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Actes per la 47a Renovació de la Flama de la 
Llengua Catalana

IGUALADA

Aquest cap de setmana és pre-
vist que una nombrosa comi-

tiva anoienca es desplaci fins a 
Prada de Conflent per fer l’acte 
d’encesa de la Flama de la Llen-
gua. Després la duran a Igualada 
on es vetllarà fins el dia 21 que es 
farà la renovació de la Flama de la 
Llengua catalana a Montserrat.

Així en el marc de la 47a Re-
novació de la Flama de la Llengua, 
Igualada acollirà a més diverses ac-
tivitats culturals organitzades per 
Al-Pi-nisme Club esportiu, l’Associ-
ació Flama del Canigó d’Igualada 
i Òmnium Cultural. Activitats per 
a totes les edats i per a tots els 
gustos que arrenquen el proper 1 
de febrer. 

Recital de cançó catalana 
amb Assumpció Linares, 
Joan E. Castelltort i 
Guillem Martí

En aquest concert de cançó ca-
talana, es farà una  aproximació als 
compositors catalans de finals del 
segle XIX i principis del XX, els mà-
xims representants de la Renaixen-
ça catalana musical. El tenor Joan 

Eudald Castelltort i la soprano As-
sumpció Linares, acompanyats del 
pianista Guillem Martí, oferiran un 
recital únic que ens permetrà sen-
tir musicats poemes i textos d’au-
tors com Apel·les Mestres, Josep 
Janés, Josep M. de Segarra, Josep 
Carner, entre altres.

L’acte es realitza en el marc de 
la sessió setmanal de l’AUGA, di-
lluns 1 de febrer a les 18h al Teatre 
de l’Ateneu Igualadí.

Projecció de “Glosadors, 
l’art d’improvisar cantant

Dijous 4 de febrer a les 20h al 
Teatre de l’Ateneu Igualadí, es pro-
jectarà el documental Glosadors, 
amb guió i direcció de Roser Teixi-
dó i Jaume Fargas; el film apropa 
l’espectador a la cançó improvi-
sada des de la seva vessant més 
lúdica i popular, mentre mostra el 
procés d’aprenentatge d’un grup 
d’adolescents. Es descobrirà els 
seus orígens, els llocs on es desen-
volupa o el perquè s’està conver-
tint en un fenomen que creix any 
rere any.

Exposició “El català llengua 
d’Europa”. De l’1 al 19 de febrer al 

vestíbul de l’Ateneu Igualadí. L’ex-
posició mostra el català com a llen-
gua d’Europa, moderna i oberta al 
món en diàleg amb altres llengües. 
S’hi presenten tota mena de dades 
i imatges que configuren aquesta 
visió en set àmbits temàtics dife-
rents, com l’ensenyament, els mit-
jans de comunicació, el comerç, 
l’esport, etc.

Exposició “1714-2014. Una 
llengua cap a la llibertat - Realitat 
i vitalitat de la llengua catalana”. 
Fins el 18 de febrer a la Biblioteca 
Central.

Promoguda per la FOLC, mos-
tra la realitat de la llengua en els 
territoris on es parla el català, la 
realitat desigual dels usos idiomà-
tics, la història i la vitalitat de la 
llengua catalana malgrat els segles 
de persecució lingüística que ha 
hagut de suportar.

Darrers actes
Del 5 al 14 de febrer es comp-

tarà amb altres activitats. Recital 
de poesia eròtica divendres 5 de 
febrer a les 23h al Hot Blues; amb 
Carla Jorba i Maria de Sentfores.

Un Dimarts de Diàleg centrat 
en la llengua catalana, una confe-
rència sobre el gènere i el sexisme 
en la llengua a càrrec de Carme 
Junyent, una activitat familiar a 
la Tossa, amb excursió i activitats 
per totes les edats, i un recital de 
poesia traduïda al català. Els ac-
tes finalitzaran el 21 de febrer a 
Montserrat amb l’encesa de la Fla-
ma a l’Atri de la Basílica, una con-
ferència a càrrec d’Antoni Dalmau 
i una exhibició folklòrica d’entitats 
igualadines.

Més informació a la web fla-
madelallengua.cat

Convocat el 7è Concurs de Contes “Castell 
de la Tossa”
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Ja està obert el termini de partici-
pació en el 7è Concurs de Contes 

“Castell de La Tossa”, en què s’esta-
bleixen diverses categories: infantil 
(de 6 a 13 anys), juvenil (de 14 a 
18) i la categoria general (majors 
de 18 anys). Poden participar totes 
aquelles obres de tema lliure, escri-
tes en català o castellà. Han de ser 
inèdites i cada concursant podrà 
presentar fins a dos originals.

Els premis seran: per al guanya-
dor infantil, un lot de llibres; en 
categoria juvenil, un primer premi 
de 150 euros i un segon de 100 
euros, i a la categoria general, un 
primer premi de 200 euros, un se-
gon premi de 150 euros i un tercer 
de 100 euros. 

Les obres s’han d’adreçar a: 
“Concurs de Contes Castell de La 
Tossa”, Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui (Dep. de Cul-

tura), carretera de Valls, 57, 08710 
Montbui.

El termini de presentació dels 
originals finalitza el 15 d’abril. Els 
contes s’hauran de presentar per 
quadriplicat: en paper, còpia en CD 
i amb lletra Arial 12 a doble espai i 
amb un màxim de cinc pàgines. 

La participació en aquest con-
curs, que sempre es lliura coinci-
dint amb Sant Jordi, suposa l’ac-
ceptació d’aquestes bases.

Nous cursos de conversa en 
anglès i francès turístic i 
comercial
ELS PRATS DE REI

El Consorci per a la Promoció de 
l’Alta Anoia, en col·laboració 

amb la Diputació de Barcelona, 
posa en marxa nous cursos d’idio-
mes per al sector turístic i comer-
cial.

El curs de conversa en anglès 
es farà els dijous, del 4 de febrer 
al 2 de juny, de 15.30 a 17 h, i el de 
conversa en francès els dimecres, 
del 3 de febrer a l’1 de juny, també 
de 15.30 a 17 h.

És la tercera vegada que el 
Consorci per a la Promoció de l’Al-
ta Anoia programa cursos de con-

versa en idiomes estrangers a cau-
sa de la demanda i bona acollida 
dels assistents.

Les classes, impartides per pro-
fessionals de llengua estrangera, 
tenen com a objectiu la millora de 
la pràctica oral de l’idioma.

Les sessions tenen lloc a la seu 
del Consorci per a la Promoció de 
l’Alta Anoia, situada al passeig Jo-
sep Maria Llobet, s/n, als Prats de 
Rei.

Per a informació i inscripcions 
podeu trucar al telèfon 93 868 03 
66 o bé enviar un correu a: info@
altaanoia.info.

La festa del Carnaval se 
celebrarà el 13 de febrer
MASQUEFA

El dissabte 13 de febrer se cele-
brarà la festa del Carnaval a 

Masquefa, que començarà a les 
18.30 h amb la sortida de la Rua 
de Carnaval des de l’avinguda de 
la Línea i finalitzarà a la Fàbrica 
Rogelio Rojo. Tot seguit, el rei Car-
nestoltes donarà la benvinguda i 
farà el pregó de Carnaval. 

