
BANQUETS DE NOCES
✸  5 salons diferents, amb excel.lents vistes panoràmiques.
✸ Cerimònia civil al jardí de l’hotel.
✸ Aperitiu a les terrasses del jardí.
✸ Prova gratuïta dels menús.
✸  Varietat de menús i preus adaptables a les seves necessitats.
✸  No suplements a les noces petites i mitjanes.
✸  Fi del banquet a la sala de festes de l’hotel.
✸  Sopar, habitació amb jacuzzi i esmorzar gratuït per als nuvis.
✸  Facilitat d’allotjament per als convidats.

Informa’t de totes les possibilitats 
per a les teves celebracions: Comunions, batejos, 

aniversaris, amics, empresa...

ESPECIAL BODES HIVERN / PRIMAVERA 
Menús amb tot inclòs a 5555 Euros

Informa’t

HOTEL BRUC: Autovia A2 – Barcelona-Lleida, Km. 570 – Sortida Montserrat-Manresa – 08294 El Bruc
Tel. 93 771 00 36 – 93 771 02 51 – 93 771 00 61 – fax 93 771 00 86 – hotel@hotel-bruc.com – www.hotel-bruc.com
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Ha mort la Germana 
Patrocini, carmelita 
descalça
Diumenge passat dia 6, a la tar-

da, l’església del Monestir de 
Sant Josep i Santa Teresa de les 
Carmelites Descalces es va omplir 
de familiars i amics per a la Missa 
Exequial en sufragi de la germana 
Patrocini de Jesús i Maria, natural 
de Sant Martí Sescorts (Osona) i 
amb més de cinquanta anys de vida 
fidel i senzilla al nostre monestir, 
oasi de pau, silenci i pregària.

Va presidir la missa Mn. Joan 
Casas, vicari episcopal de Pastoral 
i Delegat Episcopal per a la Vida 
Consagrada del Bisbat de Vic, en 
representació del senyor bisbe que 
no hi pogué assistir, acompanyat 

pel capellà del monestir, Mn. Josep 
Maria Grau, i altres cinc sacerdots 
concelebrants procedents de varis 
indrets del nostre país. Els cants 
foren dirigits per Jordi Dalmau.

Les despulles mortals de la ger-
mana Patrocini estaven situades 
al centre del cor monacal, lloc de 
pregària de les religioses, la seva 
tasca principal, en un taüt obert i 
envoltat de moltes flors blanques i 
de l’acompanyament fraternal de la 
comunitat. Un cop acabada la missa 
les despulles mortals foren portades 
cantant cap al jardí del monestir, on 
foren enterrades en el nínxol de la 
sagrera pròpia que hi tenen.

Ha mort Mn. Pere Fradera, 
exrector de Calaf i rodalies

Trobada de la família Carles a Rubió
El proppassat diumenge 6 de 

febrer, més d’un centenar de 
persones pertanyents a la família 
Carles es trobaren a Rubió en un 
esmorzar de germanor, que supo-
sà una trobada dels representants 
de les diferents branques de la nis-
saga a Igualada.

La trobada s’ha produït arran 
de la propera publicació del llibre 
“La roda de la fortuna. Els Carles: 
de l’adoberia de cal Granotes a 
la Igualadina Cotonera”, a càrrec 
de l’historiador Pere Pascual i de 
Magí Puig. En aquest treball de re-
cerca, es constata el paper impor-
tant de diferents membres de la 
família Carles primer en el sector 
adober i posteriorment en el tèxtil 
igualadí. Arran de diferents inves-
tigacions d’aquests protagonistes, 
es va trobar l’enllaç genealògic en-
tre aquests importants industrials 
del s. XVIII i XIX, amb els actuals 
integrants de les diferents bran-
ques de la família Carles a Iguala-
da, que són descendents directes 
de l’Hort de Cal Venda, situat a 
la part sud d’Igualada, coneguda 
com l’Horta Vella.

D’aquesta manera, les set 
branques de la família, corres-
ponents als descendents dels 
germans Francesca, Bartomeu, 
Bonaventura, Pere, Josep, Clara i 
Mercè Carles Torres, es reuniren 

en aquest àpat de germanor, on 
alguns d’ells, tot i haver-se cone-
gut anteriorment, desconeixien els 
seus orígens familiars comuns.

 Després de la presentació de 
l’acte a càrrec de Pere Carles, fou 
Marta Carles, periodista, qui ex-
plicà l’origen de la branca Carles 
descendent de l’Hort de Cal Ven-
da, així com l’origen del sobrenom 
Venda. Posteriorment, els autors 
del llibre, Pere Pascual i Magí Puig, 
explicaren diferents aspectes que 
es podran veure en la publicació, 
que és previst que pugui veure la 
llum en un parell de mesos. Pascu-
al parlà dels diferents membres de 
la família que tingueren una acti-
vitat industrial prou remarcable els 
segles XVIII i XIX, mentre que Puig 

es centrà en la branca de la família 
que resta avui a Igualada, provi-
nents tots de l’Hort del Venda.

A continuació, les diferents 
branques de la família anaren 
fotografiant-se rera un rètol que 
remarcava el germà del qual des-
cendien. Per cloure l’acte s’home-
natjà als tres descendents directes 
vius que queden d’aquests set ger-
mans, concretament Maria Carles i 
Fàbregas, filla de Pere; Maria Rosa 
Casanovas i Carles, filla de Mer-
cè, i Rosa Saumell i Carles, filla de 
Clara. Aquesta darrera, germana 
religiosa del Sagrat Cor, no pogué 
assistir a l’acte, doncs actualment 
es troba a Medellín (Colòmbia).

Mor Joan Vidal i Solé
El divendres 28 de gener ens va 

deixar l’igualadí Joan Vidal i 
Solé. En Joan fou membre de 
l’Agrupament Escolta Jaume 
Caresmar, abans que s’unifiqués 
l’escoltisme igualadí amb l’Agru-
pament Escolta Ma Antònia Salvà. 
La seva aportació a l’agrupament, 
com a noi, cap i, finalment, com 
a cap d’agrupament (del 1959 al 
1966), coincidí amb el període de 
més expansió per a l’Agrupament.

Joan Vidal era aparellador 
i va treballar durant molts anys 
en empreses relacionades amb la 
construcció. Més tard va reprendre 
l’ofici d’adober, tan arrelat a la 
seva família. 

La tradició escolta va ser pre-
sent en el seu entorn familiar. La 
seva dona va formar part també, 
durant molts anys, de l’Agrupa-
ment Escolta Maria Antònia Salvà; 
però també, els seus fills i néts.

El Cau d’Igualada volem agra-
ir-li la seva aportació a l’escoltis-
me igualadí, que avui continua 
endavant amb la seva néta Júlia, 
i juntament amb tots els escoltes i 
guies, intentant deixar el món una 
mica millor de com l’hem trobat.

El nostre condol més sincer a la 
seva família.

Agrupament escolta i guia Jaume 
Caresmar/Ma Antònia Salvà

Divendres passat dia 4, a la tar-
da, l’església parroquial de 

Calaf, en la vigília de la celebra-
ció de la patrona de la vila, Santa 
Calamanda, s’omplí de gom a gom 
per a dir l’últim adéu afectuós i 
enyorat a Mn. Pere Fradera i Mar-
cet.

La Missa Exequial fou presidi-
da pel senyor bisbe de Vic, Mons. 
Romà Casanova, acompanyat del 
Vicari General, Mn. David Comp-
te, del rector de Calaf, Mn. Joan 
Sanglas, i d’una cinquantena més 
de preveres concelebrants. No hi 
havia les despulles mortals del di-
funt perquè en vida n’havia fet 
donació a la Facultat de Medicina 
de la Universitat Autònoma a Be-
llaterra. Seguint les altres indicaci-
ons donades per a tot el referent 
al seu decés, penjant del Ciri Pas-
qual hi havia un retrat del mossèn, 
i al peu les sandàlies i el bastó dels 
seus pelegrinatges i una rosa ver-
mella. De fet, però, en el presbite-
ri que ell mateix havia pintat com 
també la resta del gran temple, hi 
havia uns magnífics centres florals. 
També el cants foren triats per Mn. 
Pere i foren dirigits per Mn. Josep 
Maria Pujol, rector de Montbui, 
amb acompanyament a l’orgue i 
la participació de tothom a través 
d’uns fulls repartits.

Tant en l’homilia del senyor 
bisbe com en les intervencions que 
hi hagué en representació de la fa-
mília i de la parròquia, es destacà 
la fidelitat del mossèn a l’empenta 
renovadora del Concili Vaticà II, 
expressat en la seva actuació en-
tregada i en els seus escrits que 

volaren tot seguit de les tauletes 
seguint la indicació explicada per 
l’actual rector de Calaf responent 
a la disposició del seu autor, que 
va deixar dit que no volia que que-
dessin “noses”. A més dels llibres 
publicats hi havia també còpies de 
l’escrit que ell mateix escrigué per 
ser llegit en aquesta celebració, 
com així es féu.

Mn. Pere Fradera havia mort a 
Igualada, el dia 2 de febrer, Festa 
de la Candelera, a l’edat de sei-
xanta-nou anys. Havia nascut a 
Barcelona el dia 1 d’octubre de 
1941. Va ser ordenat prevere el 28 
de setembre de 1969. Havia exercit 
el seu ministeri en les parròquies 
de Santa Maria de Camprodon, 
Santa Maria de Matamala, Santa 
Maria de les Llosses, Sant Sadurní 
de Sovelles i Sant Esteve de Vall-
espirans, al Ripollès. A Sant Feliu 
de Monistrol de Calders, al Bages. 
I a Sant Jaume de Calaf, Sant Pere 
de l’Arç, Santa Fe de Calonge de 
Segarra, Sant Jaume de la Guàrdia 
Pilosa, Sant Martí de Sesgueioles, 
Santa Maria de Segur-Astor, Sant 
Andreu d’Aguilar de Segarra, Sant 
Miquel de Castellar, Santa Maria 
dels Prats de Rei i Sant Salvador 
de Miralles, a la nostra comarca. 
Havia estat també Consiliari di-
ocesà del Moviment de Pobles i 
Comarques, membre de la Comis-
sió diocesana de Litúrgia i Dele-
gat Episcopal de Pastoral Rural. 
Actualment estava jubilat i residia 
al Casal La Salle, de Veciana, amb 
una atenció exemplar per part dels 
germans de la casa que tothom ha 
destacat i agraït.

Moviment familiar
 Baptismes
Bern, Àlex i Ivan Closa i Eguiburu, fill d’Ivan i Sandra; Anna Hernando i Martínez, filla de José Luis i Ester.
 Proclama matrimonial
Daniel Alemany Codinachs amb Eva Puiggròs Ribera.
 Defuncions
Joan Vendrell Ramon, de 70 anys; Miguel Valverde Caballero, de 86 anys; Joan Vidal Solé, de 74 anys; Yo-

landa Baladón Gotero, de 37 anys; Han Gu Lee, de 88 anys; Ernesto Jiménez García, de 74 anys; José Manuel 
Álvarez Velasco, de 61 anys; Miquel Llorach i Calaf, de 81 anys; Oliva Duque Reguero, de 82 anys; Antoni 
Domènech i Domènech, de 84 anys; Pere Puig i Bosch, de 83 anys. 

†
10º aniversario

PABLO SANTANO SANTANO
La familia y los amigos nunca te olvidaremos.

Vilanova del Camí, 9 de febrero de 2011

Si nosaltres calléssim, cridarien les pedres!!!
Les dones no oblidem a: 

dona cubana de 34 anys, Cartagena (Murcia)
dona de 82 anys, Álava

Maria Jesús R.G., de 74 anys, Calvià (Ses Illes)
dona de 44 anys, Vilacarrillo (Jaén)

dona de 43 anys, Campo de Criptana (Ciudad Real)
Júlia A.A., colombiana, Puerto del Rosario (Fuerteventura)

C.C.T., de 46 anys, i el seu fi ll de 22, Roquetas de Mar (Almería)

En el que va d’any ja en portem  10
S’estén com una epidèmia

cobrant víctimes de totes les edats.
Com mai el nostre crit torna a alçar-se

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

Agraïment

L’AMPA de l’escola Antoni Gau-
dí de Santa Margarida de Montbui 
agraeix a l’Ajuntament i a tot el 
seu equip el suport rebut amb mo-
tiu del sopar “Fem més escola”, 
celebrat el passat dimecres 2 de 
febrer, i que un any més ha estat 
tot un èxit.

Cal dir que el reconeixement 
que es va lliurar a l’AMPA no és tan 
sols per a nosaltres, sinó per a tots 
els pares i mares que ens ajuden a 
fer possible que els infants tinguin 
el que es mereixen. I també per a 
totes les AMPAs que han passat 
per l’escola Antoni Gaudí.

David Hernández (president 
de l’AMPA) i Mari Carmen Delgado 

(tresorera)
AMPA Antoni Gaudí

De quan es tenen 
moltes cares

No és només que hi entengui 
poc sinó que no hi entenc gens. 
Però imagino que quan es canvia 
de president --fins i tot en un país 
com el nostre, malvestit de comu-
nitat autònoma dependent d’un 
Estat que no ens estima--, la subs-
titució de les fotografies de l’an-
terior màxim responsable del país 
que pengen en els milers de sales 
de plens dels ajuntaments per les 
noves, deu generar una feinada 
lligada, com sempre, a una estricta 
normativa escrita oficial d’obligat 
seguiment. Em refereixo als mo-
dels canviants, és clar, perquè la 
fotografia del que viu a cos de rei i 
a costa de tots plegats, és més que 
intocable. Però jo tinc dos dubtes 
que em toquen el voraviu. El pri-
mer és si les fotografies que ara ex-
hibeixen l’Artur Mas han aprofitat 
els marcs de les que guarnien fins 
fa poc la imatge de José Montilla. 
Ho dic per allò de les necessitats de 
fer un bon reciclatge i d’estrènye’s 
el cinturó també el 2011, en un 
moment de vaques que encara en-
senyen les costelles. I l’altre dubte 
té a veure amb el destí final de les 
fotografies de l’expresident Monti-
lla, que no són poques i que en el 
seu moment no devien ser pas ba-
rates. Si algun alcalde o alcadessa 
té la cara de treure’m de dubtes, li 
ho agrairé molt.

Joan Pinyol
Capellades

Gaudí
L’interès per la Sagrada Família 

de Gaudí és una prova de la neces-
sitat d’espiritualitat contemporà-
nia, constata el cardenal Martínez 
Sistach, arquebisbe de Barcelona. 
Així també ho veig.

Al purpurat li han demanat 
una reflexió sobre aquest tema a 
la revista “Humanitas”, publica-
da a finals de febrer en una uni-
versitat xilena. Hi fa una valoració 
del significat que té l’obra arqui-
tectònica més coneguda del ser-
vent de Déu , Antoni Gaudí, per 

a Barcelona i per al món sencer en 
el nostre temps. “Gaudí, amb la 
construcció d’aquest temple, era 
conscient que alçava quelcom sin-
gular per raó de la seva profundi-
tat, per la seva capacitat d’emoci-
onar i de parlar amb uns registres 
plàstics arquitectònicament inno-
vadors i densos espiritualment”, 
defineix el cardenal.

Davant dels milions de per-
sones que visiten aquesta espec-
tacular obra ens preguntem: què 
els impulsa a conèixer l’obra d’un 
místic cristià, quan molts semblen 
persones religiosament indiferents 
i molts d’altres ni tan sols són cris-
tians? No serà aquest interès per la 
Sagrada Família un signe de petició 
d’espiritualitat?

A més de recórrer al llibre de la 
Sagrades Escriptures, l’arquitecte 
s’inspirà en la naturalesa i en la 
litúrgia. És conegut l’esperit fran-
ciscà i contemplatiu de la natura 
que portava a l’artista a pensar 
que tota criatura alabava al seu 
Creador segons la pròpia manera 
de ser. En quant a la litúrgia s’ad-
verteixen tants detalls... Pensem 
en les façanes construïdes, com la 
del Naixement i la de la Passió, a 
l’abast de tothom com una gegan-
tina catequesi.

Acaba la seva reflexió el car-
denal de Barcelona afirmant que, 
encara que en una societat secula-
ritzada, l’ésser humà busca l’essen-
cial, el transcendent, l’harmonia, la 
bellesa... En el fons del fons a Déu.

Amèlia Morera
Igualada 

Increïble… però 
veritat!

Per aquesta setmana tenia, 
tinc, escrit un tema molt diferent. 
Aquest tema, de totes maneres, 
pot esperar un xic més, tal vegada 
que crec que encara no se n’ha 
parlat.

De cop i volta, al llegir el di-
ari, quedo com petrificada a l’as-
sabentar-me de la gran bestiesa 
(per molt rei que sigui) del monar-
ca espanyol. De veritat és que he 
quedat veient visions quan llegei-
xo que aquest senyor ha nomenat 
marquès al seleccionador de futbol 
de l’equip d’Espanya

En conjunt m’emprenya molt 
dir que encara formem part d’un 
país de “CAGABANDÚRRIES”. No 
té res més a fer el Sr. Monarca es-
panyol que nomenar marquesos 
d’una manera tan fàcil com tirar 
de la cadena del WC?

Si jo fos d’aquell país em senti-
ria molt incòmoda. No ho sóc per 
la senzilla raó de que no m’hi sen-
to. Ells no ens poden suportar però 
no ens donen la independència 
perquè, en el fons, per a alguna 
cosa servim... Però, per què no els 
la donem nosaltres a ells per a evi-
tar-los aquest mal tràngol...? 

Però, sense voler, he deixat el 
tema del marquesat. Per acabar di-
ré que, tot i així, tinc pel Sr. entre-
nador de l’equip espanyol tota la 

meva simpatia. Sempre m’ha sem-
blat una persona extremadament 
educada, reservada i que sap el 
tema que toca. Ell, s’ha sentit feliç 
per això del nomenament de mar-
quès? Ho dubto.

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera

Més usuaris 
que mai a les 
biblioteques

Les biblioteques públiques ca-
talanes han rebut 23 milions de 
visites el 2009, un milió més que 
l’any anterior. També ha crescut el 
nombre de persones que se n’han 
fet sòcies, i a més del préstec, les 
biblioteques catalanes ofereixen 
altres serveis i activitats.Totes dis-
posen d’ordinadors amb connexió 
a internet gratuïta per als usua-
ris. L’any passat es van organitzar 
34.000 activitats de promoció de 
lectura, entre les quals destaquen 
els anomenats clubs de lectura, el 
programa “al vostre gust” o l’hora 
del conte, adreçada als nens.

A la vegada, també es vol fo-
mentar que les editorials desenvo-
lupin col.leccions digitals de llibres 
electrònics. Quan un usuari s’em-
porta l’aparell a casa, pot llegir 
249 obres, 109 de les quals són en 
català i 92 en castellà i en anglès. 
El termini de préstec és de 15 dies 
(sense pròrroga).

Els aparells s’han distribuït 
entre les biblioteques centrales 
de les ciutats de Girona, Lleida i 
Tarragona --que gestiona la Gene-
ralitat--, la biblioteca de Catalunya 
Barcelona i a les biblioteques 
de Badalona, Igualada, Mataró, 
Sabadell, Sant Boi de Llobregat, 
Vilanova i la Geltrú, Blanes, Fi-
gueres, Palafrugell, Puigcerdà, 
Balaguer, Mollerussa, Tremp, Reus, 
el Vendrell i Tortosa.

Marisa Yagüe

Les raons del Sr. 
Aznar

L’expresident Aznar ha dit 
que crear mini estats a l’Espanya 
Autonòmica llastra l’economia 
del país (Espanya) i el fa inviable. 
És evident que aquest avís va so-
bretot dirigit a Catalunya perquè 
aquí és veritat que existeix la idea 
de la construcció nacional, que 
passa per aconseguir cada vega-
da més competències de l’Estat 
justificant aquesta acció per dues 
raons fonamentals: La primera és 
que una competència gestionada 
per la Generalitat és més efici-
ent que si la gestiona l’Estat. La 
segona raó és que la construcció 
nacional de Catalunya passa per 
acostar-nos cada vegada més a 
ser un estat i com que no tenim 
ni força política ni possibilitats 
de ser-ho jurídicament --de mo-
ment-- ho anem sent cada vega-
da més a mesura que aconseguim 
un esglaó d’autogovern. És el pas 
a pas, o el peix al cove que predi-
cava Pujol, però que han fet de 
manera pràctica tots els partits 
que han governat, inclòs el PSC. 
Per tant, el Sr. Aznar té raó en 
una cosa: si totes les autonomies 
seguissin el criteri de construcció 
nacional que fa Catalunya, l’Estat 
espanyol seria inviable totalment. 
Ho diu --de forma indirecta-- el 
Financial Times i altres economis-
tes molt coneguts. L’altre punt a 
discutir és si una competència es 
més ben gestionada per la Gene-
ralitat o per l’Estat? La gestió de 
prop sol redundar en eficiència, 
encara que no necessàriament, i 
també cal considerar si és eficient 
una part d’aquesta gran burocrà-
cia creada per absorbir les noves 
competències que successivament 
van passant a la Generalitat i que 
l’últim govern tripartit ha exa-
gerat molt i que, a més a més, 
s’ha demostrat molt cara i que 

ara no podem pagar, tot i tenir 
un pressupost de 40.000 milions 
d’euros. No obstant, aquests ra-
onaments que posen en qüestió 
la bona gestió de la Generalitat 
cal desmarcar-los de les ganes 
lícites de construcció d’un estat 
a Catalunya, que és l’argument 
explícit o implícit d’un sector im-
portant de la població catalana 
per aconseguir cada vegada més 
competències de l’Estat. L’altra 
cosa és si això fa inviable l’estruc-
tura actual d’Espanya, que només 
té dues regions que per si soles 
sostenen el 18% del PIB, que són 
Catalunya i Madrid. Per tant, als 
catalans només ens queden dues 
opcions possibles: O assumim els 
riscos de treure una de les du-
es potes de la “taula” Espanya i 
ens anem cap a la independència 
amb les conseqüències polítiques 
i econòmiques que això pot com-
portar per a les dues parts, o, si-
nó, parem i racionalitzem la cons-
trucció del mini estat que estem 
fent, perquè en cas contrari anem 
tots a un desastre econòmic. La 
decisió és més arriscada del que 
sembla i els crits o actituds vo-
luntaristes d’optimisme dels més 
nacionalistes no poden tapar la 
gravetat del moment, sobretot 
en temps de crisi econòmica. 

Galo Ball i Ratés
Igualada

Nota d’agraïment
La família de Diego Aguilera 

Ortiz agraeix a les entitats Unión 
Deportiva San Mauro i al Club Pe-
tanca Montbui, així com a la resta 
de veïns pel recolzament i estima 
rebuts en motiu de la seva defun-
ció. Moltes gràcies a tothom.

Família de 
Diego Aguilera Ortíz

ELS PETITS ANUNCIS

Per incloure el teu anunci en aquesta secció, 
cal que t’adrecis al Passatge de la Tossa, 8 - 3r d’Igualada.

* PIS DE LLOGUER A VALLBONA D’ANOIA. Planta 
baixa amb pati, tres habitacions, cuina i bany re-
formats. Preu a convenir. Telèfon 649 55 06 58.

* LOCAL COMERCIAL de 65 m2, diàfan, amb 
terrassa de 14 m2 i lavabo amb dutxa, en ven-
da o lloguer. Interessats/ades truqueu al telèfon 
639023365.

* ES LLOGA PLAÇA DE PÀRQUING amb dret a 
compra. Al c/ Sant Joan Baptista, 55 d’Igualada. 
Telèfon 93 804 36 41.

* VENC AMPLI PIS a la millor zona d’Igualada. Gran 
rebedor, 4 habitacions dobles exteriors, saló men-
jador, cuina amb safareig, 2 balcons, 2 lavabos i 
pàrquing. Preu: 299.000 euros. Tel: 639023365.

* VENC 2 TOMBES al cementiri vell d’Igualada. 
Una és una tomba major (x 6 persones), l’altra 
és una tomba menor, situada a 3a fi la. Interessats 
pregunteu per Sandra, telèfon 93 815 73 07.

* CLASES DE RUSO con profesora nativa licencia-
da, com más de 15 años de experiencia. – Clases 
particulares y en grupos para niños y adultos. 
– Clases para niños adoptados en Rusia y Ucra-
nia. Gran experiencia y programa especializado. 
– Clases para empresas. – Traducciones técnicas. 
– Clases de conversación. – Natalia: Tel. 651 813 
804. Horario mañana y tarde. 

* CONSTRUCCIONES GANDÍA. Alicatados, obra 
vista, rebozados y enrayolados, etc. Presupuestos 
sin compromiso. Económico. Teléfono 649 577 
348.

* ES VENEN OUS de gallines camperes. Telèfon 
637 09 30 22.

* ES TRASPASSA, per jubilació, cèntric TALLER 
DE REPARACIONS DE XAPA I PINTURA, plenament 
equipat i operatiu, a Igualada. Condicions i facili-
tats a negociar. Tel. 629 630 673.

* BICICLETA TOT TERRENY en venda (Exotec 2). 
Alumini. Bon estat, pneumàtics nous. 140 euros. 
Tel. 696 94 32 13.
 

* MODA ÍNTIMA NU & NUA. Liquidació TOTAL per 
jubilació. Roba interior home i dona. Sostenidors 
des de la talla 80 a la 130. TOT A PREU DE COST 
I MENYS! C/ Sant Jordi, 3 - Igualada (prop de la 
plaça del Rei).

* COMPTABLE. S’ofereix a hores. Declaracions 
fi scals. Ctes. Anuals. Tancament i Obertura de 
l’exercici, assentaments, etc. Tel. 93 803 78 65.

* TRACTAMENT D’AIGÜES. Especialistes en trac-
taments d’aigües, manteniment de descalcifi ca-
dores comunitat, subministrament de sal a 6,50 
euros/sac, 99,9% rica en sodi. Manteniment 
d’equips de bombes. PREUS IMBATIBLES. Com-
provi-ho sense compromís. Telèfon 608 94 99 66 
(Joan).

* PINTORS. Edifi cis, cases, pàrquings, locals… 
Pressupostos sense compromís i molta experièn-
cia. Telèfon 610 671 121.

* VENDA DE LLENYA de tot tipus. Servei a domicili. 
Telèfon 650 44 50 42 (Lurdes).

* NETEJA D’ESCALES, OFICINES, etc. Informi’s. 
Tel. 610 906 733.

* ATENCIÓ!: Reparació, muntatge i manteniment 
de tot tipus i marques d’ASCENSORS I MUNTA-
CÀRREGUES. Rebaixi la seva quota actual i ob-
tingui un bon servei. Sol.liciti pressupost i veurà 
les nostres ofertes per a comunitats, empreses 
i particulars. Servei per a tot Catalunya. Telèfon 
630.076.279.

* SOLUCIONO PROBLEMES D’ORDINADORS: Mò-
dems, windows, internet, impressores, escàners, 
tot en portàtils de totes les marques, disc dur, 
gràfi cs, CD-DVD, so, ADSL, LAN, routers. 20 anys 
d’àmplia experiència. Telèfon 669 21 84 26.

* ES VENEN, juntes o per separat, DUES PLA-
CES DE PÀRQUING al Passeig Verdaguer. Molt 
a prop dels jutjats. Interessats trucar al telèfon 
696190643.

* ANGLÈS. Professor nadiu i diplomat. Experimen-
tat, 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. Tel. 
93 803 74 57.

