguts en 
les ventades de fa dos anys.

D’aquestes promocions en po-
dem treure una lliçó per a la vida 
de cada persona o per a la pròpia 
societat. Sovint molts camins de 
la nostra existència estan obstruïts 
per tendències negatives i ens pri-
ven d’avançar. Ens cal alguna ve-
gada desbrossar-nos d’inclinacions 
descurades i obrir camins nous per 
a la pròpia llibertat i per al benes-
tar dels que ens envolten. 

DIJOUS, TEMES NOUS Peius Cotonat

L’obsolescència programada
O l’art del consumisme: comprar i llençar

L’obsolescència programada no 
es més que la base del siste-

ma econòmic que tenim a nivell 
global, un model basat en el con-
sum per damunt de tot. Una cosa 
obsoleta és quelcom antiquat o 
desgastat i que acaba no utilit-
zant-se, per tant, l’obsolescència 
és la depreciació dels béns d’ús o 
d’equipament com a conseqüència 
del progrés tècnic. Però ara ja no 
es tracta d’una obsolescència natu-
ral per desgast en un llarg lapse de 
temps, sinó d’una obsolescència 
provocada, millor dit, programada 
amb intencions de generar consu-
misme. Aquest factor és, en bona 
part, el responsable de la crisi que 
patim, junt amb l’esclat de la bom-
bolla immobiliària, de la qual aquí 
no en fem esment. Una economia 
basada en el consum com a ele-
ment de creixement, prendrà totes 
las mesures per a que la societat 
mantingui el consum per donar 
sortida als nivells de producció, 
emprant la creació de necessitats 
fictícies per aconseguir incremen-
tar el consumisme a través de 
l’educació o de la publicitat.

Un bombardeig de 
reclams publicitaris

Avui dia estem exposats a re-
clams publicitaris gairebé les 24 
hores del dia, en envasos d’ali-
ments (en lletra ben grossa: els 
enganys, i en lletra ben petita: la 
veritat), als autobusos, a la ràdio, 
als periòdics o les televisions, en 
els estadis esportius, als aparadors 
del carrer... és a dir, vivim envol-
tats d’elements encarrilats a acti-
var-nos necessitats que ens portin 
a consumir productes de manera 
irracional i compulsiva. Fins i tot 
la televisió ens llença una allau 
de productes farmacèutics que, 
en no ser receptats per un metge, 
fan perillar la salut del pacient, en 
prémer-lo a l’automedicació, cosa 
sempre desaconsellable. 

El nefast programa de 
l’obsolescència

La tàctica princeps per a la 
venda continuada consisteix en es-
curçar deliberadament la vida dels 
productes fabricats. Aquest feno-
men no és recent. Edison (1879), 
va aconseguir una bombeta elèc-
trica capaç de 2.500 hores de du-
ració, però ara només en dura la 
meitat, per obra i gràcia dels fabri-
cants de bombetes dels anys vint 
(s. XX), quin negoci no prosperaria 
amb un material de llarga durada. 
El mateix succeeix en tota classe 
de productes fabricats, tots ells de 
nyigui-nyogui i quina reparació 

resulta gairebé al mateix preu que 
un atuell nou. 

L’obsolescència programada té 
dues variants. La primera és posi-
tiva: genera ocupació i moviment 
monetari. La segona és negativa, 
atès a que tots els aparells rebut-
jats pel primer món (ordinadors, 
mòbils, iphod etc.…) són exclosos 
cap al tercer món, provocant grans 
abocaments de residus inorgànics.

El programa de 
l’obsolescència és 
impositiu, però no ha 
estat etern

Els productes que ens envolten 
estan composats per les darreres 
novetats tecnològiques: sensors de 
moviments, bateries ultralleugeres 
i,  fins i tot, càmeres que graven en 
3 dimensions. La tecnologia viatja 
a una major velocitat que la socie-
tat. Què farà la indústria quan tot-
hom posseeixi un producte que no 
es renovi? Ja l’any 1928 una revista 
publicà la resposta: “un article que 
no s’espatlla és una tragèdia pels 
negocis”. En què treballaríem? Si 
la tele no es deteriora, el mecànic 
no treballa, si l’article no resta des-
fasat el producte nou no es ven. És 
una cadena que sembla demostrar 
que l’obsolescència programada, 
és l’eix econòmic de la societat ac-
tual.

Però aquest sistema econòmic 
occidental ha arribat a la parado-
xa on gran quantitat de persones 
compren coses que no necessiten 
amb diner que no tenen, per a 
després llençar-les i anar a cercar-
ne d’altres per comprar. Això ha 
portat a tot el sistema a l’esgo-
tament i la inestabilitat: ara les 
persones ja no poden comprar i 
llençar més coses, no poden dema-
nar préstecs, i el nivell de consum 
de recursos naturals per a produir 
aquestes coses ha arribat a ser in-
sostenible en vista de la intensitat 
de dit consum i del nombre de 
persones involucrades. 

Un panorama poc 
falaguer

Un jorn o altre vindria el canvi 
a la realitat, i no ha estat agra-
dable. Ara s’ha vist que, més o 
menys, un 30% del que es produ-
eix no és essencialment necessari. 

Es venia perquè s’havia creat una 
necessitat a les persones, altres  
donaven crèdits i més crèdits a 
llarg termini. Bona part de l’actual 
activitat econòmica existia degut 
a l’hipercrèdit i al malbaratament 
de recursos. Milers de productes i 
serveis que no existirien en altres 
escenaris més limitats en recursos: 
agua embotellada, fruites tropi-
cals portades des de 10.000 Km, 
automòbils de potència, electro-
domèstics d’usar i llençar, canvi de 
mòbil setmanal, ordinador cada 
any, roba de marca, entrenadors 
personals, serveis de treure el gos 
a passejar, agafar un avió com el 
que pren el metro, viatges a Costa 
Rica, apartament a Marina d’Or 
i esquiar a Baqueira-Beret.  I que 
no es planyin, perquè ningú els ha 
obligat a endeutar-se.

Ja es pot pensar en donar-ho 
per acabat: amb el PIB mundial 
baixant, es consumirà el necessa-
ri i poc més. L’atur augmentarà 
fins a nivells poc vistos. Es deixarà 
de consumir per consumir perquè 
les persones ja no podran. La na-
talitat caurà en picat, excepte la 
dels magribins, perquè aquests des 
de sempre han après a viure dins 
l’austeritat.

Poc a poc amb l’ambient d’em-
pobriment, la població començarà 
a internalitzar valors de conserva-
ció, de reparar les coses, de que els 
articles han de gaudir de qualitat i 
han de durar. La indústria farà èm-
fasi en minimitzar l’ús dels recursos 
naturals, el nivell de publicitat i 
creació de necessitats minvarà i, 
poc a poc, la producció, l’ocupació 
i la demanda s’ajustaran a un nivell 
molt inferior a l’actual. Lentament 
la població anirà baixant la velo-
citat de funcionament i es veurà 
amb més temps lliure. La sensació 
d’empobriment serà relativa, no 
crec que arribem a la misèria gene-
ralitzada ni a passar gana, ni a sar-
gir mitjons foradats, ni apedaçar 
pantalons, però el que si hi haurà 
serà una retracció significativa res-
pecte a l’altíssim nivell de consum 
actual, les persones es sentiran més 
pobres en veure’s forçades a passar 
a un nivell de consum més soste-
nible. Caldrà començar a estalviar 
com abans per a comprar segons 
quines coses i, tal vegada introduir 
monedes a la guardiola. 

Peiusc@hotmail.com.

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

No has trobat L’Enllaç?
Encara hi ets a temps! 

Busca’l a internet: 
www.latossa.com
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Ferro forjat a Les Voltes de Casa Bas
Diumenge passat va tenir lloc 

la inauguració de l’exposició 
d’escultures de ferro forjat del 
poblatà Josep Muray i Busqué a la 
sala municipal Les Voltes de Casa 
Bas, de Capellades. 

A l’acte, que convocà un nom-
brós públic, van assistir l’alcal-
dessa de Capellades, Anna Maria 
Sánchez, juntament amb diversos 
regidors del consistori capelladí, 
així com també l’alcalde de la Po-
bla, Santi Broch.

La primera a intervenir fou 
l’alcaldessa capelladina, que donà 
la benvinguda a tots els assistents 
i agraí a l’artista la seva absolu-
ta disponibilitat a l’hora de por-
tar les seves obres a Capellades. 
A continuació passà la paraula a 
Joan Pinyol, un dels organitzadors 
de la mostra, que expressà la seva 
satisfacció per haver fet possible 
que les escultures de ferro de Mu-
ray es poguessin admirar sota les 
voltes de casa Bas. També afegí 
que aquesta inauguració simbo-
litzava un nou acostament entre 
dos pobles veïns que tenen molt 
a compartir. Després parlà el propi 
Josep Muray, que agraí al mateix 
Pinyol i a l’Antoni Pons les col-
laboracions rebudes i explicà la 
tècnica d’execució d’unes escultu-
res fetes amb una sola peça i amb 
un promig de 21 hores de treball 
en cadascuna. Explicà el que els 
assistents trobarien a la mostra i 
es manifestà molt complagut per 
l’acollida rebuda a Capellades. De 
nou clogué l’acte l’Anna Maria 
Sánchez, que convidà els assistents 
a no perdre’s detall de les figures i 

gaudir d’una mostra escultòrica 
ben singular. 

Després se serví un aperitiu 
que es combinà amb llargues con-
verses entre els assistents i el ma-
teix artista.

L’exposició consta de dues 
parts. La primera --que es troba 
a la sala inicial-- està integrada 
per catorze temes bíblics, entre 
els quals el gran diluvi, l’expulsió 
d’Adam i Eva del Paradís, el judi-
ci del rei Salomó, l’alliberament 
de Samsó, l’assassinat de Caím i 
Abel, Moisès amb la taula dels ma-
naments i altres, tots inspirats en 
l’Antic Testament, amb unes pe-
ces de composició molt laboriosa 
i detallista. La segona part --que 
es troba a la segona sala-- és de 
temàtica diversa fruit d’una mi-
nuciosa observació de la realitat, 
captada d’una manera conceptual. 
Hi trobem des de motius animals 
com ocells, fins a florals i vegetals 

com ara oliveres, atzavares i raïms. 
També hi ha referències mitològi-
ques i peces humanes forjades en 
ferro que combinen ceràmiques i 
altres materials sorprenents com 
la pedra de turo, que serveix de 
base de moltes escultures. Tot ple-
gat fet a consciència i a base de 
moltíssimes hores de dedicació ar-
tística amb un estil molt personal 
i un criteri propi que defuig de la 
rigidesa i del classicisme. I al final 
el resultat és més que evident. La 
contemplació de cada obra, sigui 
humana o vegetal, històrica o sim-
bòlica, esdevé un autèntic regal 
per a tots els sentits. 

L’exposició “Escultures de ferro 
forjat” de Josep Muray es podrà 
visitar fins al diumenge 6 de febrer 
els divendres de 18.00 a 20.00 h i 
els dissabtes i diumenges de 12.00 
a 14.00 h i de 18.00 a 20.00 h.

Foto: Magda Bartrolí

Casas Anfruns exposa a 
D’Ara Galeria d’Art
D’Ara Galeria d’Art exposa, del 

dia 1 de febrer al 15 de març, 
l’obra de Llorenç Casas Anfrun, un 
pintor format en disseny, arqui-
tectura i belles arts. El seu especial 
interès per l’arquitectura fa que 
a partir dels anys 90 es dediqui 
quasi exclusivament a la temàtica 
urbana. 

No obstant, va ser l’any 1992 
que marca un abans i un després 
en la seva trajectòria. És l’any dels 
Jocs Olímpics de Barcelona, fet 
que el condueix a aprofundir en la 
capital catalana i especialment en 
l’obra d’un arquitecte que sempre 
havia admirat, Antoni Gaudí. És 
en aquest moment quan el Parc 
Güell, la Sagrada Família o la Pe-
drera es converteixen en motiu 
d’inspiració. Aquesta particular vi-
sió pictòrica de Gaudí és present a 
les moltes exposicions realitzades.

L’obra de Casas Anfruns ha 
rebut diversos premis en Salons 
Internacionals d’Art, ha viatjat 
per arreu del món i s’ha repar-
tit per països com França, Itàlia, 
Alemanya, Suïssa, Mònaco, Gran 
Bretanya, EEUU, Holanda, Japó, 
Nova Zelanda...

A l’exposició, a D’Ara Galeria 
d’Art, hi podem trobar algunes 
de les seves obres pictòriques més 
representatives, dels seus temes 
més coneguts: Barcelona i l’obra 
de Gaudí, París, Londres, entre 
d’altres. 

Segons Jordi Jubert, director 
de D’Ara Galeria d’Art, l’obra de 
Casas Anfruns és una aportació di-
ferenciadora a la interpretació del 
paisatge urbà, captat amb motius 
del modernisme català, d’expressió 

figurativa i realista, però amb un 
estil propi i molt personal que dó-
na com a resultat unes obres, uns 
quadres fets per a la contempla-
ció, fins i tot per fer-hi una incur-
sió en l’espai que s’hi representa. 
Un espai en què l’atmosfera hi és 
present, se sent i es nota a través 
d’una pluja que tot ho impregna, 
envoltada d’una llum tènue i bri-
llant, de record mediterrani.

La galeria d’art d’ARA, orga-
nitza unes cinc o sis exposicions al 
llarg de l’any. Alguns dels autors 
que solen exposar a la galeria són: 
Carles Bellosta, Pere Noguera, Lluís 
Sanz Torredeflot, Joaquim Budes-
ca, entre d’altres. A més, durant 
l’any s’organitzen diferents mos-
tres col·lectives amb una represen-
tació de tots els artistes que han 
anat col·laborant amb la galeria. La història del Club de Rítmica UD San 

Roque, en imatges a Can Papasseit
“El treball escriu la nostra histò-

ria”. És el lema que dóna nom 
a l’exposicio que presentarà el 
Club de Rítmica Unión Deportiva 
San Roque de Vilanova del Camí. 

A través de les imatges exposa-
des es veurà l’elegància, la plastici-
tat, l’expressivitat, la dificultat, la 
disciplina, junt amb el color que se 
li ha donat. Els visitants de la mos-
tra podran conèixer una mica més 
a fons el treball que es realitza en 

l’esport de la gimnàstica rítmica, 
que combina elements de ballet, 
gimnàstica, dansa i l’ús de diversos 
aparells com la corda, el cèrcol, la 
pilota, les maces i la cinta.

Són quatre anys de feina de la 
Unión Deportiva San Roque, i ara 
la intenció és donar a conèixer al 
públic el treball que es realitza, 
mitjançant aquesta exposició fo-
togràfica que vol deixar testimoni 
de la història, encara que curta, de 

les gimnastes que han format part 
d’aquest club.

La mostra es podrà visitar a 
la sala d’exposicions de Can Pa-
passeit, (c/ Verge de Núria,1 de 
Vilanova del Camí), des del 29 de 
gener fins al 20 de febrer. Hora-
ris: de dilluns a divendres de 15 a 
20.30 h, i els dijous i dissabtes de 
10 a 13 h.

Clara Rossy presenta a a l’EMA Gaspar 
Camps “Recull d’altres camins”
El dimecres 19 de gener va 

tenir lloc a la Sala de l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps la 
inauguració de l´’Exposició “Recull 
d’altres camins”, de l’artista Clara 
Rossy.

En aquesta mostra es poden 
veure obres produïdes en diferents 
períodes però que tenen com a 
nexe comú la figuració, l’experi-
mentació i l’espontaneïtat; així, 
trobem dibuixos en diverses tèc-
niques que treballen la rapidesa 
del traç i la taca; teles en què allò 
més important és l´ús del color i 
les seves possibilitats expressives; 
siluetes humanes “penjades a les 
parets” que remeten a un concep-
te ideal de respecte per la Terra; i 
escultures en materials plàstics que 
incorporen un reciclatge o que 
suggereixen associacions d’idees, 
per exemple l’obra “Falta vista”, 

un bust realitzat amb l’acumulació 
d’ulleres de plàstic de disfressa.

La mostra s’ha titulat Recull 
d’altres camins” perquè Clara Ros-
sy es mou normalment en el món 

de la pintura abstracta i de les sug-
gestions.

Aquesta exposició es podrà vi-
sitar fins al proper 21 de febrer.

Visita comentada 
a l’exposició “Les 
maculatures de Tharrats”
El diumenge 30 de gener al 

Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia, una visita 
guiada i gratuïta posa a l’abast 
del públic la figura de Joan Josep 
Tharrats i les seves creacions sor-
gides a partir d’un material de 
rebuig: les maculatures o defectes 
del paper imprès.

“Les maculatures de Tharrats” 
restarà al Museu fins al 27 de fe-
brer. De manera paral.lela, durant 
els dies d’exhibició s’està desen-
volupant el programa d’activitats 
que en divulguen l’exposició: una 
presentació als especialistes d’edu-
cació visual i plàstica i visites-taller 
per als escolars dels centres de pri-
mària i secundària d’Igualada i la 
comarca de l’Anoia, i l’activitat fa-
miliar amb taller de creació visita 
comentada, el diumenge vinent.

Aquesta exposició, organitza-
da per l’Àrea de Cultura de la Di-
putació de Barcelona i la Fundació 
Tharrats d’Art Gràfic, de Pineda 
de Mar, pretén apropar al públic 
al procés creatiu de Joan Josep 
Tharrats, membre fundador del 
mític grup Dau al Set i un dels ar-
tistes intel.lectuals més rellevants 
de l’art català de la segona meitat 
del segle XX. L’eix d’aquesta expo-
sició és el grup d’obres, realitzades 
durant les dècades dels 50 i 60, 
que l’autor va anomenar macula-

tures, sèrie d’obres de tècniques 
mixtes sobre paper (monotip, co-
llage, plantilles, etc) i definida pel 
crític d’art Daniel Giralt-Miracle 
com a un “mètode eminentment 
experimental conreat amb espe-
cial dedicació pel pintor abstracte 
Joan Josep Tharrats”. La mostra 
també incorpora un ampli àmbit 
educatiu amb diversos espais de 
contextualització i participació en 
els que els visitants poden establir 
diverses fòrmules d’aproximació 
al procés de creació i al context 
cultural de l’artista vinculant-ho a 
les seves pròpies realitats. 
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Ha mort Mn Lluís Bosch, exrector de 
Sant Martí de Sesgueioles i Copons
Mn. Lluís Bosch i Camprubí, 

prevere de la Diòcesi de Vic, 
va morir dissabte passat, dia 22, a 
Vic, on actualment residia. Havia 
estat ingressat a l’Hospital General 
i allí es va produir el decés. 

Va néixer a Boixadors, al terme 
municipal de Sant Pere Sallavinera, 
a la nostra comarca, el dia 18 de 
juny de 1917 i rebé l’Orde del 
Presbiterat el dia 29 de juny de 
1943. Va exercir el seu ministeri de 

prevere en les parròquies de Sant 
Fruitós de Bages, Santa Maria de 
Navarcles, Santa Maria de Sallent, 
Santa Maria de Rubió, Sant Pere 
de l’Ametlla (Tarragona), Santa 
Maria d’Aguiló (Tarragona), Sant 
Martí de Sesgueioles i Santa Maria 
de Copons, i fou capellà de la co-
munitat de germans de La Salle, al 
Casal de Pareres, dins de la parrò-
quia de Segur-Astor, al terme mu-
nicipal de Veciana, on els germans 

dedicats a l’ensenyança hi havien 
tingut el Noviciat. Des de la seva 
jubilació residí a Calaf, fins que es 
traslladà, l’any 2009, a la Casa Sa-
cerdotal de Vic. La missa exequial 
se celebrà dilluns, dia 24 de gener, 
a les 10 del matí, a l’església parro-
quial de Sant Domènec de Vic.

Al Cel sigui el qui ens deixà 
testimoni d’una vida entregada al 
Senyor i als germans amb senzille-
sa, dolcesa i proximitat.

El meu pare està en un estel en algun 
lloc i la vida segueix
El meu pare, com diu l’encapça-

lat, ens ha deixat i segurament, 
com diu el meu amic Rafa Moia, 
està ara en algun estel, en un racó 
de l’Univers.