Enguany, i com a novetat, po-
drem gaudir d’un espectacle de 
trapezi dins la Sala Polivalent. 
L’acte finalitzarà amb l’entrega de 
premis a les millors comparses i 
establiments comercials disfressats 
del Carnaval ’16.

A partir de mitjanit continuarà 
el carnaval amb la ja coneguda 

Festa de Disfresses a la Sala Poli-
valent.

Les inscripcions per participar 
a la Rua i al concurs d’establiments 
comercials disfressats seran total-
ment gratuïtes i es podran fer per-
sonalment o per telèfon a: Ajunta-
ment de Masquefa (c/ Major, 93), 
de 10 a 14 h de dilluns a divendres, 
telèfon 93 772 50 30; al Casal de 
Joves (c/ Santa Clara, 16-22, fàbrica 
Rogelio Rojo), de dimarts a dissab-
te de 17 a 20 h, telèfon 93 772 85 
21), o també enviant un correu 
electrònic a: joventut@masquefa.
net.

El termini d’inscripcions acaba-
rà el 3 de febrer.

Les inscripcions per a la Rua 
de Carnaval ja estan obertes
LA LLACUNA

Ja es poden fer les inscripcions 
per a la Rua de Carnaval de La 

Llacuna que tindrà lloc el dissabte 
13 de febrer.

Per a participar-hi, ja sigui a 
títol particular o en grup, cal ins-
criure’s a l’Ajuntament abans del 
dia 6 de febrer i portar un CD amb 
música per actuar.

La rua començarà a les 20h del 
vespre seguint el recorregut es-
tablert que finalitzarà a la Plaça 

Major on tindrà lloc la lectura del 
Pregó del Rei Carnestoltes i segui-
dament la desfilada de cada grup. 
La festa de la disbauxa continuarà 
a la Piscina, organitzada pel Ball 
de Diables de La Llacuna, on es 
farà l’entrega d’obsequis a tots els 
grups de més de 10 persones i que 
presentin carrossa i es donarà un 
entrepà amb beguda per a tots els 
participants, gentilesa de l’Ajunta-
ment de La Llacuna.

Festa de Sant Antoni

PIERA

Els Amics de la Festa de Sant 
Antoni de Piera organitzen per 

aquest diumenge la Festa dels Tres 
Tombs. A partir de les 10 del matí 
hi haurà la concentració de cavalls 
i animals de companyia, al parc del 
Gall Mullat, on es repartirà esmor-
zar per als participants.

Cap a 1/4 d’1 del migdia es do-
narà inici als tres tombs amb acom-
panyament de la Txaranga Set de 
So.

El recorregut serà pels carrers 
del centre de la Vila i la benedicció 
es farà al carrer Piereta, 22.
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La SES Vallbona d’Anoia 
llueix nova imatge

VALLBONA D’ANOIA

La tercera setmana de gener hi 
ha hagut moviment a l’entrada 

de la Secció d’Institut de Vallbona 
d’Anoia. L’equip de jardineria de 
Cal Tino ha dut a terme la prime-
ra fase de les tasques d’enjardi-
nament que han fet més bonica 
l’entrada de l’institut. 

Aquesta acció forma part del 
pla d’embelliment del centre i és 
iniciativa de l’Associació de Mares 
i Pares de l’institut. El centre, que 
va néixer al curs 2008-2009, està 
constituït per un edifici provisional 
format actualment per set mòduls. 
L’AMPA sempre s’ha mostrat impli-
cada en oferir la millor imatge del 
centre, per incrementar l’atractiu 
extern, que és també l’espai on 
transiten els alumnes. L’AMPA i el 
centre coneixen l’existència d’es-
tudis que defensen que estudiar i 
treballar en un entorn agradable 
influeix en el benestar, confort, 
motivació i rendiment acadèmic 
dels alumnes.

Amb aquesta idea es van pin-
tar les parets externes de l’institut 
amb un disseny innovador i ben 

colorit. Els apàtics mòduls van pas-
sar a oferir una cara molt més ale-
gre i l’equip directiu va encarregar 
uns moderns cartells per a ubicar 
les diferents estances del centre. 
El resultat de totes aquestes acci-
ons és un institut d’imatge avant-
guardista que contrasta i acompa-
nya l’entorn rural i natural en què 
s’ubica el centre. 

L’equip directiu dóna efu-
sivament les gràcies a la potent 
AMPA del centre i també a tots 
els ajuntaments de les poblacions 
amb escoles adscrites a la Secció 
d’Institut de Vallbona d’Anoia que 
han col·laborat perquè aquesta 
primera fase d’enjardinament sigui 
possible: Ajuntaments de Vallbona 
d’Anoia, de la Pobla de Claramunt, 
de Cabrera d’Anoia i de Mediona.

Si us voleu apropar a veure el 
resultat i conèixer millor el centre 
hi haurà la jornada de portes ober-
tes el dissabte 5 de març, d’11 a 13 
h del matí. També ens trobareu a 
la pàgina web http://agora.xtec.
cat/sesvallbonadanoia i podeu se-
guir les nostres piulades per la xar-
xa social de Twitter @sesvallbona.

Activitats als Maristes

IGUALADA
Descoberta de les botigues del 

barri
Els nens i nenes de la classe 

dels Ànecs (I2) de la Llar d’Infants 
dels Maristes, aquest mes de gener 
hem treballat la unitat de progra-
mació “ Les botigues”. El dia 21 
vam anar a passejar pel barri de 
l’escola i vam descobrir diverses 
botigues. Vam comprar pa al forn 
i vam anar a la botiga “El Rebost”, 
on ens van obsequiar amb embo-
tit, tomàquets i fruita per compar-
tir un bon esmorzar l’endemà.

Ha estat una bona experièn-
cia que ens ajudat a veure què cal 
comparar a cada botiga.

La tardor, projecte interdisci-
plinari

Els alumnes de primer de pri-
mària, al llarg del primer trimestre 
vam realitzar el projecte interdisci-
plinari de la Tardor. Ha estat un te-
ma que ha despertat molta curiosi-
tat amb els nostres alumnes per les 
diferents activitats engrescadores 
i atractives realitzades des de to-
tes les àrees a nivell competencial. 
Hem après i observat la transfor-
mació del nostre paisatge, les fes-
tes i tradicions que es celebren en 
aquesta estació, els aliments propis 
d’aquesta època de l’any, el va-
lor del paisatge com a un element 
que s’ha de cuidar, la responsabili-
tat i el respecte per a afavorir en 
un desenvolupament sostenible... 
i hem gaudit d’una sortida a Can 
Canadell per a descobrir el bosc.

Escolàpies Igualada amb “Divendres” de TV3
IGUALADA

El dia 13 de gener, l’alumnat de 
6è d’Escolàpies Igualada vam 

viure una nova experiència, assis-
tint com a públic a la gravació del 
programa “Divendres” de TV3. La 
gravació va tenir lloc a la Plaça de 
l’Ajuntament.