* GRAN OFERTA DE SAL!! Especialistes en tracta-
ments d’aigua i manteniments. Tipus:
- Pastilla Berisal de Navarra.
- Saldosa Navarra.
- Ametlla de Torremar. 
- Regina Ametlla, 99% rica en sodi. 
A 6’50 euros/sac de 25 kg, IVA inclòs. Transport 
gratuït. Tel. 608 949 966 (Joan).
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CA LA TALAIA                    Sergi de la Fuente

La ceba grillada
És temps de calçots! En aquests 

freds dies d’hivern i per les nos-
tres contrades, ha esdevingut ja 
tota una tradició fer calçotades. 
Valls com a capital mundial del 
calçot ha exportat arreu la men-
ja de cebes tendres escalivades i 
acompanyades d’una salsa típica, 
la salvitxada. Segur que en som 
molts els que ja l’esperem i d’al-
tres que no en volen ni ensumar. 
De totes maneres, del que també 
estic convençut és que tothom vol 
quedar per fer una calçotada, més 
que res com a excusa de sortir de 
casa i de poder fer d’una trobada 
familiar o amb amics i coneguts... 
Resulta curiós però ningú queda 
per fer una cigronada (que no se 
m’emprenyin els del cigronet de 
l’Alta Anoia), una amanidada o 
una conillada, oi? La gent vol fer 
calçotades i amb aquesta auto-jus-
tificació retrobar-se una bona colla 
entorn d’una taula i compartir una 
estona agradable. Que hi ha res 
millor que això?

Doncs resulta que aquest espe-
rit de “comunió” (comú+unió), de 
bon rotllo vaja, que es respira a les 
calçotades es trenca quan els de 
la ceba s’asseuen en una taula a 
arreglar el país, que bona falta fa! 
I què vol dir ser de la ceba? Aques-
ta nostrada expressió fa esment 
al fet de tenir uns principis i uns 
sentiments fonamentals de catala-
nitat i d’arrelament a la terra. Així 

doncs, els de la ceba, no són més 
que aquells que en major o menor 
grau, estimem Catalunya com a 
nació, tot convivint obertament 
amb respecte i solidaritat a la rea-
litat que ens envolta. 

I els de la ceba, en som l’àmplia 
majoria en aquest país! Només cal 
que un tribunal ens toqui la pera i 
ja veieu que de seguida ens sentim 
ofesos i muntem manifestacions, 
com la del 10-J. Cada vegada se 
senten més veus, dels de la ceba 
i d’altres que no ho són tant, que 
denuncien l’actual situació de col-
lapse general del país: crisi políti-
ca, financera, econòmica i social, 
atur, fracàs escolar, etc... Inclús el 
mateix ex-Molt Honorable Presi-
dent Jordi Pujol, fa una setmana 
afirmava que no veia cap raó per 
oposar-se a la independència com 
a opció valida per a Catalunya per 
a la nostra supervivència com a 
nació, tot reconeixent que no serà 
feina fàcil.

Si ho mirem amb perspectiva, 
podem veure com els de la ceba 
tenim una mateixa arrel, l’estima 
per Catalunya. Així doncs, com és 
possible que la ceba es pugui gri-
llar? Com és possible que d’una 
mateixa arrel, d’una mateixa ceba, 
acabin sortint diferents grills que 
fan que la ceba (el nostre país) no 
acabi de madurar degudament? 
De grills n’hi han i molts, potser 
massa. Per una banda tenim els 

grills que es creuen que els per-
tany el dret de sentir-se de la ceba 
i es creuen que ells sols podran 
alliberar Catalunya: ERC, REAGRU-
PAMENT, SI, CUP... I per altra ban-
da tenim els grills encebats amb el 
sistema actual que els fan preso-
ners del mateix: com CIU i l’ànima 
catalanista del PSC. Massa salvapà-
tries per a un país tan petit...

Potser nosaltres també som 
culpables del fet que hi hagi molts 
grills. Vam tenir una bona oportu-
nitat a les passades eleccions, però 
simplement ens vam conformar 
amb un canvi de govern, en lloc 
de promoure un canvi de sistema. 
Ara no ens posem a plorar com si 
estiguéssim pelant un ceba...

La ceba està grillada, molt gri-
llada! I la salsa (les condicions ac-
tuals) en la que es troba el nostre 
país, té un gust amargant, li falten 
molts ingredients per assolir una 
salsa homogènia, amb el punt just 
de picant i la picada justa, que faci 
que la romescada salsa esdevin-
gui el complement perfecte d’una 
bona calçotada. Si no aconseguim 
redreçar el país i si no som capa-
ços de posar-nos d’acord en les 
coses més bàsiques, correm el risc 
de que els calçots se’ns indigestin 
i a més se’ns repeteixi, deixant un 
mal sabor de boca durant molt de 
temps i els acabem avorrint. 

www.calatalaia.blogspot.com 
//e-mail: calatalaia@gmail.com

POLIFONIES

No, No i No!
“No vull, no puc, això no, tu 

no, no en vull més, no, no i no...” 
Aquest i molts altres són els “nos” 
amb els que freqüentment ens res-
ponen els nens davant les deman-
des dels adults. Sovint són pro-
duïts amb insistència i, fins i tot, 
acompanyats de rebequeries, plors 
i crits que incomoden als pares i 
d’altres adults.

Però cal aturar-nos i pensar 
què ens està dient cada nen amb 
cada “no” que produeix i sobretot 
la importància d’aquest “no” per 
al nen mateix.

El sorgiment del “no” en els 
nens és un pas més en la seva evo-
lució, tan important com la pri-
mera cullerada de farinetes o el 
primer pas. És una etapa del seu 
desenvolupament i, per tant, és 
molt important que aparegui. Sol 
fer-ho entre el primer o segon any 
del nen/a i, de fet, és força fàcil 
d’entendre, ja que és una de les 
paraules que més se’ls diu.

Cal entendre aquests “nos” 
com a intents de separar-se dels 
altres demandants, d’actuar dife-
rent, en definitiva, de ser diferent 
introduint un tall que va a favor 
de la seva pròpia subjectivitat i 
independència dels adults. Forma 
part del camí cap a la formació 
del propi subjecte, d’un ‘jo’ dife-
rent al ‘tu’, de la seva manera de 
ser i d’actuar; i alhora d’entendre 
el món que els envolta. Per tant, 
novament cal aturar-nos i pensar 
que és tan important aquest “no” 
del nen com la resposta que se li 
dóna.

Un cop assimilat el “no” po-
dran obrir les portes al “sí”, a la 
possibilitat d’escollir, d’afirmar-se 
i d’acceptar als altres i les seves 
demandes.

Neus Sebastian
Psicòloga del CDIAP /SAP APINAS.

neus.s@apinas.org

LA MEVA FAMÍLIA Magí Puig

Manuel Puig Roca (38)
Com un noble ideal polític pot 
perjudicar a tercers

Ja he dit que la meva àvia mater-
na, Dolors Riba, era filla de la 

masia de cal Porcater de Clariana. 
Doncs bé, al principi de la guerra 
civil una colla de milicians es pre-
sentaren en aquesta masia de Cla-
riana preguntant pel meu pare. Els 
digueren que allà no hi era. Però 
dubtaren de les seves paraules i 
els van fer un escorcoll. L’hereu de 
la casa, que tenia l’edat d’anar al 
front, perquè no el detinguessin 
no sabia on amagar-se, i ho va fer 
a dintre del dipòsit de la comuna. 
L’escorcoll va ser molt llarg i el bon 
home no podia respirar i va sor-
tir de l’amagatall. En veure’l, els 
milicians li dispararen un parell de 
trets i el mataren allà mateix. Pen-
sarien potser que era el meu pare?

Anys després d’acabar-se la 
guerra civil, un bon dia la meva 
mare va trobar el seu oncle de 
Cal Porcater a la plaça del Mer-
cat d’Igualada, i en preguntar-li 
com estaven l’oncle li va contestar: 
“Com vols que estiguem, buscant 
el teu home ens assassinaren al fill, 
i això per a nosaltres ha represen-
tat un trasbals tan gran que mai el 
podrem pair”.

Aquest fet me’l va explicar la 
meva mare al cap d’uns anys, quan 
jo ja era gran, i després de contar-
me’l em va fer prometre que mai 
acceptaria un càrrec polític. Fins 
ara no cal dir que he complert la 
prometença, i si alguna vegada, 
poques, m’han ofert un càrrec po-
lític o de que consti el meu nom 
en una llista electoral, sempre ho 
he refusat.

El Grup Lacetània
El Dr. Antoni Pous va ser vica-

ri de Santa Maria i l’any 1961, al 

pis dels vicaris de la Parròquia, va 
començar a reunir alguns vespres 
i als dissabtes a la tarda una colla 
de joves i noies amb inquietuds 
culturals. Jo vaig ser un dels mem-
bres d’aquest grup, no cal dir amb 
la vènia i complaença dels meus 
pares.

Cada mes convidava a algun 
intel.lectual català de gran cate-
goria, com per exemple: Carles Ri-
ba, Ferran Soldevila, Pere Bohigas, 
Josep Miracle, Marià Manent, Mi-
quel Coll i Alentorn, Josep Palau 
Fabre, Joan Ainaud de Lasarte, 
Maurici Serrahima, J.V. Foix, Josep 
Iglésies... i també alguns igualadins 
com el poeta Joan Llacuna, el Dr. 
Joan Mercader o l’Antoni Dalmau 
i Jover. Recordo que aquests per-
sonatges eren extremadament 
senzills, arribaven a Igualada amb 
el carrilet i nosaltres els anàvem a 
rebre a l’estació i els acompanyà-
vem a Santa Maria.

També al Grup Lacetània fèiem 
lectures, moltes vegades d’obres 
clàssiques. Recordo molt especial-
ment que en la lectura d’Edip Rei, 
que vàrem fer a la Granja Pla, jo 
em vaig fixar per primera vega-
da en la meva futura esposa, que 
anava acompanyada del seu pare.

També l’any 1962 el Dr. Pous va 
emprendre la publicació de la re-
vista “Textos”, en la qual hi col.la-
boràvem . En la revista es donaven 
a conèixer escriptors i intel.lectuals 
de diferents països. D’aquesta re-
vista en sortiren 9 números entre 
1962 a 1965.

Quan Antoni Pous va marxar 
d’Igualada, els components del 
Grup Lacetània s’incardinaren al 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igua-
lada.

MATISOS Josefa Morón

La filla d’un emigrant desmenteix 
alguns mites del “Vente a Alemania, Pepe”
Em sembla que ara per ara són 

una minoria, molt minoria, els 
joves o no tan joves que han deci-
dit anar-se’n a Alemanya a tre-
ballar. Les xifres parlen d’alguns 
centenars i de formació enginyers 
(que restrictiu!). Molt bona idea 
d’abandonar el sedentarisme labo-
ral i molt bona idea d’adquirir una 
bona experiència professional, 
però hi haurà retorn? Retorn al 
final del procés, retorn monetari, 
retorn de vincles, retorn de cer-
vells o de talent?

Jo he entès en tot moment 
que la demanda d’Alemanya ve 
del fet de tenir-ne una economia 
anèmica, pel que fa a la creació 
d’ocupació, i uns salaris reals es-
tancats fa més d’una dècada, però 
si veritablement necessiten engi-
nyers i d’altres treballadors ben 
qualificats actualment, és degut 
només a problemes demogràfics: 
Ara per ara a Alemanya es jubilen 
més enginyers dels que en realitat 
disposen per fer la reposició. Un 

problema puntual o un problema 
estructural que durarà uns anys?

El cert és que el fenomen con-
trari, joves alemanys cap a Espa-
nya, no es donà perquè quan va-
ren veure les condicions de treball 
i la dependència familiar que els 
generava (fills a casa fins als 30) 
van girar cua cap al seu país.

En el 1950-1970, el 10% dels 
espanyols va haver d’emigrar. El 
meu pare guanyava més del doble 
fent menys feina. Sí, eren perso-
nes sense estudis superiors però 
no analfabets ni ignorants. Val la 
pena recordar que als anys 50-70 
als que ens referim, l’educació no 
era una eina universal i acabàvem 
de passar una guerra civil. La mà 
d’obra no podia tenir una forma-
ció elevada, ara bé, quan a poliva-
lència passaven la mà per la cara 
als polivalents i versàtils actuals, 
i un bon tros. Menys fums, que 
sembla que la generació de treba-
lladors polivalents sigui un invent 
actual!

El meu pare, com tants d’al-
tres, no va tenir prou amb Ale-
manya i també va anar a França i 
Suïssa (cantó alemany), i finalment 
va aterrar a Catalunya. Alemanya 
era, al seu temps, el que ara és la 
temptació d’Espanya per el Marroc 
i la resta d’Àfrica. Les divises que 
aportaren van ajudar molt a aixe-
car el país; no he escoltat mai un 
bon reconeixement per a aquests 
“gastarbaiter”, treballadors con-
vidats... a treballar però no a que-

dar-se, però que amb el seu esforç 
i a l’estranger van ajudar a aixecar 
el país. La majoria retornà i recons-
truí la seva vida .

Els moviments migratoris són 
un fenomen universal i s’ha do-
nat en tots els temps per causes 
múltiples. De moment no crec que 
sigui el cas, però si ho és només 
se m’acudeix que no s’encari en 
solitud i s’utilitzin els mitjans tec-
nològics per mantenir viu el vincle, 
en la mida que sigui possible.

De moment anirà a Alemanya 
una minoria --la lliure circulació 
de persones no és real--; la qualifi-
cació formativa no és comparable 
contextualment, i no podran estal-
viar com a l’època de l’emigració 
dels 60. Serà una emigració que 
deixarà vincles febles a Espanya o 
Catalunya, la qual cosa produirà 
menys dolor familiar i social; es 
veurà fortament afavorida per les 
millores en transport i comunica-
ció; no serà una emigració mas-
culina d’entre 30 i 40 anys i amb 
convenciment de retorn. 

Em queda un regust desa-
gradable després de la visita de 
la Merkel (reencarnació de la 
Thatcher). Quin mal rotllo tot ple-
gat. 

Sí, la situació laboral actual és 
de vergonya, però millor no ens 
posem apocalíptics i val més que 
tinguem preparada la maleta i a 
mà per si cal fer-la servir. 

Es traspassa 
restaurant “amb 
jardí” al centre 

d’Igualada
669 887 610

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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COSES PETITES Jordi Dalmau

Abans i ara

Al polígon industrial de Les Comes, fa uns dies vam fotografiar un sot 
de grans dimensions enmig de l’asfalt que es trobava pendent de 

tapar des de feia mesos. És a la cruïlla dels carrers Gran Bretanya i França. 
En les dues fotografies podreu veure com estava i com ha quedat després 
d’haver-lo tapat. Sembla que ha quedat bé i esperem que no es torni a 
obrir.

Tapa de 
claveguera 
perillosa
Un lector ens ha demanat que 

parlem de l’estat en el qual es 
troba aquesta tapa de claveguera i la 
rasa que fa temps que va enfonsant-
se. La fotografia correspon al carrer 
Òdena (davant del núm. 121), i con-
vindria solucionar-ho perquè molts 
vehicles hi poden tenir problemes. 
També una mica més avall, a la cru-
ïlla amb el carrer Capellades, estan 
pintant els passos de vianants però 
l’asfalt es troba en molt mal estat, i 
per tant els ensurts dels conductors 
també sovintegen.

Més sots al barri del Rec

La següent fotografia correspon al carrer Llagasta (cantonada Sant 
Antoni de Baix). Els camions segurament han provocat els sots pro-

funds que podeu veure i convindria passar-hi les màquines. De fet, al 
llarg del carrer Sant Antoni de Baix, l’asfalt es troba en molt mal estat i si 
hi passeu, notareu els sotracs que fan els vehicles i sobretot les motos.

Quan 
acabaran 
la vorera 
del nou 
ambulatori?
Un altre lector ens ha dema-

nat que parlem d’aquests 
pocs metres de vorera que han 
quedat sense arranjar. És al car-
rer Bèlgica.

EL TERRAT Eduard Creus

Nens furtats
Durant l’època en què vàrem 

esta sota el jou de la dictadura 
franquista, fuetejats per la repres-
sió i per la privació de les llibertats 
bàsiques, les desaparicions d’ho-
mes i de dones, considerats ene-
mics del règim van estar a l’ordre 
del dia. No obstant això, les des-
aparicions no van afectar només 
als adults. Recentment, una inves-
tigació ha revelat que centenars 
de nens i nenes van ser literalment 
robats dels seus pares, sense que 
aquests en tornessin a saber mai 
més res. 

A mesura que les províncies de 
l’estat espanyol van anar sucum-
bint a l’avançament de les tropes 
franquistes, les presons van es co-
mençar a omplir de persones que 
havien romàs fidels a la Repúbli-
ca. Convents, fàbriques i escoles 
es van habilitar com a camps de 
concentració o improvisades pre-
sons per donar cabuda als oposi-
tors al nou règim. Entre aquests 
presoners hi havia un número con-
siderable de dones. Dones amb 
un ferm compromís cap els seus 
ideals, dones militants de partits 
polítics d’esquerra o, senzillament, 
dones que eren l’esposa, mare o 
germana d’un republicà. I nens, 
molts nens que van néixer o que 
van ingressar a la presó amb les 
seves mares i que van passar els 
primers anys de la seva vida privats 
de llibertat per ser fills de “rojos”. 
Aquests nens estaven confinats 
fins que les seves mares o bé eren 
afusellades o bé sortien en lliber-
tat. Tot i així, l’edat màxima fins 

la qual els infants podien ésser a 
la presó eren els 3 anys. Si el pare 
també era a la presó o havia mort 
durant el conflicte i la mare no 
comptava amb cap altre familiar 
o amistat que pogués tenir cura 
de la criatura, llavors el seu destí 
era un hospici de l’Auxili Social o 
un col.legi religiós. Això, més que 
una solució era el desencadenant 
d’una tragèdia, perquè de tothom 
era sabut que quan un nen feia 
cap a una d’aquestes institucions, 
els familiars li perdien la pista del 
tot. I si al cap d’uns anys tornaven 
ho feien totalment transformats, 
mostrant un profund odi pels ide-
als dels seus pares i una imposada 
vocació religiosa que de més grans 
els conduiria cap a vestir l’hàbit 
de monja o, de capellà. Entre els 
personatges obscurs que teixien 
l’entrellat pels quals aquests nens 
eren separats dels pares hi havia el 
cap dels serveis de psiquiatria de 
l’exèrcit, el doctor Antonio Valle-
jo-Nagera. La formació adquirida 
en congressos de l’Alemanya Nazi 
el va dur a realitzar un seguit d’ex-
periments amb dones recluses de 
la presó de Màlaga a les quals va 
arrabassar els fills argumentant 
que volia alliberar-los de les idees 
comunistes que els inculcarien les 
seves mares. 

Un altre segment de dones 
que es van veure afectades per 
la sobtada desaparició dels seus 
nadons van ser les joves mares sol-
teres sense recursos, i privades de 
l’aixopluc familiar. Aquestes noies 
eren convenientment adreçades 

cap a pisos i cases d’acolliment si-
tuats arreu de la península, on se 
les feia treballar de valent, a can-
vi de res, fins que arribava l’hora 
d’infantar la criatura. Aleshores, 
el personal sanitari, religiós o laic, 
s’encarregava de furtar els nou-
nats per vendre’ls a matrimonis 
estèrils. Normalment es tractava 
de persones molt ben relaciona-
des i òbviament amb una lleialtat 
cega envers del govern feixista. 
Entre les “celestines” que acolli-
en a aquestes noies per després 
endur-se els seus fills hi ha Maria 
Gras, membre de l’alta burgesia 
bilbaïna i sobre la qual pesen cen-
tenars d’acusacions de mares que 
encara avui no han pogut trobar 
els seus fills o filles. 

Ara, 36 anys després de l’ar-
ribada de la democràcia l’Audi-
ència Nacional ha admès a tràmit 
multitud de querelles de dones 
que en el seu dia van ésser vícti-
mes de les pràctiques del doctor 
Vallejo, o dels enganys de la Sra. 
Gras i d’altres de la mateixa mena. 
Afortunadament, no han adduït 
que els delictes ja han prescrit i 
les denúncies podran seguir el seu 
curs legal. Els que sí que han finat 
són els culpables, però de conti-
nuar vius s’haguessin acollit a la 
clemència social, atès el seu estat 
d’avançada edat, alguna malaltia 
o un fingit penediment per haver 
fet allò que elles o ells creien que 
seria el millor per aquella maina-
da. educrevi@telefonica.net.

LA CRUÏLLA Josep Maria Mas i Busqué

Per retornar el somriure
Feia goig, dissabte passat, el 

saló d’actes del Col·legi de les 
Escolàpies, ple de gom a gom. S’hi 
celebrava un sopar. Però no pas un 
sopar qualsevol, d’aquells que les 
colles d’amics o simplement amb 
la família, solen celebrar en aquest 
dia i a les hores foscants de tras-
pàs cap al diumenge. Era el Sopar 
de Mans Unides amb què comen-
çava la seva campanya anual, la 
52a Campanya contra la Fam en el 
Món. Una trobada per acabar de 
sensibilitzar els que, acudint a una 
cita així, se suposen ja motivats 
per la causa. Sortosament cada 
vegada són més, fins al punt que 
els assistents vàrem superar amb 
escreix les previsions dels entusi-
astes i abnegats organitzadors: 
la delegació local d’aquesta ONG 
catòlica que cada any ens proposa 
col·laborar a fer possible uns pro-
jectes d’ajuda als més pobres, amb 
primacia de les propostes que van 
a l’arrel d’aquesta injustícia mun-
dial que clama al Cel, i que sorgei-
xen dels llocs mateixos necessitats.

La Cimera Mundial sobre Ali-
mentació de l’any 1996 es va pro-
posar reduir a la meitat la fam en 
el món; avui, al 2011, hi ha encara 
més milions de famolencs. Vergo-
nya ens hem de donar, correspon-
sables com som tots en un món 
globalitzat, de que cada any Mans 
Unides, i les altres ONGs, hagin 
d’anar trucant i tocant els cors dels 

generosos donants davant les rè-
mores dels responsables dels re-
cursos que Déu Nostre Senyor ha 
posat per a tots. Mentre no arriba 
--repeteixo: quina vergonya!-- la 
solució global i total, la caritat, 
que ben entesa és amor compas-
siu, de “patir amb”, hi va donant 
resposta ja que, com diu el lema 
de la campanya d’enguany, “El seu 
demà, és AVUI!”. 

En aquest sentit va ser espe-
rançador el testimoni de la reli-
giosa Cristina Antolín, germana 
dominica, metgessa i cirurgiana, 
que ens va explicar la seva tasca 
al Camerun, on gràcies a l’esforç 
comú de les diferents rames do-
minicanes --ai que bé allò de “la 
unió fa la força!” davant tantes 
energies perdudes amb el cadas-
cú pel seu cantó-- han muntat un 
hospital amb tots els ets i uts, amb 
atencions i fins i tot sense llistes 
d’espera! Fan també tasca promo-
cional amb divulgació de tècni-
ques i possibilitats per a poder te-
nir un “modus vivendi” autònom 
de les persones que no el tinguin, 
ben “regat” amb microcrèdits que 
van retornant. Que bé, oi? Lluny 
queda allí aquell paternalisme de-
gradant, canviat per aquest cop de 
mà per a sortir-se’n amb protago-
nisme personal.

La intervenció de la germa-
na Cristina contrastava amb les 
visions derrotistes en les que fà-

cilment caiem, sobretot quan es 
tracta d’aquest gravíssim escàndol. 
Només començar ja ens va mostrar 
les belleses del país on treballa 
i dóna testimoni de la Bona No-
va de Jesús, amb paraules i fets 
com va fer ell, i sense amagar la 
greu problemàtica del país, inclosa 
la ineficàcia del govern, va donar 
una mirada positiva, allò de l’am-
polla mig plena en lloc de quedar-
se amb l’altra meitat buida. Tot un 
capteniment exemplar, i tot, com 
deia ella mateixa a l’acabar: “per 
retornar el somriure”. Per retor-
nar-lo als pobres, clar; però també 
als rics, diria, ja que la nostra rialla 
no estarà ben fonamentada i no 
serà plena fins que tothom pugui 
viure tal com Déu mana.

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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DIJOUS, TEMES NOUS Peius Cotonat

Quina és la diferència entre un 
banc i una caixa d’estalvis?
En aquests difícils temps, ame-

naçats per una crisi, qualsevol 
esdeveniment relacionat amb les 
entitats de crèdit, siguin bancs o 
caixes contribueix a crear inquie-
tud entre la població ja prou pre-
ocupada per aquests infausts esde-
veniments. Unes quantes fusions 
entre vàries caixes i el fet de que 
aquestes es poden convertir en 
bancs ha causat un gran atribola-
ment. Però, com és natural, són 
molts els que es demanen, abans 
de tot, quina és la diferència entre 
bancs i caixes, a més del nom que 
llueixen.

L’Enllaç, sempre al servei dels 
seus avisats lectors, procurarà 
treure’ls de dubtes en tal bàsica 
qüestió.

Una història aclaridora
Les caixes d’estalvis es varen 

constituir al s. XIX per ordre mi-
nisterial com a instrument per a 
fomentar l’estalvi de les classes 
populars i combatre els abusos 
dels prestamistes privats. Per això 
se’ls pot qualificar com a entitats 
sense ànim de lucre. Es va regular 
una llei segons la qual les caixes 
estarien obligades a destinar els 
seus beneficis anyals a un fons de 
reserva i ensems atendre a neces-
sitats socials. Se’ls obligà a deixar 
un mínim del 50% dels beneficis a 
reserves per assegurar avatars pre-
sents i futurs, mentre la resta es 
destinaria a obres socials tal com la 
conservació del patrimoni històric i 
artístic, ajudes a grups socials des-
favorits, proveïment d’habitatges, 
cultura, esport, etc. Per contra, els 
bancs són entitats amb lucre i dret 
a repartir els beneficis entre els 
accionistes al terme de l’exercici 
econòmic o a invertir-los en el que 
ells creguin oportú.

Això no és obstacle per l’exis-
tència de veus crítiques que qüesti-
onen l’interès social real de moltes 
de les iniciatives que porten a ter-
me les caixes. Són opinions que tit-
llen les accions de les obres socials 
de mer instrument de marketing, 
quina finalitat és rendir benefici 
i reforçar la seva imatge, encara 
que siguin efectes indemostrables 
i opinions poc sustentables.

A l’any 2007, el percentatge 
que va passar a reserves de les 
caixes d’estalvi d’Espanya assolí el 
82% dels seus beneficis, mentre 
que el 18% restant es dedicà a 
obres socials. A més d’això, aques-
tes iniciatives socials van crear més 
de 36.000 llocs de treball, que, 
malauradament, ara s’estan des-
truint amb les fusions.

Evolució amb el pas 
del temps

La inversió en obra social de les 
caixes s’ha modificat amb el temps, 
degut a les noves demandes de la 
societat. Fins als anys 60, estava 
orientada cap a les necessitats bàsi-
ques de la població més desfavori-
da, amb tasques benèfiques i assis-
tencials, com l’assistència sanitària, 
aliments per a indigents, atenció 
a nens desnodrits, rehabilitació de 
mutilats, etc. Es tractava de facili-
tar l’accés de gran part de la po-
blació a una seguida de necessitats 
bàsiques que l’Estat no cobria. A 
partir dels anys 70 i finals dels 80, 
en emergir l’estat de benestar, el 
paper assistencial i benèfic de les 
caixes passà des de l’Obra Social als 
àmbits culturals i educatius, com 
col·legis, biblioteques, sales d’ex-
posicions, reconstrucció d’edificis i 
d’obres d’art, etc. 

El model de gestió

Una altra de les qüestions que 
distingeix a un banc d’una caixa 
és el model de gestió emprat per 
cadascun  

Les caixes d’estalvi, en ser so-
cietats sense ànim de lucre, no 
tenen propietaris, sinó gestors. 
A més, no cotitzen en borsa, pel 
qual no poden ser adquirides per 
capital privat. 