Primerament, moltes gràcies 
per les mostres de condol i perdó 
a la gent que no vam poder avisar 
o ens vam oblidar de fer-ho, en el 
dolorós de la situació.

M’agradaria dir uns mots del 
meu pare i de la seva influència en 
la meva manera de ser; sé que és 
una visió molt propera i a vegades 
els arbres no deixen veure el bosc. 
Encara que jo sempre me l’he mi-
rat des d’una altra dimensió.

El meu pare no era una perso-
na que deixés anar fàcilment els 
seus sentiments; el que feia difícil 
de saber per on anava, el que en 
la infantesa era quelcom que em 
desconcertava, i potser per això, 
per compensar, jo sóc molt extra-
vertit, encara que d’entrada havia 
sigut tímid.

Era un home de moral molt 
recta, intel·ligent, autodidacte i de 
paraula, molt just, però a la vega-
da molt estricte, sobretot amb els 
seus, a voltes tal vegada una mica 
massa dur per a la meva sensibili-
tat. Ell, per a les persones del car-
rer, era molt més flexible i condes-
cendent. Però aquesta forma de 
ser i d’actuar m’ha ajudat molt en 
ser el que sóc, autodidacte, tossut 
com un “ruc”, però flexible com 

un jonc, obert a tot i a tothom, de 
paraula i una mica “Quixot”.

La duresa de la que parlo i que 
sembla un retret, feia que me l’es-
timés molt i el respectés encara 
més. Ell no et planyia mai, el que 
feies bé era la teva obligació, i el 
que feies malament no era digne 
d’un Torras. Al final, almenys en 
mi, la seva influència ha sigut molt 
important.

La paraula per davant dels di-
ners, l’honradesa per sobre de tot, 
ambició la justa i saber que els teus 
drets acaben quan comencen els 
dels altres; a la gent valorar-los pel 
que són, no pel que tenen, i apren-
dre sempre de tots i de tothom. 
Intolerància amb l’estupidesa, la 
supèrbia, la falsedat i la mentida, 
combatre la hipocresia i no com-
bregar mai amb rodes de molí.

Era un gran home de família, 
li queia literalment la “bava” amb 
els néts i els besnéts i estava en-
cantat amb les seves joves, que 
han estat al seu costat quan les ha 
necessitat, amb molta més intensi-
tat que els fills. Els homes som més 
dèbils en moltes coses de la vida. 
Des d’aquí, que des d’allà ja ho 
intento fer personalment, el meu 
més sentit agraïment. Tinc llàgri-
mes als ulls, però no et preocupis 
pare, els Torras han de ser forts!

En la feina era una d’aquestes 
persones que feia servir més el cap 
que les mans i quan va treballar 

per altres, cuidava de l’empresa 
més que si fos seva.

Va ser un bon caçador i un 
molt millor pescador (afició que 
ens va transmetre), però mai es 
va vanar de ser-ho, ni de les seves 
captures, ja sabeu com són molts 
pescadors!

Pare!, “Jefe”, “Torretes”, et di-
ria moltes coses mes, però m’emo-
ciono massa i no puc continuar....

Des de qualsevol estel en el 
que estiguis, procurarem que se-
gueixis estant orgullós de tota la 
teva família, procurarem continuar 
la saga amb totes les coses bones 
que ens has ensenyat i donat. Ah! 
No et preocupis de la mare. De 
la Paquita, “collons”! Exclamació 
que feies servir tan sovint. Ens en 
cuidem nosaltres i procurarem que 
tingui la millor vida possible, en-
cara que el buit que has deixat en 
ella sigui molt difícil d’omplir, però 
perseverarem.

Finalment, només donar-te les 
gràcies per tot el que ens has in-
culcat, som Torras amb molt orgull 
i així seguirem.

Una forta abraçada i un fins 
sempre.

El Pep
PS: El meu pare era en Joan 

Torras Portals, un ésser que va dei-
xar petjada en tots els que el van 
conèixer, i ple de vida en tots els 
sentits fins al dia del seu comiat, 
als 89 anys.

Mn. Josep Maria Mas, nou 
delegat episcopal per a 
les Causes dels Sants
L’igualadí Mn. Josep Maria Mas i 

Busqué, col·laborador d’aquest 
setmanari i des de fa uns mesos 
rector de la parròquia de la Sagra-
da Família d’Igualada, ha sigut 
nomenat pel Bisbe de Vic Mons. 
Romà Casanova i Casanova, nou 
Delegat Episcopal per a les Causes 
dels Sants.

Mn. Josep Maria ja formava 
part d’aquesta delegació dioce-
sana amb el càrrec de Vicedele-
gat, col·laborador del Delegat Mn. 
Vicenç Esmarats i Espaulella, que 
va morir el passat mes d’abril. Ara, 
a més, ha rebut el nomenament 
de Vicepostulador per a la Causa 
de Beatificació de la Serventa de 
Déu Josefina Vilaseca i Alsina, pre-
sumpta màrtir de la puresa, i tam-
bé el nomenament de Vicepostula-
dor per a la Causa de Beatificació o 
Declaració de Martiri dels Servents 
de Déu Jaume Serra i Jordi, sacer-
dot, i companys sacerdots i seglars 
de la Diòcesi, immolats durant la 
Persecució Religiosa de la II Repú-
blica Espanyola (1936-1939).

El nou delegat haurà de vetllar 
per tot el que afecti als proces-

sos diocesans oberts (els esmentats 
del qual ara n’és el vicepostulador, 
més el del Venerable Bisbe de Vic 
Josep Torras i Bages, del qual n’és 
postulador a Roma Mons. Valen-
tí Miserachs i vicepostulador a la 
diòcesi Mn. Joan Casas), dels que 
es puguin obrir, i tot el referent 
al Bisbat de Vic d’altres processos 
que es portin fora. Pel que fa a 
les vicepostulacions encomanades 
haurà de treballar en contacte di-
recte amb la postuladora a Roma, 
la Dra. Sílvia Mònica Correale. 

Cal fer notar que el preve-
re que encapçala la causa dels 
presumptes màrtirs de la darre-
ra guerra civil espanyola, el Dr. 
Jaume Serra i Jordi, aleshores Vi-
cari General del Bisbat de Vic, és 
igualadí i té un carrer dedicat a la 
nostra ciutat, i el segueixen altres 
preveres igualadins. En quant a la 
causa de Josefina Vilaseca, el nou 
vicepostulador ha sigut rector de 
les parròquies d’Horta d’Avinyó i 
Artés, llocs de la vida i presumpte 
martiri, abans de la seva incorpo-
ració a la parròquia igualadina el 
passat 12 de setembre.

En la mort de Pere Puig 
Bosch
El passat dia 19 de gener va 

morir a l’edat de 83 anys, el 
bon amic i alhora familiar llunyà, 
Pere Puig Bosch. El dia 20 a dos 
quarts de quatre de la tarda es 
va celebrar una missa exequial en 
sufragi de la seva ànima a la Par-
ròquia de la Sagrada Família. Una 
església pleníssima de gent que 
volgueren testimoniar el seu apre-
ci a n’en Pere i a la seva família.

Era el Pere una persona de 
grans qualitats, destaquem: la seva 
característica bondat, el seu afany 
de perfeccionisme, la seva deli-

cadesa en el conreu de l’amistat 
i d’ajuda al pròxim i vull ressaltar 
també el seu amor a la cultura, 
sobre aquest darrer punt  he de 
constatar que en Pere va ser un 
dels primers socis de l’AUGA des 
dels seus inicis l’any 1993 i que 
malgrat no haver  assistit mai a les 
classes setmanals, a causa del seu 
treball, ha pagat puntualment les 
quotes de l’entitat fins avui.

Gràcies Pere, et recordarem 
sempre amb afecte i apreci.

Magí Puig

Moviment familiar
Baptismes
Francisco-Juan-Fernando García Encinas, fill de Francisco i Sandra; i 

Àngel Bariles Chara, fill de Claudio-Martín i Laura.
Defuncions
Josep Bosch Pons, de 55 anys; Mercedes Camos Jiménez, de 45 

anys; Manuel Jubert Vidal, de 96 anys; Rosa Romeu Muset, de 91 anys; 
Manuel Trallero Puyuelo, de 88 anys; Montserrat Temprano i Enrich, 
de 84 anys; Maria Díez Jiménez, de 84 anys; i Isidre Marimon Ramon, 
de 86 anys.

Muchas felicidades en 
vuestro 50 Aniversario

28 - 1 - 1961

Si nosaltres calléssim,
cridarien les pedres!!!

Les dones no oblidem a: 

A.M.S.B, de 49 anys i el seu fi ll de 16, Torrecaballeros (Segovia)
W.L. xinesa de 26 anys, Alhambra (Granada)

C.J.M., de 54 anys, Fuenlabrada (Madrid)

En el que va d’any ja en portem  3
Tot i posar el comptador a zero cada any

la violència masclista es va repetint,
com una plaga que ens va envaint

i que des de la ràbia més profunda rebutgem.
Maribel
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C/ 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
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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

•  Perruqueria i Estètica
canina i felina

•  Productes d’higiene i 
complements

•  Stripping , trimming i 
banys especials

Hores concertades

625 74 77 03
C/ Guix, 11 Vilanova del Camí

• Educació canina a domicili
• Cursos de comportament caní
• Pautes per cadells
• Obediència avançada amb clicker
• Servei de residència canina (amb 
calefacció)

EDUCADOR i ENSINISTRADOR CANÍ EN POSITIU
 POL QUINTANA - Tel. 637 558 574 - www.cancan.cat

Què és l’educació canina en positiu?

L’educació canina en positiu és 
un mètode per educar el gos 

basat en el benestar físic i emo-
cional d’aquest, respectant-lo en 
tot moment i evitant tot tipus de 
correccions i càstigs físics.

A diferència d’altres mètodes, 
l’educació en positiu té en compte 
el llenguatge del gos (les senyals 
de calma), evitant efectes negatius 
com l’estrès o la inseguretat.

Com s’aplica aquest mètode?
Aquest mètode consisteix en 

reforçar amb menjar, carícies, jogui-
nes, experiències agradables... tots 
els comportaments que desitgem 
del nostre gos. D’aquesta manera li 
farem establir associacions positives 
i, en un futur immediat, les farà 
sense necessitat d’obligar-lo.

Segons la teoria de l’aprenen-
tatge animal, les conductes refor-

çades positivament tendeixen a re-
petir-se i les conductes no reforça-
des tendeixen a extingir-se. Treba-
llant així podrem educar el nostre 
gos sense necessitat de castigar-lo 
ni corregir-lo constantment.

Quins beneficis comporta?
Els beneficis de l’educació en 

positiu són molts, alguns d’aquests 
són: 

- Es millora el vincle i la confi-
ança amb el nostre gos.

- El gos es mostra motivat per 
aprendre, obtenint excel.lents re-
sultats.

- L’aprenentatge és molt eficaç 
i ràpid, i alhora divertit tant per 
al gos com per a la persona que 
l’ensenya.

“El gos no és una persona, és 
un gos, i l’hem de tractar com a 
tal. El problema és que la majoria 
de persones no tenen clar què és 
un gos”

Pol Quintana
Ensinistrador caní en positiu
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Sènior femení: Cravic Reus Deportiu 68 - CB Igualada 73

Gran partit de líders
● BÀSQUET ● 

Gran partit de bàsquet el que 
es va veure dissabte a Reus en-
tre els dos primers classificats del 
grup. El partit va començar amb 
molta igualtat, amb contínues cis-
telles per part dels dos equips. El 
joc es concentrava en el joc inte-
rior. La tònica d’aquest període 
va ser l’intercanvi de cistelles. En 
el segon període es van imposar 
les defenses i l’anotació va baixar 
en el marcador. L’equip local va 
proposar una defensa mixta que 
va perjudicar a les igualadines 
en el començament del període. 
Les de l’Anoia havien anotat dos 
punts en els primers set minuts. 
Però amb dos triples consecutius 
l’Igualada va anivellar el marcador 
fins a arribar al descans amb una 

mínima diferència d’1 punt, 33 a 
32. La segona meitat va començar 
l’emoció en el partit, les igualadi-
nes van prémer l’accelerador, amb 
fortes defenses i amb ràpids con-
traatacs. Les defenses alternatives 
van donar resultat temporalment, 
abans de tornar a col.locar-se amb 
individual per intentar acabar de 
trencar el partit. Les del Reus no 
podien aguantar el joc intens de 
les igualadines. A l’iniciar el prini-
cipi del darrer període, les blaves 
aconseguien la màxima diferència 
del partit, 12 punts a favor, però 
lluny de llençar el partit, les del 
Reus van començar a augmentar 
el ritme defensiu i a anotar amb 
més facilitat. Les igualadines van 
baixar el to defensiu, fet que van 
aprofitar les locals per a endosar 

un parcial de 12 a 3 i col.locar-se 
a 3 punts, 63 a 66. El darrer minut 
va ser d’infart, les contínues faltes 
feien que els dos equips anessin a 
la línia de tirs lliures. Les iguala-
dines van anotar 8 dels 10 darrers 
tirs lliures deixant sense opcions la 
remuntada de les del Reus. Al final 
68 a 73, espectacular víctòria que 
col.loca a les noies del CB Igualada 
en el primer lloc de la classificació 
amb només dues derrotes. Excel.
lent partit de totes les jugadores. 

El proper partit serà diumenge 
al pavelló de Les Comes a les 7 de 
la tarda contra el BF Viladecans.

Van jugar pel CBI: C. Bargalló, 
M. Pujol (18), V. Júlvez (3), A.C. 
Martínez, M. Amatllé, N. Minguet 
(19), L. Icart (8), L. Martín, S. Pujol 
(9), X. Freixas (6), È. Vives (10).

Sènior masculí: CB Martorell 60 - CB Igualada 78

Els igualadins es mantenen a la part alta
● BÀSQUET ● 

Partit important el que es 
jugava a Martorell, on tots dos 
equips necessitaven la victòria, el 
Martorell per a distanciar-se dels 
darrers llocs de la classificació, i 
l’Igualada, per a no perdre el tren 
capdavanter de les primeres posici-
ons. El partit començaria amb una 
sortida en tromba dels visitants, on 
amb una gran intesitat defensiva, i 
sent molt efectius en atac, agafa-
ven una diferència important en 
el marcador d’11 punts, fent una 
gran anotació, acabant el quart 
amb un parcial de 25-14. En el se-

gon període, las coses van canviar 
del tot, els visitant sent incapaços 
d’anotar facilment, i el Martorell, 
sent molt efectius i no perdonant 
des de la línia de personal, i amb 
una gran defensa, deixaven als 
igualadins 3 minuts sense anotar 
un sol punt, en total retallant el 
marcador, arribant a la mitja part 
36 a 31.

El tercer quart, va ser un estira 
i arronsa dels dos equips, inter-
canviant un gran nombre de ciste-
lles, acabant amb un empat a 21. 
En l’inici de l’últim període, l’en-
trenador Joan Isart, va desplegar 

una defensa zonal, on el Martorell 
s’hi estavellava una i altra vegada, 
aprofitant això l’Igualada per fer 
el joc que més li agrada, el cór-
rer, anotant sense parar, i deixant 
llargs minuts als locals sense poder 
sumar al marcador. Al final dels 
deu minuts, els lluminós reflexava 
un 60 a 78, amb un últim parcial 
de 8-21.

Van jugar pel CBI: Richi (4), Pe-
po (13), Edu (12), Marc (4), Valentí 
(22) -cinc inicial- Custo, Camacho, 
Jordi (2), Carles (10), Manel (9) i 
Quim (2).

L’Al-pi-nisme comença l’any anant al 
Bastiments
● MUNTANYISME ● 

El passat diumenge, 16 de 
gener, un grupet de l’Al-pi-nisme 
Club esportiu, tot lluitant contra 
la son, marxava ben d’hora d’Igua-
lada per anar cap a la zona més 
oriental del Pirineu: a la comarca 
del Ripollès. 

Després d’una pila de quilòme-
tres amb cotxe, vàrem arribar a les 
pistes d’esquí de Vallter 2000, lloc 
on vam començar a caminar amb 
l’ajuda de grampons, ja que el ca-
mí estava ple de neu i gel. Seguint 
el GR vam arribar de seguida al 
refugi de Vallter i des d’allà vam 
continuar el camí direcció al coll 
de la Marrana. 

Després de fer una pausa i un 
petit mos al coll de la Marrana, ja 
empreníem el camí per arribar al 
punt més alt del Pic de Bastiments 
(2.881 m), també conegut com el 
Pic del Gegant. És el pic més ori-
ental dels Pirineus, que assoleix 
els 2.800 metres; més enllà ja no 

hi ha cap cim que superi aquesta 
cota. Doncs dit i fet, al cap de po-
ca estona ja podíem gaudir de les 
magnífiques vistes que ens oferia 
estar a aquella alçada. Dalt del 
Bastiments, gràcies al bon dia que 
feia, vam poder esmorzar sense 
cap problema. 

Al cap d’una estona ens vam 
tornar a carregar les motxilles a 
l’esquena i ens vam posar a ca-

minar cap al pic del costat. Vam 
arribar de seguida al Pic de Freser 
(2.834 m), on des d’allà vam se-
guir la carena per poder arribar al 
Pic de l’Infern (2.869 m). Altre cop 
vam poder gaudir d’unes magnífi-
ques vistes de tots els Pirineus ne-
vats. Un dels moments més màgics 
de la muntanya.

Per tornar cap al cotxe vam 
passar per un altre camí. Vam bai-
xar per una canal un pèl compli-
cada, degut al fort pendent, però 
que la vam poder superar sense 
cap problema i després de caminar 
una bona estona arribàvem al coll 
de la Marrana, on només ens calia 
desfer el camí que havíem passat 
unes hores abans per arribar fins 
al cotxe. 

Primera sortida de l’any realit-
zada amb molt d’èxit. Per això us 
convidem a acompanyar-nos a la 
resta de sortides que farem durant 
l’any. Aquest trimestre el comen-
cem fort, ja que tenim el calen-
dari ple d’activitats diverses, des 
de sortides amb BTT, a destacar la 
sortida fins a Olivella, excursions 
de tots nivells per la Mola de Coll-
dejou, al Puigmal, vies ferrades, 
tallers d’escalada, raids i moltes 
activitats més! Per a qualsevol cosa 
no dubteu a enviar-nos un correu 
a alpinisme@gmail.com o a visitar 
la nostra web www.alipinisme.cat 
i el nostre facebook.

Us esperem amb el braços 
oberts! 

Taller de bike trial 
amb el campió del món 
Dani Comas
● BIKETRIAL ● 

El set vegades campió del món 
de bike trial, Dani Comas, imparti-
rà dissabte, un taller de l’especiali-
tat a l’escola Gabriel Castellà; l’ac-

tivitat és gratuïta i oberta a tot-
hom i compta amb la col.laboració 
de l’Escola, l’Associació de Pares i 
Mares i l’Associació Esportiva.

Lliga catalana: 

L’A guanya i el B perd

● ESQUAIX ● 
Els dos equips de l’Esquaix 

Igualada de segona i que juguen 
la Lliga Catalana van tenir sort di-
versa. Mentre l’equip A va resoldre 
amb claredat el seu compromís da-
vant el Caldes, el B va perdre 3-1 
després d’un igualadíssim partit 
davant el Marconi de Terrassa.

L’equip A només va necessitar 
3 jugadors per resoldre el seu par-
tit davant el CN Caldes.

Els parcials van ser els se-
güents: F.X. Torelló va guanyar da-
vant Oriol Timoneda 11-4, 11-5, 
11-7. Sergi Martinez ho va fer 3-1 
davant Marc Rocasalbas 11-6, 5-11, 
11-7, 11-7 i Toni Jimenez va resol-
dre per 11-6, 11-6, 11-7.

Els igualadins es mantenen 
dins la zona play-off per pujar a 
primera.

En canvi, l’equip B va perdre 

una bona oportunitat i va caure 
a casa 1-3 davant el Marconi de 
Terrassa. 

L’únic punt igualadí el va su-
mar el Bernat Jaume guanyant 
David Lafon 11-6, 11-6, 15-13. 