Tots estàvem molt nerviosos 
perquè podríem veure com es fe-
ien els reportatges que el progra-
ma feia en diversos itineraris del 
territori català buscant festes, tra-
dicions i esdeveniments de interès 
general. 

En aquest cas i seguint el ca-
lendari, els protagonistes van ser 
el Gremi de Traginers i la Festa dels 
Tres Tombs, tan arrelada a Igua-
lada.

Havíem de ser a la plaça de 
l’Ajuntament a les 4 de la tarda 
ja que la gravació era a 2/4 de 5... 
i anant fins allà es començaven a 
notar els nervis de tots, podríem 
parlar amb en l’Espartac Peran? en 
David Balaguer ens ensenyaria la 
seva “selfie” abans de què sortís a 
la televisió? què dirien d’Igualada? 
ens veuríem aquell mateix dia al 
programa o hauríem d’esperar-nos 
molt? Teníem moltes ganes!

En arribar a la plaça tot esta-
va preparat, els camions, cotxes i 
furgonetes restaven oberts i podí-
em veure molts cables, càmeres i 
monitors. A més, en grups petits, 
ens van ensenyar el funcionament 
intern de les unitats mòbils de TV3. 

Posteriorment, ens vam situar 
seguint les indicacions dels tècnics 
i vam poder presenciar les entre-
vistes que l’Espartac Peran va rea-
litzar a la igualadina Marina Llan-
sana, filòloga, periodista i política, 
que ens va acompanyar fent un 
recorregut per la seva ciutat. En 
aquest recorregut, especial atenció 
va merèixer Antoni Rabell, creador 
del Museu del tren en miniatura, 
“Rail Home”, un somni en el qual 
treballa des de fa 40 anys.

La gravació va finalitzar amb 
una entrevista d’allò més interes-
sant a en Ricard Tomàs, taxista de-
nominat 2.0. En Ricard ha estat 
reconegut per la Generalitat de 
Catalunya com un dels vint em-
presaris catalans més compromesos 
amb la societat introduint al seu 
taxi wifi, tauleta i impressora pels 
clients. A més a més, el seu taxi, 
cardioprotegit, ha estat el primer 
en tot l’Estat espanyol en introduir 
desfibril·lador. 

Amb un fort aplaudiment a tot 
el que havíem viscut va finalitzar 
la nostra estada a la gravació del 
programa, no es importaria gens 
poder repetir l’experiència viscuda.

Tarda de contes a l’escola Joan Maragall

VILANOVA DEL CAMÍ

Les tardes dels dies 25 i 26 de 
gener, els pares, mares i familiars 

dels alumnes de P3 van participar 

en un taller de contes a la bibliote-
ca de l’escola. Van ser unes tardes 
màgiques!

Durant la primera part, l’espe-

cialista Rosa Mª Caballol va presen-
tar a les famílies diferents estra-
tègies pràctiques: com contagiar 
el gust pels contes, bons consells 
per a escollir un conte, com i quan 
explicar els contes, tipus de contes 
i recursos bibliogràfics.

A la segona part, els nens i ne-
nes de les classes dels “Peixos” i 
dels “Galls i gallines”, asseguts al 
costat dels seus familiars, van es-
coltar molt atentament a la Rosa 
Mª la narració de dos contes. El 
primer va ser “De què fa gust la 
lluna?”, de Michael Grejniec, i el 
segon “El peix irisat” de Marcus 
Pfister . 

Les famílies han agraït l’obse-
qui del llibre “Guia pràctica per a 
fer fills lectors”.

Llegir ens fa més grans!

Tallers per a petits i grans a l’Escola del Bosc
RUBIÓ

Dissabte passat, l’Escola del Bosc 
de Rubió va tornar a obrir les 

portes a una colla de criatures que, 
acompanyades dels seus pares i 
mares, van poder gaudir de diver-
tits moments a cavall de Moixaines 
i Jocs de falda.

Montse Albareda, educadora 
infantil i educadora de massatge 
infantil, va explicar breument a 
les famílies en què consisteixen 
aquests jocs, què ens aporta cada 
tipus de joc de falda i què hem 
de tenir en compte per treure’n el 
millor suc.

I, sense perdre “pistonada”, 
aprofitant la llum natural d’un dia 
preciós, va anar mostrant i com-
partint amb els pares i mares i les 
criatures, de la manera més lúdica, 

cada joc de falda; uns per cavalcar, 
d’altres per fer pessigolles, per sal-
tar, per balancejar... Tot això recor-
dant que l’autèntic joc de falda ha 
d’estar carregat de tacte, mirades 
i una veu adient per garantir que 
el nen vulgui repetir. I repetint, 
rient i gaudint... les cançons, rimes 
i moviment van deixar, una vega-
da més, dins l’espai de l’Escola del 
Bosc, energia de la bona per seguir 
teixint vincles!!!

Propostes per a aquesta 
setmana

Per continuar coneixent-nos, 
l’Escola del Bosc us vol fer partícips 
d’una proposta d’acompanyament 
a les famílies: “Els reptes d’edu-
car”. Partint d’un petit fil conduc-
tor i de les pròpies inquietuds dels 

pares i mares, un cop al mes, ens 
endinsarem en la vivència d’edu-
car. 

Les sessions es faran els diven-
dres 29 de gener, 19 de febrer i 
18 de març, de 15.15 a 16.45 h, i 
aniran a càrrec d’Assumpta Llo-
rens, educadora infantil. L’espai és 
gratuït, però cal fer les inscripcions 
a escoladelbosc@gmail.com.

I per als que no van poder venir 
la passada tardor a gaudir del taller 
“Descobreix la vida del bosc”, o 
vulguin repetir, tindran l’oportuni-
tat de fer-ho aquest proper dissab-
te, 30 de gener, de 10 a 13.30 h, a 
càrrec de Patrícia Navarro, natura-
lista i tècnica en fauna salvatge. 

Per a més informació i inscrip-
cions: lescoladelbosc.blogspot.com 
- escoladelbosc@gmail.com.

Xerrada de Glòria Codina a La Cadireta
EL BRUC

Dimarts dia 19 de gener, Glòria 
Codina, psicòloga del CDIAP de 

l’Anoia, va oferir a les famílies de 
la Cadireta la xerrada: “Les funci-
ons del CDIAP i parlem de límits i 
normes”. 

La trobada va tenir una do-
ble vessant; per una banda es van 
detallar les funcions dels Centres 
d’atenció precoç i el paper de su-
port que fan a les famílies, i en 
segon lloc, es va tractar la impor-
tància d’establir límits i normes en 

la criança dels infants. Finalment es 
va generar un espai de debat en el 
qual tothom van poder compartir 
inquietuds i experiències.
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Activitats de l’Acadèmia Igualada

IGUALADA
Xerrada d’emprenedoria
En col·laboració amb el Depar-

tament d’Educació i el Consell de 
Cambres de Catalunya s’ha fet a 
l’Acadèmia una xerrada d’emprene-
doria a càrrec de Guifré Homedes, 
actualment director d’Amat Immo-
biliaris i amb un ampli currículum 
del que podem destacar que ha 
treballat com a Project Manager a 
Basmark de Dinamarca, dirigint la 
fàbrica de Faders S. A., o com a ge-
rent de Vaude Spain S. L. La xerrada 
estava adreçada als alumnes de 1r 
de batxillerat.