Les caixes estan sotmeses al 
control de la comunitat autònoma 
on radica la seva seu social, i els 
òrgans gestors solen elegir-los els 
poders públics. Les caixes que ope-
ren en una comunitat sense tenir 
el seu domicili social en ella, han 
de realitzar inversions en obra so-
cial en aquesta comunitat i cal que 
siguin  proporcionals als recursos 
que capten en la zona. Per la seva 
part, els bancs els dirigeixen i ges-
tionen un consell d’administració 
elegit per la junta d’accionistes. 

Un altre tall distintiu entre 
ambdós tipus d’entitats rau en el 
nombre d’oficines i sucursals a es-
cala nacional que pot gaudir una 
caixa en front a les que pot tenir 
un banc. Està clar que la presèn-
cia que té una caixa dins la seva 
comunitat d’origen, sempre pot 
avantatjar a un banc en clientela 
i sucursals, que sol ser forà, enca-
ra que, en compensació, el banc 
gaudirà de sucursals per tota la 
geografia nacional. No obstant, 
després d’anys de polítiques d’ex-
pansió, bon nombre de caixes han 
ampliat el radi d’acció en gairebé 
igual mida que els bancs.

De tota manera cal fer no-
tar que, a causa de l’exagerada 
expansió hipotecària que acabà 
a finals del 2007 amb l’explosió 
de la bombolla, ara aquest sector 
econòmic es troba amb un excés 
d’oficines, i aquesta és una de les 
causes de les fusions que portarà 
a minvar el seu nombre... i el del 
seus empleats, que tal vegada cal-
drà amortitzar amb prejubilacions 
des dels 52 anys.

L’actitud dels clients
Quan hom necessita contractar 

els serveis o productes d’una enti-
tat financera, pocs són quins basen 
la seva decisió en funció de si és 
una caixa d’estalvis o un banc. Tal 
dubte pot desaparèixer si es porta 
a terme la conversió de caixes en 
bancs. Per ara, la més decidida a 
la conversió és “la Caixa”. De to-
ta manera, per ara, l’esmentada 
conversió per imposició legal, està 
encara pendent de molts detalls 
a resoldre. Per això cal comentar 
quines són les raons de treballar 
com a clients de bancs o caixes, 
atès a que les gestions que es por-
ten a terme en una o altra, són 
molt similars i l’únic que varia és 
el nom i el destí al que van a pa-
rar els seus beneficis anyals, cosa 
que, si bé hauria d’avaluar el cli-
ent, en realitat poc li importa. Per 
aquestes raons el que decideix són 
les condicions econòmiques, els 
tipus d’interès i altres qüestions i 
aspectes de menor importància, 
tal com la proximitat a la seva llar 
i el tracte i eficiència dels empleats 
que l’atenen. 

Peiusc@hotmail.com.

CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

El sol com a símbol
Ja sabem que el sol tot ho 

il·lumina i amb el seu esplendor 
dissipa la fosca. El sol té una in-
tensa llum pròpia, projecta calor i 
desprèn una multitud d’ones que, 
a més, algunes arriben a travessar 
el nostre planeta de manera cons-
tant, per quin misteriós efecte?

Si el sol s’apagués, la vida no 
seria possible. El sol treballa sense 
defallir. Al matí el sol fa brillar els 
pobles i la natura; al vespre, des-
prés del crepuscle, el sol s’amaga 
darrera l’horitzó. El sol no para 
mai. No descansa però deixa des-
cansar. El sol, de nit s’amaga a la 
vista per donar-nos repòs, mentre 
segueix il·luminant amb la seva 
llum a gent que ja han descansat.

El sol és constant i precís i de 
la seva llum, calor, energia i pre-
cisió en depèn la vida del planeta. 
El sol que ara s’amaga, demà ens 
tornarà a despertar il·luminant el 
territori i omplint-lo de vida. Men-
tre uns dormen, altres treballen 
il·luminats pel sol que, en el seu 
afany laboriós, no dorm ni descan-
sa. I d’això fa milers d’anys. 

El sol és necessari per a l’home 
i per a tots els éssers que habiten 
la terra. Les riqueses ocultes que 
ara fruïm, el carbó, el petroli o 
el gas, són obra únicament de la 
influència del sol que, fins fa poc, 
amagats a la terra, la natura te-
nia un equilibri perfecte que final-
ment hem alterat.

Sent tan precís i generós per a 

la vida de l’home no val per a la vi-
da de l’esperit, que tenim tan obli-
dada i confusa. Per aquesta brilla 
un altre sol: el sol de la Paraula 
de Déu, que és llum que il·lumina 
l’esperit de l’home fent que aquest 
conegui els tresors de la saviesa i 
la ciència de Déu. És un reflex de 
l’eterna Llum, un resplendor més 
radiant que la llum del sol, doncs 
a la llum de migdia li arriba la nit, 
mentre que la llum de la paraula 
de Déu, no té crepuscle ni posta. 
Estén els seus raigs intensos d’un 
cap a l’altre de la terra i a tots els 
qui l’acullen amb alegria de cor 
els omple de béns, de salut, vida i 
santedat.

La paraula de Déu és neces-
sària per a la vida de l’esperit, és 
llum que il·lumina la foscor, dóna 
vida a l’ànima, calor al cor i ener-
gia a l’esperit. Ens ensenya a en-
tendre les Escriptures.

L’home pot tenir grans conei-
xements en la ciència humana, àd-
huc conèixer perfectament la lle-
tra de l’Escriptura, però cap ésser 
humà, sense intervenció divina, no 
pot comprendre l’esperit de l’Es-
criptura. Conèixer i comprendre 
la Paraula de Déu és un do d’un 
valor incalculable.

Aquest llenguatge pot sonar 
difícil i fora de to, però si en la 
nostra vida no hi ha un retorn, 
una conversió al designi que Déu 
ens té marcat, ho tenim mal parat. 

LA TEVA BIBLIOTECA Biblioteca Central

Busques feina?

Currículum, entrevista de per-
sonal, procés selectiu, oposi-

cions... Sovint buscar feina porta 
molta feina! Per fer-te el camí una 
mica més planer a la Biblioteca 
trobaràs un seguit de recursos tant 
en suport paper com en línia.

Pots començar aquest procés 
amb dos títols: El lenguaje corpo-
ral: proyectar una imagen positiva 
i El arte de saber venderse, per 
causar una bona impressió. Des-
prés pots continuar amb la con-
sulta de llibres més pràctics que 
et serviran en tot aquest procés, 
com Las reglas del curriculum vi-
tae eficaz i Realizar entrevistas de 
trabajo.

A part dels recursos en paper, 
la Biblioteca també compta amb el 
servei d’Internet i +, 13 ordinadors 
equipats amb ofimàtica des dels 
quals pots accedir a la selecció de 
webs que t’oferim sobre el tema. 

Aquests ordinadors disposen d’ofi-
màtica i programes com el micro-
soft word, amb els quals podràs 
redactar el teu currículum o fer la 
carta de presentació. 

Si la teva opció és trobar feina 
a l’administració pública i et pre-
sentes a oposicions, el fons de la 
Biblioteca compta amb temaris de 
tota mena per anar-les preparant: 
auxiliars administratius, policies, 
bombers, metges, professors, bibli-
otecaris... Les edicions més noves 
estan excloses de préstec perquè 
les puguis consultar i, si vols, fer-
ne fotocòpies. La resta d’edicions 
d’aquests temaris estan disponi-
bles. Finalment, per acabar de pre-
parar-te tens al teu abast una bo-
na selecció de testos psicotècnics.

Si véns a la Biblioteca, esperem 
que ho tinguis tot una mica més 
fàcil.

b.igualada.c@diba.cat

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
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CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i FelipLA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

Coses positives i coses negatives
Com la vida mateixa, només que 

si fem dues passes endavant i 
tres endarrere no anirem enlloc; 
per això cal que tothom actuï cor-
rectament i ara com ara només 
veiem i sentim bestieses. Una de 
les coses que ja no “van a l’hora” 
és el rellotge que hi ha a la façana 
dels Jutjats d’Igualada... A part de 
que no té cap número, les seves 
manetes no marquen l’hora ofici-
al, deuen marcar l’hora a que va la 
Justícia, però com que la Justícia té 
els ulls tapats, tant li deu fer quina 
hora és... i així ens va, però a part 
resulta que les tres banderes que 
onegen a la façana estan descolo-
rides i estripallades, tal com està 
Espanya?... A veure quan es posen 
a l’hora. Perdoneu, però algú ho 
havia de dir...

Un tros més amunt, seguint pel 
Passeig, el nostre magnífic Passeig, 
trobem les obres del Nou Casal de 
la gent gran, i l’oficina d’Acció So-
cial de la Generalitat, on ja s’està 
fet l’enderroc i comencen a prepa-
rar els fonaments. Això és positiu, 
i encara que amb retard, ja estem 
veient el moviment que tothom 
volia. Espero i desitjo que el gran 
dèficit deixat pel tripartit no hagi 
perjudicat el compte on hi tenen 
els diners per pagar-ho. Per cert, 
el tripartit es gasta tot i més, i ara 
encara vol fer veure que és el pre-
sident Mas qui exagera, que ells ja 
ho feien bé.... Home!, quina poca 
categoria que tenen i quina poca 
talla ètica i moral que fan servir. Es 
passaran tota la vida dient que la 
culpa de tot la té CiU... És deplora-
ble el seu comportament, i a més 7 
anys són molts per poder encarrilar 
la situació, o simplement no mal-
gastar. Segurament que de l’atur, 

la mala situació de les empreses i 
que la majoria dels autònoms han 
plegat, també en té la culpa CiU, i 
de la grip també... Suposo que les 
persones amb tres dits de front ja 
els hi veuen la cua... o és el “plu-
mero”?

Una cosa també positiva que 
he pogut veure aquesta setma-
na, el dissabte en concret, va ser 
l’edifici de l’escola Garcia Fossas, 
manoi! Ha quedat bé, és clar que 
l’edifici ja estava ben fet, però qui 
ha dirigit les obres de remode-
lació, pel que es veu, en sabia, i 
més quan parlem del nou gimnàs, 
genial! Que una obra tan simple 
estigui tan encertada... Segur que 
no és el mateix arquitecte que va 
fer l’IES Mercader, segur que no. 
Han sabut posar-lo en el lloc just 
i sense malmetre l’edifici, ni treu-
re la llum de les aules. En fi, que 
està molt ben situat i lluminós. 
Penso que no es podia fer millor. 
Em sembla que l’única pega que 
vaig veure és que les persianes de 
les finestres són fixes, no es po-
den moure, i això comporta menys 
llum a les aules, però és clar, pot 
ser que així duraran molts anys, al 
no poder-les moure, i quasi segur 
que també caldria encendre els 
llums a les aules. De fet, els fluo-
rescents consumeixen més quan 
s’engeguen. Felicitats a la comu-
nitat de l’escola, i no deixeu de 
treballar plegats, pel bé comú i 
sobretot pels alumnes, que cal que 
els digueu que, fa 15 anys, quasi 
no hi havia alumnes, ni mitjans, i 
ara, amb la bona voluntat de tots 
plegats, teniu un edifici i uns es-
pais immillorables. Treballeu per 
mantenir el nivell i ensenyeu a les 
futures generacions que aniran en-

trant que cal estar units i treballar 
en equip, i així podreu mantenir el 
nivell assolit, però que els profes-
sors també estiguin a l’alçada, que 
l’edifici només és el contenidor, 
però l’important és el contingut, i 
això només quedarà palès quan de 
la vostra escola surtin els infants 
preparats, amb els millors coneixe-
ments. Molt encert i sort!

Una cosa que la gent no troba 
gens positiva és la manera com 
esporguen els arbres del Passeig. 
Sí, la gent veu que quasi cada any 
esporguen una bona part dels ar-
bres, però que ho fan deixant les 
branques rectes amunt, mirant cap 
al cel, i així cada any van retallant 
més la possible ombra que feien. 
Deixant despullats els arbres no-
més aconsegueixen que el sol cai-
gui sense cap protecció damunt 
dels caps dels vianants. Mai havíem 
tingut un Passeig tan despullat. 
Segurament els tècnics del nostre 
ajuntament donaran una explica-
ció, però ara no la sabem, per tant 
els ciutadans es remeten al que 
veuen en altres ciutats que tenen 
un Passeig i que també tenen om-
bra. De fet, totes les explicacions 
que poden donar no ens podran 
fer canviar la visió que dóna un 
Passeig pelat, amb les branques 
mirant amunt com aquell que cla-
ma al déu Sol, quan “Déu” ens va 
donar els arbres per guarir-nos del 
sol, quan escalfa tant... Potser els 
nostres tècnics no ho saben i són 
d’aquells que van a la platja no-
més a prendre el sol.... No sabeu 
que l’ombra és necessària? Que 
algú ens vol fer fora del Passeig a 
l’estiu? Quins interessos hi ha dar-
rera d’aquesta “esporgamenta”?

L’ESBARJO Sebastià Borràs

Proximitats
Ben segur que si ho preguntés-

sim als jovenets de primera 
volada ens respondrien que, això 
de les proximitats, pot ser cosa 
molt bona. Àdhuc pensant en les 
possibilitats d’intercanvi de dades 
en aules d’exàmens escrits. Vist 
des de l’altra banda, especialment 
moralista, altres de més granats 
podrien adduir allò de la dita cas-
tellana: si l’home és foc i la dona 
estopa, passa el diable i “sopla”. 
L’incendi per proximitat tindria 
molts números d’esdevenir fort, 
en aquest cas.

Un altre tipus de proximitat, a 
casa nostra, fou i encara hi ha qui 
diu que dura, la de l’administració 
vers l’administrat. I per molt que 
un fos partidari de que l’adminis-
tració, com menys visible millor, 
aquesta, en general, més aviat 
tendia a tutelar quantes més ac-
tivitats millor, amb la subsegüent 
aportació dels experts adients. 
Ara, arribades les vaques flaques, 
talment com una maledicció bí-
blica, n’hi hagueren que guanya-
ren vots amb la promesa electoral 
que, cas de guanyar, aprimarien 
l’administració fins deixar-la gaire-
bé anorèxica però amb nervi sufi-
cient. De passada l’estat s’hi apun-
tà i congelà sous i pensions per 

tal que, ja que no hi hauria tanta 
proximitat, també s’aprimarien 
les despeses. El què passi a partir 
d’aquí, puges energètiques reco-
negudes incloses, ja serà una altra 
història. Era, però, un altre tipus o 
estil de proximitat que menava a 
la resurrecció, per exemple, de les 
vegueries. Ara, alguns ja han pro-
posat fins i tot una reducció de les 
comunitats autònomes a condició, 
faltaria més, que no siguin les que 
ells manen com a seves. També es 
veurà.

A l’Egipte de tradicions mil.le-
nàries s’ha produït una proximitat 
molt segle XXI. De mar a canal i de 
canal a mar. Un fet a les antípodes 
de les autonòmiques. I molt més 
baratet si s’hi fixen els qui diuen 
que val un dineral mantenir-les; 
sobretot si una vegada fets els 
traspassos no s’elimina el tinglado 
central que encara aspira a con-
trolar el què sigui. Resulta que les 
masses, almenys els primers quinze 
dies, han deixat de ser imbècils i 
s’han passat a la proximitat tecno-
lògica. S’han mobilitzat espontàni-
ament i mai tan ben dit, ja que ho 
han fet per mòbil i amb missatges 
multidireccionals. El mòbil? Fer fo-
ra un president gairebé perpetu el 
qual tendia a perpetuar la nissaga.

No deixa de ser curiós que els 
descendents dels criats dels fara-
ons s’hagin acollit a una xarxa in-
visible per passar-se informació i 
fotos sobre l’estat de la revolta i 
les crides a seguir lluitant. A l’estat 
no li quedà més remei que provar 
de deixar-los incomunicats tancant 
les connexions de les xarxes. Poca 
cosa a pelar. Una vegada un expert 
sostenia la teoria que quanta més 
quantitat de mòbils en moviment, 
especialmente si uns quants tenien 
connexions via satèl.lit, la inter-
connexió entre uns i altres queda-
va garantida per la xarxa que ells 
generaven. Altrament, l’estat tam-
bé es veuria afectat pels talls de 
comunicacions. La proximitat dels 
egipcis del nord amb els del sud i 
de l’est amb els de l’oest quedava 
garantida i les consignes d’acció 
i ànim anaven d’un cap a l’altre 
del país fins convergir en la plaça 
Tahrir, on es repel.lien els intents 
dels addictes al president Hosni 
Mubarak de fer-los fora.

Ha quedat demostrat, doncs, 
que la proximitat segle XXI, grà-
cies a la tecnologia, és un fet a 
nivell mundial. Aquí encara hi ha 
qui s’esvera per si li treuen mono-
polis.

Cants de llibertat que 
esclaten al gessamí
Farts de règims dictatorials, d’ex-

trema pobresa i de repressió, 
amb no tan sols manca de demo-
cràcia sinó sobretot manca de 
desenvolupament, els joves de les 
societats àrabs del nord d’Àfrica, 
uns joves amb estudis universitaris 
que no han tingut els seus proge-
nitors, han posat contra les cordes 
les monarquies o dictadures dels 
seus països. 

Front l’estupor del món sencer 
que ha deixat al món occidental 
ben descol·locat, 11 milions de tu-
nisians han sacsejat 350 milions 
d’àrabs deixant bocabadades les 
cancelleries de les antigues me-
tròpolis. Ningú no es pensava que 
uns manifestants desorganitzats 
aconseguirien tombar 23 anys de 
dictadura d’un règim àrab i ma-
grebí que ho tenia tot molt con-
trolat, on Ben Alí comptava amb 
el suport de França. Però avui el 
dictador i la seva odiada esposa 
han hagut de fugir en avió, el pa-
ís té llibertat d’expressió, tots els 
presos polítics han estat alliberats, 
inclosos els islamistes, l’oposició a 
l’exili ha tornat per la porta gran i 
s’han requisat totes les propietats 
del clan dels Ben Alí. 

Estem assistint a l’anomenada 
pels mitjans de comunicació Re-
volució del Gessamí (flor associa-
da al món àrab), seguint la moda 
dels colors, com ara la de les Roses 
a Georgia, la Taronja a Ucraïna, 
la dels Tulipans a Kirguizistan, la 
del cedre al Líban o la del Safrà a 
Birmània...

No sé si la que s’està donant 
a El Caire seria la de color porpra 
(per la cèlebre pel·lícula de Woody 
Allen), però en tot cas ens remet 
a les millors revolucions dutes a 
terme pel poble.

No té res a veure ni amb la 
revolució de l’Iran de 1979 ni les 
més recents. Avui no colaria que 
imposessin una mena de Jomeini 
tret de la màniga per l’imperi des-
prés de la gran revolta popular per 
destronar el Sha de Pèrsia i que va 
establir un règim teocràtic que va 
suposar una autèntica massacre 
contra el poble que s’havia alçat 
per la democràcia i les llibertats.

El poble egipci tampoc no vol 
saber res de la intervenció d’occi-
dent. Ni del qui fou Premi Nobel 
de la Pau Mohamed Al Baradei, 
doncs no obliden que va ser qui 
va signar que a Iraq hi havia armes 
de destrucció massiva i que en va 
justificar la invasió nord-america-
na en aquell país que ha acabat 
destrossat i sense que s’hagi pogut 
comprovar l’existència d’aques-
tes armes... Avui dia els joves han 
pogut fer servir les xarxes socials 
d’internet, telèfons mòbils, google 
i twiters per informar-se i comu-
nicar-se. Tenen també una valuo-
síssima eina com és la cadena de 

televisió Al Jazeera, un canal que 
ha pogut proporcionar una altra 
versió diferent dels fets oficials, 
una informació amb la que els ciu-
tadans i ciutadanes d’Egipte s’han 
pogut formar una opinió pròpia, 
sense fanatismes ni dirigismes. 
Perquè aquesta no ha estat una 
revolució religiosa, tot i que el po-
ble ha fet palesa la seva religiosi-
tat fins i tot compartint les seves 
pregàries a la plaça Tahrir (plaça 
de l’Alliberament). Cadascú amb la 
seva religió, però la religió no ha 
estat motiu de confrontació com 
pretenien els que van provocar el 
conflicte a l’església copta recent-
ment (s’ha comprovat que va ser 
una provocació de la policia secre-
ta). Al contrari, en el decurs de les 
concentracions de milers i milers 
de ciutadans i ciutadanes d’Egipte, 
cap església ni cap mesquita no ha 
sofert danys, ni tampoc el Museu 
Egipci, que tanta història amaga 
dintre les seves parets. El poble és 
savi i coneixedor de ser el veritable 
bressol de la cultura de la humani-
tat, del que n’és dipositari, per ai-
xò, des de la mateixa plaça Tahrir, 
els mateixos manifestants han fet 
guàrdia i n’han impedit més de 
dues vegades que es cremés. 

A la plaça s’hi congregaven fa-
mílies senceres, les dones amb els 
seus fills que volien estar al costat 
dels seus en aquesta gesta; pare-
lles joves que hi havien anat per 
dir-li demà al seu fill que, ja en 
gestació, els seus pares li havien 
portat perquè visqués aquest mo-
ment històric; hi hem vist noies 
estudiants sense homes que les 
acompanyessin, hi havia dones 
amb vel i sense, totes es sumaven 
als cants de llibertat que no han 
cessat en aquests dies inoblidables 
per a tothom qui els està vivint i 
tan transcendentals per a la histò-
ria futura dels nostres temps.

Perquè res ja no serà igual, 
estic certa que l’efecte dòmino 
que s’està donant ja al Iemen, a 
Jordània, també a Síria o Algèria, i 
desitjo que també a la resta de pa-
ïsos del nord-d’Àfrica, trencarà ja 
d’una vegada per totes els estereo-
tips que tenim del món àrab sobre 
el valor de la seva cultura, el seu 
civisme i pacifisme, la nul·la im-
portància del vel o d’altres tòpics 
que sols pretenen posar-nos bar-
reres entre els pobles. Potser som 
nosaltres que ens hem de treure 
de sobre altres vels, potser som 
nosaltres els ignorants de tantes 
coses, els que ens creiem superiors 
en cultura i religió, i potser som 
nosaltres els que estem tan equi-
vocats, potser... Mentrestant, vivim 
amb esperança i donem tot el nos-
tre suport solidari a aquest esclat 
de llibertat dels pobles germans 
de l’altra riba de la Mediterrània.

maribelanoia@gmail.com

Plaça Catalunya, 5 -  Tel. 93 803 54 66 - IGUALADA
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Homenatge de la Colla Excursionista de 
Vilanova a Josep Mateu
● EXCURSIONISME ● 

Emotiva sortida la que vam fer 
aquest diumenge de febrer, emo-
tiva i especial per a la família de 
la colla; amb l’agraïda companyia 
dels amics vam pujar al Turó de La 
Guàrdia per fer un merescut ho-
menatge a l’amic Josep Mateu. Tot 
i que el paisatge encara era blanc 
per la gebror de la nit, l’escalfor 
de la nostra estima ens obria ca-
mí i arribàrem a dalt, en aquest 
turó que tant estimava en Josep i 
que tantes i tantes vegades l’haví-
em pujat plegats. Un cop dalt, els 
gairebé 60 caminaires escoltàrem 
les paraules plenes de tendresa 
que en Josep Balada li dedicà a 
l’amic, a aquella persona que a 
tots ens prengué el cor, sempre 
al nostre costat, disposat a donar 
el millor, amorós amb la família, 
amb els amics i que per a tothom 
sempre tenia un sí… Les paraules 
del vers de na Nuria Fábregas, que 
ens commou, expressen el senti-
ment de tots i ens recorden que 
hem de gaudir de totes les coses 
bones que tenim i de tots els que 

estimem, tal com ell va fer. Na Ro-
ser, en Dani, l’Ivan i na Cibeles, en 
un bonic moment, descobriren les 
dues plaques que queden posades 
per sempre amb aquestes boni-
ques i emocionades paraules, tots 
amb les emocions a flor de pell, 
doncs aquesta setmana també ens 
ha deixat l’estimat Rafael Díez, 
amic de la colla des dels seus inicis, 
juntament amb la seva Pepi, que 
també ens ha volgut acompanyar, 
amb la força que el Rafa li dóna, 

sentit homenatge també per a ell 
que, a tants pocs mesos de la mar-
xa d’en Josep, ens deixa un buit 
difícil d’omplir, amb la seva cordi-
alitat i alegria que sempre porta-
va per motxilla, lluitador fins a la 
fi i una mostra infinita de força. 
Josep, Rafael, junts ens guiaran i 
ens cuidaran des del cel, que és on 
van els homes bons. Nosaltres mai 
no us podrem oblidar…

F. Cullerés
Foto: J. Piernas

Excursió per a grans i petits de CEA 
per veure el castanyer més gran de la 
Península
● EXCURSIONISME ● 

El Castanyer Gros d’en Cuc, 
amb un perímetre de 12 metres 
de diàmetre, és considerat el més 
gran de tota la Península Ibèrica. 
Situat dins del Parc Natural del 
Montseny, el Castanyer Gros o, al-
trament dit, de la Baga d’en Cuc, 
és un Arbre Monumental de tan 
sols 15 metres d’alçada, però amb 
el seu tronc tan ample i el seu inte-

rior totalment buit, que el fa ben 
diferent a la resta d’arbres monu-
mentals que estem acostumats a 
veure. Es diu que, antigament, ser-
via de casa a un carboner on, fins i 
tot, hi tenia una llar de foc.

El Club Excursionista Anoia de 
Masquefa proposa aquesta excur-
sió per al proper dissabte dia 12 
de febrer, on hi poden participar 
grans i petits. Aquesta caminada, 

que compta amb un recorregut 
de tan sols 2:30 hores, és ideal per 
fer-ho en família. Compta amb un 
paisatge ben variat de masies i flo-
ra, i la ruta passa per les proximi-
tats del pantà de Vallforners.

Si voleu participar d’aquesta 
excursió, no dubteu a posar-vos en 
contacte amb el Club Excursionista 
Anoia.

Els miniexcursionistes de l’Emili Vallès 
al Cogulló de Can Torra
● EXCURSIONISME ● 

Com ja és de costum, i d’això ja 
fa quasi onze anys, un grup de pa-
res ens trobem al voltant de les 11 
del matí a l’escola per tal d’iniciar 
una bonica excursió pels voltants 
de la comarca. 

Aquest diumenge passat i 
aprofitant un dia fantàstic qua-
si de primavera, uns petits intrè-
pids nens i nenes (de P3 fins a 
6è) acompanyats dels seus pares i 
alguns professors de l’escola ens 
hem enfilat fins al capdamunt del 
punt geodèsic de les comarques 
Bages, Anoia i Segarra, el co-
gulló de Can Torra, a la vora de 
Castellfolit del Boix. 

Deixant els cotxes a l’escola del 
poble de Castellfollit, hem comen-
çat a caminar pujant per la drecera 
de forta pendent, amb una mica 
de suor i cansament hem arribat al 
cim on hem pogut contemplar una 

magnífica vista de les principals 
serralades catalanes: Matagalls, La 
Mola, Montserrat, Serra del Cadí i 
Pirineus. Una mica de ganyips per 
recuperar forces i avall que fa bai-
xada pel camí ample, on els més 
petits han gaudit d’una baixada 
molt maca.

Si no hi ha res de nou, ens re-
trobarem el diumenge dia 27, per 
anar a visitar La Goda a Sant Martí 
de Tous.

Secció de Miniexcursionisme 
de l’Emili Vallès

L’equip B de l’Igualada 
fa rècord històric de 
puntuació

● BITLLES CATALANES ● 
Nova jornada de l’equip de 

Divisió d’honor, que en aquesta 
ocasió es jugava a Igualada; van 
ser dues noves partides de Lliga 
nacional contra el Can Folguera de 
Santa Perpètua de la Mogoda amb 
resultat d’una partida guanyada 
per cada equip (Igualada 315 punts 
– Can Folguera 381 / Igualada 352 – 
Can Folguera 338). Dissabte l’equip 
té desplaçament a Montràs on ju-
garà contra els Cremats.