Per altra banda Jordi Homs va 
perdre 3-2 davant Toni Cañasveras 
11-9, 11-9, 13-15, 12-14, 8-11 des-
prés de desaprofitar alguns punts 
de partit.

Joel Jaume també va caure per 
la mínima davant Xavi Hernan-
dez 13-11, 8-11, 11-13, 11-7, 8-11. 
Finalment Lluís Fernandez va per-
dre 9-11, 2-11, 4-11 enfront Ivan 
Serrano.

Tot i la derrota, l’equip segueix 
en la zona tranquil.la de la classifi-
cació i un bon resultat en els pro-
pers partits els acostaria als llocs 
que donen accés als play-off.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

C/ Còrdova, 14 - Tel. 93 805 27 94 
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

ADHERITS
AL

FINS A 4.000 €

D’AJUT

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

DISTRIBUÏDORS AUTORITZATS
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Sènior masculí A: 
Sant Pere i Sant Pau Tarragona  3 – Pintures Planell IVC 0

Derrota merescuda contra el vigent 
campió
● VOLEI ● 

Després del millor partit de 
la temporada contra el líder in-
victe, el Salou, dissabte passat, 
els nois de l’Anoia van ensenyar 
l’altra cara de la moneda, al ju-
gar el seu pitjor volei de la tem-
porada.

Derrota contundent i meres-
cuda, per un Pintures Planell que 

només va donar guerra en el ter-
cer set.

L’equip portava baixes signi-
ficatives i se li va notar. Tot i ai-
xò, la recepció va ser nefasta i la 
construcció de jugades en molts 
casos no va ser la millor.

Els jugadors no van saber 
plantejar el partit amb afany de 
victòria i un SPSP que compta 

amb jugadors que habitualment 
entrenen amb el primer equip de 
Superlliga ho va saber aprofitar.

El sac va ser la seva millor 
arma, i l’IVC no hi va posar re-
mei en cap set del partit. Només 
en el tercer, i efectuant canvis 
tàctics significatius es va saber 
jugar de tu a tu, però va ser in-
suficient.

Sènior femení: CV AA Llars Mundet B 3 
– Pintures Planell IVC 0

Rival complicat
● VOLEI ● 

Dissabte passat el sènior feme-
ní es va desplaçar fins al Pavelló 
del Carmel per jugar contra el CV 
AA Llars Mundet el primer partit 
de la segona volta.

L’Igualada va començar el 
primer set fred, (problemes per 
aparcar les va retardar deixant-
les sense temps per escalfar) sense 
haver-se acostumat a un pavelló 
fred i amb el sostre baix. El sostre 
va donar bastants problemes a la 
defensa igualadina, ja que a causa 
del potents remats de les rivals 
les pilotes sortien massa altes i to-
caven el sostre. Malgrat aquest 
problema del sostre la recepció 
igualadina no va estar gens fina. 
Ni els sacs, ni els remats, ni les fin-
tes del Llars Mundet eren recepci-
onades amb prou precisió com per 
construir bons atacs. L’Igualada no 
mostrava un bon joc i el resultat 
del set va ser un reflex d’això, 25 a 
13 a favor de les locals.

El segon set va continuar amb 
la mateixa dinàmica que l’anterior. 
Aquest, a més, sumant una ciste-
lla de bàsquet penjada al sostre i 
uns bonys a la zona de sac. Però 
aquests problemes externs no eren 
res comparats amb els problemes 
que tenia l’Igualada amb el seu 
propi joc. 

El segon set també va ser per 
les barcelonines per 25 a 16.

El tercer set va començar de 
diferent manera. Les igualadines 
ja escalfades i ficades a la pista van 
millorar una mica la recepció. Tot 
i que la defensa encara deixava 
molt que desitjar, les col.locadores, 
que van tindre feina extra salvant 
pilotes i la posició que va estar 
més encertada durant tot el partit, 
aconseguien fer bones col.loca-
cions per poder acabar atacant. 
L’atac igualadí tampoc era el de 
partits anteriors, però les poques 
ocasions que van tindre per fer 
bons remats es van convertir en 
punts per l’Igualada. Cap al final 
del tercer set les igualadines van 
aconseguir 3 punts d’avantatge, 
posant-se 19 a 22, el Mundet però 
va acabar guanyant el set 27 a 25 i 
el partit.

Ara toca refer-se i continuar 
lluitant per aquest ascens que en-
cara està a tocar.

Varen jugar per part iguala-
dina: Col.locadores: Àgata, Marta 
i Mariona. Oposada: Emma. Cen-
trals: Mònica, Jess i Gemma. Pun-
tes: Sara, Berta, Clara i Sílvia (c). 
Lliure: Sandra. Entrenador: Xavier 
Tirado “Tiri”.

SELECCIÓ DE PERSONAL:

Monitor/a
Nombre de places: 4
Sistema de selecció: Concurs
Requisits:

a).-  Tenir la ciutadania espanyola, de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea 
o bé de qualsevol altre país estranger amb residència legal a Espanya. 

b).-  Estar en possessió de la titulació següent: Títol de graduat en ensenyament se-
cundari obligatori (si bé de conformitat amb la disposició Transitòria Tercera de 
la Llei 7/2.2.007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’admeten 
com a títols vàlids el Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de 1r grau o 
equivalent, en el cas de nacionals de països estrangers s’exigirà la corresponent 
convalidació dels títols pels organismes ofi cials competents.

c).-  Estar en possessió del nivell C de català.
d).-  No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui 

incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.
e).-  No trobar-se afectat per cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat aplica-

bles al personal al servei de l’Administració Local.
f).-  No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de qualsevol 

de les Administracions Públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions 
públiques.

g).- Tenir una experiència mínima d’un mes en tasques d’escoles d’estiu o esplai .

Presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre 
general de l’Ajuntament i s’han d’adreçar al President de la Corporació. 

En el moment de presentació de la sol·licitud s’hauran d’aportar originals i còpies de la 
següent documentació: 

- Document Nacional d’Identitat o passaport, si s’escau.
- Titulació escolar requerida.
- Informe de vida laboral.
-  Mèrits al·legats (no comptabilitzarà punts per a la valoració de mèrits per experiència 

laboral la simple presentació del “Currículum Vitae” o de l’informe de vida laboral, 
l’esmentada experiència s’haurà de justifi car mitjançant la presentació de contractes 
laborals de treball o certifi cats d’empresa).

- Fotografi a mida carnet.
-  Acreditació, si s’escau, d’estar en possessió del nivell C de català o equivalent, o 

d’haver obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a 
la mateixa administració, en que hi hagués establerta una prova de català del mateix 
nivell o superior.

Els originals de la documentació presentada seran retornats, un cop comprovats amb les 
còpies, en el mateix moment de la presentació.

En cas de presentar-se còpies compulsades per altres ens o organismes no caldrà la pre-
sentació dels originals. 

Termini de presentació: 15 dies a partir de la publicació d’aquest anunci. 
Realització del concurs: Es valoraran totes les sol·licituds presentades que compleixin 
els requisits i es requerirà a les de millor puntuació per a la realització d’una entrevista.
Valoracions: Entre d’altres, es valorarà estar en possessió del títol de monitor/a de lleure.
Fonament de la contractació: Activitats de la setmana de vacances escolars d’hivern. 
Període de contractació: 28 de febrer al 4 de març de 2011.
Informació: Telèfon 93 801 77 18 

El Club Frontennis 
Igualada subcampió de 
Catalunya

● FRONTENNIS ● 
El passat dissabte 22 es va 

jugar la final del Campionat de 
Catalunya de Frontennis per Clubs 
de 2a Categoria al Frontó de la 
federació de Bac de Roda entre el 
Club Frontennis Igualada i el Sant 
Fost, perdent el primer per 3 a 0.

En aquesta final es va imposar 
la lògica, ja que el Sant Fost, equip 
molt reforçat aquest any amb les 
parelles 3 i 8 de Catalunya a les se-
ves files, van guanyar per 3 a 0 als 
igualadins, que amb molta il.lusió 
ho van intentar, i la veritat sigui 
dita, no els hi van posar fàcil.

La primera partida la van jugar 
Miguel Vivar i Jordi Romero, per-
dent per 30 a 22 davant la millor 
parella del Sant Fost, que va tenir 
que apretar al màxim per guanyar.

La segona partida la van jugar 
Albert Duque i Jaume Estapé, per-
dent per 30 a 20. Tot i el resultat, 
va ser una partida amb un nivell 
de joc molt alt i disputada, sobre-
tot al principi.

La tercera partida la van jugar 
Francisco Fonseca i Raul Romero, 
també perdent per 30 a 24. Una 
partida sense premi ja que la final 
estava perduda, on els jugadors es 
van dedicar a gaudir sense pressió. 

El Club Frontennis Igualada, 
tot i perdent, té una segona opció 
per pujar a 1a categoria amb la 
Promoció que teòricament s’ha-
via de jugar el diumenge 23 a les 
9:30h., però es va demanar, per 
part igualadina, celebrar-la un al-
tre dia, ja que jugar 2 partits en 
menys de 24 hores no ho trobaven 
just, i per part de la Federació ho 
van acceptar.

Cal destacar que els igua-
ladins han sortit molt reforçats 
d’aquest campionat i amb molts 
ànims per afrontar el Campionat 
de Catalunya per parelles, que 
començarà el 27 de gener, tenint 
una parella a 1a categoria i dues a 
2a categoria.

Antoni Font i Claramunt
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Sort diversa en la base de l’HC Montbui
● HOQUEI PATINS ● 

La propera setmana, els dos 
equips prebenjamins i l’equip ben-
jamí participarà en la segona edi-
ció de l’OK Stars que se celebrarà 
a la pista de l’Igualada HC.

Pre-benjamí A: Club Vilassar, 3 
- HC Montbui, 0

Els petits montbuiencs sur-
ten derrotats del segon partit del 
Campionat de Barcelona Prebenja-
mí davant el Vilassar; els jugadors 
no van estar pel partit i, davant 
un adversari clarament assequible, 
no van saber aprofitar les oportu-
nitats de gol ni van saber defen-
sar correctament la seva porteria, 
cosa que provocà que els locals 
guanyessin les tres parts per la mí-
nima, sense desplegar un bon joc 
ni treball.

Van jugar pel HC Montbui: Biel 
Llobet (porter), Maure Madrid, 
Àlex Rica, Adrià Torres, Zoe Tor-
ras, Arnau Segura, Marc Bacardit i 
Gerard Bacardit, sota les ordres de 
Jennifer Román i Dani Baraldés

Pre-benjamí B: HC Montbui, 1 
- Club Olesa Patí, 2

L’Olesa, va fer-se amb el con-
trol del partit i va guanyar dues 
parts, aconseguint els locals no-
més guanyar-ne una. Els petits 
montbuiencs van jugar amb ganes 
i força, però poc van poder fer 
contra un equip més fort.

Van jugar pel HC Montbui: 
Guillem Torrents (porter), Andrés 
Pérez, Arnau Bosch, Guillem Ribas, 
Pau Bars, Bernat Caro, Àlex Mo-
lero i Oriol Torrents, dirigits per 
Dani López.

Benjamí: CT Barcino, 7 - HC 
Montbui, 11

L’equip benjamí s’ha constitu-
ït i estrenat en aquesta segona 
fase de la temporada, disputant 
la Copa Barcelona, amb l’ajuda 
del petit porter prebenjamí, que 
aprofitarà aquesta nova etapa per 
guanyar experiència i confiança, i 
l’ajuda de jugadors prebenjamins 

que cada setmana intentaran estar 
al nivell dels benjamins i ajudar-los 
a avançar en la competició. En el 
seu desplaçament a la pista del 
Barcino, els montbuiencs no van 
començar amb bon peu i els locals 
es van avançar al marcador fins 
prendre distància de 3 gols. No 
obstant, els montbuiencs no es van 
deixar anar i van començar una 
brillant i aconseguida remuntada.

Jugadors de l’HC Montbui: Biel 
Llobet (porter), Víctor López, Sergi 
Ribas, Arnau Puig, Jordi Galarza i 
Dimitri Rosich. Entrenats per Pere 
Vallès.

Aleví: CP Castellet, 0 - HC 
Montbui, 7

Victòria clara i contundent per 
començar la segona fase de la com-
petició, la Copa Federació, davant 
un Castellet que no va saber agafar 
el rol del joc i es va deixar intimidar 
per un Montbui molt superior.

Malgrat l’intens fred que van 
patir els jugadors, sota zero i en 
pista exterior, els montbuiencs van 
establir un equip sòlid en pista, 
amb una defensa ben organitza-
da que no van deixar oportunitat 
als locals d’arribar a porteria. Bon 
joc i sobretot joc net per ambdós 
equips.

Jugadors de l’HC Montbui: 
Basili Solà (porter), Manel Román, 
Víctor Bossa, Pol Rica, Marc Tor-

rents i Carlos Morales. Sota les or-
dres de Joel Montiel.

Infantil: HC Montbui, 6 - HF 
Sant Josep, 1

Partit fàcil del equip Infantil 
que es presentà sense l’ajuda de 
cap aleví, això feu que l’Adrián re-
cordés vells temps ajudant l’equip 
com a jugador de pista. Tot i la 
igualtat dels primers minuts, mi-
ca en mica la superioritat dels 
montbuiencs es feu palesa dins la 
pista fins arribar al marcador final 
amb convincent victòria. 

Jugadors de l’HC Montbui: Ro-
ger Madrid (porter), Ivan Rica, Pol 
Bosch, Pau Torras, Ricard Pérez i 
Adrián Muñoz. A la banqueta Ma-
nel Cervera.

1a Catalana
La setmana passada s’inicià 

la segona fase competitiva de la 
temporada, però el primer equip, 
continua en la mateixa competi-
ció, en la seva temporada més du-
ra que ha viscut des que està a 1a 
Catalana, i aquesta setmana els 
montbuiencs es van enfrontar al 
CP Vilafranca i no van poder en-
carar la superioritat dels visitants, 
finalitzant amb derrota per 1 gol 
a 6. Cal felicitar, per part de tota 
la família de l’HC Montbui, al seu 
entrenador, Jordi Mellado, per la 
seva recent primera paternitat!

Ylla

Pre-benjamí A

Resultats dels equips base del HLI
● HOQUEI LÍNIA ● 

Benjamí B: HL Igualada 6 -  
Uroloki 0

Lluïda victòria a Les Comes. 
Va ser un partit de caire atacant, 
amb setge a la porteria contrària, 
que estava molt ben tancada. Pe-
rò lluny de cansar-se, els locals ho 
van intentar una i altra vegada 
fins aconseguir obrir la llauna. Dos 
gols a la primera part semblava 
que deixaven el camí obert a una 
golejada, però l’Uroloki es defen-
sa molt bé i a la segona part no 
cau cap gol més, tot i tenir mol-
tes oportunitats. Al tercer temps 
segueix la insistència fins que es 
marca en jugada d’equip (3-0), 
s’envalenteixen tots plegats i en 
cauen dos més (5-0) i a les acaba-
lles del partit es fa un bonic gol 
des de mitja distància (6-0). Es tan-
ca així la primera volta del campi-
onat amb un bon resultat.

Van jugar pel HLI: Ivan Mateu 
(porter), Marc Cano, Genis Mas, 
Adam Garcia, Ferran Olmedo, 
Adrià Pajares, Sergio Pérez i Pau-
la Sabaté. Entrenadora: Elisenda 
Rabell

Benjamí A: Gadex 10 -  HL 
Igualada 0

Inevitable derrota contra el lí-
der de la lliga catalana. El partit va 

servir als benjamins per treballar 
la tàctica de defensa, ja que les ju-
gades dels del Gàdex estaven molt 
estudiades. L’esforç dels nens i la 
tàctica dels entrenadors van fer el 
joc molt dinàmic, i cal dir que van 
aprendre molt amb l’anàlisi del 
contrari.

Van jugar pel HLI: Martí Saba-
té (porter), Àlex Cano, Bern Mas, 
Raul Moreno, Maria Somacarrera, 
Alba Ferre, Roger Ferre i Daniel 
Perez. Entrenadors: Edgar Mudar-
ra i Enric Puig.

Femení: HL Igualada - HCR 
Rubí Centpatins 16

El millor partit de la tempora-
da, encara que el resultat no ho 

reflecteix així, però les noies del 
Igualada van plantar cara i van 
lluitant amb més força fins el final.

Se les va veure més organitza-
des, fent passis amb molta idea, 
que per mala fortuna i per la bona 
feina de la portera del Rubí i de 
la Selecció Catalana, la igualadina 
Anna Vila, no es van traduir en 
gols. 

Van jugar pel HLI Maria Pérez 
(porteria), Elisenda Rabell, Mireia 
Grados, Carla Albadera, Laura Rey 
i Helena Fernández. Entrenador: 
Albert Prat

Propostes del Consell 
Esportiu per la Setmana 
Polar a Igualada
Del 28 de febrer al 4 de març, 

els estudiants dels centres 
educatius de la Conca d’Òdena, 
gaudiran d’uns dies de festa dins 
el calendari escolar, es tracta de 
la Setmana Blanca establerta pel 
govern català, i que a Igualada 
s’ha batejat amb el nom de Setma-
na Polar.

Per ocupar els infants dins 
d’aquests dies, el Consell Esportiu 
de l’Anoia ha organitzat diferents 
activitats, com són la Kanya Pire-
naica a la neu, la Kanya Pirenaica 
d’hivern i el Campus polar espor-
tiu.

Les activitats de la Kanya (per 
als nens i nenes de 3r de primà-
ria a 4t d’ESO), es faran a Esterri 
d’Àneu, l’una, oferta curset d’es-
quí i té un preu de 375 euros i l’al-
tra activitats poliesportives, el preu 
és de 250 euros pels cinc dies.

Per ampliar informació es pot 
contactar amb el Consell Esportiu 
a través del www.ceanoia.cat.

Per aquells que vulguin fer 
l’activitat esportiva a Igualada, te-

nen l’opció de matí o tot el dia; el 
preu oscil.la entre els 30 i 45 euros. 

Les inscripcions a totes aques-
tes activitats comencen el dia 31 
de gener i fins al 4 de febrer de 8 
del matí a 3 de la tarda, a les ofici-
nes del Patronat de Les Comes. Les 
places seran limitades i el primer 
dia només es podran inscriure els 
empadronats a Igualada. També 
es poden demanar beques per a 
menjador.

Bloc comú de Ciate
Per als nascuts des del 1995, 

s’oferta el Curs d’Iniciació a Tèc-
nic d’Esports (CIATE); d’aquest curs 
que consta de 2 blocs (comú de 
15 hores i específic de 35), es farà 
només el bloc comú. El preu és de 
30 euros i es farà els dies 1, 2 i 3 de 
març de les 9 del matí a les 2 del 
migdia.

Les inscripcions s’obren el dia 4 
de febrer.

La informació completa es pot 
consultar a la web del Consell Es-
portiu de l’Anoia.

Bona jornada de Lliga del 
CN Igualada
● NATACIÓ ● 

El passat dissabte dia 22, els 
nedadors del Club Natació Igua-
lada es van desplaçar fins a la pis-
cina municipal de Santa Perpètua 
de la Mogoda.

En total van participar en 
aquesta nova jornada de lliga 22 
nedadors, 9 dels quals eren nenes i 
els 13 restans eren nens. En aques-
ta competició van participar-hi els 
prebenjamins, nens i nenes nascuts 
al 2003; els benjamins, que són els 
nens nascuts entre els anys 2002 i 
el 2000, i les nenes nascudes entres 
els anys 2002 i 2001; per tancar el 
grup també hi van participar els 
alevins, que són els nens nascuts 
als anys 1999 i 1998, i les nenes 
nascudes als anys 2000 i 1999.

És la Federació Catalana de 
Natació la que diu quan s’han de 
disputar les diferents jornades de 
lliga i les proves que es neden a 
cadascuna d’elles, en funció de 
l’edat i de la categoria dels nens.

En aquesta jornada de lliga 
es va veure un gran canvi en la 
mentalitat dels nedadors del Club; 
tots ells van demostrar moltíssimes 

ganes de competir, fins al punt de 
veure els nens impacients per anar 
a nedar, i mentre competien mira-
ven, més del necessari, als costats 
per controlar la cursa i sobretot 
per ser el primer en tocar la paret.