El programa d’aquesta xerra-
da se centra en la trobada entre 
l’alumnat i una persona que està 
dirigint la seva pròpia empresa i 
que els explica la seva vivència. Es 
pretén, d’aquesta manera, que els/
les alumnes visualitzin aspectes de 
la vida a l’empresa i del seu paper 
en la societat des d’una perspectiva 
diferent a l’habitual.

Snow White i Frankenstein, du-
es obres teatrals en anglès

Al llarg de la setmana, els alum-
nes de 3r A i B i de 6è A i B de pri-
mària de l’Acadèmia van anar al 
teatre de l’Aurora per veure la re-
presentació de dues obres de tea-
tre en anglès. Mentre els més petits 
gaudien de l’obra en anglès Snow 
White, els grans participaven activa-
ment en l’obra Frankenstein.

Snow White va recordar diver-
sos personatges de les pel·lícules de 
Disney. En algun moment, fins i tot 
van haver d’ajudar la Blancaneus 
perquè no es mengés la poma, però 
no ho van poder evitar... i finalment 
un príncep de 3r B la va haver de 
salvar. Els de 6è, en canvi, van pas-
sar un pèl de por quan el doctor 
Frankenstein preparava les seves 
pocions estranyes! Tots dos grups 
s’ho van passar molt bé, participant 
a l’escenari, ballant, rient i esperant 
amb ganes la propera representa-
ció.

Xerrada sobre motivitat i auto-
estima

La setmana passada es va ce-
lebrar a l’Acadèmia Igualada una 
xerrada sobre autoestima i motiva-
ció adreçada als alumnes de secun-
dària. La persona encarregada de 
presentar la ponència va ser la Lídia, 
del Programa Aire de la Kaserna 
d’Igualada.

No oblidem que l’etapa adoles-
cent és un període on sovint existeix 
apatia i mandra per fer les coses. 
Cal recordar que la persona que 
tingui autoestima ha de sentir-se 
acompanyada per les persones que 
l’estimen i poder així establir vincles 
afectius. Tenir un grau d’autoesti-
ma òptim ajuda els adolescents a 
sentir-se més segurs i capaços per 

continuar afrontant les dificultats 
importants, així com disposar dels 
recursos i oportunitats per a influir 
en les circumstàncies que afecten la 
nostra vida. 

La ponent va explicar què era la 
motivació i el seu funcionament. Va 
presentar la piràmide de Maslow i 
la va relacionar amb les necessitats 
de cadascun dels presents. Això va 
permetre parlar sobre l’autoestima 
i els punts forts d’un mateix. Va ser 
una xerrada molt interessant i que 
va despertar entre els assistents una 
actitud positiva i encoratjadora. Per 
acabar ens recordà que l’ambient 
familiar i escolar havia de potenciar 
l’autoestima perquè sense ella no 
existien expectatives positives.

Alumnes de CFGM d’Activitats 
Físicoesportives practiquen trail 
running

La setmana passada, els alum-
nes de CFGM d’Activitats Físicoes-
portives de l’Acadèmia, dins del seu 
procés de formació, van realitzar 
unes sessions de trail running per la 
zona de Can Masarnau.

La sessió pràctica va permetre 
inculcar en els futurs professionals 
la importància d’aquesta activitat 
com a base i fil conductor per poder 
treballar una sèrie d’objectius paral-
lels per assolir un desenvolupament 
molt més global, tant a nivell espor-
tiu com a nivell personal. 

A l’Acadèmia es tenen en comp-
te tres àmbits principals: l’esportiu, 
el social i l’entorn. El trail running 
permet treballar conceptes com la 
cooperació, el treball en equip, el 
coneixement, el respecte pel medi, 
les relacions interpersonals, l’auto-
acceptació i molt més.

Va ser un dia de treball dur, 
pràctic i positiu.

Més de 600 estudiants participen en 
xerrades amb l’Institut Guttman
IGUALADA

Aquesta setmana han començat, 
en diferents centres educatius, 

les xerrades de sensibilització del 
programa Game Over, impulsat per 
l’Institut Guttmann amb el suport 
del departament d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Igualada. Les 
sessions van a càrrec de Jordi Tor-
né que, a partir de la seva pròpia 
experiència, informa els alumnes 
dels riscos que impliquen les con-
ductes irresponsables amb un vehi-
cle de motor, amb l’objectiu que 
aquests desenvolupin comporta-
ments responsables, adoptin acti-
tuds de prudència i prenguin les 
mesures de seguretat necessàries 
al volant o quan practiquin activi-
tats esportives o d’oci, entre altres.

En total hi participen 605 jo-
ves de 4t d’ESO d’Igualada i de la 
conca d’Òdena, concretament dels 
centres Acadèmia Igualada, Escola 
Anoia, Escola Pia, Joan Mercader, 
Monalco, Pere Vives Vich, Maristes, 
Montclar i UEC Vilanova del Camí.

L’Institut Guttmann és l’hospi-
tal de referència per al tractament 
medicoquirúrgic i la rehabilitació 
integral de les persones amb lesió 
medul·lar, dany cerebral adquirit 
o una altra discapacitat d’origen 
neurològic.

Una iniciativa que vol 
conscienciar els més joves

Game Over és un programa de 
prevenció d’accidents, promogut 
per l’Institut Guttmann, que té 
com a objectiu fonamental sensi-
bilitzar els joves. La iniciativa va ar-
rencar el 1991 amb el nom Stop al 
Cop i comptant des de llavors amb 

el suport del Servei Català de Tràn-
sit. Deu anys després, el programa 
va canviar el seu nom, actualitzant 
la seva imatge i convertint-se en 
el programa Game Over. No te la 
juguis, que va dirigit a joves d’en-
tre 15 i 18 anys, estudiants d’ESO, 
Batxillerat i cicles formatius dels 
centres d’ensenyament públics i 
privats de Catalunya, i que és pos-
sible gràcies al compromís de més 
de vint monitors de l’institut, que 
duen a terme les sessions.

Les enquestes realitzades als 
alumnes tres mesos després de les 
xerrades revelen que el 88% re-
corden molt o bastant el relat del 
monitor i les causes dels accidents, 
i el 96% recorden les seves conse-
qüències. El 76% consideren que 
les xerrades influeixen de manera 
positiva en la prevenció de les con-
ductes de risc i un 54% dels alum-
nes manifesten haver realitzat en 
alguna ocasió anterior alguna con-
ducta de risc.

Notícies de l’Escola Pia 

IGUALADA
L’espiral de les drogues
El 14 de gener, emmarcat en el 

Projecte de Creixement Personal i 
Familiar, els alumnes de 4t d’ESO i 
de PFI de l’Escola Pia van rebre la 
visita de tres dones del centre de 
Can Brians.