L’equip de Lliga Territori-
al va jugar a les instal.lacions de 

Vilafranca; van ser tres partides i 
totes elles saldades amb victòria, 
i molt bona puntuació: Ves que 
bitllen de Terrasa 271 – Igualada B 
300 / Viladecans B 293 – Igualada 
376 i Pubitlla de Vic 320 – Igualada 
339. Destaca d’aquests resultat la 
màxima puntuació aconseguida en 
els 9 anys d’història i és que  mai 
s’havia arribat al 376 punts.

La propera jornada de l’equip 
B serà el dia 20 de febrer a Sant 
Salvador de Guardiola.

Igualadins a la Marxa 
Beret 2011

El passat cap de setmana es va 
celebrar la 32a edició de la Marxa 
Beret. Cursa reina de l’esquí de 
fons a Catalunya i Espanya que 
va comptar amb un total de 1.300 
participants. 

La Marxa beret és una cursa 
popular d’esquí de fons en moda-
litat clàssica celebrada cada any al 
Pla de Beret (Vall d’Aran) i disposa 
de tres distàncies diferents: 10, 20 
i 40 km.

Aquesta última edició amb 
un total de 1.300 participants, va 
comptar amb la presència de di-
versos esquiadors d’Igualada. La 
igualadina i olímpica Laura Or-
gué fent la distància de 40 km, 
va quedar en la primera posició 
amb un temps d’1h 58’ 3’’ lluny 
de la segona i tercera posició. Ara 
la Laura ja té la mirada posada 
cap als Mundials absoluts que es 
faran a Oslo a partir del dia 23 de 
febrer i aquesta cursa li ha servit 
com a prova preparatòria abans 
del mundial.

Òscar Jorba després de prendre 
part al mundial júnior a Estònia i 
assolint la 82a posició en la cursa 
de 10km modalitat patinador i la 
75a posició en la cursa de perse-

cució de 20 km va acabar la Marxa 
Beret  assolint també una primera 
posició en la prova de 20 km amb 
un temps de 52’40’’amb una dife-
rència d’un i dos minuts respecte 
els segon i tercer classificats de 
la federació andalusa respectiva-
ment.

Pel que fa a l’esquiador Pol 
Makuri Redolad va fer també la 
distància de 21 km  i va aconseguir 
també la primera classificació en 
esport adaptat amb un temps de 
1 h 33’ 06’’a quasi un minut del 
segon classificat.

Laura rgué al Podi
Foto: Marathon Esports

T’has quedat sense L’Enllaç?
No et quedis sense llegir-lo: 

www.latossa.com
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Sènior femení: Bàsquet Draft Gramenet A 
48 – CB Igualada 56

Acaba la primera fase

Sènior masculí: 
CB Igualada 72 – CN Terrassa 65

Partit trabat

● BÀSQUET ● 
Les igualadines sortien amb la 

mentalitat de no repetir els errors 
del darrer partit de lliga i ho van 
aconseguir ja que el primer període 
van endosar un parcial de 2 a 15 en 
els primers

set minuts. S’arribava al final de 
primer període amb un clar 7 a 19. 

Les blaves eren molt superiors 
en el joc interior i podien treure 
transicions ofensives gràcies al con-
trol del rebot defeniu. Però el bon 
joc i el gran encert ofensiu es va 
quedar en aquest primer període. 
A partir dels següents períodes, el 
joc es va equilibrar degut a la man-
ca d’encert en el llançament de les 
blaves i en la permisivitat de la for-
ta defensa de les colomenques. Al 
descans s’arribava amb un avantge 
de 10 punts, 21 a 31. En el tercer 
període, va seguir la mateixa dinà-
mica, les igualadines jugaven bé 
a bàsquet però no hi havia mane-
ra de poder anotar bàsquets fàcils 
i permetia mantenir les emocions 
en el partit per part de les locals. 
El darrer període, les visitants van 
abaixar la guàrdia i es van relaxar 
en defensa, sobretot en el tram fi-
nal de partit. A manca d’un minut 

per acabar el partit, les de l’Anoia 
guanyaven per 40 a 53, però un 
parcial de 8 a 3 van deixar el marca-
dor amb un ajustat 48 a 56. Tot i la 
poca diferència final del marcador, 
les igualadines no van patir mai pel 
resultat ja que el partit es va tenir 
controlat en tot moment.

Deu partits com deu 
finals

Amb aquesta darrera victòria 
ja són 16 els partits guanyats en 
aquesta primera fase, aconseguint 
la primera posició del grup. D’aquí 
a dues setmanes, les blaves co-
mençaran la segona fase amb set 
victòries i una única derrota, col.
locant-se líders del grup. Seran deu 
partits com deu finals i el somni es 
podria fer realitat, classificar-se per 
a disputar la final a 4 amb opcions 
d’ascens a lliga femenina 2. Que-
den pocs partits de lliga però molt 
treball a realitzar per mantenir viva 
la gran il.lusió d’aquest equip, po-
der arribar a la final a 4.

Van jugar pel CBI: C. Bargalló, 
M. Pujol (10), V. Júlvez (3), A.C. 
Martínez, M. Amatllé, N. Minguet 
(20), L. Icart, L. Martín (6), S. Pujol, 
X. Freixas (5), È. Vives (12).

● BÀSQUET ● 
Tot i ser davant d’un dels 

equips cuers de la lliga, el partit 
s’ha posat molt coll amunt als lo-
cals, que des d’un inici no han sa-
but trobar el ritme, tant ofensiu 
com defensiu, sense apretar en 
defensa i molt apàtics en atac. Ai-
xò ho aprofitava el Terrassa per 
començar a agafar diferències al 
marcador, facilitat pel gran encert 
exterior, i domini en el rebot ofen-
siu, arribant al descans amb un 
marcador de 28-37.

Al tercer quart, tot i sortit nou 
punts per darrere al lluminós, el 
tècnic Joan Isart ha preparat una 
defensa zonal, que ha posat les 
coses molt difícil als visitants, i on 

els locals han començat a fer el 
seu joc, corrent i dominant sota els 
taulells, retallant en el 3er quart 8 
punts, posant-se només a un punt 
dels visitant.

L’últim període ha començat 
amb dos triples consecutius de 
Jordi Torres, aconseguint-ne un to-
tal de 4 en aquest periode donant 
ales a l’Igualada, això sumat a les 
nombroses faltes visitants, aprofi-
tant els de l’Anoia els nombrosos 
tirs lliures, ha fet que el marcador 
es tanqués a 72-65.

Van jugar pel CBI: Camacho (2), 
Jordi (32), Albert (5), Edu (7), Marc 
(5) -cinc inicial- Richi (5), Pepo (14), 
Carles (2), Valentí i Quim.

Altres resultats del CB Igualada
● BÀSQUET ● 

Júnior masculí A: Galtés Bàs-
quet Igualada 77 – UE Mataró B 58

Victòria molt treballada im-
posat-se en superioritat física i 
intensitat defensiva davant d’un 
Mataró que no li ha perdut mai la 
cara al partit. 

Van jugar pel CBI: Quim Padrós 
(12), Jordi Fons (13), Marc Font 
(6), Alex Peñaranda (12), Guillem 
Estany (13) --cinc inicial-- Víctor 
Lagen (4), Andreu Santiago, Adrià 
Gual (8), Carles Sole (9) i David Tar-
rida (lesionat).

Júnior femení A: Celvib-Asfe 
Sant Fruitós A 45 – Galtes Bàsquet 
Igualada 70

El Júnior femení “A” segueix. 
Aquesta vegada però la cosa no 
va ser tan fàcil. A la primera part 
les jugadores locals van posar a 
prova l’equip igualadí que no va 
sortir concentrat i va cometre molt 
errors a la defensa, fet que es va 
ajuntar amb un desencert en atac i 
provocà que a la mitja part la dife-
rència fos de només 6 punts.

Ara bé, les igualadines van re-
accionar i amb un parcial de 8 a 21 
sentenciaven el partit. La clau, la 
defensa, i el joc que tan li agrada 
jugar a aquest equip, córrer. 

Durant la última part no es va 
abaixar el ritme i tot que les locals 
seguien lluitant i anotant, la supe-
rioritat era clara.

Van jugar pel CBI: Carlota Car-
ner (9), Itzel Lorente (6), Marina 
Quintana (5), Júlia Fuertes (8), Ve-
ro Torras (7), Anna Solà (8), Carla 
Gonzàlez (12), Alba Acevedo (9), 
Paula Jorba (2) i Èlia Compte (2). 

Júnior masculí  B:  Galtés 
Bàsquet Igualada 46 – SE Casal 
Vilafranca 81

Mal partit el jugat pels igua-
ladins que no acabaven de trobar 
situacions clares en atac i amb poc 
encert des de la línea de 3 punts, 
deixant que el rival anés aixam-
plant la diferència gracies a les 
males defenses.

Van jugar pel CBI: Lladó (4), 
Martí (6), Romero (4), Ortínez (2), 
A. Fullana (11), Jorba (4), Sole, A. 
Fontanella (10), Estany i J. Fullana 
(5).

Cadet masculí A: UE Sant 
Cugat – CIC 100 - McDonald’s Bàs-
quet Igualada 43

Partit molt complicat enfront 
un equip molt fort. L’equip de 
l’Anoia va tenir minuts bons tot i 
que no podia aturar al rival en de-
fensa; en atac s’han errat bastants 
punts fàcils a causa de la intimida-
ció que es tenia en tot moment.

Van jugar pel CBI: M. Benito 
(8), M. Maximo (2),  X.León, J. Or-
tiz (5), A. Raurich, C. Rojas (4), J. 
Serra (16), O. Gabarró (2), J. Loren-
te (2), A. Esquerra, B. Torrents (2) i 
P. Cuadros (2).

Cadet femení A: Joviat La Salle 
B 68 – McDonald’s Bàsquet Igua-
lada 25

Mal partit el jugat per les igua-
ladines que no van poder fer res 
davant d’una defensa enorme-
ment consistent de les locals.

Van jugar pel CBI: Espejo (4), 
Albiol, Pique, Garrido, Roca (5), 
Barral, Diez (4), Lladó (8), Tomàs 
(2) i Torrens (2).

Cadet masculí B: Neteges Oriol 
B. Igualada 66 – CB Montpedrós 
44

Segona victòria contra un 
equip fàcil de guanyar. En gene-

ral va ser un partit amb una bona 
dinàmica, tot i que no es va man-
tenir al 100%  del partit degut al 
cansament.

Van jugar pel CBI: J. Marcè (4), 
J. Sabidó (10), E. Biosca (1), J. Prat 
(2), A. Lopez (10), G. Marimon (10), 
M. Cuevas (8) i D. Jové (21).

Cadet femení B: CB Martorell 
Solvin 43 – Tallers Gaseti Igualada 
B 47

Victòria en un camp sempre 
difícil com és el del Martorell. Les 
igualadines van sortir amb força 
i concentrades. El partit es juga-
va amb una gran intensitat i amb 
molta igualtat, però s’ha de dir 
que les igualadines no estaven 
fent un bon partit i en cap mo-
ment van ser capaces de mostrar 
el seu nivell real de joc. A l’arribar 
als últims 5 minuts, les jugadores 
del Talleres Gaseti guanyaven per 
només un punt, però el físic va 
jugar en favor seu i les jugadores 
de Martorell no van aguantar el 
ritme, i amb un parcial de 9-0 es 
col.locava 10 punts a sobre. Les 
jugadores locals van aconseguir 
retallar distàncies augmentant la 
pressió, però ja no quedava temps.

Van jugar pel CBI: C. Guilla-
món, C. Serra, B. Colell, S. Carner, 
J. Lamolla, A. Parcerisas, M. Ndi-
aye, J. Ràmia, L. Rius, A. Riba i C. 
Garcia.

Infant i l  mascul í :  Toyota 
Naymotor CBI 74 – Paidos-Asfe 37

Bon partit. Els igualadins van 
sortir molt concentrats i intensos i 
amb una molt bona defensa, con-
trolant des de l’inici.

Van jugar pel CBI: A. Ortínez 
(5), J. Vidal (1), M. Susana (10), L. 
Fullana (9), M. Soler (2), J. Hernan-
dez (4), M. Ndiaye (26), P. Martí 
(8), R. Fullana (5), C. Pauné (3) i J. 
Waeyaert (1).

Infantil femení: CB Igualada 84 
– Escola Sant Gervasi 66

Després d’un mal comença-
ment ple d’errades i imprecisions, 
les locals van fer un gran parci-
al de 13 - 0 al segon quart i van 
aconseguir posar-se per davant en 
el marcador. En el tercer perío-
de les igualadines van fer un joc 
molt fluid en atac i van estar molt 

encertades de cara cistella (26 
punts, amb tres triples inclosos). 
En l’últim període les jugadores 
de l’Igualada van seguir treballant 
i no es van deixar sorprendre per 
un combatiu Sant Gervasi.

Van jugar pel CBI: Rigol (11), 
Martínez (2), Puig (2) , Codina (14), 
Masegosa (8), Calleja (15), Mas 
(18), Torrens (3) i Ribera (9)

Pre-infantil masculí: Ferreteria 
Jorba Solà B. Igualada 27 – CB Cas-
tellar 55

Partit força igualat d’inici, pe-
rò en el tercer període els visitants 
van marxar de 12 punts en el mar-
cador. Els visitants van poder am-
pliar la diferència, gràcies al poc 
encert igualadí.

Van jugar pel CBI: Marc Miret, 
Guillem Pont, Jordi Elvira, Oriol 
Sanromà, Guillem Jorba, Dahao 
Qiu, Xavi Merino, Roger Ribera, 
Gil Díez, Xavi Martínez i Enric Bru.

Mini masculí  blau: Vital 
Dent bàsquet Igualada 117 – CB 
Vilatorrada 39

Bon partit davant d’un rival 
més fluix, que en tot moment els 
va permetre córrer i tirar tirs fàcils. 

Van jugar pel CBI: Marc Rodri-
guez, Marc Couso, Ferran Romero, 
Ferran Gil, Adam Gabarró, David 
Muñoz, Bern Gabarró, Salvador 
Ferrés, Carlos Fratila i Arnau La-
torre.

Mini masculí groc: Vital Dent 
bàsquet Igualada 52 – SE Casal 
Vilafranca 69

Partit amb molts alts i baixos 
de l’equip igualadí, que com es-
tà sent habitual els últims partits 
comença els partits molt bé, ju-
gant amb encert, amb intensitat i 
concentració, però a mesura que 
avança el partit ho va perdent i 
només ho recupera a ratxes. Les 
errades en defensa i en moltes 
passades han estat les claus per-
què el mini groc del CBI no pogués 
guanyar.

Van jugar pel CBI: Jan Tor-
rens, Marçal Rosell, Adam Gabar-
ró, Gerard Soteras, Bernat Sote-
ras, David Muñoz, Òscar Delgado, 
Guim Pallarès, Bern Gabarró, Ro-
ger Domènech i Miquel Romero.

Club Bàsquet Igualada

Convocatòries 2011
600 Places de Mosso d’Esquadra

1000 Places Policia Local
Curs intensiu matí de 09.00 a 11.00 h.
Horaris de tarda de 19.00 a 20.30 h.

CEINA - 93.805.00.94

Restaurant - Agroturisme - Granja 
Can Casellas

cancasellas@gmail.com - www.cancasellas.cat

· Cuina casolana amb productes dʼelaboració
pròpia i forn de llenya
· Especialitat en xai i cabrit (ramat propi)
· Menús per grups i celebracions
· Els petits sʼho passen pipa visitant la granja
· Passejades a cavall i poni

977 880 187 – 639 009 343 Ctra. Tous a Bellprat

Calçotades! 
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Importants resultats dels 
júnior i sènior

● HOQUEI LÍNIA ● 
Infantil: CHL Jujol 6 - HL Igua-

lada 2
Els amics de Sant Joan Despí, 

van guanyar la partida, amb or-
dre i encert i al final sense gaire 
soroll, deixaven un contundent 6 a 
2. Els dos equips estan empatats a 
la classificació.  

Van jugar pel HLI: Jordi Mari-
mon i Miquel Rabell (porters), Xavi 
Álvarez, Roger Mas, Oriol Morera, 
Albert Mudarra, Hector Rodriguez, 
Carla Albareda, Laura Rey i Mireia 
Grados. Entrenador: Toni Marcet.

Benjamí A: HL Igualada 0 -  
CES 6

Després de la gran derrota a 
l’anada per 25 a 1, els del CES deu-
rien pensar que  hi tornarien, però 
el fet que han passat uns mesos 
des de llavors, uns entrenaments, 
uns partits... un rodatge, un apre-
nentatge... va fer que només en 
marquessin 6. La porteria, la de-
fensa i la línia davantera va saber-
se superar i oferir un bon joc. 

Van jugar pel HLI: Martí Sabaté 
(porter), Àlex Cano, Alba Ferre, Ro-
ger Ferrer, Bern Mas, Daniel Pérez, 
Maria Somacarrera i Raul Moreno. 
Entrenador: Edgar Mudarra.

Fèmines: CHL Jujol 6 - HL Igua-
lada 0

Les noies del HL Igualada, van 
lluitar fins el final. La intensitat 
posada a la pista fa que a la se-
gona part el parcial hagués estat 
de 2 a 0. Molt bona feina de la 
portera. Cal posar ordre a la pista, 
ja que només amb molt esforç, no 
s’obtenen bons resultats. 

Van jugar pel HLI: Maria Pérez 
(portera), Elisenda Rabell, Mireia 
Grados, Carla Albadera, Laura Rey, 
Claudia Navarro  i Helena Fernán-
dez. Entrenador: Albert Prat.

Juvenil: CHL Jujol 5 - HL Igua-
lada 7

Amb aquesta victòria l’equip 
es reafirma a la quarta posició. 
Després d’un estira i arronsa en 
el marcador, del 0-3 al 2-3 i a la 
represa al 4-3 els igualadins tre-

ballen de valent  i ho remunten, 
segueixen concentrats i recupe-
ren i s’avancen. No es vol l’em-
pat i lluiten per foradar de nou la 
porteria del Jujol, 5 a 6. Els locals 
volen l’empat i treuen al porter, 
s’afegeix una expulsió per l’equip 
d’Igualada, tot i jugant amb dos 
jugadors de pista més, és arriscat 
si a pista tenim l’Oriol, i amb una 
última estrebada, tira un puck que 
entra “plorant” a la porteria del 
Jujol, al final 5 a 7.

Van jugar pel HLI: Miquel Ra-
bell i Jordi Marimon (porters), 
Xavier Álvarez, Marc Valls, Albert 
Muntadas, Oriol Morera, Roger 
Mas, Hector Rodriguez, Marc Ma-
carulla, Albert Mudarra i Enric 
Puig.  Entrenador: Toni Marcet.

Sènior: CHL Jujol 2 - HL Igua-
lada 4

Els sèniors estrenen com a por-
ter titular i únic el Xavi Galvez, i 
ho fa amb  molt bona nota. Les ju-
gades es van alternant a un i altre 
costat; els homes del HL Igualada 
no baixen la intensitat i al final 
guanyen els tres punts en joc.

Van jugar pel HLI: Xavi Gálvez, 
Toni Marcet, Cesni Gili, Edu Soto, 
Edgar Mudarra, David López, Nil 
Domènech, Samuel Ferrera, Manel 
Moya, Pol Llavall, Carles Tudela i 
Jaume Doncel. Entrenador: Toni 
Marcet.

Infantil: Club Patí Castellbisbal 
3 - HL Igualada 4

Partit encatllat; el primer gol 
no arribar fins passada la meitat 
de la primera part; tot i això arri-
bem al minut 14 de la segona part 
es guanya d’1 a 3, tot i que el local 
empata, els igualadins segueixen 
lluitant i a menys de dos minuts 
del final s’aconsegueix el quart.

Van jugar pel HLI: Miquel Ra-
bell i Jordi Marimon (porters), Xavi 
Álvarez, Roger Mas, Oriol Morera, 
Albert Mudarra, Hector Rodriguez, 
Carla Albareda, Laura Rey i Mireia 
Grados. Entrenador: Toni Marcet.

Hoquei Línia Igualada

El CN Igualada debuta amb cara i creu 
al Campionat de Catalunya per parelles

El San Roque comença les 
competicions del 2011 
● GIMNÀSTICA RÍTMICA ● 

El proper diumenge 13 de fe-
brer comença a Girona la tempo-
rada 2011 de gimnàstica rítmica, 
amb la competicio del Campio-
nat de Catalunya en Edat Escolar 
(CCEE). El Club Rítmica San Roque 
té inscrites quatre gimnastes: Aina 
Sorolla, Sandra Domínguez i Mire-
ia Jiménez, que competeixen en 
categoria benjamí, i Irina Garcia 
en prebenjamí. Per a tres d’elles, 

l’Aina, la Mireia i la Irina, serà la 
seva primera competició.

Des de la junta directiva de 
la Unión Deportiva San Roque es 
convida a tothom a visitar la mos-
tra fotogràfica “El treball escriu la 
nostra Historia”, que es va presen-
tar al públic el passat 28 de gener i 
que romandrà exposada fins al 20 
de febrer, amb imatges on es pot 
veure la dificultat que té aquesta 
disciplina gimnàstica.

● PILOTA BASCA ● 
El cap de setmana i en doble 

jornada de dissabte i diumenge, 
el C.N. Igualada es va desplaçar 
a les intal.lacions de Bac de Roda 
a Barcelona, per disputar la pri-
mera jornada del Campionat de 
Catalunya de 1a Categoria. La nos-
tra parella formada per Ivan Ca-
brero i Joan Oliva es van enfrontar 
a la parella que defensava els co-
lors de la Casa de los Navarros “A” 
formada per Carlos Rodriguez i 
Ruben Arribas. El partit no va tenir 
gaire història ja que els nostres 
jugadors van ser molt superiors en 
tot moment sent el resultat de 22 
a 8 favorable al C.N. Igualada. En 
l’altre partit de la jornada de 1a 
Categoria, el C.P. Santa Coloma va 
derrotar per 22 a 15 a la Casa de 
los Navarros “B”. Per tant, i amb 

aquests resultats el C.N. Igualada 
es posa al capdavant de la classi-
ficació.

No van tenir tanta sort, la pa-
rella de 3a Categoria, formada per 

Marco Tabaré Canziani i Agustin 
Garcia, que en el seu desplaça-
ment el diumenge al matí a les 
magnífiques instal.lacions del Club 
Natació Barcelona, van perdre en 
el seu enfrontament davant Sanz 
IV - Roc per un ajustat 22 a 17, 
que no reflexa el bon joc desen-
volupat per la parella igualadina, 
ja que, amb una mica més d’en-
cert haguessin pogut guanyar el 
partit, a l’haver de remuntar onze 
punts de “saque” que el davanter 
de l’escullera Sanz IV va guanyar. 
Diumenge vinent la nostra parella 
es desplaçarà una altra vegada a 
Barcelona, al Club Atano, on segu-
rament, demostraran la progressió 
en el joc que estan tenint per in-
tentar guanyar el partit.

Secció de Pilota Basca del CN 
Igualada

Marco Tabaré Canziani, en una acció 
del partit

Bons resultats dels runners del CERRR 
a la Mitja Marató de Granollers i a la 
Duatló de Folgueroles
● ATLETISME ● 

Diumenge passat, amb un dia 
esplèndid i primaveral, els runners 
del Club Esportiu Roger Roca Run-
ning Igualada van aconseguir uns 
increïbles resultats a la Mitja Ma-
rató de Granollers, destacant el 8è 
lloc de Roger Roca Dalmau amb un 
temps de 01:05:44. En 85a posició 
entrava Sergio López Juárez, amb 
01:18:39 (millor marca personal); 
125è Roberto López Juárez amb 
1:19:49 i 2603è Josep Maria Piñol 

amb 1:41:44
E l  mate ix  d iumenge ,  a 

Folgueroles, la mítica prova del ca-
lendari de duatlons de muntanya 
va estar marcada pel fang, espe-
cialment en el tram de BTT, i amb 
trams de neu. Va consistir en 6 Km 
de córrer, 20 Km de BTT i 3 Km 
de correr, i el guanyador absolut 
va ser Francesc Freixes, del Club 
Esportiu Esteve, amb un registre 
de 1:31.55. 

Pel que fa a les classificacions 

dels representants del CERRR, van 
quedar: 4t general Alejandro Gó-
mez i 1r Sub 23 amb 1:39.22; 11è 
general Marc Rebaño i 9è ABM 
amb 1:47.16; 29è general Isidre 
Guixà i 5e veterà1 amb 1:54.49. 
Per equips, el CERRR Igualada va 
quedar en 2a posició.

En aquests moments, el CERRR 
Igualada està en 2n lloc de la ge-
neral per equips de duatló de 
muntanya, darrera del Reus Plom.

Doble jornada del CE Les Moreres
● TENNIS ● 

A la Lliga del Baix Llobregat, 
l’equip +18 del CE Les Moreres va 
tenir doble jornada el dissabte, 
degut a la pluja de l’anterior. Així, 
la seva confrontación amb el CT 
Laietà de Barcelona va finalitzar 
amb un ajustat 3 a 2 a favor dels 
barcelonins, essent només Llu-
ís Jurado i Quim Secanell els que 
varen guanyar. Carles Fàbregas, 
Xavi Puiggròs i el doble que van 
fer Marc Marimon i Marc Murillo 

es van veure superats en els seus 
partits. A la tarda, aquest mateix 
equip va poder guanyar a l’Uni-
versitari B per 4 a 1 a casa, amb 
victòries dels mateixos jugadors 
individuals citats abans i amb la 
derrota en el partit de dobles que 
van fer, en aquesta ocasió, Txema 
Cerdan i Marc Murillo.

El diumenge, al Campionat de 
Catalunya Aleví masculí, els com-
ponents de CE Les Moreres no van 
poder fer res davant un superior 

CT Badalona fora de casa, i es van 
veure superats per un contundent 
4 a 1. Els components de l’equip 
anoienc foren Pol Roca, Guim Per-
ramon, Marc Peña, Joan Fàbregas i 
Guillem Bacardit, que va ser l’únic 
que va aconseguir la victòria pels 
de Montbui. D’aquesta manera, 
l’equip de Les Moreres jugarà 
aquesta setmana també a fora per 
salvar la categoria d’argent.

El júnior masculí del Tennis Montbui cau 
davant el Cubelles
● TENNIS ● 

El passat dissabte, l’equip jú-
nior masculí del Club de Tennis 
Montbui finalitzava la primera 
volta del Campionat Comarcal de 
Catalunya enfrontant-se al Club de 
Tennis Cubelles, a les instal.lacions 
montbuienques. El resultat seria 
de 4 a 1 a favor de l’equip visitant. 

Per part montbuienca, els ju-
gadors Santi Òdena, Marc Ventura 
i Carles Casajuana no van poder 
superar els seus rivals. Cal desta-
car, però, el partit de l’últim juga-
dor, que va disputar un partit molt 
ajustat a tres sets. Nil Florensa va 
guanyar el seu individual, donant 
l’únic punt a l’equip. El dobles for-

mat per Santi Òdena i Marc Ventu-
ra també es va perdre. 

El Club Tennis Montbui agra-
eix novament els seus espònsors, 
Moix, Clínica Dental Montbui i 
Centre de Gestió, per la seva ines-
timable col.laboració. 