Quasi tots van rebaixar en molt 
els seus millors registres, i sempre 
acompanyat de bons detalls tèc-
nics, cosa que garanteix un bon 
futur en un esport on la tècnica 
marca les diferències. 

L’actitud dels que no nedaven 
va ser també molt bona, doncs en 
tot moment van estar pendents de 
la competició i animant als com-
panys que estaven a l’aigua o a 
punt de tirar-se.

Els moments més impressio-
nants van ser els relleus, on tots 
van estar animant a l’equip. Dels 
tres equips que van participar als 
relleus es fa molt difícil destacar-
ne un, doncs tots van lliutar fins al 
final de forma individual i amb la 
idea de l’equip al cap.

Va ser una de les grans jorna-
des del Club, tant en format indivi-
dual com en la vessant col·lectiva. 
Moltes felicitats a tots.

Nou local social del Club 
Esportiu Cavernícola
Els interessats en conèixer les 

activitats del Club Esportiu 
Cavernícola de Vilanova del Camí 
ja tenen on fer-ho.

L’entitat torna a tenir un espai 
de reunió i a la vegada de centre 
d’informació i inscripcions per les 
diferents competicions que orga-
nitza. Aquest local social és al car-
rer Alfons 13, al Pub Liberty.

En el mateix recinte s’organit-
zaran campionats, gimcanes, actes 
esportius, etc.

Tothom qui ho desitgi s’hi pot 
adreçar durant els caps de setma-
na a partir de les 7 de la tarda. Per 
a més informació és pot trucar al 
president de l’entitat, Joan Rome-
ro, al telèfon 626 037 477.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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L’OK Stars porta els millor 
hoquei a Les Comes
● HOQUEI PATINS ● 

Jornada inoblidable d’hoquei 
patins, dissabte, a Les Comes, amb 
la segona edició de l’OK Stars 
que portarà a Igualada els millors 
jugadors de la lliga masculina i 
femenina i un atapeït programa 
d’activitats.

La primera edició de l’OK Stars 
es va celebrar l’any passat al Pa-
lau Blaugrana de Barcelona, i ara 
aquest gran aconteixement de l’es-
port arribar a Igualada de la mà de 
la Federació Espanyola de patinat-
ge, l’Igualada HC i l’Ajuntament 
dela ciutat, amb la col.laboració 
del Consell Superior d’Esports, la 
Federació Catalana de patinatge, 
Reno i Ona FM.

La jornada esportiva comptarà 
amb un ampli desplegament de 
mitjans informatius i serà restrans-
mesa a través del canal Esport 3, 

Teledeporte, TV Galicia i la Xarxa 
de Televisions Locals.

El programa començarà a les 
9 del matí amb el torneig dels 
equips prebenjamins i benjamins, 
en el que hi prendran part més 
de 40 equips vinguts d’arreu del 
territori català, Madrid, Aragó i la 
Comunitat Valenciana.

A migdia, tres tècnics de l’OK 
Lliga oferiran un clínic sobre “La 
Zona en l’hoquei patins actual”, 
adreçat principalment als entre-
nadors. Seguirà una taula rodona 
moderada pel seleccionador espa-
nyol Carlos Feriche, i a partir de 
les 5 de la tarda començaran els 
partits de les estrelles, iniciant la 
competició les fèmines, en acabar 
hi haurà un concurs d’habilitats 
(velocitat i precisió) i tancarà l’OK 
Stars el partit All Stars masculí.

Copa de la CERS: 
Igualada HC 2 - Olivarense 2

Amb l’empat, tot es 
decidirà a la tornada

● HOQUEI PATINS ● 
Partit jugat dissabte a Les Co-

mes, davant uns 300 espectadors. 
L’Igualada havia d’aconseguir un 
resultant important per poder 
afrontar la tornada amb garanties 
de passar a la següent ronda, i més 
sabent que el partit de tornada a 
Portugal pot ésser un infern, per 
la pressió dels jugadors i del públic 
als àrbitres. 

El conjunt de l’Olivarense va 
practicar el joc típic de Portugal, és 
a dir, jugar tancat i esperar algu-
na jugada per marcar, i al mateix 
temps pressionar els àrbitres amb 
protestes. L’empat a Les Comes no 

és un resultat gaire favorable per 
als igualadins, que en el partit de 
tornada han de guanyar per pas-
sar a la següent ronda, ja que en 
cas d’empat a zero, o a un gol pas-
sa el conjunt portuguès, equip que 
va fer dos gols a les Comes. 

Al llarg del partit l’Igualada va 
tenir més ocasions de gol que els 
rivals, però aquests van estar més 
encertats en les poques que van 
tenir al llarg dels 50 minuts.

Van jugar per l’Igualada HC: 
Llaverola, Formatjer (1), Navarro, 
Fernández (1), Pelicano. També ju-
garen Baliu i Torner.

VENDA DE CALÇOTSVENDA DE CALÇOTS
Producció pròpiaProducció pròpia

Per encàrrecs truqueu al tel. 666 82 86 64
C/ Piscina. 4 - La Torre de Claramunt

www.torredeclarfruits.cat

Producte de l’AnoiaProducte de l’Anoia

OK Lliga femenina: 
Igualada HC Fontanellas y Martí 2 - Sferic de Terrassa 1

Victòria treballada
● HOQUEI PATINS ● 

Les noies de l’Igualada Hoquei 
Club, van sortir a la pista conven-
çudes de les seves possibilitats. 
De forma ordenada van controlar 
els primers minuts i van disposar 
d’unes quantes bones ocasions. 
El Fontanellas y Martí, s’avançà 
al marcador gràcies a una bola 
que xuta l’Elba uns metres abans 
de l’àrea visitant i que la Maria 
desvia el suficient per enganyar 
la portera del Sferic. La resta del 
primer temps va ser controlat a 
parts iguals per ambdós equips, 
tot i altre cop les pèrdues de la 
bola, excessivament ràpides, de 
les noies del IHC feien que l’equip 
visitant tingués més possessió de 
l’esperada. Després del descans les 
igualadines van seguir amb la tò-
nica de que semblava que la bola 
els cremés i s’errava excessivament 
en les passades. Això va propiciar 
que una bola penjada a l’interior 
de l’àrea fos rematada al fons de 
la porteria igualadina. Tot i l’excel.
lent partit que ens va tornar a ofe-
rir la portera igualadina res va po-
der fer per que el marcador s’igua-
lés. Les noies d’en Pirri es van posar 

les piles i novament la Maria apro-
fitant el seu fort xut, va enviar una 
bola que va doblegar la mà a la 
portera visitant i s’introduïa al fons 
de la porteria. A partit d’aquest 
moment les visitants es van abocar 
sobre la porteria contrària. Però les 
bones intervencions de la Teresa i 
la resta de companyes en tasques 
defensives, feia que el resultat ja 
no es mogués, tot i que a manca 
de tant sols sis segons la “Peke” va 
disposar d’un llançament de falta 
directe, que va saber aguantar fins 
al límit del temps. 

El proper partit, serà el dissab-
te dia 4 de març a la ciutat galle-

ga de Vigo, enfrontant-se al Vigo 
Stick. Això serà després que aquest 
cap de setmana es disputi l’OK 
Stars al pavelló de Les Comes, amb 
la participació dins l’equip de la 
conferència blava de la jugadora 
del Fontanellas y Martí IHC, Maria 
Díez.

Van jugar per l’IHC Fontane-
llas y Martí: Teresa Bernadas (P), 
Anna Gil, Maria Díez (2), Elba Gar-
reta, Aida Vera --inicial--, Raquel 
Bernadas, Sussy Pandavenes, Car-
la Calleja, Vanessa Osorio i Laura 
Balaguer (P).

Enric Bernadas

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

PB Iniciació: UE Horta B 0 
– Igualada HC 3

Van jugar per l’Igualada HC: 
Laia Alvarez Maestre, Joan Manel 
Garcia Mendez , Lluc Vich Tu-
sal, Nil Cervera del Fresno, Marc 
Prat Bellmunt, Nil Cos Marsal i 
Abril Bertrán Hernández. Entrena 
l’equip: Joan Muntané Alsina.

Pre-benjamí B: Igualada HC 0 
– CH Caldes A 3

Van jugar per l’Igualada HC: 
Cristina Riba Ovejero, Sebastià Cor-
ral Ball, Guiu Balcells Díaz, Albert 
Graells Martínez, Gerard Casas Se-
rarols, Gerard Riba Ovejero, Marc 
Marsol Torras i Sergi Povill Mora. 
Entrena l’equip: Edu Fernández.

Pre-benjamí A: CP Manlleu B 1 
- Finca Nova IHC 2

Van jugar per l’Igualada HC: 
Oriol Madrid Garcia, Marc Carol 
Tomàs, Armand Pujadó Cos, Car-
la Claramunt Casals, Marc Clotet 
Garrancho, Marcel Rubinat Fon-
tanellas i Marc Lastra Domingo. 
Entrena l’equip: Marc Muntané 
Alsina.

Benjamí C: Igualada HC 3 – St. 
Josep St. Sad. 9

Van jugar per l’IHC: Guillem 
Torres Gallén, Santi-Isaac Canales 
Sindreu, Ian Albiol Pagès, Marc 
Pons Pujalras, Albert Doncel Au-
rich, Sergi Costa Pons, Sergi Cam-
po Santacana i Serioja Fabregat 
Vaquero. Entrena l’equip: Jordi 
Casanovas.

Benjamí B: Igualada HC 2 – CP 
Monjos 9

Van jugar per l’Igualada HC: 
Òscar Martínez Manchón, Enric 
Sala Piqué, Eduard Torres Duran, 
Àlex Martínez Montes, Alexander 
Nieto Santiago, Albert Bru Her-
nández i Arnau Claramunt Casals. 
Entrena l’equip: Uri Valls Exposito.

Benjamí A: Igualada HC 6 – HC 
Palau de Plegamans 6

Van jugar per l’Igualada HC: 
Xavi Bertrán Hernández, Bernat 
Yeste Biosca, Valeri Riba Pons, 
Ferran Yeste Biosca, Pol Marimon 
Guitart, Guillem Graells Martínez 
i Jesús Priego Muñoz. Entrena 
l’equip: Raúl Ramírez Medina.

Aleví: PHC St. Cugat 6 - Igua-
lada HC 1

Van jugar per l’Igualada HC: Al-
varo Ferrando Parra, Adriá Sanchez 
López, Carlos Sebastián Delgado, 
Roger Bars Català, Bern Gabriel 
Llorach, Oriol Prat Bellmunt, Jordi 
Méndez Ortiz, Marc Castells Soler-
nou i Toni Cervelló Llanes. Entrena 
l’equip: Joan Doncel Elias.

Infantil B: Embalatges Vallter 
IHC 9 – CP Riudoms 0

Van jugar per l’Igualada HC: 
José Ma Sancho Blaya, Roger Tor-
ra Cubells, César Vives Boersma, 
Ferran Sala Piqué, Pau Torra Vidal, 
Àngel Castells Aynes i Manel del 
Valle García. Entrena l’equip: Xavi 
Espinalt Sucarrats.

Infantil A: CH Lloret 4 – Igua-
lada HC 1

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

Juvenil C: CP Juneda 7 – Igua-
lada HC 7

Van jugar per l’IHC: Fran 
Rodríguez Chingolla, Jem Pol Abad 
Conill, Albert Torra Vidal, Gerard 
Mernissi Rueda, Franc Domènech 
Casanovas, Marcel Monclús Carbo-
nell, Liam John Conroy i Eric Vives 
Boersma. Entrena l’equip: Francesc 
Peñafiel Farré.

Juvenil B: Finca Nova IHC 7 
– CN Reus Ploms 0

Van jugar per l’IHC: Joel Sebas-
tián Delgado, Edgar Peralta Tabo-

ada, Enric Martí Gallego, Francesc 
Rubinat Fontanellas, Jordi Masoni 
Costas, Marc Baldayo Recio. Entre-
na l’equip: Carles Piernas Feliu.

Juvenil A: CE Noia 5 - Igualada 
HC 2

Van jugar per l’Igualada HC: 
Marc Rojas Busqué, Albert Torra 
Cubells, Jordi Miranda Voltà, Oriol 
Garrido Panicello, Aleix Vera Mo-
ra, David Carles Domènech i Isaac 
Larios Roig. Entrena l’equip: Òscar 
Lupión Porta.

Nacional Catalana: Igualada 
IHC 4 – Arenys de Munt 8

Van jugar per l’Igualada HC: 
Jesús Fernández Andrino, Joan 
Muntané Alsina, Francesc Sabater 
Masana, Jordi Casanovas Tort, Joan 
Raja Pozo, Nèstor Ramírez Medi-
na, Albert Soler Díaz, Joan Doncel 
Elias i Albert López Valls. Entrena 
l’equip: Alexis Castro Junquera.

I.H.C.

ANGLÈS
Professor nadiu i 

diplomat
EXPERIMENTAT, 

AMB MÉS DE 
25 ANYS

Classes per a directius, 
adults i joves.

Grups de 4 alumnes o 
individuals a convenir,
tots els dies inclosos 

els dissabtes.

Tels. 93 803 74 57 
600 43 90 80
IGUALADA
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Resultats dels equips del Club Handbol 
Montbui

Les noies del club lideren les 
classificacions
● HANDBOL ● 

Cap de setmana que novament 
es decanta cap els equips femenins 
que continuen líders a les taules 
classificadores. En aquesta jornada 
cap dels equips masculins va sortir 
guanyador dels seus encontres.

Sènior masculí. 3a Catalana: 
CH Igualada 16 – CH Pardinyes 27

El CH Igualada continua enca-
llat en la derrota. Els partits van 
passant i l’Igualada no troba la 
manera de superar als seus adver-
saris. Tot i que en els primers mi-
nuts l’Igualada ha estat dintre del 
partit al descans el Pardinyes ja 
guanyava amb quatre gols d’avan-
tatge 9 a 13. En la segona part 
s’ha incrementat la diferència en 
contra.wDirigits per Ángel Arias 
han jugat: Toni Martínez i Hilari 
Canales porters, Jordi Salom (2), 
Albert Belart (1), Maure Vidal, Ton 
Garcia (2), Aitor Fernández (4), Ro-
ger Calzada, Sergio Morales (1), 
Jose Luis Álvarez (3), Eduard Jou-
nou (1) i Jose Ramallo (2).

Juvenil masculí. 2a Catalana: 
CH Igualada Reimpulsa  26 – CH 
Pardinyes  36

Defensa igualadina poc efec-
tiva des de l’inici, i que durant el 
partit no va millorar; a la segona 
part no es va saber contrarestar el 
marcador desfavorable. Els igua-
ladins no van trobar l’encert en 
el llançament ,juntament amb les 
aturades del porter pardinyenc i 
la ja crònica manca de porter local 
va fer sumar una derrota més. wPer 
l’Igualada dirigits per Adrián 
Suero, van jugar: Ton Casellas (p) 
Eric Elvira (2), Àlex Carrer, Jordi 
Cuscó (2), Roger Calçada (5), Ru-
bén Álvarez (6), Aitor Fernández 
(4), Dani Martín (2), Pau González 
(1), Òscar Solé (3) i Marc Mascaró.

Cadet femení. 1a catalana: CE-
ACA Tàrrega  11 – CH Igualada 29 

L’onzena jornada de Primera 
Catalana Cadet Femenina es va ju-
gar dissabte passat a Tàrrega des-
plaçant´-se per l’equip de l’Igua-
lada les 7 jugadores de camp jus-
tes, sense possibilitat de canvi a la 
banqueta degut a les nombroses 
lesions.

El partit però, es va desenvo-
lupar amb un control total de les 
noies igualadines. Tot i algunes 
pèrdues de pilota en les passades 
d’atac, la bona defensa i l’eficàcia 

en el tir de la primera part, va re-
flectir la diferència de joc dels dos 
equips amb un  5 a 15 al final dels 
primers 30 minuts.

La segona part va continuar 
amb la dinàmica dominant de 
l’Igualada i va servir per fer canvis 
en les posicions de joc de totes 
les jugadores; aquest fet dona-
rà a l’entrenador referències per 
afrontar la següent fase, que es 
preveu molt més dura, ja que amb 
aquesta victòria matemàticament 
l’equip cadet de l’Igualada ja hi 
està classificat.

Per l’Igualada van jugar: Anna 
Font, Mar Samper, Anna Vilarrú-
bias, Nora Muñoz, Ainoa Rizo, 
Jordina Marsal i Jana Sendra i com 
a portera Míriam Pla, dirigides per 
Jordi Riba.

Cadet masculí. 2a Catalana: CH 
Igualada 23 -  La Salle Bonanova 
45

Aquesta setmana l’equip tenia 
la difícil papereta de jugar contra 
el líder del grup, La Salle Bona-
nova. Tot i així el partit va comen-
çar valent per part dels nostres 
jugadors, fins arribar a un resultat 
igualat de 8 a 8 ja ben entrada la 
primera part, i en la que llavors 
el partit es va trencar a favor dels 
visitants, fins arribar a un resultat 
parcial desfavorable de 12 a 20.

La segona part no va ser igua-
lada, tot un líder va demostrar el 
perquè ho és amb contraatacs rà-
pids, moviments de pilota rapidís-
sims, tirs de 9 metres, múltiples 
parades del seu porter. Els iguala-
dins no van poder, tot i l’excel.lent 
equip d’aquesta temporada.

Dirigits per Pol Cantero van ju-
gar: Raül Ubía, Elias Galiano, Sergi 
Garcia, Adrián Cano, Jordi Grado, 
Jordi Vilarrubias, Pol Fajas, Òscar 
Solè, Miquel Albareda, Ibàn San-

miguel, Lluís Josa, Blai Martínez, 
i com a porters, Aleix Royo i Marc 
Tarrida.

I n f a n t i l  f e m e n í .  G r u p 
Catalunya Central: CEACA Tàrrega 
11 – CH Igualada Eix Ambiental 
11 / CH Vilanova del Camí 3 – CH 
Igualada Eix Ambiental 26

En el partit del matí a Tàrrega 
cap dels dos equips no es van po-
der treure el fred de sobre. A la 
primera part les jugadores locals 
no van deixar jugar l’Igualada des-
plegant una forta defensa. I a la 
segona part, les igualadines van 
sortir més fredes del que estaven 
i no van trobar la manera de tren-
car el marcador.

A la tarda, segon partit del dia 
per l’Eix ambiental club Handbol 
Igualada jugat a Can Titó corres-
ponent a la penúltima jornada del 
campionat que es va avançar per 
ordres de la Federació Catalana.

Un partit clàssic de rival en-
tre els dos equips veïns on sempre 
volen donar el màxim. A la pri-
mera part, l’Eix Ambiental es va 
imposar en defensa i les jugadores 
del Vilanova no trobaven la mane-
ra d’entrar. A la segona part l’Eix 
Ambiental va continuar amb la de-
fensa i el contraatac i van superar 
un Vilanova que es nota que són 
jugadores de primer any.

D’aquesta manera, les iguala-
dines sumen tres punts en un sol 
dia i continuen líders a la taula 
classificatòria a vistes de tres jorna-
des per finalitzar la primera fase.

Van jugar pel Club Handbol 
Igualada: Paula Domingo, Maria 
Noguera, Marina Just, Marina 
Agut, Andrea Torregrosa, Marcel.
la Esquerra, Núria Martin, Ana 
Vázquez, Adriana Sanz i a la por-
teria Júlia Estany.

● HANDBOL ● 
Infantil femení. Campionat de 

Catalunya de la Catalunya Cen-
tral: Associació Lleidatana d’Hand-

bol 12 – CH Montbui 19. ACLE 
Guissona 8 – CH Montbui 11.

Van jugar pel CHM: Sandra, 
Carolina, Noelia, Evelin, Oriana, 

Ciara, Sheila, Aroa i Gisela. A la 
porteria Ana i Irene. 

Cadet femení. Primera Catala-
na: Associació Lleidatana d’Hand-
bol 33 – CH Montbui 18.