Aquest projecte, vinculat tam-
bé amb el voluntariat de l’escola, 
compta amb una borsa de pares 
i mares que volen compartir els 
seus coneixements amb la resta de 
membres de la comunitat educati-
va. En aquesta ocasió és la Mar Co-
derch, mare de la Jana Sanlleí de 
Batxillerat, qui treballa allà i ens va 
oferir la possibilitat de compartir 
una estona tots junts.

Aquestes dones formen part 
d’un exclusiu grup d’un total de 
15 dones internes que estan en 
un procés final de desintoxicació 

de les drogues. Van venir acompa-
nyades de la responsable, del seu 
psicòleg i la seva educadora.

Els alumnes van poder conèixer 
les crues experiències d’aquelles 
dones en relació amb el consum de 
drogues i les greus conseqüències 
que aquestes han patit durant la 
seva vida.

L’objectiu de la xerrada era fer-
nos conscients de l’espiral perillosa 
on porta el consum de drogues i 
la dificultat de sortir-ne quan un 
adolescent s’hi inicia.

La campanya Posa’t la Gorra 
2015 va vendre 258 gorres

L’associació de Nens amb càn-
cer (AFANOC) ens agraeix la col-
laboració a la campanya Posa’t la 
Gorra 2015, en què es van vendre 
258 gorres, que es va traduir en 
1.806 euros.

Activitats al Col·legi Monalco

IGUALADA
Teatre en anglès al Cicle Mitjà
Els alumnes de 3r i 4t de Pri-

mària han gaudit d’un espectacle 
teatral en llengua anglesa basat en 
l’obra clàssica “Snow White” al Te-
atre de l’Aurora. L’obra, represen-
tada per actors i actrius nadius an-
gloparlants, ens ha fet riure, can-
tar i, el que és més important, gau-
dir aprenent i practicant la llengua 
anglesa. We enjoyed a lot!!!

Sessió de màgia en anglès amb 
el Mag Silva

Un any més el Mag Silva ha 
vingut a visitar-nos al Col•legi Mo-
nalco.

Els alumnes de 1r d’ESO han 
pogut gaudir i seguir sense dificul-
tats tot l’espectacle de màgia en 
anglès molt divertit.

Ha estat un espectacle interac-
tiu ja que fins i tot alguns de no-
saltres hem participat en els trucs. 
Hem rigut moltíssim amb els acu-
dits del mag i hem practicat anglès 
al mateix temps. 
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DIJOUS D'ESTRAPERLO Evarist Sensada

Encara pica la processionària 
franquista
Diuen els experts que tornem a 

tenir tots els números per veu-
re i patir, un hivern més, la plaga 
de bosses de pèl blanc escampada 
pels pins dels nostres boscos i les 
processons d’erugues a punt de 
causar-nos danys urticants si les 
toquem o ens hi acostem massa. 
Ja em pica tot! Sobretot en veure 
que la processionària la campa ale-
grement per diversos racons de la 
comarca posant fre al creixement 
dels arbres, debilitant-los i matant 
els que tenien tota una vida per 
endavant. Mira, com les estúpides 
guerres respecte dels joves de mol-
tes cases! 

Aquests dies s’han complert se-
tanta-set anys de l’arribada d’una 
altra processó urticant a les ter-
res anoienques. La que entre el 
15 i el 25 de gener de 1939 van 
formar els soldats que pertanyi-
en a l’exèrcit rebel, als nacionals, 
com en deien alguns; als que van 
fer costat al cop d’estat militar de 
Franco contra el govern legítim de 
la República. Que ara els seus suc-
cessors ideològics s’aferrin tant a la 
legalitat contra la futura República 
catalana, fa molta gràcia! O molta 
llàstima, segons com es miri. 

Dijous passat detallàvem la cla-
veguera a cel obert que és el riu 
Anoia en diversos trams. Avui li 

toca el rebre als ponts. En la se-
va apressada retirada, els soldats 
republicans van provar de no dei-
xar-ne dret ni un perquè als ge-
nerals colpistes, que ja duien la 
victòria de la guerra civil sota 
els galons, no els fos tan plane-
ra l’ocupació del territori. A finals 
de gener de 1939 els republicans 
detonaven explosius a les bases 
dels ponts. Quan estaven a punt 
de fer miques el de Sant Procopi, 
a la Pobla de Claramunt, un des-
tacament de tropes nacionals va 
arribar-hi des del cantó de Carme, 
els va sorprendre i els republicans 
van haver d’escapar del lloc, cames 
ajudeu-me, en direcció als Masets i 
a Castellolí, on va ser tirotejats des 
de l’aire. Era el 21 de gener. Tinc 
un bon amic poblatà que m’asse-
gura que els forats on volien po-
sar els explosius encara hi són. Els 
franquistes van ser aclamats a la 
Rambla d’Igualada, van ocupar Ca-
pellades, Vallbona, Piera, el Bruc... 
i el 26 de gener van fer l’entrada 
triomfal a la Diagonal de Barcelo-
na. Aquesta mena de processionà-
ria va venir per quedar-s’hi. Va fer 
niu durant més de quaranta anys 
de dictadura i, ben mirat, encara 
rebrota i provoca severes molès-
ties.

POLIFONIES

La respiració oral
Un dels principals motius de con-

sulta al nostre CDIAP és “no 
entenc el que diu” o també  “li 
costa dir alguns sons”.  Són molts 
els factors que poden alterar el 
correcte desenvolupament del 
llenguatge oral en els infants de 
2 a 6 anys (factors neurològics, 
maduratius, emocionals, ambien-
tals, orgànics, etc..). M’agradaria 
destacar les dificultats per articular 
alguns sons que tenen un origen 
de caire més orgànic. Per aquest 
motiu voldria parlar de la respi-
ració.

La respiració fisiològica, o més 
adequada, és la respiració nasal. 
Quan l’aire entra pel nas, aquest el 
neteja evitant possibles infeccions, 
l’escalfa i l’humiteja, i així evita 
assecar la part de la mucosa que 
recobreix el nostre aparell respi-
ratori. Què passa si els nostres in-
fants respiren per la boca de forma 
habitual i permanent? La respira-
ció oral/bucal es produeix quan hi 
ha una obstrucció de les vies aèries 
superiors (cavitat nasal i/o faringe). 

Quan els nens respiren per la 
boca, la llengua es recolza a les 
dents i es manté en posició baixa. 
Aquest hàbit pot alterar la fisiolo-
gia del paladar i la mandíbula, la 
forma de les dents i la competèn-
cia dels llavis, la deglució i fins i tot 
l’articulació d’alguns sons,  a més 
de produir possibles infeccions a 
nivell respiratori.

Ens podríem preguntar, per-
què els nens respiren per la boca? 
Perquè els és més fàcil i ràpid. Això 
succeeix quan intenten respirar pel 
nas i no poden. El nas deixa de 
funcionar quan hi ha una obstruc-
ció que no deixa passar l’aire cap a 
dins. Una causa d’obstrucció nasal 
és quan es produeix un engrossi-
ment de les amígdales, els carnots 
o les vegetacions, entre d’altres 
causes, i s’altera la seva funciona-
litat. 