Passeig Verdaguer, 160 
Tel. 93 803 77 74 - Igualada

ESPECIALISTES EN:

SERVEI AUTOMOCIÓ
MECÀNICA GENERAL DE L’AUTOMÒBIL
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OK Lliga: Igualada HC 4 – FC Barcelona 3

El Barça perd les opcions de guanyar la 
lliga
● HOQUEI PATINS ● 

Bona entrada a Les Comes, 
amb presència d’uns 800 especta-
dors que van viure en directe el 
partit que començaria amb un mi-
nut de silenci en record de Miguel 
Bario, el que fou durant un temps 
vice-president de la Federació 
Catalana de Patinatge.ñVictòria 
important de l’Igualada Hoquei 
Club, la que va obtenir el passat 
diumenge davant el Barça. El con-
junt entrenat per Ferran Pujalte 
havia d’aconseguir la victòria per 
no quedar-se despenjat en la lluita 
pel títol de lliga. 

El partit va començar amb 
molta intensitat per part dels dos 
equips, amb ocasions de gol tant 
de l’Igualada com del Barça, però 
sota els pals, el dos porters Llave-
rola i Fernández, van estar sensaci-
onals. La primera part acabà amb 
empat a 1 gol. La segona igual 
que la primera, al minut 4 Forma-
tée feia el 2-1 i l’equip passava a 
dominar el partit, creant ocasions 
de gol tot i que desaprofitades. 
En el minut 9 Pelicano va tenir 

ocasió de sentenciar el partit amb 
un penalti que no va poder en-
certar. Un minut més tard Carlitos 
Lopez empata per l’equip visitant. 
Després que Navarro fes el 2-3, el 
conjunt blaugrana es va despertar 
i va començar a dominar el partit. 
Als darrers 7 minuts, amb el re-
sultat de 4-3 a favor de l’Igualada 
el partit va entrar en una dinà-
mica molt emocionant ja els dos 

equips van disposar d’ocasions de 
gols; el Barça per empata el partit 
i l’I¡gualada per sentenciar-lo defi-
nitivament. Amb aquesta victòria 
l’Igualada HC es col.loca a la quar-
ta posició del tauler classificatori.

Van jugar per l’Igualada HC: 
Llaverola, Formatjé (3), Navarro 
(1), Fernández, Pelicano. També 
jugaren Baliu i Torner.

JV

Resultats dels equips base de l’Igualada HC
● HOQUEI PATINS ● 

PB Iniciació: HC Sant Just 3 
– Petromiralles Igualada HC 1

Van jugar per l’Igualada HC: 
Laia Álvarez, Joan Manel García, 
Lluch Vich, Nil Cervera, Marc Prat, 
Nil Cos i Abril Bertrán. Entrenador: 
Joan Muntané.

Pre-Benjamí B: CP Vic A 3 – Pe-
tromiralles Igualada HC 0

Van jugar per l’Igualada HC: 
Cristina Riba, Sebastià Corral, Guiu 
Balcells, Albert Graells, Gerard 
Casas, Gerard Riba, Marc Marsol i 
Sergi Povill. Entrenador: Edu Fer-
nández.

Pre-Benjamí A: Sant Feliu B 3 
– Finca Nova Igualada HC 2

Van jugar per l’Igualada HC: 
Oriol Madrid, Marc Carol, Armand 
Pujadó, Carla Claramunt, Marc Clo-
tet, Marcel Rubinat i Marc Lastra. 
Entrenador: Marc Muntané.

Benjamí C: Petromiralles HC 3 
– CE Noia B 2

Van jugar per l’Igualada HC: 
Guillem Torres, Santi-Isaac Cana-
les, Ian Albiol, Marc Pons, Albert 
Doncel, Sergi Costa, Sergi Campo i 
Serioja Fabregat. Entrenador: Jordi 
Casanovas.

Benjamí B: Petromiralles Igua-
lada HC 0 – CP Vilanova A 8

Van jugar per l’Igualada HC: 
Òscar Martínez, Enric Sala, Eduard 
Torres, Àlex Martínez, Alexander 
Nieto,  Albert  Bru i  Arnau 
Claramunt. Entrenador: Uri Valls.

Benjamí A: Petromiralles Igua-
lada HC 6 – CP Vilanova B 7

Van jugar per l’Igualada HC: 
Xavi Bertrán, Bernat Yeste, Valeri 
Riba, Ferran Yeste, Pol Marimon, 
Guillem Graells i Jesús Priego. En-
trenador: Raúl Ramírez.

Aleví: Esports OK Igualada HC 
1 – CH Mollerussa 4

Van jugar per l’Igualada HC: 
Álvaro Ferrando, Adrià Sánchez, 
Carlos Sebastián Roger Bars, Bern 
Gabriel, Oriol Prat, Jordi Méndez, 
Marc Castells i Toni Cervelló. En-
trenador: Joan Doncel.

Infantil B: Embalatges Vallter 
Igualada HC 5 – Capellades HC 5

Van jugar per l’Igualada HC: 
Manel del Valle, José Ma Sancho, 
Roger Torra, Cèsar Vives, Ferran 
Sala, Pau Torra i Àngel Castells. 
Entrenador: Xavi Espinalt.

Infantil A: CH Caldes A 6 – Pe-
tromiralles Igualada HC 5

Van jugar per l’Igualada HC: 
Cesc Figuerola, Adrià Rodríguez, 
Martí Dalmases, Jordi Basols, Ar-
nau Figuerola, Ferran Molet i Juan 
Maneul Blanco. Entrenador: David 
Espinalt.

Juvenil C: Petromiralles Iguala-
da HC 4 – CP Vilafranca 3

Van jugar per l’Igualada HC: 
Fran Rodríguez, Jem Pol Abad, 
Albert Torra, Gerard Mernissi, 
Franc Domènech, Marcel Monclús, 
Liam John Conroy, Èric Vives. En-
trenador: Francesc Peñafiel.

Juvenil B: Finca Nova Igualada 
HC 10 – CP Vilanova A 3

Van jugar per l’Igualada HC: 
Joel Sebastián, Edgar Peralta, Enric 

Martí, Francesc Rubinat, Jordi Ma-
soni i Marc Baldayo. Entrenador: 
Carles Piernas.

Juvenil A: Petromiralles Iguala-
da HC 5 – PHC Sant Cugat A 1

Van jugar per l’Igualada HC: 
Marc Rojas, Albert Torra, Jordi Mi-
randa, Oriol Garrido, Aleix Vera, 
David Carles i Isaac Larios. Entre-
nado: Óscar Lupión.

Júnior: FC Barcelona 3 – Pe-
tromiralles Igualada HC 1

Van jugar per l’Igualada HC: 
Marc Rojas, Albert Vidal, Nil Garre-
ta, Abraham Alonso, Albert Torra, 
Jordi Miranda, Oriol Garrido, Aleix 
Vera, Isaac Larios. Entrenador: Ós-
car Lupión.

Nacional Catalana: Petromira-
lles Igualada HC 4 – Capellades 
HC 2

Van jugar per l’Igualada HC: 
Jesús Fernández, Joan Muntané, 
Francesc Sabater, Jordi Casanovas, 
Joan Raja, Nèstor Ramírez, Albert 
Soler, Joan Doncel i Isaac Larios. 
Entrenador: Alexis Castro. 

Jornada poc exitosa de la 
base de l’HC Montbui

● HOQUEI PATINS ● 
Pre-benjamins A: CP Masquefa 

1 - HC Montbui, 2
Nova victòria dels petits 

montbuiencs al Campionat de 
Barcelona, en el derbi comarcal 
contra el Masquefa. Els montbui-
encs van exhibir un joc en equip, 
basat en passes que desestabilit-
zaven els locals, jugant com un de 
sol. Van defensar la seva porteria 
amb ganes, d’aquí els pocs gols 
encaixats. 

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

Benjamins: CP Arenys de Mar, 
8- HC Montbui, 0

Partit molt complicat, contra 
els primers classificats de la com-
petició, un equip que pel seu ni-
vell podrien jugar en la competició 
superior. Els montbuiencs, tot i la 
derrota, van plantar cara als lo-
cals i van mostrar un bon joc. Els 
jugadors montbuiencs, sobretot 
en la primera part, van ser els que 
van donar joc al partit, però no 
els acompanyà la sort i els gols no 
entraven.  Cal remarcar l’actuació, 
aquesta vegada, dels germans Tor-
rents, procedents del pre-benjamí 
B, que van ajudar als benjamins 
en tot moment, sobretot el porter, 
el més petit del club, que es va 
estrenar, amb un gran debut, a la 
porteria dels benjamins.

Van jugar per l’HC Montbui: 
Guillem Torrents (porter), Víctor 
López, Sergi Ribas, Arnau Puig, 
Dimitri Rosich i Oriol Torrents, sota 
les ordre de Pere Vallès.

Alevins: HC Piera, 8 - HC 
Montbui, 2

En el partit d’aquesta setma-
na de l’equip aleví montbuienc el 
menys important va ser el resultat 
final, doncs el més destacat de la 
jornada va ser el mal joc, brut i 
deshonest, que van oferir alguns 
jugadors del Piera. Sembla men-
tida que, en els temps que estem, 
encara quedin equips que no sa-
ben què és el fair-play. Els juga-
dors montbuiencs van demostrar 
que tècnicament eren superiors als 
locals, però la sort no estava de ca-
ra i, les faltes comeses pels locals, i 
el poc seny de l’àrbitre, prou ma-
leducat, per cert, afavorí que els 
locals s’imposessin al marcador.

Jugadors de l’HC Montbui: 
Basili Solà (porter), Manel Román, 
Víctor Bossa, Pol Rica, Marc Tor-
rents i Víctor López. Sota les ordres 
de Joel Montiel.

Infantils: HC Montbui, 3 - CP 
Bell-Lloc, 5

Aquest cap de setmana els ju-
gadors infantils han tingut un re-
sultat ajustat que no s’ha decidit 
fins els darrers 5 minuts del final. 
La primera meitat tot i avançar-se 
el Montbui, els visitants van donar 
la volta al marcador i s’arribà al 
descans amb empat a 2. A la sego-
na part, però, el joc montbuienc 
no va ser capaç de superar la mi-
llor tècnica del Bell-Lloc que poc a 
poc es va fer amb el domini del joc 
i, finalment, del partit.

Jugadors de l’HC Montbui: 
Roger Madrid i Adrián Muñoz 
(porters), Ivan Rica, Pol Bosch, Pau 
Torras, Ricard Pérez i Pol Rica. A la 
banqueta Manel Cervera.

Ylla

Trobada d’exhibició de 
dos clubs anoiencs
● GIMNÀSTICA RÍTMICA ● 

El Club Esportiu Montbui i 
l’Aula de Cultura Física van cele-
brar, el passat 5 de febrer, al  pa-
velló Mont-Aqua de Montbui, una 
trobada amb les gimnastes que 
competiran en la modalitat d’es-
colars. Va ser un primer contacte 
amb públic, on els pares, entre-
nadores i amics van poder gaudir 
dels treballs que les gimnastes de-
fensaran a les  competicions.

La relació entre els dos clubs i 
gimnastes montbuienc i igualadí 
és tan bona que s’està plantejant 
de fer una altra exhibició de presa 
de contacte amb  les gimnastes 
que competiran en Copa Catalana. 

La primera competició d’aques-
ta temporada serà diumenge vi-
nent a Girona, on es celebrarà la 

primera fase del Campionat de 
Catalunya en Edat Escolar, i on els 
clubs, Club Esportiu Montbui, Aula 
de Cultura Física i Club Vilanova 
del Camí estan organitzant un au-
tocar per tal que gimnastes, en-
trenadores i pares, puguin anar a 
animar, gaudir i passar-ho bé amb 
les gimnastes de la comarca que hi 
competeixen.

EMPRESA DE L’ANOIA SELECCIONA PER AL
SEU DEPARTAMENT D’ATENCIÓ AL CLIENT:

COMERCIAL
PER A CATALUNYA

- La seva funció serà l’atenció, seguiment i 
responsabilitat de la cartera pròpia de clients.
- Cotxe, dietes i mòbil a càrrec de l’empresa.
- Coneixements informàtics a nivell usuari.
- Formació a càrrec de l’empresa.
- Es valorarà experiència en venda industrial.
- Remuneració segons valors aportats.

Interessats adjunteu c.v. amb fotografi a a: Passatge de 
la Tossa, 8, 3r pis - 08700 IGUALADA - Ref. CIAL/CAT.
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Albert Torres, 7è absolut als Campionats 
d’Espanya de duatló de policies i bombers
● ATLETISME ● 

El passat dissabte 30 de gener 
es va disputar a Viladecans el cam-
pionat d’Espanya de Duatló de Po-
licies i Bombers.

Van prendre la sortida --també 
era oberta al públic en general i 
federat-- més de 450 participants, 
que van haver de superar 7 quilò-
metres corrent, 22 de bicicleta i 2 
més de cursa.

El circuit començava amb mol-
ta duresa pujant a l’ermita de Sant 
Ramon per unes rampes molt dre-
tes, on excepte els primers classi-
ficats, la resta pujava caminant. A 
continuació hi havia una baixada 
molt pronunciada que castigava 
molt als corredors i feia que arri-
bessin a la transició per agafar la 
bicicleta ja molt desgastats.

El següent tram era de bici-
cleta tot terreny. Els 22 quilòme-
tres estaven marcats pel fang i els 
pronunciats desnivells de la zona. 
Aquests fets van fer molt exigent 
aquest segon tram, ja que no hi 
havia punts de descans on poder 
recuperar forces. Finalment, els 
corredors arribaven de nou a la 
zona de transició per tornar a po-
sar-se les vambes i recórrer els úl-

tims 2 quilòmetres amb les forces 
que els quedessin.

La cursa comptava amb una 
elevada i qualificada participació, 
com ho demostra el fet que el 
guanyador va ser l’exciclista pro-
fessional Israel Núñez.

En aquesta duatló hi va pren-
dre part, en representació dels 
Mossos d’Esquadra i englobat en 
l’equip X-Avi material de Munta-
nya, el corredor igualadí Albert 
Torres Carles, que tornava després 
d’una lesió de llarga recuperació. 
Degut a aquest fet i l’exigent pri-
mer tram, el corredor igualadí va 
arribar a la primera transició entre 

els 20 primers de la general (polici-
es, bombers i altres), però amb les 
cames molt castigades per la falta 
de costum en córrer.

En el segon tram va recuperar 
una mica i finalment, en el tram 
de córrer, va arribar lluitant a l’es-
print amb un altre corredor, en 
aquest cas de la guàrdia urbana 
de Barcelona.

En aquest esprint final es dis-
putaven el 6è i 7è llocs absoluts 
(no es distingien grups d’edat) de 
la Categoria de Policies i Bombers, 
quedant l’Albert el 7è.

Si tenim en compte la clas-
sificació absoluta i comptant els 
corredors que no eren policies i 
bombers, Albert Torres es va situar 
en 18a posició absoluta d’un total 
de més de 450 corredors, i degut 
a la seva manca d’entrenament en 
córrer, el fan un resultat excel.lent.

Cal agrair l’especial suport dels 
patrocinadors principals: X-Avi 
material de Muntanya i la marca 
igualadina de roba TUGA WEAR. 
I també als col.laboradors actuals 
en l’equip, com són: Fruites Gabar-
ró, Jordi Regordosa Fisioteràpia i 
alguns més amb els quals s’estan 
tancant acords.

Podis igualadins a la Duatló de Calafell
El CERRR estrena temporada i podis

● ATLETISME ● 
Diumenge passat es va donar el 

tret de sortida a les duatlons de car-
retera, i aquest cop els nois del Club 
Esportiu Roger Roca Running Igua-
lada es van donar cita a Calafell, on 
es va celebrar la primera edició de 
la duatló modalitat sprint, i ho van 
fer estrenant podi, pujant al primer 
calaix per equips i individualment, 
amb els resultats següents:

1r  de  la  genera l  Serg i 
Rodríguez, amb un temps de 
53.04; 20è general i 1r júnior Jordi 
Garcia, amb 53.09; 4t general i 20è 
absolut Isaac Duarte amb 53.16; 
48è general Carlos Verdugo amb 
58.58; 56è general i 2n veterà 2 
Jordi Moreno amb 59.36; 94è ge-
nerl i 9è Sub-23 Sergio Burón amb 
1.01.42; 118è general Josep Martí 
amb 1.04.05, en un molt bon de-
but i que segur que anirà a més. 

A l’apartat femení, sense par-
ticipació del CERRR, la cursa ha 
estat guanyada per Pilar Garcia, 

seguida de Montse Cinca (les dues 
del Reus Ploms) i el tercer lloc per 
a Neus Cayla, del Mataró. Dins la 
classificació per equips, el primer 
ha estat el Mataró, seguit del Reus 
i en 3r lloc el CAI Triatló.

Les atletes del CAI, 
terceres per equips

En la mateixa prova de 
Calafell, la primera puntuable del 
circuit català de duatló de carre-
tera de Catalunya, les noies del 

CA Igualada Triatló Petromiralles, 
l’Anna, l’Elena i l’Eva, van fer una 
magnífica actuació, quedant terce-
res per equips. L’Anna i l’Eva, que 
debutaven en aquesta modalitat, 
van demostrar estar en molt bon 
estat físic.

La duatló va acollir uns 300 
duatletes, i les distàncies a realit-
zar van ser les d’una tipus esprint 
(5 km de cursa a peu + 20 km de 
ciclisme + 2,5 km de cursa a peu). 
La duatló va estar molt ben orga-
nitzada i va acompanyar el bon 
ambient esportiu i la bona tem-
peratura. 

Els resultats de les noies del CA 
Igualada Triatló van ser: 7a Anna 
Planas amb un temps de 1:07:52, 
11a Elena Barlabé amb 1:08:27 i 
13a Eva Folleco amb 1:09:59.

La pròxima prova serà al Prat, 
on hi ha el Campionat Nacional de 
Catalunya per equips.

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

Eduard Viles (CAI) campió 
d’Espanya promesa 
“indoor” en 60 m llisos

● ATLETISME ● 
El velocista del Club Atlè-

tic Igualada Eduard Viles, es va 
proclamar brillantment Campió 
d’Espanya Promesa “indoor” en 
la prova dels 60 m llisos, amb un 
sensacional registre de 6”85 a la 
final, imposant-se per 10/100 al 
segon classificat, l’atleta de la JA 
Sabadell Alfredo A. Gotay, segon 
amb 6’’95. L’atleta de Mediona, 
que va guanyar també la semifinal 
corresponent amb 7”01, assoleix 
doncs un nou títol amb l’or corres-
ponent per afegir al seu palmarés, 
en aquesta temporada hivernal. 

Dos atletes del CAI participa-
ren en aquests 25ns Campionats 

d’Espanya Promesa “indoor” dis-
putats al Palau d’Esports de Sevilla, 
en doble jornada de dissabte i diu-
menge, i que van comptar amb la 
participació dels atletes estatals 
capdavanters de les diferents pro-
ves, nascuts els anys 1989/90/91. Els 
atletes catalans participants van 
assolir un total de 18 llocs de podi 
en les proves corresponents.

L’igualadí Marc Moreno va 
participar en la prova dels 800 m 
llisos, assolint una destacada 3a 
posició en la primera semifinal de 
la prova, amb 1’56“91, que no li 
va donar l’accés a la final corres-
ponent, on es va imposar Kevin 
López (CAI-CS) amb 1’55”81.

Javier González (CAI) 
rècord d’Igualada en 20 
Km marxa al GP de Zuera
● ATLETISME ● 

L’atleta del Club Atlètic Iguala-
da Javier González Cobacho, “Poc-
holo”, va assolir una magnífica 2a 
posició en la prova dels 20 Km. 
marxa corresponent al 8è Gran 
Premi de Marxa Atl. Villa de Zuera 
(Saragossa), i 2a Challenge AEMA 
de Marxa Atl. que es va dur a ter-
me el passat diumenge en aquella 
ciutat aragonesa, amb la participa-
ció de destacats atletes estatals.

Va sobresortir el gran registre 
assolit per Javier González, que 
amb 1h. 29m. 15seg. sobre els 20 
Km. de la prova, assolia una nova 
plusmarca igualadina de la distàn-
cia, entrant darrera de l’internacio-
nal Mikel Odriozola - Atl. Rentería 
- guanyador amb 1h. 24m. 26seg., 

i per davant de Francisco Martín 
- Puerto de Alicante – 3r classificat 
amb 1h. 29m. 41 seg., entre altres 
atletes destacats participants en la 
prova aragonesa.

2n Cros Escolar de Carme

● ATLETISME ● 
Al matí d’aquest passat diu-

menge i gaudint d’un temps gai-
rebé primaveral, es va celebrar a 
Carme el 2n Cros Escolar, organit-
zat pel Consell Esportiu de l’Anoia 
i el Consell Esportiu i l’Ajuntament 
de Carme. 

Les curses es van fer en un am-
bient tranquil i relaxat, amb molt 
bona afluència de participants, 
tant de nens com de nenes de la 
comarca i de Carme, arribant-se 

als 200 corredors/es i duplicant el 
nombre d’inscrits de l’any passat. 

La festa es va organitzar al vol-
tant del camp de futbol, on es van 
habilitar quatre circuits per poder 
realitzar les dotze curses segons 
les diferents categories, atenent 
l’edat i el gènere dels participants, 
des dels més petits de P3 fins a 
cadets i infantils. La jornada va 
acabar amb una cursa de pares i 
mares i el lliurament de trofeus i 
medalles. 
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Destacada actuació 
dels equips del CAI al 
Campionat Català sub-20 
“indoor”
Gran 5è lloc de l’equip femení 
● ATLETISME ● 

Les atletes de l’equip femení 
de categoria sub-20 del Club At-
lètic Igualada van assolir una molt 
destacada 5a posició al Campionat 
de Catalunya en pista coberta, dis-
putat el passat diumenge al ma-
tí a Sabadell, amb la participació 
dels principals clubs de Catalunya, 
particularment pel fet d’haver 
augmentat enguany el nombre 
d’equips participants fins a 12 
clubs, en lloc dels 8 habituals de 
temporades anteriors.

Les components de l’equip del 
CAI, que efectuaren diverses incor-
poracions de les joves atletes de 
categoria cadet en la seva forma-
ció, assoliren un total de 89 punts, 
situant-se en aquesta important 5a 
posició darrera del FC Barcelona, 
guanyadores amb 144 punts, es-
sent segones les noies de l’AA 
Catalunya amb 133, i en 3r lloc 
l’ISS Hospitalet amb 123. En 4t lloc 
es classificà l’Avinent CA Manresa 
amb 114, seguides de les atletes 
del CAI, que superaren a les atle-
tes de la JA Sabadell, 6es amb 74 
punts. En 7è lloc la UGE Badalona 
amb 61, 8è el CA Vic amb 55, 9è el 
G.E.iE.Gironí amb 54, 10è el Girona 
Costa Brava amb 51,5, 11è el CA 
Castellar amb 51 i fou 12è la UA 
Barberà amb 35,5 punts.

Individualment van sobresortir 
els grans segons llocs de Sheila Avi-
lés en 1.500 m llisos, amb 5’02”24, 
i de la cadet Sheila García en 60 m 
llisos amb 8”13, mínimes per als 
Campionats d’Espanya indoor de 
les categories respectives. 

També les terceres posicions 
d’Ariadna Ramos en els 200 m lli-
sos amb 27”27, i de

la debutant en pista coberta 
Anna Noguera en 3.000 m llisos, 
amb un bon registre de 10’54”53.

Era 4a Diana González en salt 
d’alçada amb 1,52 m, i sisenes Wis-
sam El Hattoubi en 800 m llisos 
amb 2’33”59, i Aida Sànchez en 
els 60 m tanques amb 12”31.Fo-
ren cinquenes les components del 
relleu cadet de 4x200 m del CAI, 
format per Sheila García, Marta 
Guzmán, Judith Guzmán i Diana 
González, amb un excel.lent “cro-
no” de 1’51”34, a escasses centès-
simes del seu registre al campionat 
català cadet del dia anterior. 

Eren setenes Raquel Martínez 
en 400 m llisos amb 1’04”98, i 
Judith Guzmán en salt de llargada 
amb 4,55 m. i 9a Marta Guzmán 
en triple salt amb 9,59 m. Cal des-
tacar l’esforç de les cadets, amb 
dos intensos dies de competició i 

excel.lents actuacions en ambdues 
competicions. 

7a posició per a l’equip 
masculí 

Els joves atletes de l’equip 
masculí sub-20 del Club Atlètic 
Igualada, molts d’ells debutants 
en aquesta competició, van assolir 
també una bona actuació al Cam-
pionat de Catalunya de clubs.

Els anoiencs foren setens amb 
78 punts, en la competició gua-
nyada pel FC Barcelona amb 135 
punts, seguits de l’AA Catalunya, 
segons amb 115 i l’ISS Hospitalet, 
tercers amb 105. Era 4t el JA 
Sabadell també amb 105 punts, 
5è el Cornellà At. amb 93, 6è l’Avi-
nent CA Manresa amb 83, 7è el 
CAI, que es va imposar al CA Vic, 
8è amb 65,5 punts, era 9è el CA 
Nou Barris amb 60,5, 10è el Girona 
Costa Brava amb 60, 11è el CA Cas-
tellar amb 58 i 12è l’equip de la 
UA Terrassa amb 36 punts. 

Individualment cal ressaltar el 
triomf de Marc Sànchez en el salt 
d’alçada, amb marca personal de 
2,00 m, mentre que Jordi Yoshi-
nori Matsuoka era 3r en salt de 
llargada, amb 6,05 m..

 Sobresortiren també els 4ts 
llocs de Santi Ramos en 60 m tan-
ques amb 8”87, de Sergi Carrero 
en 1.500 m llisos, amb 4’19”58, i 
de Ferran Pau en 800 m llisos amb 
2’06”70.

Jan Roca era 7è en triple salt, 
amb marca personal de 11,23 m, 
mentre Albert Hernàndez era 8è 
en 400 m llisos amb 54”36, i Adrià 
Juárez 8è en salt de perxa, amb 
3,00 m. Era 9è Albert Rovira en 60 
m llisos, amb 7”83, i també Jaume 
Marín en 3.000 m.llisos, amb 
9’42”16. El reaparegut Jordi Font 
era 10è en 200 m llisos amb 25”32, 
i Albert Agut 11è en llançament 
de pes, amb 5,88 m.

Els components del relleu de 
4x200 m del CAI, format per Santi 
Ramos, Jordi Font, Ferran Pau i 
Albert Hernàndez foren rigorosa-
ment desqualificats quan havien 
assolit un bon registre de 1’36, que 
hagués millorat en uns 7 punts 
la seva classificació, assolint la 6a 
plaça.

Malgrat això cal ressaltar 
aquesta important 7a posició del 
jove equip masculí del CAI, sobre-
sortint també les actuacions dels 
cadets, després d’haver disputat 
les proves del seu campionat dis-
sabte, amb dos intensos dies de 
competició. 

8 medalles per al CAI als Campionats de 
Catalunya cadet “indoor”
Jordi Y. Matsuoka, bicampió de Catalunya en triple salt i 
llargada
● ATLETISME ● 

Els atletes de categoria cadet 
del Club Atlètic Igualada tingue-
ren una sensacional actuació el 
passat cap de setmana, en doble 
jornada de dissabte matí i tarda, 
a la pista coberta de Catalunya a 
Sabadell, en les proves correspo-
nents als Campionats de Catalunya 
cadet “indoor”, que comptaren 
amb la participació dels atletes 
capdavanters de l’atletisme català 
nascuts els anys 1996/97, en un 
altre cap de setmana d’intensa ac-
tivitat atlètica.

Un total de 14 atletes del CAI 
participaren en aquests campio-
nats, assolint un total de 8 meda-
lles, 2 d’or, 3 d’argent i 3 de bron-
ze, un rècord dels campionats, i 
diversos llocs de finalista en les 
proves respectives, amb mínimes 
per als Campionats d’Espanya. El 
CAI va assolir un brillant 4t lloc ge-
neral amb 66 punts, entre 40 clubs 
participants.