Van jugar pel CHM: Tania, 
Gisela, Jennifer, Lolita, Marta, Susa-
na i Sandra. A la porteria: Soraya.

Juvenil femení. Lliga Catalana: 
BM La Roca 27 – CH Montbui 18.

Van jugar pel CHM: Judit, Isa, 
Aida, Raquel, Eli i Ainoa. A la por-
teria: Laura.

Sènior femení. Primera Cata-
lana: CH Montbui 18 – Cardedeu 
Handbol 23

Van jugar pel CHM: Raquel 
Pérez, Jenny, Sandra, Tania, Xa-
nay, Marta Fanega, Raquel Arnau i 
Judit. A la porteria: Laura.

Les noies del Club Tennis 
Montbui al Campionat de 
Catalunya Cadet 
● TENNIS ● 

El passat diumenge dia 23 
de gener, a les instal.lacions del 
Club Tennis Montbui, es van en-
frontar l’equip local davant del 
CT Vilafranca, en la categoria 
cadet femení del Campionat de 
Catalunya per equips de clubs per 
comarques. El Club Tennis Montbui 
va perdre per 3 a 1.

Els resultats dels partits van ser 
els següents: Carlota Fàbregas va 
guanyar a Clara Bosch per 6-3/6-
4. Mònica Òdena va perdre con-
tra Marina Just per 2-6/0-6. Janna 
Homs va perdre contra Ainhoa 
Minet per 2-6/3-6, i en dobles, Pa-
tricia Bertran i Janna Homs van 
perdre contra Marina Just i Elisa 
Miquez per 2-6/3-6.

Derbi montbuienc infantil 
masculí

D’alta banda, el passat dissab-
te dia 15 es van enfrontar el Club 

Tennis Montbui i el CE Moreres en 
categoria infantil masculí, al Cam-
pionat Comarcal de Catalunya de 
tennis en categoria infantil mas-
culí.

En aquest derbi montbuienc, 
la victòria se la va endur el Club 
Tennis Montbui per 4 a 1, tot de-
mostrant que han començat l’any 
tal com van acabar: guanyant la 
seva eliminatòria i lluitant per a 
poder entrar en la fase final. 

Per part del Club Tennis 
Montbui van jugar els següents 
jugadors: Albert Pomés, Jaume 
Morera, Guillem Rubinat i Joan 
Marc Pomés.

El Club Tennis Montbui agra-
eix novament els espònsors Moix, 
Clínica Dental Montbui i Central 
Òptica per la seva inestimable col.
laboració.

Sort diversa pels tennistes 
del CE Les Moreres
● TENNIS ● 

Diversa sort aquest cap de set-
mana pels cinc equips del CE Les 
Moreres que van competir. L’equip 
+18 masculí va guanyar per 4 a 1 al 
CT Castellbisbal B a la Lliga del Baix 
Llobregat, amb victòries en els qua-
tre individuals per part de Carles 
Fàbregas, Xavi Puiggròs, Quim Se-
canell i Marc Murillo, cedint l’únic 
punt el doble que van formar Xavi 
Morales i Txema Cerdan.

L’equip Cadet masculí va perdre 
devant el CT Castellbisbal per 3 a 
2, amb victòries de Joel Junyent i 

Pol Balcells; els altres components 
de l’equip foren Biel Roca i Carles 
Cobo.

Els benjamins van guanyar per 
la tarda al RCT Turó de Barcelona 
per 2 a 1, amb les victòries aconse-
guides per Pol Roca i Marc Peña, 
patint Marc Muntané l’única derro-
ta dels de l’Anoia.

El diumenge, al Campionat de 
Catalunya Aleví, categoria de Plata, 
l’equip de Les Moreres va caure da-
vant un fort CT Castelldefels per 4 
a 1 fora de casa. L’equip el van for-
mar Pol Roca, Guillem Bacardit, que 
va fer l’únic punt per Les Moreres, 
Guim Perramon, Joan Fàbregas i 
Marc Peña. El proper cap de setma-
na, aquest equip s’enfrontarà al CT. 
Mas Ram de Badalona en la seva 
lluita per no perdre la categoria.

Finalment, les jugadores júniors 
del Club van perdre en el seu difícil 
desplaçament al CT Urgell de Lleida 
per 4 a 0; les jugadores que van 
formar l’equip van ser Laura Cobo, 
Clàudia Fàbregas i Anna Marzà que 
van caure en els seus partits indivi-
duals i en el doble que van formar 
les dues primeres.
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Duatletes del CAI Triatló Petromiralles a 
la Duatló de Muntanya de Mataró
● ATLETISME ● 

El diumenge 16 de gener es va 
disputar la 13a edició de la Duatló 
de Muntanya Ciutat de Mataró. 
Més de 300 duatletes es van donar 
cita a la línia de sortida per ento-
mar els tres sectors corresponents. 
El primer va constar d’una cursa a 
peu inicial de 6 km; el segon tram, 
corresponent a la BTT, va comp-
tar amb un traçat de 22 km molt 
exigent ple de corriols i forts des-
nivells; i finalment van córrer 2,5 
km de cursa a peu final. Els parti-
cipants van poder gaudir d’un dia 
gairebé primaveral i ideal per a la 
pràctica d’aquest esport.

Els guanyadors absoluts van 
ser Francesc Freixer, del Grup Es-
portiu Esteve, amb un temps de 
1:34:43, i l’Esther Hernández, del 
CN Reus Ploms, amb un temps de 
2:02:57. 

Els resultats dels components 
del CAI Triatló Petromiralles van 
ser els següents: Joan Noguera 
amb un temps de 2:33:45, quedant 
el 198è de la general i 51è de la 
seva categoria; Toni Salanova, amb 

2:39:13, va ser 217è de la general i 
8è de la seva categoria; i Jordi Cos-
ta, amb 2:42:29, quedava el 228è 
absolut.

Paquita Pérez (CAI), 5a absoluta als 10 Km 
del Barri de Sant Antoni (Barcelona)
● ATLETISME ● 

Un total de 10 atletes del Club 
Atlètic Igualada participaren el pas-
sat diumenge 23 de gener, al ma-
tí, en la 33a edició de la Cursa de 
10 Km del Barri de Sant Antoni, a 
Barcelona, i que enguany comptava 
novament amb la participació de 
destacats atletes catalans, amb un 
total de 3.232 atletes classificats.

Cal ressaltar la magnífica 5a 
posició en la general femenina de 
la veterana del CAI Paquita Pérez, 

279a general amb 39’38’’, i la 59a 
posició de Juan Luis García, millor 
classificat del CAI, amb un bon re-
gistre de 35’38’’.

La prova va ser dominada per 
l’atleta de l’AA Catalunya Driss 
Lakhouaja, guanyador amb una 
marca de 29’46’’. La primera fe-
menina va ser la manresana del 
FC Barcelona Txell Calduch amb 
35’17’’.

Aquests foren els registres i 
ordre d’arribada dels 10 atletes 

del CAI que aconseguiren classi-
ficar-se, amb el temps del xip, a 
la Cursa del Barri de Sant Antoni: 
59è Juan Luis García, amb 35’38’’; 
165è Oriol Castells, amb 37’49’’; 
270è Francisco Ramos, amb 39’27’’; 
279a Paquita Pérez, amb 39’38’’; 
280è Rafael Crespo, amb 39’38’’; 
283è José García C., amb 39’35’’; 
412è Lluís Roca, amb 41’25’’; 419è 
Josep Sánchez, amb 41’27’’; 433è 
Vidal Chivo, amb 41’16’’; 551è San-
ti Navarro, amb 42’30’’.

Dissabte, Can Titó acull el Campionat 
Comarcal de Cross que organitza 
l’escola Joan Maragall
● ATLETISME ● 

El Parc Fluvial i la zona espor-
tiva Can Titó de Vilanova acolliran 
el proper dissabte, el 26è Cross Es-
colar Joan Maragall, convertit en 
l’edició d’enguany en la diada del 
Campionat Comarcal de Cross.

L’activitat, organitzada per 
l’Àrea d’Esports de Vilanova del 
Camí, l’AMPA i l’Escola Joan Mara-
gall, i el Consell Esportiu de l’Ano-
ia preveu una participació de més 
de 800 nens i nenes de l’esport 
escolar anoienc.

A banda dels corredors habitu-

als, per la jornada del campionat 
comarcal de cross estan convocats 
a participar de la prova tots els 
centres que tinguin equips de po-
liesportiu aleví, benjamí i preben-
jamí. En total, més de cent equips 
d’escoles de la comarca.

Les curses s’aniran succeint per 
categories a mesura que avanci el 
matí. 

A les 10:15 hores començaran 
els més grans de categoria cadet, 
per finalitzar cap a 2/4 d’una amb 
els participants més menuts d’edu-
cació infantil. Totes les curses es 

desenvoluparan als voltants del 
parc fluvial vilanoví, una zona ide-
al per aquest tipus de proves. Cada 
cursa recorrerà la distància corres-
ponent a l’edat dels participants, 
que va dels 370 mts. dels petits als 
2400 mts. dels mes grans.

Cap a la una del migdia es pre-
veu l’entrega de premis. Hi haurà 
medalla per als tres primers classi-
ficats de cada categoria i trofeu al 
millor equip/escola de categoria ca-
det a prebenjamí. També hi haurà 
medalles del 4t al 6è classificat per 
a les categories benjamí i inferiors.

Bona actuació dels atletes del CAI al 
Campionat Català de Cros Universitari
● ATLETISME ● 

El passat diumenge al matí es 
va disputar al Parc de Catalunya 
de Sabadell el 50è Cros de Sant 
Sebastià, que enguany acollia el 
Campionat de Catalunya de Cros 
per a Veterans, i el Campionat de 
Catalunya Universitari de Cros, amb 
l’organització de la JA Sabadell. 
Les proves comptaren amb una 
nombrosa participació dels atletes 
capdavanters de l’atletisme català 
de les diferents categories. 

Hi participaren 3 atletes del 
Club Atlètic Igualada, amb una 
bona actuació global al Campio-
nat Català Universitari de Cros, so-

bresortint el 19è lloc global en la 
cursa promesa-sènior-Campionat 
Català Universitari, de l’atleta pro-
mesa Marc Elmeua (UB), seguit del 
també promesa Roger González 
(UB) en 21a posició, i del sènior 
Xavier Huguet (UOC) en 26è lloc. 

Els guanyadors absoluts del 
cros foren Hamid Kabouri (CA 
Lloret-La Selva) en masculins, i 
Judith Llavero (UB-CA Laietània) 
en femenines. 

Es traspassa 
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Jaume Marín (CAI), 19è 
cadet amb Catalunya 
al Cros Internacional 
d’Elgoibar
● ATLETISME ● 

Diumenge passat, l’atleta 
cadet del Club Atlètic Igualada 
Jaume Marín va assolir una desta-
cada 19a posició en la prova cadet 
masculina, amb la Selecció Cata-
lana de Cros, en la 68a edició del 
Cros Internacional Juan Muguerza 
d’Elgoibar, al País Basc. 

Jaume Marín va ser el 6è atleta 
català en la prova, amb un temps 

d’11’17” sobre 3.900 m, cursa gua-
nyada per Jesús Ramos (Amorebi-
eta) amb 10’22”, seguit de Marc 
Zúñiga, 2n classificat i primer cata-
là amb 10’23”.

Els guanyadors absoluts del 
cros foren els atletes Leonard Ko-
mon (Kènia) amb 32’05” sobre 
10.796 m de cursa, i Sara Moreira 
(Portugal) amb 22’08” sobre 6.624 
m de cursa en femenines. 

Diumenge, Campionat 
Català Absolut al 
Cros Internacional de 
Granollers
● ATLETISME ● 

El proper diumenge seguirà 
l’activitat pels atletes del Club Atlè-
tic Igualada, amb la participació en 
la 44a edició del Cros Internacional 
de Catalunya Ciutat de Granollers, 
tradicionalment el Cros de major 
participació de Catalunya, i amb 
primeres figures de l’atletisme es-
tatal i internacional, amb l’habitu-
al participació d’atletes africans de 
primer nivell, i que enguany acull 
també la 91a edició del Campionat 
de Catalunya de Cros Individual i 

per Clubs, per a les categories ben-
jamí, aleví, infantil, cadet, juvenil, 
júnior, promesa i sènior, i que serà 
també classificatori per als Campi-
onats d’Espanya de Cros per Clubs 
de Punta Umbría (Huelva) del 13 
de febrer, per a les categories su-
periors. 

Les curses començaran amb la 
prova dels veterans, masculí i fe-
mení, i finalitzaran amb la prova 
gran promesa-sènior internacional 
masculí, prevista per a les 13,15 h.

Sabadell acollirà el 
Campionat de Catalunya 
cadet per clubs, i el de 
promesa indoor
● ATLETISME ● 

També el proper cap de set-
mana, que serà d’intensa activitat 
atlètica per als representants del 
CAI, es durà a terme el Campio-
nat de Catalunya cadet per clubs, 
masculí i femení. Serà el proper 
dissabte 29 de gener, a la pista co-
berta de Sabadell, on hi prendran 
part els equips masculí i femení 
del Club Atlètic Igualada.

D’altra banda, diumenge, en 
doble jornada de matí i tarda, i en 
la mateixa instal.lació, serà el torn 
dels atletes de categoria promesa, 
que participaran al Campionat de 
Catalunya Indoor per als atletes 
nascuts els anys 1989-90-91.

Hi participaran entre 3 i 4 atle-
tes del CAI, pendents de confirmar 
la participació final per part de la 
FCA. 

Inscripcions a la II Duatló 
d’Òdena 
● ATLETISME ● 

El proper diumenge dia 6 de 
febrer se celebrarà la II Duatló 
d’Òdena, puntuable per al circuit 
català de duatlons de muntanya, 
però a més aquesta prova ha estat 
l’escollida per ser el Campionat de 
Catalunya per Categories.

El recorregut, en la seva prime-

ra part, tindrà un tram a peu de 
4,5 km; el tram següent de BTT se-
rà de 22 km i el darrer tram serà 
de 3,5 km a peu.

Podeu fer les inscripcions a tra-
vés de la pàgina web de la Fede-
ració Catalana de Triatló: www.
triatlo.org
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escura@angelescura.com
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El CPP Igualada trenca la ratxa contra 
l’Olot
CPP Igualada 1 - CTT Olot 5

● TENNIS TAULA ● 
La bona ratxa del CPP Iguala-

da es va veure trencada dissabte 
passat a Les Comes. El culpable va 
ser el CTT Olot, que va guanyar 
als igualadins amb molta solvèn-
cia, tal com demostra el marcador 
final de 1-5. Els olotins arribaven 
com a segons classificats amb els 
mateixos números que els igua-
ladins; tanmateix, una victòria 
igualadina hagués suposat una 
sorpresa.

L’Olot va obrir la llauna amb 
la victòria d’Òscar Gallego per 0-3 
davant de Jordi Satorras. Segui-
dament, Lluís Graells va empatar 
pels locals derrotant per un ajustat 
3-1 a Josep Maria Gómez. L’olotí 
Jordi Terricabres, però, va avançar 
de nou el seu equip guanyant a 
Daniel Luco per 0-3.

A la segona ronda d’individu-
als, el conjunt visitant no va deixar 
cap opció al CPP Igualada i es va 
imposar en totes les partides. En 

primer lloc, Òscar Gallego supera-
va per 1-3 a Lluís Graells. Després, 
Jordi Terricabres s’enduia per 0-3 
la partida que el va enfrontar a 
Jordi Satorras, i Josep Maria Gó-
mez va aconseguir el mateix re-
sultat en l’últim punt davant de 
Daniel Luco.

D’aquesta manera, els dos pri-
mers classificats, el Ripollet i l’Olot, 
es destaquen al capdavant de la 
classificació, amb l’Igualada conso-
lidat a la tercera posició.

Una victòria per començar la segona 
volta
CPP Igualada 4 - CTT Lleida 1

● TENNIS TAULA ● 
L’equip de 3a nacional del CPP 

Igualada va començar la segona 
volta amb una victòria a casa da-
vant el CTT Lleida. Els anoiencs es 
van imposar per 4-1 en un partit 
més complicat del que s’esperava.

El primer punt el va guanyar 
el conjunt lleidatà: Dani Álvarez 
dominava per dos jocs a zero la 
partida que l’enfrontava a Ricard 
Alert, i malgrat que l’igualadí va 
aconseguir empatar a dos jocs i 
fins i tot disposar de dues pilo-
tes de partida, el palista del CTT 
Lleida es va acabar imposant per 
un ajustat 2-3. La següent partida 
semblava una còpia de la primera, 
però aquest cop va caure de la 
banda dels igualadins. Roger Do-
mingo va guanyar els dos primers 
jocs però no va poder certificar la 
victòria per 3-2 davant David Calle 

fins al cinquè joc. La partida entre 
Josep Maria Alonso i Arnau Ferré 
va ser més plàcida, i el jugador del 
CPP Igualada va vèncer per 3-0.

Als dobles, però, van tornar les 
remuntades. La parella visitant Ál-
varez-Calle guanyava per 0-2, però 

la parella igualadina Domingo-
Alert va acabar superant-los per 
3-2. Finalment, Roger Domingo va 
fer el 4-1 definitiu derrotant per 
3-0 a Dani Álvarez.

3a nacional. D’esquerra a dreta, Joan Bertran, Josep Ma Alonso, Ricard Alert i 
Roger Domingo.

La tercera victòria haurà d’esperar
CM Arenys de Munt 4 - CPP Igualada 3

● TENNIS TAULA ● 
Divendres passat, l’equip de 

Preferent del CPP Igualada va vi-
sitar la sempre incòmoda pista del 
Centre Moral d’Arenys de Munt, 
amb la intenció de fer-se amb 
la tercera victòria consecutiva. 
Malauradament per als interes-
sos igualadins, la tercera victòria 
haurà d’esperar, ja que l’Arenys va 
remuntar un partit que s’havia po-
sat de cara per als igualadins fins 
a aconseguir guanyar per 4-3, el 
mateix resultat que s’havien endut 
de Les Comes a la primera jornada 
de lliga.

La marató que va resultar el 
partit entre l’Arenys i l’Igualada va 

començar amb una ajustava victò-
ria de Joan Masip davant de Jordi 
Torrent per 3-2. A continuació els 
locals empataven per mitjà del ve-
terà Pere Morillas, que va superar 
per 1-3 a Joan Moriana. Jaume 
Gamisans va tornar a avançar els 
igualadins en la següent partida, 
on va vèncer a Jaume Bosch per 
3-2.

La primera partida de la sego-
na ronda va servir al CPP Igualada 
per fer un pas important cap a 
la victòria, i és que Joan Moriana 
va fer el 1-3 global derrotant per 
3-0 a Jordi Torrent. A continua-
ció, però, Jaume Bosch va retallar 
distàncies per als locals guanyant a 

Joan Masip per 0-3. Seguidament, 
Jaume Gamisans va tenir l’opció 
de certificar la victòria igualadina 
quan dominava per dos jocs a un 
la partida que l’enfrontava a Pere 
Morillas, però aquest va remuntar 
fins a imposar-se per 2-3, tot fent 
pujar l’empat a tres al marcador 
global.

Així doncs, el partit es va de-
cidir als dobles, i aquí la parella 
local Bosch-Morillas va vèncer a 
la igualadina Moriana-Masip per 
1-3, culminant així la remuntada i 
impedint que els igualadins man-
tinguessin la ratxa de les darreres 
jornades.

Important victòria a Segona B
Foment Martinenc 2 - CPP Igualada 4

● TENNIS TAULA ● 
L’equip de 2a B territorial del 

CPP Igualada va començar la se-
gona volta de la lliga amb una vic-
tòria important, i que és rellevant 
perquè els igualadins van vèncer a 
casa d’un rival amb qui compartien 
números fins ara, i a més van recu-
perar l’average. El Foment Marti-
nenc s’havia imposat a Les Comes 
per 3-4 a la primera jornada de 
lliga i dissabte passat el CPP Igua-

lada el va derrotar a la seva pista 
per 2-4.