Els nens que respiren per la bo-
ca per un mal hàbit respiratori, són 
aquells que en un moment passat 
van tenir alguna obstrucció a les 
vies aèries superiors que no va ser 
detectada i/o tractada, i van ad-
quirir un mal hàbit. Així doncs cal 
estar pendents si pensem que el 
nostre nen/a  pot tenir una respira-
ció oral permanent.  

Núria Álvarez
Logopeda CDIAP Apinas

COSES PETITES Jordi Dalmau

Pilons que fan mal
Una lectora ens ha demanant 

que parlem dels pilons que hi 
ha a diversos llocs de la plaça de 
Cal Font d’Igualada. Ella va caure 
topant amb la cantonada en pun-
xa i va necessitar diversos punts de 
sutura. Es queixa, i amb raó, que 
el fet que en la seva part superior 
siguin punxeguts agreuja la topa-
da. A d’altres llocs de la ciutat, 
encara que menys, n’hi ha d’altres 
amb el tomb rodó. Caldria anar-
los substituint a fi d’evitar aquests 
problemes que han patit diverses 
persones a la nostra ciutat.

Falten arbres per podar a Les 
Comes
Ens trobem en el darrer tram de poda dels arbres de la ciutat i hem vol-

gut reproduir aquesta imatge del final del carrer Carles Riba, al polí-
gon de Les Comes, entre el camp de futbol i l’amfiteatre. També hi ha la 
primera part dels arbres de la carretera de les Maioles i els del davant la 
caserna dels Mossos d’Esquadra que encara es troben plens de branques 
pendents de podar. Recordem que són pollancres i que necessiten una 
poda més sovintejada perquè a la primavera treuen les volves tan perju-
dicials per a les persones amb problemes al·lèrgics. Seria interessant no 
deixar-ho per a un altre any.

Connexions telefòniques sense protegir
Un lector ens ha demanat que 

parlem del problema de deixa-
desa que podem veure a diverses 
façanes dels nostres carrers. Com 
a exemple citem les del carrer Sant 
Cristòfor i de l’avinguda Caresmar. 
Algunes plaques amb connexions 
de companyies telefòniques es tro-
ben desprotegides. Això és per les 
presses dels operaris quan treba-
llen en aquest tipus d’instal·laci-
ons. És evident que la qualitat de 
les trucades i les connexions tele-
màtiques se’n ressentiran. Davant 
les inclemències meteorològiques 
els propietaris faran bé de comu-
nicar-ho a les diverses companyies 
telefòniques per evitar problemes 
en el futur.

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 vulgueu 
fer arribar han de tenir com a condició que estiguin degudament identificats (nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon), que siguin respectuosos 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 publicació per motius d’es-
pai. D’altra banda, L’ENLLAÇ no s’identifica necessàriament amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

El concert del Rotary
Passades les festes nadalen-

ques, molts igualadins esperem 
aquest esdeveniment. Els amics del 
Rotary cada any busquen una actu-
ació original i, sobretot, de quali-
tat. Enguany s’hi van lluir de valent 
i hom creu que amb una valoració 
molt més alta i gloriosa, al ser un 
concert amb arrels i components de 
l’Anoia. 

Sota la batuta de l’igualadí Da-
niel Mestre, l’orquestra Terres de 
Marca va delectar-nos amb músi-
ca de bandes sonores. Per comple-
tar-ho, el duet pianístic de Sofia Ca-
bruja i Carles Lama, a quatre mans, 
van posar la cirera al pastís amb una 
sincronització espectacular. 

El públic va premiar-ho amb uns 
llargs i calorosos aplaudiments.

Amb tot, malgrat aquests elo-
gis, Rotary també hauria d’exigir-se 
un autoexamen i, en el futur, seria 
aconsellable evitar --la paraula pro-
hibir no agrada avui dia-- fer ús dels 
smartphones, els flaixos i sobretot les 
tablets, que per la seva lluminositat 
molesten als assistents. Aquest fet 
succeïa principalment a la zona de 
platea.

Moltes gràcies, Rotary, i enda-
vant amb aquesta cita cultural i la 

tasca solidària i altruista que porteu 
a terme.

Josep Marí i Llacuna

Sobre l’àrea 
d’esbarjo de gossos

Jo i molts veïns del meu habitat-
ge en hem assabentat per la premsa 
de la projectada àrea d’esbarjo per 
a gossos a ubicar al barri de Set Ca-
mins.

És una bona idea que altres mu-
nicipis ja han executat i que facilita 
que les mascotes tinguin un espai on 
córrer lliures dins de la ciutat i, sens 
dubte, millorarà la seva qualitat de 
vida.

El que ja no em sembla tan idoni 
és la seva ubicació, a tocar d’habitat-
ges i d’un parc infantil i, per tant, en 
perjudici de la qualitat de vida dels 
que hi vivim i dels infants que gau-
deixen de dit parc.

L’Ajuntament exposa que hi hau-
rà rètols sobre les obligacions dels 
propietaris dels animals, sobre els 
quals recaurà la cura diària de l’es-
pai, i que es farà neteja periòdica i 
de tractament de desinsectació.

Actualment, dit espai ja està ocu-
pat per les mascotes (vaja, com molts 
espais lliures de la ciutat) i tenen un 

“pipi can” al parc infantil del costat. 
El resultat és que tot està ple d’ex-
crements i brutícia, malgrat rètols, 
indicacions i d’altres crides i adver-
timents a les ordenances de civisme 
municipals.

Si l’assumpte ja és greu tot l’any 
més ho serà a l’estiu, quan el dia 
s’allarga i tots fem més vida a ter-
rasses i carrers. El repertori és llarg i 
conegut: pudors d’orins, lladrucs, ba-
ralles entre gossos... tot a l’hora que 
convingui, en una àrea sotmesa a un 
manteniment subjecte a la bona vo-
luntat dels usuaris i a la ineficàcia, ja 
demostrada massa sovint, del servei 
de neteja municipal.

Entenc la necessitat d’un espai 
d’esbarjo d’aquestes característiques, 
però la ciutat d’Igualada té molts 
més espais que s’hi poden adequar 
més, i que els responsables del nos-
tre urbanisme també coneixen, on 
les molèsties que suposarà no tin-
dran tantes afectacions. Cal, per 
tant, replantejar dita actuació i no 
imposar-la per caprici d’alguns en 
perjudici de la qualitat de vida d’al-
tres.

Cal evitar crear conflictes allà on 
no n’hi ha i parlar amb la gent afec-
tada abans d’emprendre determina-
des actuacions com aquesta.

Jordi Vives Puig, Igualada

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

www.latossa.com
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LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

JOC DE CARTES Carles Cuerva

PENSAMENTS D’UNA FORMIGA Susanna Carpi

Els Tres Tombs i alguna 
cosa més...