Va sobresortir individualment 
el doble campionat català --2 me-
dalles d’or-- del saltador Jordi Yo-
shinori Matsuoka, amb un gran 
registre de 13,72 m en el triple salt, 
rècord dels campionats, en una 
sensacional actuació de l’igualadí, 
que assolia també la medalla d’or i 
el campionat català en salt de llar-
gada, amb un millor salt de 6,11 m.

Cal ressaltar també les meda-
lles d’argent aconseguides per la 
velocista pierenca Sheila García en 
els 60 m llisos, amb un gran re-
gistre de 8”14 a la final, després 
de guanyar la semifinal correspo-
nent amb 8’’21, i per al pierenc 
Albert Rovira, 2n en els 300 m lli-
sos amb 38”90 a la final, després 
de guanyar també en la semifinal 
amb 39”18. El mateix Albert Rovira 
era també 5è a la final dels 600 
m llisos amb 7”68, entrant abans 
2n en la seva semifinal amb 7”73. 
Menció especial per a la medalla 
d’argent de les rellevistes de 4x200 
m del CAI, assolint un brillant 2n 
lloc amb 1’50”84 amb el conjunt 
format per Sheila García, Marta 
Guzmán, Judith Guzmán i Diana 
González, en una magnífica actu-
ació global, per davant dels equips 
de l’AA Catalunya i l’ISS-Hospitalet. 

Les 3 medalles de bronze fo-
ren: 2 per a Jan Roca, 3r en els 60 
m tanques amb un gran registre de 
9”21, i per al mateix atleta en salt 
de llargada, amb marca personal 
de 5,74 m, i per a Judith Guzmán, 
3a en salt de llargada amb 4,86 m, 
essent la mateixa atleta 4a en la 
seva semifinal dels 60 m tanques 
amb 9”98, en grans actuacions 
d’ambdós atletes.

Els rellevistes del CAI de 4x200 
m foren 4ts amb el conjunt for-

mat per Albert Rovira, Jan Roca, 
Fran Martínez i Jordi Yoshinori 
Matsuoka, amb un bon registre 
de 1’41”59, a només 7/100 de la 
medalla de bronze, en una molt 
destacada actuació.

Altres bones actuacions dels 
anoiencs foren les de Jaume Marín, 
5è en la final dels 1.000 m llisos, 
amb un bon registre de 2’51”24; 
Diana González era 6a en la final 
dels 600 m llisos amb 1’48”69, des-
prés de guanyar la semifinal corres-
ponent amb 1’45”13, i 7a en salt 
d’alçada amb 1,40 m, prova en la 
que era 8a Cristina Martínez, tam-
bé amb 1,40 m, i Marta Guzmán 
era 8a en salt de llargada amb 4,59 
m i 3a de la segona semifinal dels 
300 m llisos, amb 45”30. 

Adrià Bertràn era 7è en llança-
ment de pes amb 11,29 m, seguit 
de Robert Pau, 8è en la mateixa 
prova amb 11,27 m.

Rafael Hompanera era 13è en 
els 1.000 m llisos amb 3’01”65; Fran 
Martínez, 3r en la tercera semifinal 
dels 60 m tanques amb 9”71, clas-
sificant-se per a la final, en la que 
fou desqualificat, i essent també 
3r de la tercera semifinal dels 300 
m llisos amb 41”88, no accedint a 
la final, com tampoc no ho va fer 
Adrià Foix, 3r. de la segona semifi-
nal dels 60 m llisos amb 7”84.

Atletes del CAI a la 25a Mitja-Marató de 
Granollers
● ATLETISME ● 

Amb una multitudinària parti-
cipació de 7.802 atletes es va dur a 
terme, el passat diumenge 6 de fe-
brer, la 25a edició de la Mitja-Ma-
rató Internacional de Granollers, la 
de major participació a Catalunya i 
que enguany comptava novament 
amb la presència de destacats atle-
tes del fons mundial i estatal.

La prova, sobre el recorregut 
habitual de 21.097 m entre les po-
blacions de Granollers - Les Fran-
queses - La Garriga, va ser domi-
nada per l’atleta de Kenya Erick 
Kibet, guanyador amb un excel.
lent registre de 1h03’25’’, que no 
millorava la plusmarca de la prova. 
El salmantí Rafael Iglesias (Adidas) 
entrava 3r i primer atleta estatal 
amb 1h04’26’’. La primera femeni-
na va ser la keniana Ruth Matebo, 
amb 1h14’26’’, seguida de Nazha 
Mamrouth (Marroc) amb 1h15’27’’, 
i era 3a la britànica Holly Rush-
May, amb 1h15’40’’. 

Hi participà un nombrós grup 
de 10 atletes del Club Atlètic Igua-
lada, sobresortint dintre de la 
bona actuació global el 200è lloc 
de Joaquín Grados, amb un bon 
registre de 1h22’04’’, mentre que 
els altres atletes del CAI van acon-
seguir les classificacions següents: 
421è Francisco Blázquez, amb un 
temps de 1h25’48’’; 508è Francisco 
Ramos amb 1h26’57’, 509è Camilo 
Grados amb 1h26’59’’, 1.511è San-

ti Navarro amb 1h35’17’’, 3.182è 
Albert Bacardit amb 1h44’42’’, 
3.688è Pau Carol amb 1h47’57’’, 
5.008è Salvador Balcells amb 
1h57’20’’, 5.947è Lluís Cañamares 
amb 2h07’07’’, i 6.373è Jordi Carri-
que amb 2h15’30’’.

en classificar-se, amb el temps 
oficial, a la 25a Mitja-Marató de 
Granollers.

C/ Sant Jordi 1
08700 IGUALADA
Tel. 93 803 29 51
Tel. 626 00 66 76

COMPRO OR
MÀXIMA COTITZACIÓ
PAGUEM A L’INSTANT

NO REGALEM DINERS! PAGUEM EL PREU JUST!
• OR VELL 

• OR MALMÈS 
• OR TRENCAT 

 • MONEDES • ETC.
C/ Masquefa, 19 • IGUALADA

Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com



38 ESPORTS 10 de febrer de 2011

Sense sorpreses a Preferent
CTT Ateneu 1882 5 - CPP Igualada 1

● TENNIS TAULA ● 
Diumenge passat, el CTT Ate-

neu 1882, el rival del CPP Igualada 
a Preferent, no va deixar espai a 
les sorpreses i va complir els pro-
nòstics guanyant per un clar 5-1 al 
conjunt igualadí. Els locals, segons 
classificats, van ser superiors als 
igualadins, cuers, en totes les fases 
del partit, i només en la darrera 
partida el CPP Igualada va poder 
fer el punt de l’honor.

El primer punt el va fer Manel 
Rodríguez guanyant per 0-3 a Ber-
nat Bisbal. El segon va anar a càrrec 
de Víctor Vinuesa, que va superar 

per 0-3 a Eloi Zaragoza. A continu-
ació, Joan Moriana va encaixar un 
nou 0-3 davant de Joan Barril. 

La tònica dels 0-3 no va canviar 
a la segona ronda d’individuals; en 
primer lloc Manel Rodríguez el va 
aconseguir davant d’Eloi Zaragoza 
i després era Joan Barril qui obtenia 
el mateix resultat davant de Bernat 
Bisbal. Quan el 0-18 en joc sem-
blava inevitable, Joan Moriana va 
salvar l’orgull de l’equip igualadí 
vencent per 3-1 al local Víctor Vinu-
esa i fent així el punt de l’honor per 
al CPP Igualada.

Victòria sense problemes 
davant el cuer
CPP Igualada 5 - CTT Sant Quirze del 
Vallès 1
● TENNIS TAULA ● 

Diumenge passat a Les Comes, 
l’equip de 2a B territorial del CPP 
Igualada no va tenir problemes 
per superar per un plàcid 5-1 al 
CTT Sant Quirze del Vallès, cuer de 
la lliga. Malgrat la classificació dels 
visitants, l’Igualada estava advertit 
del perill, ja que en el partit d’ana-
da els igualadins van aconseguir 
una difícil victòria per la mínima 
a la pista del Sant Quirze. Aquest 
cop, però, el conjunt de l’Anoia va 
ser molt més solvent i va superar el 
seu rival sense passar angúnies.

L’encarregat d’estrenar el mar-
cador va ser Albert Kenji Matsu-
oka, que es va imposar per 3-1 a 

Toni Sala. A continuació, Francesc 
Alcoberro guanyava per 3-0 a Joan 
Pahisa, resultat que es repetiria 
en la següent partida, aquest cop 
entre l’igualadí Gerard Fuentes i 
Àlex Nebot.

La primera partida de la sego-
na ronda va servir al CPP Igualada 
per tancar el partit a la primera 
opció. Albert Kenji Matsuoka va 
derrotar per 3-1 a Joan Pahisa, fent 
així el 4-0 global. Seguidament va 
arribar l’únic punt del conjunt visi-
tant, de la mà de Toni Sala, que va 
superar per 0-3 a Gerard Fuentes. 
Per últim, Francesc Alcoberro va 
guanyar per un clar 3-0 a Àlex Ne-
bot per fer el 5-1 definitiu.

Joan Masip participa al 
Torneig Internacional de 
Catalunya

● TENNIS TAULA ● 
El cap de setmana passat Joan 

Masip va participar al Torneig In-
ternacional de Catalunya amb la 
selecció catalana. La competició 
es va celebrar a Calella i va reunir 
les seleccions de les regions Lan-
guedoc-Roussillon, Madeira, VTTL, 
Baden-Württemberg, Eivissa, San 
Sebastián de los Reyes, Andalusia i 
els amfitrions, Catalunya.

En la competició per equips, 
Catalunya va superar per 2-1 a 
Madeira, amb un punt de Joan 
Masip i va caure per 0-3 davant 
de la selecció alemanya de Baden-
Württemberg, que es proclamaria 
campiona. En la lluita pel tercer 

lloc, el combinat català es va veure 
superat per 0-3 pel de San Sebas-
tián de los Reyes.

En l’apartat individual, després 
de classificar-se com a tercer de 
grup, el palista igualadí no va po-
der superar les prèvies del quadre 
final, ja que va perdre per 1-3 da-
vant del també català Enric Casa-
dó. Posteriorment, Joan Masip va 
derrotar per 3-0 a Víctor Vinuesa 
però va cedir per 2-3 davant de 
l’andalús Juan Carlos Cubero i per 
0-3 davant d’Adrià Úbeda, fet que 
el va conduir a la dotzena posició 
final d’entre els vint participants.

Selecció catalana al Torneig Internacional de Catalunya. D’esquerra a dreta, 
Miquel Arnau (entrenador), Clàudia Caymel (Falcons), Adrià Úbeda (Olesa) i Joan 
Masip (Igualada)

2a Provincial: CTT El Centre 0 – CTT Vilanova 6

Ple vilanoví
● TENNIS TAULA ● 

Com era previsible, el CTT 
Vilanova va aconseguir una còmo-
da victòria davant un rival que no 
posar massa dificultats als palistes 
visitants que van tancar la compe-
tició per la via ràpida.

El primer punt el feia pujar al 
marcador vilanoví Bernat López 

superant 3-0 a Héctor Lamaña. 
Manuel Suero també tres zero 
aconseguia el segon punt vilanoví 
després de guanyar Roger Cassola. 
El tercer punt al marcador general 
l’aconseguia Julio Morales gua-
nyant a Pablo García pel mateix 
resultat que els seus companys, 
mentre que Bernat López supera-

va Cassola. Julio Morales aconse-
guia el cinquè guanyant Lamaña i 
finalment, Manuel Suero tancava 
l’encontre al superar 3-1 a Pablo 
García col.locant el definitiu 6-0 al 
marcador.

Diumenge els vilanovins reben 
la visita del Vilafranca a qui ja van 
superar a la seva pista.

Sènior masculí A: CV Premià de Dalt 2 – Pintures Planell IVC 3

Treballada victòria contra un rival directe
● VOLEI ● 

Diumenge passat, a les 10h del 
matí, començava un dels partits 
més importants per l’equip sènior 
masculí del Pintures Planell Igua-
lada VC ja que s’enfrontaven al 
CV Premià, un rival directe en tro-
bar-se propers en la taula classifi-
catòria. Novament, els igualadins 
no van mostrar un joc consistent 
i això va fer que el partit tingués 
moltes cares. Malgrat la irregulari-
tat en el joc, l’Igualada es va endur 
la victòria amb un ajustat 2-3. Els 
igualadins van haver d’esforçar-se 
moltíssim davant d’un equip que 
no tirava mai la tovallola i que 
jugava amb un estil de joc que els 
igualadins no hi estaven acostu-
mats. Això sí, l’Igualada sempre 

va anar per davant del marcador 
de sets.

Després de culminar un gran 
primer set i deixar el rival a una 
gran distància els anoiencs van 
baixar molt perillosament l’atenció 
i el ritme de joc. En efecte, aquest 
relaxament els va passar factura 
i va tenir conseqüències pràcti-
cament en tot el que restava de 
partit. Com anàvem dient, el CV 
Premià era un rival molt lluitador 
i va saber estudiar molt millor el 
rival que no pas els igualadins. A 
més a més, aquests van creure que 
eren superiors, i potser era veritat, 
però ho havien de demostrar. A 
totes aquestes circumstàncies se’ls 
va sumar una pressió desmesura-
da que els va privar de jugar amb 

serenitat i confiança, van cometre 
moltes errades de servei i indivi-
duals pròpies d’un equip en les 
circumstàncies que anàvem expli-
cant.

Sortosament pels anoiencs, fi-
nalment es va imposar el talent, 
la joventut i les ganes de seguir 
mirant els de dalt la taula i allu-
nyar-se de les posicions de descens 
indirecte. 

En la jornada següent els igua-
ladins s’enfrontaran amb el FC 
Barcelona “B” al gimnàs de Les Co-
mes, a les 19h. Ja es va poder veu-
re que quan l’Igualada juga contra 
rivals que es troben en posicions 
altes, la motivació és molt alta i el 
partit acaba essent vibrant. Espe-
rem que no baixin la guàrdia.

Sènior femení: Ferrolan Vòlei Rubí 3 – Pintures Planell IVC 1

Millor joc de les locals
● VOLEI ● 

Diumenge passat el sènior fe-
mení es va desplaçar fins a Rubí 
per jugar contra el Ferrolan Vò-
lei Rubí. El partit podria semblar, 
a priori, fàcil per les igualadines, 
degut a la diferència a la classifi-
cació, però els resultats dels partits 
anteriors del Rubí avisava que se-
ria complicat.

El primer set va començar amb 
igualtat. L’Igualada va començar 
fluix, amb falta d’intensitat a la 
defensa i amb moltes impresici-
ons. El Rubí en canvi va estar al 
cent per cent des del primer mo-
ment. Bons sacs i bons remats de 
les locals complicaven les coses a 
les igualdines que no aconseguien 
distanciar-se al marcador i respirar 
tranquil.les. Aquesta igualtat va 
durar fins a final de set, on l’Igua-
lada amb unes bones jugades final 
va acabar per endur-se el set 24 
a 26.

Tot i guanyar el primer set 
l’Igualada no estava fent bé les co-
ses. Els hi costava acabar els punts, 

en part, per la bona defensa de les 
de Rubí. Les coses no van canviar 
al segon set, continuava la igual-
tat a la pista i, en primer moment, 
semblava que també al marcador. 
Cap a meitat de set, un seguit de 
bones jugades del Rubí acompa-
nyades d’errades de les igualadi-
nes van donar un clar avantatge a 
les locals. Aquest avantatge va ser 
suficient perque s’enduguessin el 
segon set 25 a 18.

Després d’analitzar les errades, 
les igualadines van tornar a pista 
sabent el que havien i, sobretot, 
el que no havien de fer. Però, tot 
i que la teoria la sabien, els hi va 
faltar posar-ho en pràctica. Les no-
ies de Rubí continuaven fent un 
bon joc i l’Igualada va estar inca-
paç de posar-se a l’altura. El tercer 
set també va ser per les locals per 
25 a 20.

Amb l’objectiu de remuntar el 
partit l’Igualada va tornar a sortir 
amb ganes. L’actitud igualadina 
hi era en tot moment, i les ganes 
de guanyar també, però en aquest 

cas els hi va faltar banqueta per 
fer canvis i poder tindre més recur-
sos. El Rubí es va créixer als últims 
punt del partit, augmentant la in-
tensitat dels seus sacs i dels seus 
remats. I es va acabar enduent l’úl-
tim set per 25 a 18.

Tot i que la derrota no fa bai-
xar cap posició en la classificació 
a l’Igualada, desfà l’empat que hi 
havia entre les segones, Sant Este-
ve, i l’Igualada, en tercera posició. 
I complica la possibilitat de l’ascens 
directe.

La setmana que ve jugaran a 
les 17h a Les Comes contra un al-
tre equip de la zona baixa, el Club 
Vòlei Vilassar. L’Igualada haurà de 
fer un bon partit per retrobar-se 
amb la victòria i continuar lluitant 
per estar el més amunt possible a 
la classificació.

Varen jugar per part igualadi-
na: Col.locadores: Marta i Àgata. 
Oposada: Jess. Centrals: Gemma i 
Mònica. Puntes: Clara i Sílvia. Lliu-
re: Sandra. Entrenador: Xavier Ti-
rado “Tiri”.

Campionat de Catalunya per equips – Preferent: 
Igualada 8,5 – Sant Joan 1,5

Superioritat igualadina
● ESCACS ● 

En la segona ronda del Campi-
onat de Catalunya per equips, que 
es disputa a nou rondes i pel siste-
ma lliga, els igualadins van superar 
als seus oponents del Sant Joan de 
Vilatorrada amb molta claredat i 
només van deixar escapar una par-
tida i van donar unes taules. Amb 
aquest resultat l’Igualada s’ha re-
fet de la derrota de la setmana 
passada amb el Calaf. Van guanyar 

Josep Codina, Sergi Alonso, Josep 
Guixà Bernaus, Ramon Clotet, Ki-
rian Talló, Josep Planell, Joan Pa-
llares i Josep Ll. Díaz i va fer taules 
Josep Guixà Ribes.

El segon equip de l’Igualada 
va derrotar al Capellades B per un 
clar 3 1/2 a 1/2, però hem de men-
cionar que els visitants tenien dues 
baixes, per la qual cosa ja comen-
çaven amb un 2 a 0 en contra.

Josep Codina
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MOTOR Joan VidalToni Bou conquereix Barcelona amb una 
exhibició de Trial També vol dir-hi la seva

Ssangyong Korando 2.0 D20T

L’univers dels SUV, aquests vehi-
cles amb aspecte de tot terreny, 

en aquest cas compacte, ja té un 
nou integrant que també hi vol 
dir la seva. Per fer-ho va servir uns 
arguments letals com un ampli 
habitacle, generós equipament, 
una sorprenent potència, bon con-
fort de marxa i un preu molt com-
petitiu.

La principal virtut dels també 
anomenats popularment “tot ca-
mí” és la seva funció mixta, asfalt i 
camins. És per aquest motiu que la 
nova generació del Korando ha pas-
sat del tot terreny més tradicional 
a la categoria SUV per adaptar-se 
als nous temps i els gustos dels cli-
ents europeus, amb una suculenta 
oferta de quatre variants, dues 4x2 
(solament amb tracció davantera) i 
dues més 4x4 de tracció total amb 
el bloqueig del diferencial central. 
Preus: 22.900 a 29.490 euros i una 
garantia de 5 anys o 100.000 kms.

M’agrada molt la seva imatge. 
Clar que ha de competir amb rivals 
que són molt atractius i impactants 
a primera vista, però crec que la 
prestigiosa firma Italdesign Giugia-
ro ha elaborat un model que crida 
l’atenció per una línia molt elegant 
amb el poderós frontal.

De l’interior destacaria l’aug-
ment de qualitat que ha experi-
mentat respecte al seu predecessor i 
la sensació d’espai que tenen cadas-
cun dels cinc ocupants. Sens dubte, 
un dels seus punts ja que supera 
amb escreix a la resta dels adversa-
ris més directes. A més, disposem 
d’un ampli maleter de 486 litres 
que es pot ampliar d’una manera 

molt fàcil mitjançant un parell de 
comandaments i aleshores ens que-
da una superfície completament 
plana. I pel que respecta a l’acabat 
Limited de la nostra prova porta de 
sèrie els seients calefactables de cuir 
i els sensors d’aparcament, dos ele-
ments que normalment són opció 
en el seu segment amb l’augment 
de cost sobre el preu de sortida.

Quant a mecàniques solament 
està disponible la turbo dièsel de 2 
litres de cilindrada amb una extra-
ordinària potència de 175 CV que 
és capaç de moure el Korando amb 
suma facilitat. Un propulsor que es 
troba molt a gust en la franja entre 
de les 1.500 revolucions fins a les 
4.000, ajudat per una relació dels 
canvi de les sis marxes que n’extreu 
molt profit. També hi ha l’opció del 
canvi automàtic seqüencial de 6 ve-
locitats, sempre associada amb el 
màxim luxe d’equipament Limited. 

Una de les primeres impressions 
al volant del nou Korando és la se-
va comoditat de marxa perquè les 
suspensions filtren perfectament 
les irregularitats de l’asfalt o dels 
camins on s’endinsa sense cap tipus 
de problema. De totes maneres, les 
dues versions 4x2 són les ideals per 
qui circularà principalment per car-
retera i no cal gastar-se més diners. 

Amb el nou Korando s’enceta 
la “nova Ssangyong” que en els 
propers cinc anys la marca coreana 
treurà cinc nous models, un per any.

Cilindrada: 1.998 cc / Potència: 
175 cv  / Acceleració 0 a 100 km/
h: 9,9 segons / Consum mitjà: 6,4 
litres/100km / Pes: 1.672 kg.  / Preu: 
26.490 euros. (Premium 4x4).

● MOTOR ● 
El pilot de l’equip Repsol 

Montesa Honda, el pierenc To-
ni Bou, guanyava diumenge a 
Barcelona, la tercera prova del 
Mundial de X-Trial --Campionat 
del Món de Trial Indoor-. 

Toni Bou no va decebre ningú i 
es va imposar signant una actuació 
extraordinària davant uns 11.000 
espectadors, més d’un centenar 
dels quals de Piera.

L’Ajuntament de Piera i Mo-
tos Isart, amb la col,laboració de 
l’empresa de transports Montferri, 
van organitzar un paquet d’en-
trades i autocar per estar al costat 
del pilot i viure una de les tardes 
de trial més espectaculars del seu 
convilatà.

Va ser el cinquè triomf de Bou 
a la Ciutat Comtal, després dels 
aconseguits el 2006, 2007, 2009 i 
2010. El pilot de Montesa es reafir-
ma com a líder del campionat amb 
tres victòries en les tres proves dis-

putades fins ara: Gènova, Marsella 
i Barcelona. El pierenc va llançat 
cap al seu cinquè títol consecutiu 
en indoor i va demostrar no tenir 
rival davant els altres tres fina-
listes d’aquesta edició: els tam-
bé catalans Adam Raga, Albert 
Cabestany i Jeroni Fajardo. Prova 
d’això són els quatre punts que 
sumava Bou en acabar, pels 22 i 25 
dels seus respectius rivals.

En acabar la prova Bou decla-
rava:  “la veritat es que ha estat 
increïble. Pilotar com he pilotat 
avui i fer-ho a Barcelona és un 
somni fet realitat. Perquè aquí he 
fet moltes exhibicions, curses fan-
tàstiques,  però mai com la d’avui. 
Crec que preparant-m’ho no m’ha-
gués sortit igual. Només em queda 
agrair-li a la moto i al meu equip, 
que em permeten gaudir tant 
d’aquest esport”.

Campionat de Catalunya per parelles

Una victòria i una derrota
● FRONTENNIS ● 

El passat diumenge 6 de fe-
brer, es va jugar la segona jornada 
del Campionat de Catalunya per 
parelles amb una victòria i una 
derrota. Cal tenir en compte que 
la parella de 1era categoria des-
cansava.

La derrota va ser per la parella 
formada per Antoni Font i Jaume 
Estapé, que emmarcats en 2a ca-
tegoria grup A, van perdre per 
30 a 26 en el seu desplaçament a 
Cerdanyola, en una partida molt 
igualada fins al final, on els locals 
van saber estar millor. 

La victòria va ser per la parella 
formada per Francisco Fonseca i 
Raul Romero, que en el grup C de 

la 2a categoria van guanyar per 
17 a 30 en el seu desplaçament a 
Barcelona contra el CN Barcelona, 
fent un joc agressiu, sòlid i sen-
se deixar opció als contrincants, 
demostrant que cada dia aquesta 
parella està més compenetrada. 

La propera jornada es juga a 
casa al Frontó del Molí Nou el diu-
menge 13 de febrer a les 11:30 
h. la parella de 2a grup A, i a les 
12:30 h. la de 1a. La parella de 2n. 
grup C descansa.

Demanaríem a tots els afici-
onats i curiosos d’aquest esport 
vinguessin al Molí Nou aquest 
diumenge per ajudar i gaudir del 
Frontennis.

Antoni Font i Claramunt Fonseca-Romero

JOAN SAN JOSÉ AUTOMÒBILS S.L. - Av. Europa, 4, nau  (Pol. Ind. Les Comes) - IGUALADA - Tel. 93 801 91 45

Toni Bou, a baix a la dreta, amb part del públic pierenc desplaçat al Sant Jordi
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Resultats dels equips del Club Handbol 
Igualada
● HANDBOL ● 

Sènior masculí - 3a Catalana: 
CH Igualada 28 - CH OAR Gràcia 
Sabadell 36

Tot i la derrota, l’Igualada 
continua millorant. El partit va ser 
molt més ajustat que el que reflec-
tia el marcador final. Amb un inici 
una mica fluix s’escapava l’equip 
sabadellenc; una petita remunta-
da deixava el marcador en 12 gols 
a 17 en el descans del partit. A la 
segona part l’Igualada, tot i l’es-
forç i la gran millora dels jugadors, 
no es va poder amb el rival.

Dirigits per Ángel Árias van 
jugar: Toni Martínez i Hilari Cana-
les porters, Jordi Salom (2), Albert 
Belart, Maure Vidal (3), Ton Garcia 
(3), Roger Calzada (3), Sergio Mo-
rales, Jose Luis Álvarez (2), Eduard 
Jounou (4), David Cubí (7) i Rubén 
Alvarez (4).

Juvenil masculí - 2a Catalana: 
CH Igualada Reimpulsa 31- CH 
OAR Gràcia Sabadell 34

Partit molt ajustat, però amb 
totes les possibilitats de guanyar. 
Els igualadins estaven molt con-
centrats i motivats i, ambdós con-
junts buscaven la manera de po-
der assolir la victòria. A la primera 
part, guanyava l’equip d Igualada 
per un 17 a 15. A la represa de 
la segona part, amb un joc molt 
seriós i intens, l’electrònic seguia 
molt ajustat sempre decantat cap 
l’equip igualadí. El partit es va 
trencar amb la reiterada lectura 
estricta del col.legiat i amb la ver-
mella d’un dels jugadors amb més 
gols al minut 12 de la segona part. 
Tot i l’empeny del porter que va 
fer grans aturades (a veure si po-
dem consolidar aquest porter),els 
sabadellencs van aprofitar la breu 
pausa local per igualar i guanyar 
el partit.

La lluita dels joves de l’Iguala-
da va ser dura.

Per l’Igualada van jugar dirigits 
per Adrià Suero: Roger Calçada (8), 
Aitor Fernández (6), Eric Elvira (3), 
Rubén Álvarez (5), Pau González 
(1), Marc Mascaró (2), Jordi Cus-
có (3), Àlex Carrer i Ton Casellas 
(porter).

Cadet femení - 1a Catalana: 
Handbol Vilanova del Camí 19  - 
CH Igualada 27

Dissabte passat el Vilanova  i 
l’Igualada, segon i primer classifi-
cat respectivament, van jugar el 
partit corresponent a la segona 
volta.