Els locals van obrir el marcador 
quan Ivan Vicente va superar per 
0-3 a Gerard Fuentes. Seguidament, 
Albert Kenji Matsuoka va guanyar 
per 3-1 a Guillem Sánchez per fer 
l’empat a 1, i Ferran Sallent va fer el 
segon punt dels igualadins vencent 
a Isaac Guzmán també per 3-1.

El primer punt de la segona 
ronda va servir als anoiencs per 

ampliar distàncies, ja que Gerard 
Fuentes es va imposar per 3-2 a Gui-
llem Sánchez. La sentència, però, es 
va fer esperar, ja que a continuació 
Ferran Sallent va veure’s superat 
per 1-3 per Ivan Vicente, que tor-
nava a ajustar el marcador en fer el 
2-3 global. Albert Kenji Matsuoka, 
però, va frenar la reacció local rà-
pidament guanyant per 3-0 a Isaac 
Guzmán, certificant així la victòria 
final per 2-4.

2a Provincial: 
CTT Montbui 3 – CTT Vilanova 4

Derbi pels vilanovins
● TENNIS TAULA ● 

En una pista on el fred gaire-
bé no deixava ni aguantar la pala 
als jugadors, fet que influïa en el 
toc i en el bot de la pilota, el CTT 
Vilanova va tornar la moneda de 
la derrota de la primera volta al 
CTT Montbui, i va aconseguir la 
victòria en un llarg i disputat derbi 
comarcal que es va haver de re-
soldre en una última i disputada 
partida de dobles que finalment 
s’acabà adjudicant els jugadors vi-
lanovins Naranjo i Morales per un 
ajustat 3-2.

Obria la jornada Diego Naran-
jo davant Francisco Romero que 
el va dorrotar per un ajustat 2-3 
avançant-se els montbuiencs. Se-
guidament Manuel Suero cedia 
un inesperat i apretat 1-3 davant 
José Ortego, deixant el marcador 
general molt de cara als locals, 
però Julio Morales que es troba 
en un molt bon moment de joc, 

aconseguia amb un emocionant 
3-2 superar Francisco Morente, un 
jugador difícil de tombar. L’em-
pat l’aconseguia Diego Naranjo 
en remuntar un 0-3 a Ortego per 
acabar imposant-se per un ajustat 
3-2 (7-11, 8-11, 11-9, 11-8 i 11-8). 
Qui avançaria els visitants seria 
Julio Morales en superar també 
un ajustat 3-2 a Francisco Romero 
però Manuel Suero no va poder 
donar la victòria al Vilanova en 
veure’s superat clarament per Mo-
rente per 0-3 en un mal partit del 
vilanoví, que moralment acostuma 
a oposar més resistència, així que 
qui acabaria donant el punt final 
seria la parella vilanovina Naranjo-
Morales que va tombar a Morente 
i Ortego.

Diumenge, al gimnàs del col.
legi Joan Maragall els vilanovins se 
les veuran amb un difícil rival com 
és l’Olesa.
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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)

Torneig infantil

Igualada seu del torneig 
Comarca de l’Anoia i 
Catalunya Central
● ESCACS ● 

El dissabte va tenir lloc  la se-
gona jornada del torneig infan-
til d’escacs que organitza el Club 
d’Escacs Ateneu Igualadí, on par-
ticipen per primera vegada con-
juntament jugadors del torneig 
Comarcal del Consell Esportiu de 
l’Anoia i del torneig territorial de 
la Federació Catalana d’escacs; 
en total 63 nens i nenes des de 7 
fins a 16 anys de les comarques de 
l’Anoia, el Bages i el Berguedà que 
omplen l’Auditori de l’Ateneu amb 

moltes ganes i molta il.lusió. Ja co-
mencen a despuntar jugadors de 
cada categoria però encara falta 
disputar les dues darreres rondes 
per classificació final. 
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MOTOR Joan Vidal

Esportivitat 
polivalent
Honda Accord Type S

EIX MOTOR CATALUNYA, S.L.

EMISSIONS DE CO2 (GR/KM): 117-147. CONSUM COMBINAT (L/100 KM): 4,5-6,2.
R K   1.4 C T B  ( ,     ). O                B        . E           . U  .  C      K .

facebook.com/kiamotorsiberia

El fet de portar el cognom “Type 
S” enganxat a la xapa de la 

carrosseria, és per la casa japonesa 
una declaració d’intencions de que 
l’automòbil que tenim entre mans 
supura esportivitat pels quatre cos-
tats. L’exemple el trobem amb el 
Civic, que en l’especificació Type S 
és un atractiu compacte que marca 
estil, principalment entre el públic 
jove. Faltava doncs, el Type S pel 
pare de família o per qui necessita 
més espai habitable o de maleter, 
amb 467 litres de capacitat, la ver-
sió esportiva dels Accord apareguts 
en el 2008.

Aquesta nova versió, disponible 
en les carrosseries Sedán i familiar 
Tourer, té una aparença més mus-
culosa, esportiva i de gran atractiu 
estètic. Clarament es diferencia de 
l’Accord que ja coneixem per gene-
rós i aerodinàmic espoiler davanter 
i la graella enfosquida, faldons la-
terals i la cuidada realització del pa-
racops posterior en el Sedán. Ami-
da 4,72 metres de llargada, porta 
llantes de 18 polsades i pneumàtics 
de 235/45 el que vol dir va molt 
ben calçat i més si tenim en comp-
te que munta frens de disc venti-
lats de 320 i 305 mm. al tren de 
davant i darrere, respectivament. 
Potser es preguntaran el perquè 
avui he fet esment a aquests dos 
últims apartats que quasi bé sem-
pre passen desapercebuts degut a 
l’espai de text disponible, doncs ho 
he fet perquè el futur comprador 
d’aquesta versió tan especial també 
mira aquests detalls tècnics que li 
permetran gaudir d’una conducció 
esportiva d’alt nivell.

Ara toca obrir el capó del Type 
S. Sobre la base mecànica del cone-
gut 2.2 i-DTEC de 150 CV, un motor 

d’amplíssim rendiment i silenciós 
funcionament, els enginyers tècnics 
d’Honda han incrementat la potèn-
cia 30 CV a base d’ajusts electrònics, 
un intercooler de major tamany i el 
canvi de 6 velocitats que aprofita 
al màxim les bondats del turbo de 
geometria variable. 

El resultat és impressionant com 
ho manifesten les xifres d’accelera-
ció i una velocitat màxima de 220 
km/hora. Aquest nou motor també 
el portarà l’Accord Luxury.

Per dins l’esportivitat és present 
en cada detall, des d’una nova ta-
pisseria mixta pell-tèxtil específi-
ca per aquesta versió, els acabats 
“racing” metàl.lics pel pom del 
canvi de marxes i els tres pedals o 
la il.luminació en vermell tant del 
rellotge compta quilòmetres com 
l’ambiental de l’habitacle. M’ha 
agradat molt la posició de conduc-
ció i el curt recorregut de la palanca 
del canvi. També la insonorització 
és sensacional i el grau d’acabats 
dels materials en la línia d’una ber-
lina esportiva. 

En marxa aquesta única i ex-
clusiva mecànica dièsel de 180 CV 
pel Type S del Accord sempre se’ns 
manifesta d’una forma sorprenent. 
Ajuda molt que al ser un propulsor 
dièsel el “par motor” treu un bon 
rendiment des de baixes revolucions 
i estira fins a les 4.000 voltes amb 
summa facilitat. Per últim, crec que 
el preu és molt bo si el comparem 
amb els automòbils de les mateixes 
prestacions i filosofia esportiva del 
segment Premium D.

Cilindrada: 2.199 cc / Potència: 
180 cv  / Acceleració 0 a 100 km/
h: 8,8 segons / Consum mitjà: 5,8 
litres/100km / Pes: 1.558 kg.  / Preu: 
34.000 euros. (35.800 el Tourer).

La montbuienca Mireia Conde s’estrena 
amb l’equip Ossa Petromiralles Team
● MOTOR ● 

Dijous de la setmana passada a 
les fons màgiques de Montjuïc es 
va fer la presentació de l’equip Os-
sa Petromiralles que participarà als 
campionats mundials i nacionals 
de X-Trial i de Trial Outdoor. 

L’equip de competició està for-
mat pel pilot Jeroni Fajardo que 
competirà en X-Trial i en Trial Out-
door masculí, i per la montbuienca 
Mireia Conde que ho farà en cate-
goria femenina. Tots dos pilots són 
molt joves, Jeroni Fajardo té 25 
anys i Mireia Conde 18, però acu-
mulen ja molts èxits en una llarga 
experiència en competicions.

La presentació d’aquesta nova 
moto de trial Ossa Petromiralles 
TR280i ha creat molta expectació 
en el sector; es tracta d’una mo-
tocicleta de competició per trial 
amb grans novetats tecnològi-
ques tant pel que fa al seu pes, 
inferior a totes les altres marques, 
66 kgs. per als trials outdoor que 
és el mínim reglamentat per la 
FIM, i que pot baixar fins als 62 
kgs. per a l’X-Trial (abans nome-
nat trial indoor). També és remar-
cable la redistribució de pesos per 
a un major equilibri així com el 
seu revolucionari sistema d’ali-

mentació per injecció del motor 
de 2 temps.

L’estètica també ha estat molt 
cuidada, en la que es combinen 
harmònicament els logotips i els 
colors institucionals d’Ossa amb 
els de Petromiralles, que també 
comparteixen protagonisme en 
el vestuari dels pilots, dels mecà-
nics i tècnics, així com en el camió 
motor-home i en les carpes per a 
premsa i invitats.

Prova de foc a 
Marsella

El dissabte dia 22 de gener, va 
ser la primera vegada que aquest 
equip participava en competició, i 

ho va fer en l’X-Trial de Marsella 
puntuable per al campionat mun-
dial. Tenint present que el pilot 
Jeroni Fajardo s’havia incorporat 
a l’equip a primers de gener i que 
sols feia 15 dies del començament 
del contacte amb la nova moto, es 
pot considerar que la seva actuació 
va resultar espectacular; el pilot 
va sorprendre tothom començant 
amb dos zeros en les dues prime-
res zones, tot i que posteriorment 
va pagar el poc temps d’entre-
nament en les altres. Tot i així va 
aconseguir quedar cinquè, a 1 sol 
punt d’en Takahisa Fujinami, i per 
tant a un sol punt d’arribar a les 
eliminatòries finals.

Toni Bou guanya la segona prova 
del X-Trial
● MOTOR ● 

El pilot Repsol, es va imposar 
amb perícia en una prova de gran 
exigència i incrementa el seu avan-
tatge a la general del Mundial de 
Trial Indoor.

Toni Bou aconseguia diumen-
ge la victòria en el X-Trial (nova 
denominació del trial indoor) de 
Marsella, segona prova puntuable 
per al Campionat del Món de l’es-
pecialitat.

El pierenc va obtenir les mi-
llors puntuacions en cada fase 
de la prova, marcada per un alt 
nivell d’exigència. El pluricampió 
del món va resoldre la qualificació 
amb dos punts, quatre menys que 
el seu rival més immediat (Adam 
Raga), diferència amb la que va 
deixar tancada la semifinal.

En la fase definitiva (tres cur-
ses en paral.lel i tres zones indi-

viduals), Bou va mantenir la seva 
supremacia i va rematar la seva 
exhibició en l’últim obstacle, quan 
ja tenia el triomf assegurat. 

Bou defensarà la seva condició 
de líder del Mundial de X-Trial el 

proper 6 de febrer al Trial Indoor 
de Barcelona, que tindrà lloc en el 
Palau Sant Jordi i tancarà la prime-
ra meitat de aquesta competició.
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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

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

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

Més de 10 anys 
al seu servei

● Higienes personals.
● Acompanyaments.
● Control de medicació.
● Nits a domicili i hospital.
● Atenció a la llar.

Tel. 93 804 10 94
C/ Aurora, 48 - Igualada

Mòbil: 646490 885
atenciofamiliar@terra.es

S’ofereix
CUIDADORA DE GENT GRAN
Diplomada, amb molta experiència 

i referències
ATENCIÓ A DOMICILI 

Preus assequibles
Rosa Maria: Telèfon 648 83 17 71

SALUT

MAX-CURA 
per imposició de mans

(cura de gràcia)
Vaig néixer vestit

Tel. 616 508 440

1a divisió Territorial grup 2: FS Montbui 10 - St. Sadurní “B” 8

Festival de gols a MontaQua 
● FUTBOL SALA ● 

Partit ple de gols el que es va 
poder veure dissabte a la tarda a 
l’Espai de salut i esport MontaQua 
entre dos equips necessitats de 
punts i que van buscar la victòria 
fins l’últim minut de joc. El par-
tit va començar amb els montbui-
encs pressionant a tota la pista 
fet que els va permetre avançar-
se al marcador 2 a 0 amb gols de 
David Escribano i David Cano en 
només tres minuts de joc, però els 
del Baix Penedès van reaccionar 
ràpidament i en els següents qua-
tre minuts, aprofitant la relaxació 
dels locals, van capgirar el resultat 
per posar-se per davant 2-4. Amb 
aquest marcador els visitants de-
fensaven a mitja pista mentre que 
els grocs buscaven amb insistència 
la porteria rival però amb poc en-
cert, fins que al minut 11 Juanito 
retallaria diferències a l’aconseguir 
marcar el 3 a 4, gol que va enco-
ratjar els anoiencs, ja que dos mi-
nuts més tard, Jairo aconseguiria 
posar la igualada al lluminós 4 a 
4. Però la reacció dels de Montbui 
no acabaria aquí, ja que Borja per 
partida doble, posaria avantatge 6 
a 4 faltant poc per arribar al des-
cans, però encara els visitants en 

l’últim minut de joc de la primera 
part aconseguirien retallar dife-
rències 6-5, resultat amb el que els 
equips van anar als vestidors.

La segona meitat va continuar 
amb la tònica de la primera, els lo-
cals pressionant la sortida de la pi-
lota rival, i els penedesencs tancats 
a mitja pista per sortir a la contra, 
i així va ser com al minut dos ja 
havien empatat el partit 6-6, i se-
rien capaços de tornar a posar-se 
per davant aconseguint fer el 6-8, 
semblava que els grocs acusaven 
el gran desgast físic que estaven 
fent durant el partit, però en una 
jugada de molta esportivitat per 
part visitant, van errar un llança-
ment de deu metres expressament 
ja que l’àrbitre xiularia una falta 
en contra local després de que un 
jugador montbuienc quedés lesi-
onat, aquest gest tan esportiu va 
donar forces als grocs, i faltant set 
minuts per a la fi Borja retallaria 
diferències 7 a 8. Aquest gol va fer 
pujar la intensitat del partit, l’ex-
pulsió del porter de St. Sadurní va 
permetre als jugadors de Montbui 
aconseguir una nova igualada 8 
a 8 per mitjà de Sergi a manca 
de quatre minuts. Però encara hi 
havia temps per més, una bona ju-

gada personal de David Escribano 
posava als locals novament per da-
vant en el marcador 9 a 8, aquest 
gol va fer esclatar l’alegria al pa-
velló que veia com els anoiencs 
havien estat capaços de donar-li la 
volta a un partit que se’ls hi havia 
posat molt complicat, el 10 a 8 fi-
nal el faria Sergi al transformar un 
clar penal comés sobre un jugador 
montbuienc.

Van jugar pel FS Montbui: Ru-
bén, D. Cano (1), Sergi (2), D. Es-
cribano (2), Borja (3) –cinc inicial- 
Juanito (1), Caldito, Jairo (1), Toni 
i Chechu.

Resultats de la base 
del Futbol Sala 
Montbui

Infantil: CE Carme 1 - FS 
Montbui 12.

Cadet B: Escola Anoia 3 - FS 
Montbui 6.

Cadet A: Sporting Alcalà Prat 7 
- FS Montbui 4.

Juvenil A: FS Montbui 12 - Al-
heña B 0.

Juvenil B: St. Andreu de la Bar-
ca 9 - FS Montbui 2.

El Can Titó derrota 10-1 al Santpedor
● FUTBOL SALA ● 

En partit corresponent al cam-
pionat de futbol sala Nacional B, 
Grup 2, el Can Titó Vilanova del 
Camí va imposar-se al Santpedor 
per 10 gols a 1.

Els locals van dominar de prin-
cipi a fi contra un Santpedor que 
ho va tenir tot en contra ja des 

del principi en que una errada de 
la defensa visitant va permetre 
posar el primer gol al marcador. 
I tot i que van mantenir la calma 
i van seguir ordenats, a partir del 
segon gol ja es van desconcer-
tar. Els vilanovins van estar molt 
encertats de cara a porteria i els 
gols van anar caient. El Santpedor 

va aconseguir, això sí, el gol de 
l’honor.

Ara, el futbol sala Can Titó 
ocupa la posició cinquena a la clas-
sificació. I la propera jornada se les 
veurà a casa de l’AEJ Riera Nivell.

Òscar Jorba al mundial 
d’esquí de fons a Estònia
● ESQUÍ DE FONS ● 

L’equip nacional júnior d’esquí 
de fons conformat per l’igualadí 
Òscar Jorba del Club CEFUC (Club 
esquí de fons Urgell Cerdanya), 
la ceretana Berta Morral, la basca 
Maialen López i el noi de Toledo 
Marcos Hernández i amb el seu 
entrenador Ferran Pubill prenen 
part, fins diumenge, als mundials 
júniors d’esquí de fons.

Òscar Jorba ha estat aquests 
últims dies a Autrans (França) en 
una concentració de l’equip Nacio-
nal per preparar el Campionat que 
tindrà lloc a Otepaa (Estònia).

La concentració de prepara-
ció acabaria amb la participació a 
una marxa popular de França, la 
Fouleé Blanche (modalitat clàssi-
ca). Els resultats de l’igualadí van 
ser bons, Òscar Jorba era 5è en la 
cursa general de 10 Km i 2n per 
categories (cat. Junior).

Pel  que fa al  programa 
d’aquests mundials, ahir dimecres 
era prevista la primera cursa en 
estil patinador (lliure), per demà 
divendres dia 28 hi ha els sprints 
de 1,4 km en modalitat clàssica i 
l’última prova serà el dia 30 que 
faran la pursuit de 20 km, en la 
qual, els primers 10 km es fan en 
modalitat clàssica, es fa un canvi 
d’esquís el màxim ràpid possible, i 

els següents 10 km es fan en estil 
patinador.
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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

Tractament del 

DOLOR
i les seves causes

Josep Zambudio
Metge reumatòleg

Sant Carles 45, 2n, 2a
Igualada

93 805 25 95

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
ORTOPÈDIA A MIDA
AJUDES A LA MOBILITAT
CADIRES DE RODES
CARRUTXES
PRÒTESIS MAMÀRIES
MATERIAL ANTIESCARES

Av. Andorra, 8 - 08700 Igualada
(zona peatonal entre Sagrada Família i Hospital) 

Tel. 93 804 24 27 - Obert dissabtes matí

Per 
anunciar-vos 
en aquesta 

secció truqueu 
al 93 805 55 42

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

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 I 
FAMILIAR

TRANSTORNS PSICOSOMÀTICS, 
ANSIETAT, DEPRESSIÓ

C/ Comarca, 72, 5è - 2a 
IGUALADA

C/ Sant Bonifaci, 75 - PIERA
Tels. 93 803 45 33 - 687 84 76 51

PILAR 
ARBÓS AIXALÀ

PSICÒLOGA
Núm. Col. 8396

Dr. DIONIS 
LUQUE

URÒLEG
-  RONYÓ I VIES 

URINÀRIES
-  CIRURGIA DE 

PRÒSTATA
- VASECTOMIA

C/ Sant Carles, 43, 1er. 1a.
Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

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

RESTAURANT

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

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

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

Restaurant
Braseria - Cafeteria

Menú diari
Servei de carta

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

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

Tel. 93 805 01 63 

Els Curtidors
Rambla Sant Isidre, 12 - 08700 IGUALADA: 

TEL. 93 803 72 99

RESTAURANT

CALÇOTADES

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

UD Montserrat 4 - Montbui CF 0

El Montserrat congela al Montbui
● FUTBOL ● 

Tarda molt freda i victòria me-
rescuda dels montserratins, tot i 
començar molt apagats i sen-
se massa ocasions; el Montbui ni 
s’apropava i va fer tal desplega-
ment defensiu que feia impossi-
ble als locals, crear un bon joc. No 
seria fins al minut 36 quan Jonhy 
cedeix un passi a Arroyo i aquest 
s’endú la bola i esquivant el por-
ter marca el primer gol, fet que 
permetria a l’equip jugar amb més 
comoditat.