Un cop més, i per 194a vegada hi 
ha homes i dones que han tre-

ballat per poder celebrar la Festa 
dels Traginers, sota l’advocació de 
Sant Antoni abat, han tornat ha 
omplir tots els actes i carrers de la 
nostra ciutat, fent que es generi 
una gran expectació i participació.

Pel contrari, vivim uns temps 
en que sembla que la gent hauria 
de passar de certes festes, però 
potser si que quan hem avançat 
tant en tecnologia, mirem enrere 
i també donem valor al que feien 
els nostres avantpassats. Per això 
la Cavalcada dels Reis Mags i els 
Tres Tombs tenen tant d’èxit. De 
fet la festa del Reis té una gran 
dosis d’il·lusió i d’esperança, per a 
petits i grans, en uns dies de bona 
voluntat envers els altres, regals, 
obsequis, bones intensions i dins 
d’un gran desplegament de perso-
nes voluntàries, i perquè no, d’un 
gran espectacle vistós i multitudi-
nari que amb generositat i bona 
voluntat persisteix al llarg d’anys. 

Els Tres Tombs no porta regals, 
només és un recorregut per la ciu-
tat, mostrant els carruatges plens 
de gent i uns nobles animals fent 
el que els seus avantpassats feien, 
un servei a la humanitat, dins d’un 
gran esforç, però que es conside-
rava positiu per fer avançar els po-
bles. Avui no ho pensem, però els 
“traginers” actuals fan el mateix, 
amb mitjans més sofisticats, però 
encara en molts llocs del Món, po-
dem trobar tota mena d’animals 
traginant tot tipus de coses. És clar 
que començant pels cotxes, furgo-
netes, camions, trens, vaixells i aca-
bant pels avions, veiem com cada 
dia milers de mercaderies van i vé-
nen d’arreu, fent possible que els 
intercanvis de productes de tota 
mena estiguin a l’abast de tothom. 
Suposo que enteneu que traginers 
ve traginar, per tant aquí, ara, 
avui, tenim una xarxa de traginers 
immensa i en cada vehicle, sempre 
hi trobem una, o vàries persones 
conduint aquestes màquines, que 
fa 200 anys era impossible d’ima-
ginar i encara en veurem de més 
sofisticades, però l’essència, l’inici, 
és  a partir de quan es descobreix 
la roda fins avui, sense oblidar els 
traginers de garrot que la carga la 
portava al damunt de l’animal...

Què voleu que us digui jo, tot-
hom ho sap, pel que ens expliquen 
i ensenyen amb els Tres Tombs, o 
entreu a Internet i ho trobareu tot. 
El que potser no expliquen és que 
abans l’home havia de refiar dels 
nobles animals de tot tipus per 
poder transportar, doncs l’home 
sol no era el més adequat, encara 

que amb col·laboració dels cavalls 
i similars, domesticats, es podia fer. 
Avui els animals són més de com-
panyia, ara els necessitem perquè 
tenim, segurament, en l’ADN l’ha-
ver conviscut amb ells; gats, gos-
sos, cavalls i un llarg etc. i d’altres 
que són per subsistir.

Jo aquest dies de les Festes de 
St. Antoni, he tornat a recordat 
que quan era molt petit, a casa te-
nien el carro i la tartana i jo encara 
no era conscient, però ja anava en 
els carruatges, al camp, a la masia, 
inclòs al mercat d’Igualada, encara 
que jo ja vaig ser dels que m’hi 
portaven amb la Hispano. Doncs 
com deia, recordant aquells anys 
tinc un gran record d’un matxo 
que tenia el meu pare per treballar 
el camp i naturalment quan ets 
jovenet i pel que veig, això d’anar 
amb carro encara agrada ara, com 
he vist els de la família en els Tres 
Tombs... però ara és més per di-
vertiment, si haguéssim d’anar a 
Barcelona amb carruatge, seria di-
ferent, oi?, però segueixo, quan 
era un jovenet, no recordo gaire 
l’edat, però no tenia ni deu anys 
vaig voler pujar al carro en marxa, 
per darrera i ho vaig fer amb peu 
contrari, abalançant-me en un so-
trac, envers la roda esquerra... amb 
tanta mala sort, que una cama es 
va ficar entre els barrots de la ro-
da arrossegant-me tot cap dins... 
em podia haver destrossat, però al 
crit de, bo!! del meu germà gran, 
aquell matxo va parar en sec, evi-
tant que la roda em prengués. Va 
ser el coneixement de l’animal o 
St. Antoni, que va parar en sec? el 
cas és que per poder treure’m va-
ren haver de desenganxar la roda 
del carro... Quan em van treure, 
per sort no tenia res trencat, ara 
tota la cama estava força xafada, 
però amb temps i paciència vaig 
poder tornar a caminar i a córrer 
bé. D’aquell noble animal encara 
en tinc un bon record....

Avui en dia els accidents en ve-
hicles poden ser bestials, mortals, 
abans també, per això recordem 
que la societat avança, però pel ca-
mí moltes persones pateixen greus 
accidents... Qualsevol màquina, 
en especial les que ens transpor-
ten, són fantàstiques, però perillo-
ses, pensem en St. Antoni i/o avui 
també en St. Cristòfol, perquè ens 
guardin de prendre mal. I dema-
nem que els “nostres Traginers” 
conservin la seva Festa amb tot ti-
pus d’actes i sobretot amb els seus 
Tres Tombs. Enhorabona una vega-
da més!!!

Les llàgrimes que no plorem
Benvolguts lectors,
Avui m’ha vingut al pensament 

preguntar-me on van les llàgrimes 
que no deixem anar. Les que ens 
empassem o que ens guardem per 
por a sentir-nos febles, poca cosa 
o, encara pitjor, a que ens hi sentin 
els altres.

Es dissolen en el fluir de la 
sang? Les absorbeixen els músculs 
de la cara? O es queden enganxa-
des al cor i van formant una crosta, 
esperant que potser així ens immu-
nitzin de la tristesa i del dolor?

Contenir les llàgrimes quan 
quelcom ens demana vessar-les 
també pot ser causat per una ma-
nera d’entendre l’educació rebuda. 
A qui no li han dit mai: no ploris 
que les persones adultes i fortes no 
mostren mai els seus sentiments. 
Però, és veritat que no plorar ens 
fa més adults i forts? O pel contrari 
ens fa només més continguts i més 
propensos a la negació d’una reali-
tat que viu en nosaltres com a part 
indestriable de la nostra persona-
litat? Jo diria que, en definitiva, la 
contenció ens fa més vulnerables.

La contenció emocional és el 
revers de la comprensió emocional. 
Les emocions són com una xarxa 
de laberints que ens defineixen 
com a persones. Quan som capaços 
d’admetre la nostra fragilitat és 
quan comencem a aprendre a ser 
forts. Quan comprenem que no 
hi ha emocions bones o dolentes 
és quan podem viure en plenitud 

cada part de nosaltres, sense ver-
gonya ni menyspreu. 

Qui no ha amagat mai la seva 
tristesa amb un somriure emmas-
carat? Qui no ha sentit el pes de 
les llàgrimes no vessades, com una 
màquina de foradar que va per-
forant el pit en un intent de ne-
gar-nos el plor? Segurament molts 
més dels que tenen el valor d’ad-
metre-ho.