Les jugadores del Vilanova 
saltaven a la pista concentrades i 
amb les idees clares sobre com ha-
vien de jugar contra les líders del 
grup. El contrari que les jugadores 
de l’Igualada que van passar per 
un primer quart d’hora fluix.

En la primera part les locals es 
van avançar en el marcador amb 
un parcial de 3-0, les jugadores 
igualadines van empatar amb el 
mateix parcial però no van poder 
posar-se al davant. S’aniria al des-
cans amb empat a 11.

A la segona part les noies de 
l’Igualada, van fer un joc més seriós 
en defensa i ràpid en l’atac, amb 
quatre gols més seguits es van po-
sar davant en el marcador i van co-
mençar a distanciar-se fins al final.

Per l’Igualada van jugar: Anna 
Font, Judit Gómez, Mar Samper, 
Núria Martin, Ainoa Rizo, Jordina 
Marsal, Jana Sendra, Elena Min-
guez, Ana Vázquez, Marina Just, 
Maria Noguera. A la porteria. Mi-
rian Pla. Entrenador. Jordi Riba.

Cadet masculí - 2a Catalana: 
CH Igualada  31  - Handbol Pardi-
nyes 25

Encontre molt renyit i emocio-
nant, com ja va sent habitual amb 
el Handbol Pardinyes de Lleida. Va 
ser molt igualat en els comença-
ments de partit, car els dos equips 
es coneixen de fa temps i amb res-
pecte mutu. 

Ben entrada la primera part, 
els jugadors igualadins es varen 
fer amb aquesta amb un força bon 

resultat parcial favorable de 13 
a 9.

La segona part, va ésser en-
cara més renyida i molt més acti-
va i moguda que la primera part. 
L’equip visitant poc a poc anava 
remuntant fins que varen igualar 
el partit; a l’últim terç de la part, 
es varen veure jugades molt con-
juntades com equip, amb força 
contraatacs ben dirigits, fins arri-
bar al resultat final favorable de 
31 a 25.

Acabada la primera volta de la 
primera fase, l’equip és previst es 
posicioni en un meritori sisè lloc.

Per l’Igualada dirigits per Pol 
Cantero va jugar: Raül Ubía, Daniel 
Fons, Elias Galiano, Sergi Garcia, 
Adrián Cano, Jordi Grado, Jordi Vi-
larrubias, Pol Fajas, Marc Vilardell, 
Oscar Solè,  Miquel Albareda, Ibàn 
Sanmiguel i com a porters, l’Aleix 
Royo i en Marc Tarrida.

Infantil femení - Campionat de 
Catalunya: CH Igualada Eix Ambi-
ental 16 - Les Franqueses. ASS 31

Les igualadines s’enfronten ja 
a rivals més forts que els del grup 
anterior. Partit ben plantejat per 
l’equip de l’Eix Ambiental Iguala-
da però les jugadores de les Fran-
queses amb més experiència, van 
ser clarament superiors, tant en 
defensa com en atac.

Ara vénen uns partits que 
l’equip de l’Eix Ambiental Club 
Igualada pot aprendre molt.

Dirigits per Roger Calçada i 
Ton Casellas van jugar: Paula Do-
mingo, Marina Just, Marina Agut, 
Andrea Torregrosa, Marcel.la Es-
querra, Núria Martin, Ana Váz-
quez Ariadna Sanz i a la porteria 
Júlia Estany

Resultats dels equips del 
Club Handbol Montbui
● HANDBOL ● 

Cadet femení. Primera Ca-
talana: ACLE Guissona 26 – CH 
Montbui 10

Van jugar pel CHM: Tania, 
Gisela, Jennifer, Lolita, Marta, 
Susana, Miriam i Sandra. A la por-
teria: Soraya.

Juvenil femení. Lliga Catalana:  
CH Perelló 19 – CH Montbui 15

Van jugar pel CHM: Judit, Isa, 

Aida, Marta, Raquel, Eli, Ainoa, 
Soraya i Jennifer. A la porteria: 
Laura.

Sènior femení. Primera Catala-
na: CH Montbui 16 – Sansa, Club 
Handbol 25

Van jugar pel CHM: Raquel Pé-
rez, Jenny, Sandra, Tania, Xanay, 
Marta Fanega i Isa. A la porteria: 
Laura.

Campionat d’Espanya sub 19

Bernat Jaume, dotzè
● ESQUAIX ● 

Sabadell va acollir el Campio-
nat d’Espanya sub 19 amb quatre 
igualadins a la graella de sortida.

El millor dels igualadins va ser 
Bernat Jaume que assolir la dot-
zena posició final. L’igualadí va 
passar ronda després d’un renyi-
díssim partit de 3-2, 12-10 davant 
Martí Tarragona de Lleida. A vui-
tens va caure davant el campió de 
Catalunya Eric Zabalbeascoa per 
un clar 3-0. Per llocs va guanyar 
Pablo Garrido però va perdre més 
tard davant el lleonès David Anto-
lín pel novè lloc.

Per la seva part, Joel Jaume va 
quedar subcampió de consolació. 
A primera ronda va perdre després 
d’un molt bon partit davant una 
de les grans sorpreses del cam-
pionat, Iker Pajares de Sabadell. 

Aquest fet, el va relegar a jugar 
pels llocs del 16 al 32. Primer va 
guanyar al també igualadí Joan 
Arnau Pallejà 2-0, a segona ronda 
al mallorquí Nèstor Adrian per 2-1 
i a tercera al també mallorquí Hu-
go Massuti 2-0. A la final va caure 
davant el lleidatà Martí Tarragona 
per 2-0.

Joan Arnau Pallejà era un dels 
benjamins del campionat i lògi-
cament el seu resultat era el de 
menys. Malgrat tot, l’anoienc va 
fer bons partits tot i la seva curta 
edat. A primera ronda va perdre 
amb el murcià Luis Tapia i en la fa-
se de consolació va cedir davant el 
Joel, el Ferran Carol i el Pol Marin, 
tots 3 de la Federació Catalana.

Finalment a la categoria feme-
nina, la Mònica Òdena també hi va 
ser present. La montbuienca tam-

bé era una de les participants fe-
menines de més curta edat. Primer 
va caure davant la murciana Mari-
na Lopez i a consolació va perdre 
davant la canària Cristina Vazquez 
i la vallesana Maria Pajares. 

Els nous campions d’Espanya 
júnior són el gallec Hugo Varela i 
la valenciana Marina de Juan. 

El Club Budokan 
Vilanova participa en 
un curs internacional de 
tecnificació

● TAI JITSU ● 
El Club Budokan Vilanova 

del Camí va participar, dissabte, 
a Saragossa en un curs magistral 
de Aiki ju jutsu Yoseikan impar-
tit pel mestre Jans Jannssens, 8 
Dan d’aquesta disciplina i alumne 
directe del Mestre Minoru Mochi-
zuki. Va ser una activitat molt reei-
xida per als alumnes vilanovins, al 
final de la qual, van rebre la felici-
tació del Mestre Jannssens pel seu 
gran nivell tècnic. A la jornada van 
participar els equips de competició 
cadet, juvenil, junior i sènior del 
club vilanoví. 

El curs es va fer al Kajuki dojo, 
en ple centre de Saragossa. Segons 
expliquen des del club vilanoví, la 
connexió del Tai jitsu amb el Aiki 
ju jtsu de Jannssens és molt estreta 
ja que les dues disciplines són ger-
manes; neixen del mestre  Moc-
hizuki i comparteixen tècniques i 
conceptes.

La sessió del matí va començar 
amb Kote gaeshi, per continuar 
tot seguit amb el ken no kata, que 
es realitza amb katana i posterior-
ment s’aplica sense ell, seguint els 
principis i  moviments a mà buida. 

La segona sessió es va dedi-
car als sutemis, una lliçó que els 
vilanovins esperaven per a tenir 
fonts d’inspiració per a incorporar 
en les seves tècniques d’expres-
sió tècnica. El mestre Jannssens va 
demostrar que és un dels millors 
especialistes en aquestes tècniques 
de projecció per sacrifici. 

A la tarda, després del dinar, 
el curs va continuar amb l’estudi 
d’una kata tradicional Tai sabaki 
no kata de l’escola Yoseikan que 
també s’estudia en Tai Jitsu i  les 
projeccions i sutemis del qual el 
fan molt interessant, ja que per 
fer-lo correctament és summa-
ment important el desequilibri de 
l’oponent. 

Catalunya, campiona 
d’Espanya

● TAEKWONDO ● 
El pavelló municipal Pitiu 

Rochel d’Alacant, acollia el campi-
onat d’Espanya absolut masculí i 
femení de Taekwondo, en el que 
hi van prendre part les seleccions 
estatals, imposant-se la Catalana, 
que sota les ordres del selecciona-
dor, l’igualadí Ramon Gui, compar-

tia podi amb la selecció de Madrid 
i de Galícia.

Els competidors catalans, tots 
ells molt joves, van fer un campio-
nat formidable i van guanyar qua-
tre combats cada un per arribar a 
la final, obtenint 3 medalles d’or i 
7 de plata. Destacar també el gran 
treball del cos tècnic.
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1a divisió aleví-infantil fememí: CE Sabadell 4 – CF Igualada 11

Inspiració igualadina
● FUTBOL 7 ● 

L’Igualada va jugar a plaer, 
després que el primer temps (18 
minuts), es tanqués amb un 0-4 al 
marcador. Vindria un segon temps 
on l’equip local aconseguiria tres 
gols però les visitants també, per 
tant es continuava amb una ren-
da favorable de 3-7 al moment 
d’anar al descans. A la represa, 
les visitants s’avançarien amb dos 
gols més i a l’últim quart un de les 
sabadellenques per dos més de les 
igualadines deixaven un marcador 
de quatre gols a onze.

Aquest partit va carregar les 
piles a les futbolistes d’Estruch i 
és que des de totes les línies es va 
col.laborar en la golejada. Gran 
actuació a les línies defensives que 
avançaven pilotes llargues buscant 
la Mariona, que molt inspirada, 
resolia la majoria de jugades en 
positiu; les línies del mig camp 
van ser també molt productives 
en la recuperació de l’esfèrica i a 
la davantera, repetim, es va veure 
una inspirada Mariona que tant 

es cuidava de repartir el joc com 
amb actuacions individuals, buscar 
el fons de la xarxa. Destaquen els 
vuit gols que va signar. Molt cele-
brat va ser el gol de joveníssima 
Èlia Isart, i els dos de l’experimen-
tada Judit Pablos van arrodonir 
el marcador de la jornada. Gran 
actuació d’equip.

Després d’aquesta setzena jor-
nada, les noies continuen ocupant 
la cinquena posició a la classifica-
ció. 

Diumenge rep la visita del 
Viladecans. El partit és previst per 
les onze del matí, a Les Comes.

Van jugar pel CF Igualada: Es-
ter Martí, Judit Pablos (2), Laura 
Marcet, Maria Pelejà, Èlia Pelejà, 
Mariona Marsal (8), Laia Garcia, 
Yaiza Angullo, Imma Sanmiguel, 
Ester Soler, Èlia Isart (1), Núria 
Sánchez, Carla Gamisans i Paula 
Peralta. Entrenen l’equip Arnau 
Estruch i Carola Monrabà.

Judit Pablos controlant l’esfèrica

Infantil A. 2a Divisió: CF Igualada 3 – UFB Jabac-Terrassa 3

Empat en un fluix partit
● FUTBOL ● 

Ben aviat se li van torçar les 
coses a l’equip igualadí a l’en-
caixar el primer gol al minut de 
joc, en un xut per alt a l’interior 
de l’àrea. L’equip, molt replegat 
deixava la iniciativa als davanters 
egarencs i només un penalti per 
mans a l’àrea visitant va permetre 
empatar el partit. La reacció, però, 
no es fa esperar, i en una bona 
jugada de combinació al voltant 
de l’àrea s’acabava amb un bon 
xut que arriba al fons de la xarxa. 
El Jabac jugava més bé i dominava 
el partit, i els jugadors igualadins 
corrien darrera la pilota i no lo-
graven controlar el partit, buscant 
únicament a un desasistit Anselm 

que porfiava amb la defensa rival. 
En una d’aquestes jugades s’esca-
pa i és aturat en falta pel porter, 
en un clar penalti que transforma 
una altra vegada Guim.

La segona part sembla que 
l’Igualada surt amb una altra dis-
posició, i al primer minut envia 
una pilota al pal en una jugada 
a l’interior de l’àrea, però l’equip 
visitant no afluixa i crea perill a 
pilotes parades. Al minut tretze 
s’escapa Anselm, dribla el porter, 
xuta i un jugador treu la pilota de 
sota els pals, però Ronaldo remata 
la feina adelantant als igualadins. 
Quan faltaven deu minuts és ex-
pulsat el portet visitant per falta a 
Guillem fora de l’àrea i semblava 

que el partit estava decidit. Però 
amb un jugador menys fica l’Igua-
lada al seu camp i quan faltaven 
tres minuts en una jugada per 
l’equerra és centrada i després de 
pals i refusos entra a la porteria 
local, establint el resultat definitiu.

Ensopegada greu del conjunt 
igualadí, que pot perdre el liderat, 
després d’uns partits en què no ha 
exhibit tot el seu potencial, i amb 
molts dubtes pel seu joc.

Van jugar pel CF Igualada: Pol, 
Pregonas, Guim (2), Marc, Juan, 
Joel, Xavi, Guillem, Anselm, Fran, 
Edu --onze inicial-- Jaume, Pol Fe-
lip, Ronaldo (1) i Òscar.

Jaume Borràs

Lliga Cadet femení

A la tercera va la vençuda

● FUTBOL ● 
Tercer partit de la segona vol-

ta que juga el cadet femení de 
l’Igualada i primera victòria en el 
desplaçament a Montcada, equip 
que va últim a la classificació. 

Les noies de l’Igualada van sor-
tir massa confiades a la primera 
part i això només va fer que les de 
Montcada poguessin marcar el pri-
mer gol, que va ser un gol de por-

teria a porteria que va fer la por-
tera local. Tot i això les igualadines 
no reaccionaven i a les grades el 
públic començava a desesperar-se. 
Després d’unes quantes jugades 
individuals, la primera part va aca-
bar amb un resultat d’1-1, amb 
gol d’Anaïs Martínez, jugadora de 
nova incorporació a l’equip.

La segona part va ser una altra 
història, semblava que fos un par-
tit totalment diferent. Al primer 
minut de joc l’Andrea va marcar 
el segon gol de les igualadines, i 
a partir d’aquí les noies van apli-
car tot el que han estat aprenent 

aquest temps i van començar a 
passar-se la pilota i a arribar a por-
teria. Les igualadines van gaudir 
del partit i això es va notar al mar-
cador, que va quedar amb un re-
sultat d’1-9. Felicitats noies!

Van jugar per l’Igualada: Cesca 
Olivé, Anaïs Sánchez, Núria Puig, 
Clara Ratera, Ona Alonso, Ainoa 
Martínez, Anaïs Martínez (1), An-
drea Campillo (2), Jenifer Rasero 
(1), Núria Manils (3), Marta Segu-
ra (2). Entrenen l’equip: Soraya 
Chaoui i Estefania Orgaz.

Jenifer Rasero

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057
escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA

La Mancomunitat de BTT 
de l’Anoia per les 
contrades de Ca N’Aguilera

● BTT ● 
La primera sortida de l’any la 

fem, generalment, a prop de casa 
nostra i en aquest cas, en tractar-
se d’una matinal, es va apuntar 
molta gent a la sortida, fet que 
va permetre als organitzadors fer 
també una variant de nivell baix 
que va tenir bona acceptació. Ai-
xí, un total de seixanta-cinc noies 
i nois amants de la BTT ens vam 
aplegar el passat dissabte 22 de 
gener davant de l’Hotel Amèrica a 
¾ de 8 del matí per sortir cap a Ca 
N’Aguilera - Piera. Abans de sortir 
a pedalar vam entrar al bar del 
poble per revifar-nos una mica del 
fred. Al cap de poca estona vam 
sortir en dos grups per començar 
les excursions. La temperatura és 
baixa (2ºC), i cal pedalar per entrar 
en calor.

El primer grup va resseguir el 
llit de la riera i, abans d’arribar a 
Piera, s’enfila fins a Can Sagristà. 
Va continuar pujant enmig de pins 
i alzines, fins arribar a una pista 
ampla on es divisa una bella pano-
ràmica de Ca N’Aguilera. Van anar 
pujant per un corriol trencacames 
que va portar-los a una pista am-
pla i, tot girant a l’esquerra, van 
agafar una baixada que va deixar-
los respirar una mica. Uns escassos 
quilòmetres després tocava tornar 
a pujar, per pista ampla i bona, 
però ben dreta. Un cop superat 
aquest sector del recorregut, van 
arribar al punt més alt de “Les con-
trades de Ca N’Aguilera”, on van 
trobar un avituallament amb fruits 

secs, xocolata, cafè i begudes, i 
també coca de forner gentilesa de 
l’abanderat d’aquest any 2011. Ja 
recuperats, van planejar per pista 
ampla i, més endavant, van co-
mençar a baixar i pujar de manera 
suau, jugant amb corriols i senders 
per arribar al cap d’una bona es-
tona a reagrupar-se amb el segon 
grup, que havia fet una ruta més 
planera: passant per la font d’en 
Sala, la font de la Teula i la pujada 
del Forn. Finalment, tots junts vam 
fer el camí final d’arribada; un pa-
rell de quilòmetres més i estàvem 
novament al punt de sortida. Vam 
entrar al bar per recuperar forces; 
més que un esmorzar el que vam 
fer va ser un dinar a la francesa, 
aprofitant l’ocasió de ser una bona 
colla per passar novament l’audio-
visual de les sortides de 2010.

La propera sortida de la Man-
comunitat serà el proper dia 19 de 
febrer i ens portarà per terres del 
Bages, concretament a Castellbell 
i el Vilar (al terme municipal de 
Marganell). Serà, novament, una 
matinal que es pot allargar gai-
rebé fins a les 3 de la tarda. La 
reunió prèvia es farà el dia 15 de 
febrer a les 8 del vespre al Polies-
portiu “Les Comes”. Una reunió 
que serà coincident amb l’elecció 
de la nova junta directiva de l’en-
titat. Per a aquesta i la resta de 
sortides programades per al 2011, 
no dubteu en visitar la pàgina web 
www.mancomunitatbtt.net.

josepdiaz/mancomunitatbtt
Agrupació Esportiva BTT Anoia

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
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Tercera Territorial: UR Jorba 2 – CE Carme 2

Empat in extremis
● FUTBOL ● 

La UE Jorba i el Carme pro-
tagonitzaren dissabte passat un 
emocionant partit, on el resultat 
final, amb igualada a dos, si bé 
arribà vora el xiulet final, segura-
ment reflectí els mèrits d’un i altre 
equip. A la primera meitat, el joc 
fou bastant equilibrat. No obstant, 
foren els visitants qui s’avançaven 
en el marcador amb la transforma-
ció d’un penalt per part de Torras 
als dotze minuts. El Jorba veuria 
com cinc minuts després, Carles 
Pérez s’havia de retirar lesionat, 
per un esguinç al turmell, i quan 
tant sols mancaven set minuts per 
al descans, Calaf per part dels vi-
sitants ampliaria diferències amb 
una rematada de cap que culmina-
va una ràpida jugada de contratac, 
arribant-se amb el 0 a 2 al descans.

A la segona part, en els pri-
mers minuts el partit canvià radi-
calment. En els primers deu mi-
nuts, els jorbencs disposaren de 
tres ocasions claríssimes de gol, i al 
minut dotze seria Xavi Acosta qui 
escurçaria distàncies en el marca-

dor. El partit estava força decantat 
de cara als jorbencs, però l’expul-
sió de Samu pocs minuts després, 
deixaria els locals amb un home 
menys, i el joc tornà a anivellar-se. 
Fins a la fi, el Jorba seguí assetjant 
la porteria visitant, i el premi a 
aquest esforç arribaria a 3 minuts 
del xiulet final, mitjançant també 
Acosta. Destacar la presència de 
força públic al municipal jorbenc.

UE Jorba: Miguel, José, Carles 
Pérez, Canals, Palomas, David, Go-

dó, Xavi Acosta, Sergi Pérez, Marc 
i Biscarri. També participaren Pau 
Bars, Samu, Sergi Arévalo i Josep 
M Segura.

CE Carme: Gil, López, Francesc 
Calaf, Rodriguez, Borràs, Ribas, 
Josep Calaf, Torras, Hernan, Farré 
i Mercadé. També jugaren Poch, 
Amaya i Sellarès.

Àrbitre Sr Juan A. Gil
Jordi Segura – UE Jorba

2a Territorial: C.E. Òdena 9 – Monjos C.D. 1

Cap i cua
● FUTBOL ● 

Després de la treballada victò-
ria davant el Capellades, l’Òdena 
rebia la visita de l’equip cuer del 
grup. El conjunt del Monjos, que 
en la jornada anterior havia gua-
nyat al camp del  Vilanova del 
Camí, es presentava al Municipal 
“La Sort” amb ganes d’asssolir un 
resultat que el fes sortir de la dar-
rera posició de la classificació. 

En el món de l’esport tot és 
possible però enguany els ode-
nencs d’en David i l’Edu estan 
disposats a fer el que calgui per 
donar satisfaccions a la seva incon-
dicional parròquia. 

El 4 a 0 del descans ja deia que 
la superioritat local s’havia fet pa-
lesa en el camp, tot i que alguns 
homes es reservaren i així d’altres 
pogueren jugar i demostrar que 
tots són necessaris en aquest equip. 
Pol, Guillem, Sendra i Pep sentenci-
aren un 4 a 0 amb l’afegitó que un 
penal l’aturà el porter visitant. 

Un altre equip possiblement 
hagués afluixat la marxa però pels 
odenencs el límit dels “80” ja fa 
dies que no està en vigència, i sen-
se humiliar al rival, 5 gols més pu-
jaren al lluminós.

Antonio amb 3 gols, Sillero i 
Xavi arrodoniren una tarda plàci-
da de temperatura i futbol. 

Van jugar pel C.E. Òdena: 
James, Marc, Ivan, Borja, Tony, Pol, 
Sendra, Guillem, Xavi, Àlex i An-
tonio. També: Xapi, Ariza, Sillero 
i Pep.

Resultats dels equips 
base del CE Òdena

Cadet 1a divisió: CE Òdena 3 
– Blanca Subur 1.

Juvenil 2a divisió: CE Òdena 9 
– Vilanova del Camí 1.

Benjamí A 3a divisió: Base 
Olèrdola 3 – CE Òdena 4.

Prebenjamí:  La Pobla de 
Claramunt 4 – CE Òdena 2.

Femení juvenil-cadet: Manresa 
5 – CE Òdena 0.

Infantil 3a divisió: Ribes 5 – CE 
Òdena 2.

3a Territorial: Fàtima 2 – CE 
Òdena 2.

Infantil 3a divisió: CE Òdena 2 
– Martorell 2.

Benjamí B 3a divisió: Capella-
des 0 – CE Òdena 5.

Aleví 3a divisió: Santboià 6 
– CE Òdena 1.

UD Montserrat 1 - UE Tous 1

El Montserrat punxa
● FUTBOL ● 

Partit molt difícil i intens, el 
Montserrat prenia la iniciativa del 
joc, però no podia superar la bar-
rera defensiva del Tous. Va ser un 
partit mol trabat i amb moltes di-
ficultats, tot i  disposar d’alguna 
ocasió que no s’acabaven materia-
litzant. Gran sotregada per l’equip 
igualadí que rebia el gol just al 
final del primer temps.

A la represa del joc,  el 
Montserrat no va trigar ni tres mi-
nuts quan va provocar un penalti 
clar que va ser transformat per 

Petit.ñVindria una altra oportuni-
tat, també de penalti, però la pi-
lota va estavellar-se al travesser. 
A partir d’aquí els visitants es van 
animar i el seu davanter Martí va 
crear seriosos problemes a la de-
fensa montserratina. En l’última 
jugada del partit, Marc podria ha-
ver marcat un gran gol de cap, 
però el porter va fer una gran atu-
rada.

Al final doncs, repartiment de 
punts i el Montserrat que perd el 
lideratge; queda, però, molta lliga 
per endavant i pensar en els pro-

pers partits. Pel que fa a la prope-
ra jornada contra el Vilanoveta, es 
preveu molt dura.

Va n  j u g a r  p e r  l a  U D 
Montserrat:  David, Joan, Vivan-
cos, Medina, Ismael, Dani, Carlos, 
Torres, Agustín, Petit i Marc. Tam-
bé van jugar: Pepín, Pepe i Rubén 
(Deco).

Paco Castro – UD Montserrat

Lliga Veterans: AV Igualada 0 – Kubalas 1

Guanyat a la fira, perdut 
al mercat
● FUTBOL ● 

El que més ha sobresortit 
d’ambdós equips ha sigut la brega 
constant per aconseguir la victò-
ria. Els locals no han triangular 
com de costum i tampoc han jugat 
l’esfèrica a ran de gespa, ja que en 
moltes ocasions han recorregut al 
joc alt.

Les línies del darrera han actu-
at amb seguretat però al davant 
ha mancat remat de gol.

El primer atac ha sigut dels 
visitants, Corbella ha rebutjat 
de cap i Domènech ha desviat a 
córner el perillós xut posterior. La 
resposta és un xut de Padró a pas-
sada de Corbella que surt fregant 
el pal. Un nou remat dels Kubalas 
obliga a Domènech a fer una altra 
desviació a córner. Després els de 
Les Comes han aprofitat una pas-
sada a l’espai de Moyes i al pos-
terior xut de Padró, no marquen 
per poc.

Al minut 23 un atac foraster, 
Robert rellisca i el davanter ho 
aprofita amb un xut ras que entra 
fregant el pal (0-1). L’Igualada bus-
ca l’empat en una falta llançada 
per Bosch que Ramis remata de 

cap fora, era l’últim minut del pri-
mer temps. 

La lluita dels locals no para i el 
minut 3 després del descans, Padró 
juga amb Yebra i aquest li torna 
la pilota i el mateix Padró assoleix 
una bona centrada que Quim no 
pot engaltar bé. Anotem després 
una magnífica passada de Piqué 
que Quim no pot convertir en gol. 
Segueix l’atac igualadi per medi-
ació de Grau que combina amb 
Quim, el qual centra amb perill 
sobre Yebra, però el porter anul.la 
el perill, llençant-se als peus.

Al minut 33, Ramis passa a 
Quim, però el fort xut surt alt. La 
darrera oportunitat local, al minut 
45 és el llançament d’una falta ben 
executada per Yebra, que el porter 
foraster desvia a córner.

Viles i Paradell han disposat 
de: Domènech, Ureña, Robert, 
Grau, Ramis, Ivan, Moyes, De Luis, 
Corbella, Sevilla, Padró, Quim, Ye-
bra, Bosch, Piqué i Alfonso.

El proper dissabte es torna a 
jugar a  “Les Comes” amb visita de 
La Múnia, serà el primer partit de 
la segona volta.                                                                   

Josep Ma Talló - AVI

Golejada del Vilanoveta a 
domicili i derrotes de La Paz i 
del CF Vilanova del Camí
● FUTBOL ● 

La jornada del cap de setma-
na futbolístic a Segona i Tercera 
Territorial ha propiciat una nova 
golejada d’un equip de Vilanova 
del Camí, el Vilanoveta, que va 
marcar cinc gols al camp de la 
Torre de Claramunt. La resta 
d’equips d’aquesta categoria va 
comptar els partits per derrotes, 
llevat de l’Anoia, al qual li corres-
ponia jornada de descans.

En partit de Segona Territori-
al grup 12, el Vilanova del Camí 
va perdre 1-2 davant l’equip de 
La Granada. Aquesta setmana es 
manté en la tercera posició per la 
cua i la propera jornada s’enfron-
tarà al Suburense.