La segona part seria molt mi-

llor, més joc de toc i més intensitat, 
i un Montbui que plantava cara, 
però topaven amb la millor defen-
sa de la lliga, alhora els montserra-
tins buscaven el gol de la tranquil.
litat, que no arribaria fins al mi-
nut 71 amb una gran desmarcada 
d’Agustín que rep la pilota arriba 
fins la línia defons fa el passi cap 
a Marc i aquest sense pensar-s’ho 
l’envia al fons de la xarxa. Segui-
dament l’equip es llençaria a l’atac 
i en quatre minuts més Isma va 
fer moure novament el marcador 
amb un gran gol. 3-0. El partit ja 

estava sentenciat però els locals 
tenien ganes de gol i dos minuts 
més tard, al 77 amb gran pasi de 
Dani en profunditat cap a Torres 
que en veure el porter avançat li 
engalta una vaselina impossible 
d’aturar.wEl negatiu de la jornada 
van ser les lesions de Petit i Jonhy 
que s’estima estaran uns 15 dies 
de baixa; ambdós es perdran l’im-
portant partit de la propera jorna-
da davant el CE Anoia, on hi ha en 
joc el liderat de la lliga.

Paco Castro

Amateur: CF Capellades 2 - CF Vilanova del Camí 2

Els locals salven un punt
● FUTBOL ● 

L’amateur del CF Capellades no 
comença amb peu la segona volta 
d’aquesta Segona Territorial grup 
12. L’equip local no va practicar 
un bon futbol i en part, a causa de 
l’estat del terreny de joc, que es 
trobava molt relliscós, i a les nom-
broses absències, una altra vegada, 
que mai permeten a Jordi Torres 
repetir alineació. Al final del partit 
els locals van poder remuntar dos 
gols adversos, quan tothom espe-
rava que els tres punts viatgessin 
amb els visitants. 

El proper compromís serà de 
nou a casa, contra l’Òdena (primer 
classificat), diumenge a les 12 del 
migdia. Tot i haver empatat a un 
gol en el partit d’anada, serà molt 
complicat per als seus interessos a 
causa del potencial demostrat, fins 
ara, per aquests.

Els Veterans, en la seva visita 
a Les Comes contra la Bètica, van 
tornar a perdre, i en aquest cas 
per quatre gols a dos. Una setma-
na més, i van cinc consecutives, 
que no recullen els tres punts, i 

que a més, ara sí, perden la sego-
na posició a la taula, tot i que en-
cara es mantenen en les posicions 
d’ascens. La jornada següent es 
mesuraran amb el Corbera a casa, 
a partir de les 4 de la tarda, un 
partit assequible on el Capellades 
ha de sortir, d’una vegada per to-
tes, de la ratxa de mals resultats, 
o del contrari ja serà superat per 
diversos equips.

El Juvenil, en un partit molt 
important per als interessos dels 
dos equips, va guanyar per dos 
gols a zero a un Esparreguera que 
va demostrar, en tot moment, el 
perquè de la seva bona posició 
a la taula classificatòria. La pro-
pera setmana, darrera d’aquesta 
primera volta, li toca jornada de 
descans, cosa que no li privarà de 
quedar com a campió d’hivern.

El Cadet, que repetia jornada 
com a local, finalment es va deixar 
empatar a un gol amb la Granada, 
rival directe per a les primeres po-
sicions. Els nois de Calveras van do-
minar tot el partit, i tan sols el des-
encert dels davanters en algunes 
ocasions, i les bones intervencions 
del porter visitant en altres, van 
evitar que la victòria es quedés a 
casa. Dissabte, a les 13,00 hores, 
jugarà al Municipal de Masquefa, 
on no ho tindrà massa fàcil per 
emportar-se els tres punts.

L’Infantil va fer els deures en 
un partit bastant disputat, i en 
que va guanyar per tres gols a un 
a l’At. Vilafranca, remuntant un 

matiner gol dels visitants. Tenint 
en compte que la pròxima jorna-
da descansa, es proclamarà igual-
ment, també, campió d’hivern.

L’Aleví, tot i haver fet un bon 
partit a Calaf, no va poder endur-
se res positiu cap a Capellades, 
perdent per sis gols a dos. Dissabte 
que ve, en un partit que es pre-
veu molt igualat, els nois de Salido 
s’enfrontaran com a locals a l’Ano-
ia a les 12,15 h, en l’últim partit de 
la primera volta.

El Benjamí A va guanyar sen-
se problemes en la seva visita a 
Sant Quintí de Mediona per un 
contundent marcador d’un a nou, 
en un partit que va dominar de 
principi a fi. Una mica més difícil 
ho tenen en l’últim partit de la 
primera volta, aquest dissabte a 
las 10,00 h al municipal, enfront 
la Pobla de Claramunt “B”, encara 
que parteixen com a clars favorits, 
podent-se proclamar també cam-
pions d’hivern. 

I el Benjamí B, que va sortir 
derrotat contundentment d’Igua-
lada per un resultat de tretze gols 
a zero, no va poder fer res davant 
d’una major experiència de l’equip 
rival. I també molt complicat ho 
tindrà el proper diumenge, a les 
10,00 h, amb la visita de la Pobla 
“A”, un dels clars candidats a cam-
pió de lliga, corresponent també a 
l’últim partit de la primera volta.

Artur

Lliga Veterans: Hostalets 2 - AV Igualada 2

Graus 0, futbol 4
● FUTBOL ● 

L’encontre comença trepidant, 
al minut 5, els visitants ensenyen 
les urpes en una magnífica entre-
ga per alt de Toro, que Moyes des-
via de cap, des del centre al lateral 
del camp, on Sevilla centra ras, al 
lloc on fa mal, i que un davanter 
centra com Milton no va desapro-
fitar, el primer toc (0-1).

Els locals treuen de mig del 
camp, i en dues passades, rematen 
i empaten el partir (1-1), tot en un 
minut.

Tots dos equips busquen la vic-
tòria, cadascun a la seva mane-
ra, l‘Igualada tocant i triangulant 
i l’Hostalets fent molta pressió i 
amb passades llargues. Les juga-
des es succeeixen per part ambdós 
equips.

En una contra, Sevilla és a punt 
de marcar, però el porter para bé. 
En canvi, poc després Corbella de 
cap evita un gol local. Consta-
tem una vella triangulació Ureña 
– Quim – Ureña, que xuta i el meta 
local desvia a còrner. Al minut 26, 
el porter de l’Igualada, Domènech, 
efectua una bona parada en un 

remat de cap de molt a prop. Els 
equips lluiten però no logren des-
fer l’empat. 

Només començar el segon 
temps, al minut 7, en un atac lo-
cal, Salva evita un gol i després de 
tocar la pilota el pal surt a còrner. 
Fruit del qual els locals s’avancen 
al marcador (2-1).

Igual que el primer temps els 
atacs a ambdues porteries són 
constants, fins que falta un quart, 
en una bona passada a l’espai de 
Bosch, Sevilla que havia fet un par-
tit molt complet, xuta ras i el baló 
s’escapoleix per sota el cos del por-
ter local, entrant suaument a por-
ta (2-2). Els atacants de l’Igualada, 
Quim, Sevilla, Piqué i Ureña, inten-
ten en varies ocasions desempatar, 
però no ho logren i Domènech 
s’encarrega d’evitar el gol local.

Jordi Viles i Ramón Paradell, 
varen disposar de: Domènech, 
Ureña, Corbella, Salva, Toro, 
Moyes, Ivan, Sevilla, Yebra, Milton, 
Quim, Piqué, Bosch i De Luis.

El proper partir, l’Igualada visi-
ta el camp del Vic.

Josep Ma Talló / A.V.I.

Jornada força positiva 
pels equips vilanovins
● FUTBOL ● 

Només l’equip de futbol de 
tercera territorial grup 7, el Vi-
lanoveta, va perdre en les dife-
rents confrontacions de territorial 
que hi ha hagut aquesta darrera 
jornada durant el cap de setmana i 
en les que hi han participat equips 
de Vilanova del Camí.

El Vilanoveta va perdre 5-1 da-
vant del Fàtima; en canvi La Paz va 
guanyar 3-2 a l’Òdena i l’Anoia va 
golejar 1-5 a casa de La Torre de 
Claramunt.

Amb aquests resultats l’Anoia 
segueix a la part alta, ocupant la 
tercera plaça de la classificació; el 
Vilanoveta és a la quarta posició,  
mentre l’equip de  La Paz  està al 
quart lloc per la cua.

En la categoria de tercera ter-
ritorial Grup 12, el Vilanova del 
Camí va aconseguir empatar a 2 
davant del Capellades. Ara ocupa 
la setena posició per la cua a la 
classificació. La propera jornada 
visita el terreny del Monjos.

Plaça Catalunya, 5 -  Tel. 93 803 54 66 - IGUALADA
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Carns a la brasa 
Menjars casolans 

Menú diari
Menú especial 

dissabtes i diumenges
amb cava 13,50 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)

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 fumadorsTel./Fax 93 808 00 05

Mòbil 659 99 72 97
Ctra. de Valls, Km. 52’5
STA. M. DE MIRALLES

Les millors

CALÇOTADES
i

Cuina de Pagès

Obert caps de setmana
Altres dies amb reserva

Diumenge 30 
ball amb  

JOAN CARBONELL

Hostal-Restaurant
CAL MARISTANY

Tel. 93 817 80 77 / 630 35 41 54
Ctra. Vilafranca-Igualada km. 15,400

LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

CALÇOTS

XATONADA

MENÚ DIARI I FESTIUS

ESPECIALITATS
EN BANQUETS

DE NOCES

REUNIONS DE
TOT TIPUS

CARTA SELECTA

Restaurant - Agroturisme

977 880 187 - 639 009 343 

Can Casellas

cancasellas@gmail.com
www.cancasellas.cat

·Casolà
·Rural i acollidor
·Menús i celebracions
·Visites a la granja 
·En plena natura 

Ctra. Tous a Bellprat

CCALÇOTS  

XATONADA 

Cada dia: 6.60 € dos plats!! (de dill. a div.)
Tots els dijous paella i els divendres fi deuà

Els caps de setmana, canelons artesans, pollastres a 
l’ast i molts altres plats per escollir.

Fem encàrrecs personalitzats a partir de 8 persones.
Horari: Cada dia de dilluns a diumenge de 10 a 16h (festius inclosos)

Plaça de Catalunya, 2
08700 IGUALADA

T. 93 803 93 40
www.elsfogons.com

elsfogons@elsfogons.com

Tels.:  93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61

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

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

CALÇOTADESCALÇOTADES
PER ENCÀRRECPER ENCÀRREC

UE Jorba 2 - UE Tous 3

Mal inici de la segona 
volta
● FUTBOL ● 

La UE Jorba tingué un inici de 
segona volta poc afortunat, enso-
pegant amb la visita al municipal 
jorbenc del Tous. Els verds, ja en 
el minut cinc veieren com el Tous 
s’anticipava en el marcador per 
obra d’Elias. El Jorba no acabava 
de trobar el seu lloc en el camp, si 
bé mica en mica anà prenent len-
tament la iniciativa. Marc materi-
alitzava aquest canvi de tendència 
als vint-i-cinc minuts marcant l’em-
pat a un, després d’aprofitar un 
refús del porter visitant a xut de 
Sergio Pérez. Fou a partir d’aquí, 
que el Jorba entrà una mica més 
en el partit, i fruit d’això, Samu, a 
cinc minuts del descans, marcava 
el segon, tot aprofitant una llarga 
passada. Amb l’avantatge mínim 
pels verds s’arribà al descans.

A la segona part, el Tous sor-
tí una mica més entonat, i als 7 
minuts, Otal aprofitava una sèrie 
de desencerts de la defensa lo-
cal i tornava a anivellar el marca-
dor. Fou el mateix jugador, qui un 
quart després marcava el 2 a 3. A 
partir d’aquí, el Jorba es bolcà més 
sobre la porteria visitant, i tingué 
alguna ocasió clara per aconse-
guir com a mínim l’empat, com 
una doble rematada al pal. A la fi, 
però, els visitants, quasi de forma 
agònica, aconseguiren fer valdre 

el seu avantatge i s’emportaren els 
tres punts en un partit que revestí 
emoció fins a la seva fi.

UE Jorba: Miguel, José, Ivan, 
Canals, Godó, Vere, Samu, Acosta, 
Arnau, Marc i Sergio Pérez. També 
intervingueren Àlex, Sergi Arévalo 
i Biscarri.

Tous UE: Claramunt, Valls, Co-
lom, Ostal, Francesc Serra, Cervera, 
Anton, Casanovas, Otal, Vicenç 
Serra i Elias. També jugaren Torres, 
Sampera, Rodrigo i Schimba.

Jordi Segura - UE Jorba

2a Territorial: CE Òdena 3 - CF Mediona 0

Emocions fortes

● FUTBOL ● 
La segona volta de la lliga en 

el grup 12 de l’Anoia-Penedès-
Garraf promet emocions fortes. Els 
dos primers classificats de moment 
no afluixen i van comptant per 
victòries els seus partits, això sí, 
que ningú s’enganyi, queda molta 
lliga i s’haurà de suar de valent per 
quedar primer i assolir l’ ascens de 
categoria. 

Òdena i Vilafranca At. porten 
ja un considerable avantatge als 
seus perseguidors. Aventurar el 
què pot passar és tant difícil com 
saber quan sortirem de la crisi o 
altres coses. L’única cosa segura és 
que tant per dalt com per baix tots 
suaran i de valent.

Pel CE Òdena, la segona volta 
va començar dissabte amb l’en-

frontament davant el Mediona.  
La rivalitat es va fer palesa en tot 
el partit, uns per seguir sumant 
punts i els altres per sortir del pou 
de la classificació. L’equip visitant 
conscient de les seves possibilitats 
es va atrinxerar al darrera mirant 
de no rebre cap gol, la prova li va 
sortir bé en els primers 45 minuts, 
sobretot gràcies a la gran actuació 
del seu porter parant pilotes amb 
molta dificultat. 

A la segona meitat, el fons 
físic i la banqueta local donaren 
els fruits esperats. Els odenecs es 
bolcaren a la recerca de gols i el 
domini tant en joc com en oportu-
nitats es van matisar en dos penals 
que Parrilla i Guillem transforma-
ren fen pujar un 2 a 0 que Toni 
Sendra en el minut 90 arrodonia 

amb un gol des de fora de l’àrea 
marca “personal” deixant el 3 a 0 
definitiu.

Van jugar pel CE Òdena: 
James, Marc, Ivan, Xapi, Tony, Pol, 
Codina, Xavi, Parrilla, Antonio i 
Pep. També: Iñaki, Cristian, Sendra, 
Àlex i Guillem.

Diumenge vinent, plat fort 
amb derbi inclòs Capellades - 
Òdena. Els locals són, de moment, 
l’únic equip que ha puntuat al Mu-
nicipal de “La Sort”. Sort i esporti-
vitat. El partit comença al punt del 
migdia.

Resultats dels equips 
del CE Òdena

Infantil B. 3a Divisió: CE Òdena 
3 - B. Espirall Les Clotes 0.

Benjamí A. 3a Divisió: CE 
Òdena 5 - UE Sitges 0.

Benjamí B. 3a Divisió: CE 
Òdena 4 - AE Piera 2.

Aleví. 3a Divisió: CE Òdena 1 
- CE Anoia 6.

Infantil A. 3a Divisió: Sant 
Andreu de la Barca 8 - CE Òdena 0.

Prebenjamí: Santa Coloma de 
Queralt 1 - CE Òdena 0.

3a Territorial: La Paz 3 - CE 
Òdena 2.

Juvenil A. 2a Divisió: La Pobla 
de Claramunt 0 - CE Òdena 2.

Femení Juvenil Cadet: CF 
Sabadell 1 - CE Òdena 0.

C a d e t .  1 a  D i v i s i ó :  U D 
Viladecans 0 - CE Òdena 1.

Es traspassa 
restaurant “amb 
jardí” al centre 

d’Igualada
669 887 610
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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

Per anunciar-vos en 
aquesta secció truqueu 

al 93 805 55 42

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

GUIA DE SERVEIS

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

Tallem 
tot 

tipus de 
fustes a 

mida

1a Divisió Cadet: EF Base Olèrdola 1 - UD San Mauro 3

Hat-trick de Fede
● FUTBOL ● 

Desplaçament positiu al mu-
nicipal dels Pins de Moja, on juga 
l’equip del Base Olèrdola, rival de 
la UD San Mauro en aquesta ca-
torzena jornada de lliga, d’on els 
montbuiencs en van sortir amb la 
victòria continuant com a equip 
invicte al llarg de la temporada. 
D’aquest encontre destacar Fede, 
que es va anotar les tres dianes del 
seu equip i alguna que altra ocasió 
errada, i com a negatiu la lesió del 
porter durant l’escalfament; Ser-
gio va haver de ser substituït i va 
ocupar el seu lloc Edu Moreno.

El partit començaria amb els 
primers avisos dels visitants, quan 
Fede al minut 11 ja tocava el tra-
vesser. Fruit del domini inicial ar-

ribaria el primer gol, sens dubte el 
millor de la tarda. Passi de Tuatxo 
de Fede que es troba enganxat a 
la banda esquerra de l’atac, con-
trol per encarar el primer defen-
sor, es desfà d’un segon amb un 
hàbil regat i també aconsegueix 
deixar enrere un tercer. Xuta i la 
pilota al fons de la xarxa local.

Al minut 32 l’equip local es-
trellaria una pilota al travesser, i 
pensant que es podia donar la vol-
ta al marcador, van avançar línies i 
van sotmetre als grocs a una ma-
jor pressió a la línia medul.lar. El 
control del partit seria dels locals 
en els últims minuts de la primera 
part.

A la represa i al minut 54 arri-
baria el segon gol maurista, també 

de Fede que es planta davant del 
porter després de rebre la pilota 
per passi de Nil i internar-se entre 
els dos centrals. Tres minuts més 
tard signava el Hat-trick personal, 
després de finalitzar una jugada 
d’equip.

Per ahir dimecres l’equip mau-
rista havia de repetir un partit im-
pugnat pels montbuiencs, i que es 
va jugar a primers de temporada.

Van jugar per la UD San Mau-
ro: Edu, David Guerra, Javi More-
no, Iván Salgado, Juanjo, Roger 
Espinosa, Xavier López, Frank, Tu-
atxo i José. També Brian, Edu Mo-
reno, Marc Morera, David Borrella, 
Facundo, Nil Massague i Jonathan.

Paco Díaz

Primera Territorial: UD San Mauro 1 - UD Vallirana 0

Passa per Montbui un dels millors 
equips de la competició
● FUTBOL ● 

El primer equip de la UD San 
Mauro ha començat la segona vol-
ta jugant a casa, on rebia la visi-
ta d’un dels millors equips de la 
competició. En el partit d’anada el 
resultat va ser d’empat a tres, des-
prés d’un partit molt igualat. 

Els tres punts en joc es van 
quedar a casa, gràcies a un gol 
psicològic de Valle, tot i que d’oca-
sions no en van faltar per cap dels 
dos equips. L’actuació d’ambdós 

porters van ser molt lluïdes. Alber-
to pels mauristes va estar pletòric, 
però el visitant Candi estratosfèric, 
aturant jugades d’un contra u i 
als últims minuts de temps afegit 
va deixar la porteria i va sortir al 
remat.

Per les ocasions del segon 
temps, la victòria local va ser me-
rescuda. Ara l’equip es troba situat 
a la vuitena posició amb un total 
de 24 punts. Una classificació a la 
part mitja que deixa l’equip a set 

punts del descens, això indica que 
en els propers partits els punts se-
ran molt importants. Queda molta 
competició per davant.