En la categoria Tercera Terri-

torial Grup 7, l’equip de La Paz 
va perdre 3-4 davant el García 
Montbui, mentre que com dèiem, 
el Vilanoveta va apallissar 0-5 a la 
Torre de Claramunt. En aquesta 
jornada descansava l’Anoia que 
la propera setmana s’haurà d’en-
frontar al Montbui. La Paz ho fa-
rà davant del Piràmides Igualada i 
el Vilanoveta rebrà al Montserrat 
Igualada.

La classificació d’aquesta 
categoria manté dos equips de 
Vilanova entre les quatre prime-
res posicions: l’Anoia està al ter-
cer lloc i el Vilanoveta al quart. 
L’equip de La Paz ocupa la quarta 
plaça començant per la cua.
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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

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

Reparació i instal.lació 
d’ANTENES 

PORTERS AUTOMÀTICS i 
càmeres de vigilància 

en circuit tancat
Tel. 639 994 958

2a Territorial: A.E. Piera 6 – CF Capellades 2

Què passa?...
● FUTBOL ● 

El CF Capellades és golejat a 
Piera per sis gols a dos, en un partit 
que prometia molt per la necessitat 
dels punts dels dos equips, als locals 
per sortir del pou i per als visitants 
per mantenir-se en la part alta de la 
classificació. Al final s’ha decantat 
per als locals que sense fer massa, 
han golejat a un Capellades molt 
apàtic en totes les seves línies. La 
setmana vienent visita “el Capelló” 
Les Cabanyes, el diumenge dia 13 
a les 12,00 hores. Un partit bastant 
fàcil, en principi per als locals, ja 
que els del Penedès ocupen la pe-
núltima posició de la taula, però 
que molt hauran de canviar les co-
ses si els locals no volen patir.

Els Veterans, finalitzen la prime-
ra volta guanyant a Granollers per 
la mínima, sembla que els de Cape-
llades ja van trencant a poc a poc, 
la mala ratxa en la qual estaven im-
mersos. Acaben ocupant en aquesta 
primera meitat de la lliga, la segona 
posició que els nomena com un dels 
equips favorits per ascendir de cate-
goria. En el partit a Molins de Rei, 
últim classificat, no haurien de tenir 
massa complicacions per reafirmar 
aquesta recuperació.

Per la seva banda, els juvenils, 
en horari no habitual per a ells, no 
han pogut jugar perquè l’equip 
contrari, l´Abrera, no s’ha presentat 
argumentant la manca d’efectius 
per completar la plantilla. Dóna la 
casualitat que és l’únic que fins ara 
ha aconseguit guanyar-los, i precisa-
ment en el primer partit de lliga. El 
diumenge 13, a partir de les 17,00 
hores, visitaran a la EFB Masquefa 

en un partit que els visitants partei-
xen com a favorits.

Els cadets, van empatar a qua-
tre gols amb el Vilanova del Camí, 
en un partit que els locals tenien 
ben encarrilat als 30 minuts de joc 
guanyant per un clar tres a zero. A 
partir de llavors, els locals van en-
trar en el relaxament i els visitants 
ho van saber aprofitar donant la 
volta al marcador, marcant quatre 
gols consecutius. Dissabte visita al lí-
der de la categoria, el Sant Sadurní, 
on els nois de Calveras no ho tin-
drán gens fàcil per puntuar, ja que 
els del país del cava han guanyat 
tots els partits que porten disputats 
fins ara.

Els infantils, tampoc van donar 
molt bona sensació a Capellades, 
en el seu enfrontament amb la Gra-
nada. Al final els locals van empatar 
el partit a tres gols, en un partit que 
ha falta de deu minuts tenien pràc-
ticament perdut, ja que el marcador 
reflectia un claríssim resultat de tres 
gols a zero per als visitants. Menys 
complicat, l’han de tenir dissabte a  
Santa Coloma de Queralt, però per 
a això hauran de recuperar altra ve-
gada, el bon joc exhibit fins ara.

Els alevins, han donat la talla a 
casa contra el Sant Maure guanyant 
per set gols a zero, en un partit en 
què els de Salido han estat supe-
riors durant els quaranta minuts. 
Dissabte visita a Sant Sadurní on 
s’espera un partit que pot ser molt 
disputat per la igualtat que existeix 
entre els dos equips.

El Benjamí A, guanya sense pro-
blemes al Municipal, al Vilanova 
del Camí per deu gols a zero. Un 
partit sense molta història que en 
tot moment ha estat dominat pels 
locals i que ha servit perquè l’entre-
nador pugui donar més minuts, als 
no habituals. I fàcil desplaçament, 
el de dissabte a Vilanova i la Geltrú, 
ja que els vilanovins van ser golejats 
a Capellades.

El Benjamí B, no va poder plan-
tar cara a l’Òdena B i no es va po-
der endur cap recompensa, perdent 
per zero gols a tretze, però es nota 
que els més petits del CF Capellades 
podran ser en un futur, uns bons i 
vàlids jugadors per al club. Diumen-
ge jugaran a Vilanova del Camí, on 
no ho tindran gens fàcils per endur-
se algun punt.

Artur

Els Veterans, 2a posició a la lliga

Benjamí B: CF Igualada 5 – Begues 1

Imparables
● FUTBOL ● 

Ho han tornat a fer, aquests 
nens són imparables, impressio-
nants. Van tornar a desplegar un 
bon joc i no van donar cap opció 
als visitants, el Begues, equip amb 
el que havien empatat a la prime-
ra volta. 

Els igualadins, campions d’hi-
vern, comencen la segona volta 
guanyant. Són uns cracs.

Van jugar pel CFI: Miquel, 
Ramon, Joan, Ben-hur, Oriol, Ivan, 
Javi, Abel, Marc, Pau, Guim, Bru-

no i Raul. Entrenen l’equip Jordi 
i Gabri.

Primera Catalana – Lliga femenina: 
CF Igualada 7 – CF Palau d’Anglesola 0

El Palau no és rival per un 
Igualada sense  fisures
● FUTBOL ● 

Amb un hat-trick de la Marina, 
les noies de Santi Ramos van en-
carrilar un partit que es va resol-
dre amb més facilitat de la que es 
podia esperar.

Les noies van sortir concentra-
des, fruit del treball de la setma-
na, contra unes rivals que malgrat 
ocupar la part baixa de la taula, a 
la primera volta els havien donat 
molta feina.

Des dels primers compassos del 
partit l’Igualada va demostrar que 
no es deixaria sorprendre i va avi-
sar amb un parell de xuts.

El marcador el va obrir la Ma-
rina al 25 per la banda esquerra i 
repetia al cap de dos minuts al re-
bre una passada de la Mireia que 
la portera rebutjaria malament 
amb el peu i aprofitaria per batre-
la per segona vegada. Un parell 
de minuts, doncs, que servien per 
marcar les diferències.

Abans de la mitja part, en una 
jugada calcada de la del segon gol, 
recuperació en defensa, passada 
llarga de la Mireia i la portera que 
aquest cop pentina amb el cap en-
rere i la Marina fa el seu tercer gol 
de la jornada.

Amb tot, el Palau només s’ha-
via acostat un parell de vegades 
sense massa perill a la porteria de 
la Noelia.

La segona part, amb un resul-
tat força clar i més efectius, l’Igua-
lada va dominar encara més les 
lleidatanes que únicament van in-
tentar defensar-se per minimitzar 
la derrota.

Deu minuts i la Carola es plan-
ta a la frontal enviant un xut po-
tent que la portera va rebutjar i la 
Sara, atenta, va convertir en el 4-0.

Dues jugades d’atac lligades 
de tot l’equip de les moltes que 
feia l’Igualada, van servir perquè 
l’Araceli marqués el 5-0 en rebre 
una passada horitzontal de la Sara 
i la mateixa Sara el 6-0 de vaselina. 
Estàvem al 20 de la segona part i 
el resultat ja era més que ampli.

Les locals no van deixar d’ata-
car en una segona part en que la 
Noelia va ser una espectadora més, 

fins que quan ja gairebé s’acabava 
el partit l’Elena va fer el setè i de-
finitiu a la sortida d’un córner.

Bona moral doncs per enca-
rar el difícil partit de la setmana 
vinent contra el Pardinyes, partit 
que juguen diumenge al punt del 
migdia en terres lleidatanes.

Van jugar pel CF Igualada: No-
elia García (portera), Elena Alert, 
Teresa Rovira (Carla Navarro 46’), 
Maria Sayavera (Alba Martos 46’), 
Mireia Toldrà (defensa), Araceli 
Barroso, Carola Monrabà (Jèssica 
73’), Jèssica Pablos (Yaiza Moratilla 
46’) (centre del camp), Sara Ber-
gadà (Teresa 85’), Janet Mendoza 
(Maria Solé 46’), Marina Salanova 
(Eli Guillén 63’) (davantera). Entre-
nadors: Santi Ramos i Paco Pablos.

A la foto, la Maria assenyalant la des-

Reforç escolar
Anglès

Proves accés 
grau superior

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

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

Cadet – 1a Divisió: UD San Mauro 1 – CF La Pobla 0

Victòria per la mínima
● FUTBOL ● 

 Amb la visita del CF La Po-
bla de Claramunt, equip cuer de 
la classificació, el tècnic maurista 
va deixar a la banqueta els pesos 
pesats de l’equip per a rotacions i 
el descans d’aquells jugadors que 
porten més més minuts a les ca-
mes… però hi ha una màxima en 
futbol que recorda que cal respec-
tar sempre el rival, i els partits cal 
jugar-los per poder-los guanyar… 
semblava que els jugadors tenien 
al cap el partit de la següent jorna-
da contra el segon classificat que 
no pas el propi d’aquesta jornada.

El partit de dissabte però, es va 
guanyar per la mínima no per fal-
ta d’ocasions, que en van ser mol-
tes, sinó per allò de la mala sort 
quan la pilota toca als travessers 
i als pals. La possessió de pilota ja 
ho diu tot; s’estima el control de 
joc en un 90%.

El gol el signaria Frank al mi-
nut 20, després d’un control per-
fecte prop de l’àrea, tocaria la pi-
lota amb l’esquerra buscant i tro-
bant l’esquadra dreta del porter.

Els montbuiencs segueixen in-
tractables i estan a l’espera del 
què passi en el proper desplaça-

ment davant el Hristo Stoikof, a 
Vilafranca; de moment la diferèn-
cia és de sis punts, en cas de gua-
nyar serien nou més un per gol 
average, distància insalvable que 
podria deixar el campionat gai-
rebé decidit.ñVan jugar per la UD 
San Mauro: Sergio, Javi Moreno, 
Marc Morera, Brian, Iván Salgado, 
Jonathan, David Borrella, Frank, 
Facundo i Nil Massague. Com a su-
plents: Juanjo, Edu Moreno, David 
Guerra, Tuatxo, José i Fede.

Paco Díaz

Primera Regional: UD San Mauro 1 – CF 
Cubelles 0

Gran treball d’equip
● FUTBOL ● 

La força amb què l’equip local 
va sortir al terreny de joc, va donar 
ja al minut dos el primer i únic gol 
de la jornada. Un gol matiner de 
Simon que de tret creuat col.loca 
lluny de l’abast del porter visitant.

El treball dels mauristes es va 
centrar en la línia medul.lar del Cu-
belles el que propiciava la ràpida 
recuperació de la pilota. Al minut 
31 es xiularia un penal sobre Toni 
Hornos que el porter local Alberto 
es cuidaria d’aturar. El joc seguia 
amb lleuger domini de l’equip de 
casa.  

A la represa però, els visitants 
van canviar la tàctica, passant a 
pressionar més amunt, tot i així el 
partit es jugava de poder a poder 

i els locals van mantenir la porte-
ria a zero gràcies al bon treball 
d’equip. Tot i els pocs gols l’afició 
va gaudir de valent pel joc vist al 
municipal de Montbui. L’equip ha 
recuperat al lesionat Luque i tam-
bé incorpora de manera definitiva 
el jugador Marimon que ocuparà 
la part esquerra de la defensa.

El partit començaria amb un 
minut de silenci en record pel soci 
Diego Aguilera.

Van jugar per la UD San Mau-
ro: Alberto, Toni Hornos, Marimon, 
Albert Benito, Paquito, Triguero, 
Canín, Dani Muñoz, Valle, Jonhy i 
Simón (1). Suplents: Tebas, Kevin, 
Aitor Martínez, Víctor Suero, Jos-
hua, Cristian i Carlos Martínez.

Paco Díaz

Juvenil – 1a Divisió: CF St. Esteve Sesrovires 0 – UD San Mauro 3

Victòria molt treballada
● FUTBOL ● 

L’equip montbuienc es despla-
çava amb moltes novetats en la 
convocatòria. Carlos Marimon pas-
sa definitivament, a reforçar el pri-
mer equip, i de cara la segona vol-
ta el Juvenil s’equipa amb Edgar, 
davanter procedent del Manresa 
i Ismael Copoví, fill del mític Isma 
Copoví, referent futbolístic a la 
comarca, i que ocuparà la posició 
de lateral esquerra.

També es va comptar amb la 

presència de dos jugadors del ju-
venil B, Miguel Aledo (porter) i 
David Campos que ocuparia la po-
sició de lateral dret. Eren baixa per 
lesió Bernat Benito i Albert Torres. 
Josep Diez va ser dubte però final-
ment va poder jugar.

La victòria d’aquest encontre 
fa que l’equip quedi situat a la 
part alta de la classificació. Els dos 
gols de Guim i un de Joshua al 
minut tres de joc deixava el matx 
sentenciat a la primera part.

El segon temps va tenir mo-
ment de més lluïment, deixar 
entreveure la qualitat individual 
d’alguns jugadors; l’equip jugava 
força relaxat.

Destacar el bon estat del ter-
reny de joc que presentava el 
camp 2 del complex esportiu Tor-
rent de Llops, equipament que uti-
litza també el CF Martorell.

La propera jornada visita el 
municipal de Montbui el CF Cor-
bera, rival directe a la taula clas-
sificatòria, el que fa presagiar un 
bon partit.

Van jugar per la UD San Mau-
ro: Aitor, David Castela, Pau, Cris-
tian Castaño, Joel Jiménez, Gerard 
Font, Jallan, Josep Díez, Òscar 
Simón, Guim (2) i Joshua (1). Su-
plents: Edgar, Miguel Aledo, Ismael 
Copoví, David Campos i Ramos.

Paco Díaz

Resultats dels equips base 
de la UD San Mauro
● FUTBOL ● 

Femení: Ef. Base Masquefa 2 
- UD San Mauro 7.

Juvenil 2a Divisió: UD San 
Mauro 3 - A.T. Esparreguera 0.

Cadet 2a Divisió: UD San Mau-
ro 1 - CF La Granada 3.

Infantil 2a Divisió: F. At. 
Vilafranca 5 - UD San Mauro 2.

Infantil 3a Divisió: AE Sant 
Vicenç dels Horts 2 - UD San Mau-
ro 2.

Aleví A: CF Igualada 11 - UD 
San Mauro 3.

Aleví B: Efo -78 Olesa 11 - UD 
San Mauro 0.

Aleví C: CF Capellades 7 - UD 
San Mauro 0.

Benjamí A: UD San Mauro 2 
– CD Ribes 1.

Benjamí B: UD San Mauro 2 
– CF Vilanova del Camí 3.

Prebenjamí A: UD Calaf 0 - UD 
San Mauro 4.

Prebenjamí B: F.At. Vilafranca 
7 -  UD San Mauro 1.Vols treballar als Jutjats i ser funcionari 

de l’Administració de Justícia?
Prepara’t i ho aconseguiràs. 

Llarga experiència, classes a Igualada.
Informa’t als tels. 938034882 i 627474065

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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LLOGUEM 
DESPATXOS

amb LLITERA 
o sense, per 
hores o per 

dies.
Indicats per a tot 

tipus de medicina o 
teràpia natural.

Servei de recepció i 
administració.

Molt bona situació.

Telèfons 
93 805 5826 
629 363 891

Per 
anunciar-vos 
en aquesta 

secció 
truqueu al 

93 805 55 42

maria 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

CONSULTA DE 
PSICOTERÀPIA

Dr. Agustí Guilera i Romagosa
Metge. Psicoterapeuta (Col. 16.215)

Diplomat en Psiquiatria i Psicologia Social

TRACTAMENT PSICOLÒGIC: 
depressió, angoixa, ansietat, 

estrès…
(Més de 25 anys d’experiència)

C/ Joan Maragall, 27C, 3r 2a - IGUALADA
Tel. 652961921 - 934542656
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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 6 
ball amb  

CHARLIE MÚSIC

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

CALÇOTADESCALÇOTADES
PER ENCÀRRECPER ENCÀRREC

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

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

CALÇOTADES: 20 euros
Menú per a triar entre 24 plats
Cuina catalana molt esmerada

Ctra. Igualada-Valls, km 51 - SANTA MARIA DE MIRALLES 
RESERVES AL TEL. 93 808 00 61

Restaurant Cal Ramonet
de Santa Maria de Miralles

Obert caps de setmana i festius - Dissabtes (per encàrrec) -

Per 
anunciar-vos 

en aquesta secció 
truqueu al 

93 805 55 42

LA RECEPTA

Risotto d’espinacs
Ingredients per a 4 persones: 225 g d’ar-
ròs, 250 g d’espinacs, 2 porros, 2 grans 
d’all, 150 ml de vi blanc sec, 1 litre de brou 
vegetal, 50 g de parmesà, 1 llimona, 3 cu-
llerades soperes d’oli d’oliva, nou mosca-
da, sal i pebre

Elaboració
Es procura mantenir el brou calent però 
sense bullir.
En una cassola amb l’oli calent es couen 
els porros nets i tallats fi ns i els alls pelats 
i picats durant uns 2 minuts. S’hi tira l’ar-
ròs i es cou 2 minuts més sense deixar de 
remenar; seguidament s’hi tira el vi, i quan 
s’ha absorbit bé s’hi tira 1/3 del brou i es 
va remenant sovint, fi ns que també s’ha 
absorbit.
A continuació s’hi afegeixen els espinacs 
i 1/3 més del brou. Es condimenta amb la 
sal, el pebre i la nou moscada i s’hi afegeix 
la resta del brou continuant remenant bas-
tant sovint fi ns que l’arròs sigui cuit. Depèn 
del tipus d’arròs, la cocció total pot variar 
entre 18-25 minuts. S’hi tira el suc de mitja 
llimona i es remena. Es serveix amb part 
del parmesà pel damunt i la resta a part.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ KURSAL 1
Enredados. USA, 2010. Animació. Direcció: Byron Howard i 
Nathan Greno. Comèdia musical plena d’acció, amb la princesa 
Rapunzel com a protagonista. La noia que de petita va ser se-
grestada dels seus pares, viu tancada en una torre; ara és una 
adolescent molt imaginativa i farà servir la seva cabellera de 21 
metres de llarg per fugir, l’ajudarà també un encantador ban-
doler. APTA.
Dies 11, 15, 16 i 17 a les 18.15 i 20.15.
Dies 12 i 13 a les 16.15, 18.15 i 20.15.

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 11, 12, 13, 15, 16 i 17 a les 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 Jordi V i l’abdicació del rei Eduard 
VIII, Bertie ha d’accedir al tron com a Jordi 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 11, 12, 13, 15, 16 i 17 a les 17.30, 20.00 i 22.30.

■ KURSAL 3
El santuario (Sanctum). USA i Austràlia, 2011. Drama. Direcció: 
Alister Grierson. Intèrprets: Richard Roxburgh, Rhys Wakefi eld, 
Alice Parkinson, Dan Wyllie. Un grup de submarinistes exploren 
la cova més gran i inaccessible del món. Una tempesta tropical 
els obligarà a lluitar contra un munt de perills mentre busquen 
la ruta que els permeti escapar i salvar les seves vides.  MAJORS 
DE 7 ANYS.
Dies 11, 15, 16 i 17 a les 18.00, 20.15 i 22.30.
Dies 12 i 13 a les 16.00, 18.00, 20.15 i 22.30.

■ CASAL DE TOUS
Stone. USA, 2010. Drama, trhiller. Direcció: John Curran. Intèr-
prets: Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich, Frances 
Conroy. Jack Mabry, a punt de jubilar-se com a ofi cial de lliber-
tat condicional, ha de revisar el cas de Stone, que va encobrir 
un assassinat. Stone que pot rebre un indult ha de convèncer 
Mabry de que està rehabilitat. Aquest procés de convicció pro-
vocarà uns efectes intensos i inesperats per als dos. MAJORS DE 
12 ANYS.
Diumenge a les 6 de la tarda.

Entrelobos. Espanya i Alemanya, 2010. Drama. Direcció: Gerar-
do Olivares. Intèrprets: Juan José Ballesta, Sancho Gracia, Vicen-
te Romero, Carlos Bardem, Àlex Brendemühl, Luisa Martín. Pel.
lícula basada en la història real d’un pastor de Sierra Morena, 
que als set anys va haver de cuidar d’un ramat en una vall per-
duda. Amb dotze anys sense contacte amb humans, i vivint amb 
un grup de llops, Marcos mai s’adaptaria a la societat. MAJORS 
DE 7 ANYS.
Diumenge a les 19.50 h.

■ CINE CLUB ATENEU
La mosquitera. Espanya, 2010. Drama. Direcció: Agustí Vila. In-
tèrprets: Emma Suárez, Eduard Fernández, Geraldine Chaplin, 
Marcos Franz, Alex Batllori. Tragicomèdia de to sarcàstic, en la 
qual dissecciona una família burgesa, malalta i fracassada. La 
rutina ha envaït la seva convivència; viuen en una mosquitera 
en la qual cadascú va pel seu cantó i fa tot el possible per tro-
bar un sentit a cada nou dia que comença, un racó de mínima 
felicitat.
Divendres 11 de febrer a 2/4 d’11 del vespre. Ateneu Igualadí.

CINEMA - EXPOSICIONS

Espeleo Grup Anoia presenta la pel.lícula 
“McKinley: la muntanya dels vents”
Demà divendres dia 11 de 

febrer, a les 20:00 h, al Museu 
Comarcal de la Pell d’Igualada es 
projectarà la pel.lícula “McKinley: 
la muntanya dels vents”, que amb 
els seus 6.194 metres és el cim més 
alt d’Estats Units.

L’ascensió a la muntanya realit-
zada l’estiu passat per 6 membres 
de l’Espeleo Grup Anoia va ser tot 
un èxit, no exempta de dificultats 
i contratemps, ja fossin tècnics o 
meteorològics. 

No oblidem que és el 6.000 
més septentrional del món, a tan 
sols 3º del cercle polar àrtic. Això 
fa que les temperatures que s’hi 
registren siguin extremadament 
baixes, fins i tot en època estival, 
arribant a valors de –25ºC.

La filmació narra en primera 

persona les vivències dels expedici-
onaris, el viatge des de Barcelona, 
la logística, la burocràcia per acon-
seguir els permisos, l’estratègia 

per avançar del camp base als su-
periors fins al cim i l’emoció del 
grup a l’aconseguir tots ells arri-
bar als 6.194 metres d’alçada del 
McKinley, altrament conegut com 
Denali pels nadius d’Alaska.

Els més de 4.000 metres de des-
nivell a superar des del camp base 
i les temperatures extremes (molt 
més que a l’Everest) fan del Mc-
Kinley una de les ascensions més 
compromeses i difícils de l’actua-
litat, comparable amb els vuitmils 
més famosos de l’alpinisme.

Un reportatge d’alta munta-
nya i d’alpinisme en el seu estat 
més pur, protagonitzat per gent 
de casa nostra. Us hi esperem! Més 
info a: http://espeleogrupanoia.
blogspot.com 

Creadors igualadins al XXVII Festival 
d’Hivern de Sarajevo
En el marc del Festival d’Hivern 

de Sarajevo es desplegarà una 
mostra d’audiovisual contempo-
rani espanyol. La selecció de pel-
lícules i documentals compta amb 
treballs tan originals i representa-
tius com el “Vampir Cua de Cuc” 
(1970) de Pere Portabella o el mig-
metratge “Las variaciones Marker” 
(2007) d’Isaki Lacuesta. 

Cal destacar, entre els treballs 
escollits dins d’aquesta panoràmi-
ca de l’audiovisual experimental 
espanyol, peces dels creadors audi-
ovisuals igualadins Gerard Freixes 
i Isaac Gimeno. De Gerard Freixes 
es podrà veure el seu irònic treball 
breu amb manipulació de metrat-
ge antic en blanc i negre “Alone”, 
exhibit i premiat en nombrosos 

festivals internacionals. I d’Issac 
Gimeno es passaran diversos curts 
d’imatges accelerades urbanes 

que arriben fins a la desfigura-
ció i l’abstracció en el seu projecte 
“Trayectos”. 

A part de l’exhibició de peces 
audiovisuals hi haurà també una 
taula rodona amb artistes espa-
nyols assistents a la mostra i alum-
nes de l’escola de cinema de Sara-
jevo. Els actes i projeccions tindran 
lloc en l’Escola de Cinema i Teatre 
de la capital bosniana entre el 9 
i el 12 de febrer. Per visionar les 
obres de Gerard Freixes i Isaac Gi-
meno podeu visitar els respectius 
enllaços: http://gerardfreixes.we-
ebly.com/videoalone.html - http://
www.dailymotion.com/isaacgimen
o#videoId=x5opyi

Joan Millaret Valls

Woody Allen obrirà el 64è festival de 
Cannes
L’11 de maig s’inaugurarà oficial-

ment el festival de Cannes amb 
l’última pel·lícula de Woody Allen, 
“Midnight in Paris”. Allen trepitja 
de nou París després de la comèdia 
musical “Todos dicen I love you” 
(1996) i deixa enrere momentà-
niament capitals europees com 
Londres i Barcelona. Aquesta nova 
comèdia romàntica rodada a París 
pel novaiorquès Woody Allen i 
que compta novament amb capi-
tal català provinent de la compa-
nyia Mediapro de Jaume Roures té 
un repartiment de luxe encapçalat 
per Owen Wilson, Adrian Brody, la 
francesa Marion Cotillard o l’espo-

sa del president francès Sarkozy, 
Carla Bruni.

La novetat d’enguany serà que 
la cerimònia d’obertura del festival 
de Cannes s’oferirà als cinemes per 
a la seva retransmissió, tenint en 
compte que el 41è llargmetratge 

de Woody Allen s’estrenarà en 400 
sales franceses. El festival, que s’aca-
barà el 22 de maig, comptarà en la 
cerimònia d’obertura amb el veterà 
actor Robert de Niro en qualitat de 
president del jurat oficial.

Joan Millaret Valls

Premi Ciutat de Barcelona d’Audiovisuals 
per al productor Lluís Miñarro
El proper 15 de febrer s’ator-

garà, en el Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona, el 
premi Ciutat de Barcelona d’Au-
diovisuals al productor català Llu-
ís Miñarro, en el marc dels Pre-
mis Ciutat de Barcelona. Aquest 
guardó corrobora una trajectòria 
ascendent i immillorable del pro-
ductor català en el camp de la 
creació cinematogràfica contem-
porània. 

Aquest reconeixement insti-
tucional culmina un any pletòric 
d’èxits gràcies sobretot a la Pal-
ma d’Or del festival de Cannes 
per “Uncle Boonmee recuerda sus 
vidas pasadas” d’Apichatpong We-
erasethakul, l’Espiga de Plata de la 
Seminci de Valladolid per “La mos-
quitera” d’Agustí Vila o la Conxa 
de Plata a la millor fotografia per 
“Aita” de José María de Orbe.

Joan Millaret Valls



Moltes Gràcies!!!
 

           líder en vendes a 

IGUALADA l’any 2010

GARATGE MONTSERRAT 
des de 1957 al vostre servei

Av. Catalunya, 10 - Tel. 93 803 42 00
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