Van jugar per la UD San Mau-
ro: Alberto, Reches, Berenguer, 
Carlos Martínez, Paquito, Triguero, 
Canín, Simón, Victor Suero, Valle i 
Aitor Martínez. Suplents: Toni Hor-
nos, Tebas, Carceller, Dani Muñoz, 
Albert Benito i Josep Díez.

Paco Díaz

Juvenil A: UD San Mauro 3 – CF Vilanova i la Geltrú 1

Sacristán, ex jugador del Barça a 
Montbui
● FUTBOL ● 

L’anècdota de la jornada en el 
partit de l’equip Juvenil A de la UD 
San Mauro, va ser la presència de 
l’ex jugador del primer equip del 
FC Barcelona, Eusebio Sacristán, 
que va ser al municipal montbuienc 
com a pare d’un jugador de l’equip 
visitant, el Vilanova i la Geltrú; la 
seva presència va despertar interès 
entre els seguidors locals. Sacris-

tán va elogiar el joc desplegat pels 
montbuiencs, sobretot en la pri-
mera mitja hora, i és que al minut 
35 el marcador ja els era favorable 
per tres gols a zero.

El primer gol el signaria Albert 
Torres de penalt; Guim anotaria el 
segon i Josep Díez el tercer.

D’aquesta jornada també des-
tacar la dimissió del tècnic Manolo 
Bautista, que de manera irrevoca-

ble deixa l’equip. Fins al final de 
temporada els nois jugaran sota les 
ordres de Carlos Manzano, persona 
molt lligada al club, on hi ha fet 
funcions d’entrenador així com de 
segon entrenador del primer equip 
en l’etapa de Juan Telechea Torres.

L’equip ocupa una còmoda 
posició a la classificació, a quatre 
punts del líder el CF Martorell.

Paco Díaz

Resultats dels equips de 
la UD San Mauro
● FUTBOL ● 

Femení: CF Cambrils 1 - UD San 
Mauro 2. Aquest partit es va sus-
pendre quan faltaven quinze mi-
nuts per al final, ja els locals volien 
agredir tant al col.legiat com a les 
noies mauristes.

Juvenil 1Divisió: UD San Mau-
ro 3 - CF Vilanova i la Geltrú 1.

Juvenil 2a Divisió: CF Vilanova 
del Camí 3 - UD San Mauro 3.

Cadet 2a Divisió: UD San Mau-
ro 3 - Histo Stoikov 2.

Infantil 2a Divisió: UD San 
Mauro 3 - CF Cubelles 0.

Infantil 3a Divisió: UD San 
Mauro 6 - CF Pallejà 2.

Aleví A: UD San Mauro 6 - Ef. 
Base Calafell 3

Aleví C: CE Anoia 9 - UD San 
Mauro 2.

Benjamí A: AE. Piera 4 - UD 
San Mauro 3.

Benjamí B: CF La Pobla C. 7 - 
UD San Mauro 1.

14a jornada dels equips 
base del CF Vilanova

● FUTBOL ● 
Aleví 4a divisió: CF Vilanova 9 

– Anoia CE C 5
Partit entretingut el que va-

ren oferir dissabte, els alevins del 
Vilanova del Camí; aquest derbi vi-
lanoví no es va decidir fins al darrer 
quart, just quan faltaven 9 minuts 
i el marcador era de 5-4, favorable 
als vilanovins. Va ser aleshores, quan 
Michael Naranjo va fer el 6-4. Tot 
seguit l’Anoia va remuntar el marca-
dor, però els vilanovins van marcar 2 
gols seguits, que li varen proporcio-
nar la tranquil.litat. Ja a les acaba-
lles del partit, Dani Martínez va fer 
el definitiu 9-5. En resum, victòria 
molt important per al Vilanova, per 
que a part de guanyar el derbi, els 
reafirma a la taula classificatòria, 
situant-los en sisè lloc. 

Prebenjamí F7: CF Vilanova del 
Camí 6 – La Torre de Claramunt 
UD 1

D’altra banda el diumenge dia 
23, extremadament fred malgrat 
el sol del migdia, i amb molt de 
public al municipal de Can Titó es 

va celebrar el partit dels benja-
mins del Vilanova contra els de la 
Torre de Claramunt corresponent 
al grup 10 de la tercera categoria. 
Els vilanovins que van formar amb 
Marc Criado a la porteria, Naïm i 
Raul Martos a la defensa, un mig 
del camp format per Adrià, David 
Rovira i Carles Rica amb Marc 
Rodríguez en punta d’atac van re-
soldre en el primer quart amb un 
contundent 6 - 0.

L’Equip de la Torre va demos-
trar un gran caràcter malgrat la 
derrota i van destacar el porter 
i el jugador més en punta amb 
el numero 7 a l’esquena. Al llarg 
del partit, el porter Abel Espín va 
suplir en Marc Criado a la porte-
ria, i en Jordi, Agustin i Mariano 
van reforçar el Vilanova en un par-
tit que va finalitzar 6-1, amb un 
penal transformat per l’equip de 
la Torre en l’últim quart. Només 
cal lamentar la nota negativa del 
partit amb  la lesió al turmell del 
defensa vilanoví, Raül Martos.

Club Futbol Vilanova del Camí
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ KURSAL 1
Más allá de la vida. USA, 2010. Drama. Direcció: Clint Eastwo-
od. Intèrprets: Matt Damon, Cécile De France, George i Frankie 
McLaren, Jay Mohr, Bryce Dallas Howard. La pel.lícula conta la 
història de tres persones obsessionades per la mortalitat de for-
mes diferents. Mat, Marie i Marcus. Mentre cada un d’ells busca 
la veritat, les seves vides es creuen, canviant per sempre pel que 
creuen que podria --o hauria-- d’existir en el més enllà. MAJORS 
DE 7 ANYS.
Dies 28, 29, 30, 1, 2 i 3 a les 17.30, 20.00 i 22.30.

■ KURSAL 2
El discurso del rey. Regne Unit, 2010. Drama. Direcció: Tom 
Hooper. Intèrprets: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham 
Carter, Guy Pearce, Jennifer Ehle, Derek Jacobi, Michael Gam-
bon. Amb la mort del rei Jorge V i l’abdicació del rei Eduard 
VIII, Bertie ha d’accedir al tron com a Jorge VI. El jove pateix 
de tartamudesa i s’ha de posar en mans d’un logopeda. És molt 
important que en el seu discurs davant el poble on està a punt 
d’esclatar la guerra, el rei inspiri confi ança i autoritat. APTA.
Dies 28, 29, 30, 1, 2 i 3 a les 17.30, 20.00 i 22.30.

■ KURSAL 3
Red. USA, 2010. Acció - comèdia. Direcció: Robert Schwentke. 
Intèrprets: Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, 
Morgan Freeman, Richard Dreyfuss. Frank Moses, un agent se-
cret retirat, decideix tornar a l’acció quan algú intenta assas-
sinar-lo. Frank recuperarà el seu vell equip, antics companys 
disposats a donar-ho tot en el seu  retorn a l’acció. MAJORS DE 
7 ANYS.
Dies 28, 1, 2 i 3 a les 18.10, 20.20 i 22.30.
Dies 29 i 30 a les 16.00, 18.10, 20.20 i 22.30.

■ SALÓ ROSA
Amor y otras drogas. USA, 2010. Comèdia romàntica. Direcció: 
Edward Zwick. Intèrprets: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, 
Hank Azaria, Oliver Platt, Gabriel Macht, Judy Greer. Maggie és 
una dona independent que no deixa que res ni ningú la lliga. 
Tot canviarà quan coneix a Jamie, la seva mitja taronja. L’evo-
lució que pateix la relació entre els dos els agafa per sorpresa, 
quan es troben sota la infl uència de la droga suprema: l’amor. 
MAJORS DE 7 ANYS.
Dia 28 a les 18.00
Dies 29 i 30 a les 16.00 i 18.00.
Morning glory. USA, 2010. Comèdia. Direcció: Roger Michell. 
Intèrprets: Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane Keaton, Pa-
trick Wilson, Jeff Goldblum. La productora de notícies locals, 
Becky Fuller, acaba d’aconseguir la feina de la seva vida, com és 
un programa matinal de notícies. La seva empenta i capacitat 
per triomfar s’estavellaran amb Mike Pomeroy, un estrafolari, 
xulesc i gens cooperatiu presentador. APTA.
Dies 28, 29 i 30 a les 20.15 i 22.30.

■ CASAL DE TOUS
Amador. Espanya, 2010. Direcció: Fernando León de Aranoa. 
Intèrprets: Magaly Solier, Celso Bugallo, Pietro Sibille, Sonia Al-
marcha, Fanny de Castro. Marcela una dona jove i  sense mas-
sar diners, passa l’estiu cuidant d’Amador, que morirà al cap 
de pocs dies. Això la deixa sense feina i no s’ho pot permetre. 
Enfrontada a un dilema moral, Marcela ha de demostrar que no 
sempre la mort pot aturar la vida. MAJORS DE 12 ANYS.
Diumenge a les 6 de la tarda.
The way. Espanya, 2010. Drama. Direcció: Emilio Estevez. Intèr-
prets: Martin Sheen, Deborah Kara Unger, Yorick Van Wagenin-
gen, James Nesbitt, Emilio Estevez, Ángela Molina. Tom, metge 
de Califòrnia, rep una trucada comunicant-li la mort del seu fi ll 
a causa d’un temporal als Pirineus. Tom viatja per recuperar el 
seu fi ll amb qui no havia tingut mai bona relació. Quan s’assa-
benta que volia fer el Camí de Santiago, decideix fer-lo per ell. 
Tot li canviarà la vida. APTA.
Diumenge a ¾ de 8 de la tarda.

■ CINE CLUB ATENEU
Canino. Grècia, 2009. Drama. Direcció: Yorgos Lanthimos. Intèr-
prets: Christos Stergioglou, Michele Valley, Aggeliki Papoulia, 
Mary Tsoni, Christos Passalis, Anna Kalaitzidou.Una parella i els 
seus fi lls viuen als afores de la ciutat; els fi lls mai han sortit de 
casa seva, i l’educació, afi ció, diversions... tot s’ajusta al model 
imposat pels seus pares, sense cap rastre del món exterior; no-
més Cristina entra a casa per satisfer els desitjos sexuals del fi ll. 
Un dia la noia pactarà amb la fi lla gran i la felicitat familiar es 
veurà pertorbada.
Divendres 28 de gener a 2/4 d’11 del vespre, al Teatre municipal 
de l’Ateneu.

Demà s’estrena a Masquefa la pel·lícula 
‘Life in a day’, que inclou dos vídeos del 
masquefí Daniel Mas 
Produït per Kevin MacDonald i Ridley Scott, s’ha fet amb vídeos 
d’usuaris de Youtube de tot el món, en els quals gravaven un 
dia de la seva vida

La Sala Polivalent del Recin-
te Rogelio Rojo de Masquefa 

projectarà demà divendres, 28 de 
gener, a partir de les 18.30h, la pel-
lícula documental “Life in a day” 
(“La vida en un dia”), dirigida pel 
director Kevin MacDonald i produ-
ïda per Ridley Scott. El film inclou 
dos vídeos gravats pel masquefí 
Daniel Mas durant la darrera Festa 
Major de Masquefa: un reportatge 
sobre el correfoc i un altre sobre el 
ball del Drac Bufut. Les gravacions 
de Daniel Mas van ser escollides 
entre més de 80.000 vídeos gra-
vats per usuaris de Youtube de tot 
el món a petició de Kevin Mac-
Donald i Ridley Scott. D’aquests, 
se’n van acabar seleccionant 331 
per a la pel·lícula, només 3 fets a 
Catalunya.

L’original documental, que 
divendres s’estrena per a tot Eu-
ropa, permetrà que les imatges 
de Masquefa gravades per Daniel 
Mas donin la volta al món i con-
tribueixin a difondre internacio-
nalment la vila i una de les nostres 
tradicions més arrelades: la festa 
dels correfocs. 

Després de la projecció de la 
pel·lícula, el Drac Bufut ballarà al 
pati de la Rogelio Rojo, acompa-
nyat de la Colla de Diables Pixafocs 
i Cagaspurnes de Masquefa.

Ridley Scott, conegut mundi-
alment per ser el director de pel-
lícules com “Thelma i Louise”, 
“Alien” o “Blade Runner”, i Ke-
vin MacDonald, que va aconse-
guir una gran fama dirigint el film 
“L’últim rei d’Escòcia”, van fer el 

24 de juliol una crida als usuaris 
de Youtube de tot el món perquè 
gravessin un moment de la seva 
vida i pengessin el seu vídeo a la 
xarxa. La crida va obtenir més de 
80.000 vídeos de 192 països, amb 
més de 4.500 hores de gravació.

“Orson Welles”
Ediciones Cátedra. Colección 

Signo e Imagen/Cineastas
Autor: Santos Zunzunegui
Editorial Cátedra acaba de 

publicar l’edició actualitzada del 
llibre de Santos Zunzunegui sobre 
l’obra inabastable d’Orson Welles, 
que va sortir al mercat l’any 2005. 
El geni i la figura d’Orson Welles 
segueix omplint prestatges, moltes 
vegades de forma acumulativa i 
reiterativa. No acostumen a aban-
donar estudis originals o singulars 
en la rica, complexa i desordena-
da obra fílmica d’un director amb 
escasses pel·lícules enllestides en 
condicions i molts projectes ina-
cabats, mutilats o frustrats. Així, 
Santos Zunzunegui emprèn el seu 
particular camí malgrat la bros-
sa acumulada per l’ingent biblio-
grafia sobre l’històric director de 
“Ciudadano Kane” (1941).

L’autor defuig la biografia del 
controvertit director per empren-
dre l’anàlisi del seu cinema man-
tenint i aprofitant alhora les dues 
interpretacions habituals del cine-
asta. D’una banda ha estat dibui-
xat com un artista brillant i genial 
finalment víctima de l’estratifica-
ció del sistema d’estudis. Mentre 
que per l’altre costat s’ha repetit 
la visió d’un irresponsable, incons-
tant i incapaç d’implicar-se fins al 
final en els projectes. Aleshores 
tampoc cal satanitzar el sistema 
productiu del Hollywood clàssic ni 
acarnissar-se sobre el melancòlic i 
intempestiu personatge.

L’autor decideix agrupar la fil-

mografia acabada de Welles per 
blocs temàtics prescindint de l’es-
tudi cronològic dels seus treballs. 
Orson Welles va incorporar el seu 
bagatge teatral i radiofònic --amb 
dotzenes i dotzenes d’obres re-
transmeses-- al món del cinema i, 
fins i tot, va intentar debutar in-
fructuosament en el medi cinema-
togràfic a partir d’una pròpia locu-
ció d’“El cor de les tenebres” del 
novel·lista Joseph Conrad. Aquest 
enfocament dóna peu a cinc apar-
tats i s’inicia amb un primer capí-
tol dedicat a l’estudi precisament 
d’una de les seves darreres pel-
lícules, “Fraude” (1973) on enfoca 
l’artista com a prestidigitador. 

El segon bloc està dedicat a 
l’estudi dels seus dos primers llarg-
metratges a Hollywood, des de la 
carta blanca que se li va atorgar 
pel seu debut a “Ciudadano Kane” 
fins a les retallades i col·lisions amb 
els productors l’any següent a “El 
cuarto mandamiento” (1942). Un 
tercer reagrupament de pel·lícules 
incideix en la seva aproximació al 
cinema negre dins del mateix sis-
tema d’estudis de Hollywood con-
format per “El extraño” (1946), 
“La dama de Shanghai” (1947) i 
“Sed de mal” (1958). Després re-
uneix els seus projectes filmats 
sota l’influx de l’obra de Shakes-
peare, reminiscència evident de 
la seva llarga trajectòria teatral al 
davant de la companyia Mercury 
Theatre fundada per ell mateix: 
“Macbeth” (1948), “Otelo” (1952), 
“Filming Othello” (1978) i “Cam-

panadas a medianoche” (1965). I 
un darrer apartat estarà consagrat 
a les “màscares del poder” amb 
films com “Mr. Arkadin” (1954), 
“El proceso” (1962) i “Una historia 
inmortal” (1968).

 Però més enllà de la profunda 
i intensa anàlisi dels valors creatius 
i conceptuals de l’obra fílmica de 
Welles, el present estudi de l’espe-
cialista Santos Zunzunegui aconse-
gueix un mèrit important al dedicar 
un espai rellevant a la radiografia 
de la participació televisiva del 
geni en un nou mitjà que ell ma-
teix havia considerat “com el mitjà 
d’expressió ideal d’un narrador...” 
Igualment resulta revelador l’ampli 
espai que dedica l’autor d’aquest 
monogràfic als treballs fragmen-
tats, destrossats, interromputs o in-
complets, entre els quals es troba 
la seva particular i coneguda versió 
de “El Quixot” feta amb grans li-
mitacions a través d’un accidentat 
rodatge iniciat l’any 1957.

Aquest esplèndid treball de 
Santos Zunzunegui, que esquiva 
magistralment la temptació acu-
mulativa i retòrica de tants autors 
de llibres sobre directors de cine-
ma, reserva un espai a les pròpi-
es declaracions de Welles i obre 
diferents apèndixs centrats en la 
ressenya de les seves emissions ra-
diofòniques, la seva obra televisi-
va, el material audiovisual existent 
sobre Welles, l’edició en DVD dels 
seus treballs i la corresponent bi-
bliografia.

Joan Millaret Valls

L’animador Syd Baron a l’ANIMAC 2011
La mostra d’animació no com-

petitiva Animac 2011 celebrarà 
la seva 15a edició, que tindrà lloc 
com sempre a la ciutat de Lleida, 
entre els dies 24 i 27 de febrer. 
Entres les seves activitats desta-
cades hi haurà com a convidat el 
conegut artista nord-americà Syd 
Baron, provinent del món de la live 
action. L’Animac tindrà un aperitiu 
al CCCB de Barceloba el proper 11 

de febrer de caire gratuït i obert a 
tothom, on Syd Baron presentarà 
una de les iniciatives més sugge-

rents de la moderna col·laboració 
entre art i música, Baron, N.A.S.A. 
The spirit of Apollo. Aquest projec-
te està liderat per Sam Spiegel i DJ 
ZEgon i unirà el treball d’animació 
de diferents artistes amb la música 
de diversos grups i cantants com 
Tom Waits, David Byrne o Red Hot 
Chili Peppers. 

Joan Millaret Valls



IGUALADA
Carrer Sant Vicenç, 31
Passeig Verdaguer, 178

VILANOVA DEL CAMÍ
Carrer Santa Llúcia, 13

P

Ofertes vàlides del 29 de gener al 10 de febrer de 2011   
excepte error d’impremta o fi d’existències

2,99€
Cava

EXTRÍSSIM
BACH

Brut nature

4,59€
Cava

PORTELL
Brut

Rosat

2,79€
Vi negre

PRINCIPAT
Conca de 
Barberà

1,19€
CACAOLAT

1 litre

0,99€
Aigua de

RIBES
5 litres

2,49€
Oli oliva

ARBEQUINO
1 litre

1,99€
Cervesa

SAN MIGUEL
Pack 6

0,53€
Cervesa

ESTRELLA
Llauna 0,69€

LLET NOSTRA

0,95€
GRANINI

Mini brick
Pack 3

0,59€
Xocolata DOLCA

1,99€
Maria
NURIA
BIRBA

Integral

2,79€
FAIRY

900 c.c.

3,98€
NESCAFÉ

200 g.

0,59€
Tomàquet

fregit
SOLÍS
flascó 
360 g.2,35€

Pizza
TARRADELLAS

1,39€
ESTANY

Rovelló troç

2,39€
Kellogg’s
SPECIAL K

1,95€
NESQUIK 400 g.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E00200027005B00540061006D006100F1006F0020006400650020006100720063006800690076006F0020006D00E1007300200070006500710075006500F1006F005D0027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000640065002000410064006F0062006500200061006400650063007500610064006F007300200070006100720061002000760069007300750061006C0069007A00610063006900F3006E00200065006E002000700061006E00740061006C006C0061002C00200063006F007200720065006F00200065006C006500630074007200F3006E00690063006F0020006500200049006E007400650072006E00650074002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName <FEFF005B005200650073006F006C00750063006900F3006E002000620061006A0061005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