És potser un mecanisme de de-
fensa, davant d’una traïció o en-
gany, passar pàgina el més aviat 
millor? Si no escolto el que sento, 
evito reconèixer que m’han fet mal 
i, per tant, no sentiré tant dolor si 
callo la veu que m’està advertint 
que alguna cosa m’ha ferit... Però 
no, no funciona així si volem evitar 
mals majors.

Perquè encara hi ha una cosa 
molt pitjor que amagar les emo-
cions i callar-les als ulls del món, i 
és amagar-nos-les a nosaltres ma-
teixos. La pregunta és: per què ens 
hem desconnectat de les nostres 
emocions? Del nostre ser interi-
or, i així, fent com si no existissin, 
intentem camuflar-les en un fals 
benestar.

Però amagar-les, entaforar-les, 
soterrar-les; no les farà desaparèi-
xer, tot el contrari: es faran més 
resistents en forma d’estrès i malal-
ties. Seran símptomes de la infeli-
citat, d’unes llàgrimes no plorades 
quan tocava, d’una tristesa que 
no vam voler o saber reconèixer 

ni gestionar i que, per tant, ens ha 
fet els seus presoners.

Les llàgrimes que no plorem 
avui poden ser buits insondables 
demà. Igual que les tristeses no 
reconegudes.

La felicitat que tant anhelem 
no ve mai amb garantia de du-
ració. Millor acceptar el moment 
present amb totes les tonalitats de 
gris que porta sota el braç. Si assu-
mim les tristeses com fem amb les 
alegries, com a part indestriable de 
la vida, també ho estem fent amb 
el nostre creixement personal.

No deixem mai per a demà les 
llàgrimes que necessitem vessar 
avui, ni ens avergonyim per dei-
xar-les brollar quan toca, ja que 
elles ens vénen a donar consol en 
forma d’aigua salada. No és que 
quedi molt romàntica aquesta de-
finició de les llàgrimes, però és la 
pura realitat.

No recordo on vaig llegir que 
la ràbia es desfoga, la pena es plo-
ra i els fracassos s’analitzen, s’assu-
meixen i es deixen anar. Però mai 
amagar ni negar.

El coneixement de les nostres 
emocions és una arma de gran 
poder, no la deixem en mans de 
ningú que no siguem nosaltres ma-
teixos, ja que només nosaltres en 
podem fer un bon ús per avançar 
sempre endavant i sense interfe-
rències.

susannacarpi@gmail.com

La màquina perfecta
El passat més d’octubre un cot-

xe autònom (és a dir, un cotxe 
que no necessitava la supervisió 
contínua d’un conductor ni rebre’n 
ordres) va realitzar el recorregut 
entre Galícia i Madrid, en virtut de 
l’entrada en vigor de la normati-
va que permetia la circulació de 
vehicles d’aquests tipus per les car-
reteres espanyoles, en qualitat de 
proves, situant l’Estat espanyol en 
una posició capdavantera respec-
te aquesta tecnologia. A alguns no 
els sorprendrà, ja que Google, el 
famós buscador d’Internet, també 
té un vehicle en proves circulant 
pels Estats Units d’Amèrica des de 
ja fa un temps; la novetat és a Euro-
pa, concretament la possibilitat que 
aquests vehicles circulin immersos 
en el trànsit habitual (l‘avantatge 
principal d’aquests vehicles, a prio-
ri, és un augment molt important 
de la seguretat viària al reduir-se el 
nombre d’accidents causats per cau-
ses humanes, el 90% del total dels 
accidents).

Participant en la redacció 
d’aquesta normativa, com ha estat 
el meu cas, s’aprofundeix en l’estat 
de l’art de la tecnologia dels vehi-
cles sense conductor i es comprova 
que, lluny de ser una ficció, s’està 
aproximant a la realitat, de manera 
que hi ha un consens bastant estès 
que abans del 2025 ja es comerci-
alitzaran els primers vehicles autò-
noms i abans del 2075 ja podrien 
ser la majoria del parc automobilís-
tic. Abans d’arribar-hi, però, encara 
queda un important camí a recór-
rer quant a tecnologia, sobretot pel 
que fa als sensors i aparells que per-
meten al vehicle captar la informa-
ció del seu voltant, principalment 

identificar què hi ha al seu voltant 
(persones, pedres, altres vehicles, 
un banc per seure, un semàfor...), 
i processar-la per prendre la millor 
decisió (aturar-se si apareix una 
persona enmig del camí, fer cas del 
semàfor en verd i/o vermell...). Preci-
sament aquesta tasca d’identificació 
i classificació, que podria esdevenir 
bastant senzilla a ulls humans, a ulls 
d’un vehicle no ho és tant; personal-
ment sorprèn que encara no s’hagi 
aconseguit reproduir el mecanisme 
humà de visió, anàlisi, identificació i 
resposta, vistos tots els avenços tec-
nològics coneguts (que segur que 
són pocs amb els que cada dia sur-
ten a la llum)... sorprèn? Potser en 
veritat és que no era conscient de 
la maquinària tan perfecta que és 
el cos humà, el qual té una precisió 
mil·limètrica en tots els seus proces-
sos i té, en general, respostes per 
tot; per allò que no té resposta, o 
quan la maquinària falla, la medi-
cina hi posa remei o està intentant 
trobar-lo amb la investigació.

Ara que podré seguir de ben 
a prop, molt a prop, la creació 
d’una nova vida, i treballant en la 
notícia citada al principi, arribava 

a una conclusió del poc que valo-
rem la salut que tenim, que aquesta 
maquinària perfecta estigui a ple 
rendiment per tal que cadascú de 
nosaltres pugui portar a terme les 
seves vides. No és poc. Algunes per-
sones em feien observar com ca-
da any fem revisions als vehicles, la 
famosa ITV, però en canvi no ens 
plantegem cada any fer una revisió 
(només quan surt alguna malaltia) 
al nostre propi cos; en ambdós ca-
sos, una revisió pot ajudar a evitar 
mals majors, actuant sobre possibles 
futurs problemes, però la diferència 
és que el canvi de vehicle és molt 
més fàcil que el canvi d’alguna part 
del nostre cos. El curiós procés de 
creació d’una nova vida et fa pensar 
com n’és d’intel·ligent el propi cos 
humà per poder crear un altre cos a 
dins seu, on col·locar cada peça i col-
locar-la al moment idoni (ni més ni 
menys, ni abans ni després. Llavors), 
i davant aquesta meravella tècnica 
sovint el castiguem amb poca cura. 
Potser, i començant per un mateix, 
caldria cuidar-nos més, no només 
per evitar-nos estar malalts, sinó per 
poder tenir la millor maquinària 
mai inventada al 100 %.
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Més de 170 gossos a la 
competició de Rivalcan

C/ Bas, 1 • Sta. Margarida de Montbui

•  Perruqueria i Estètica 
canina i felina

•  Productes d’higiene i 
complements

•  Stripping , trimming i 
banys especials

Hores concertades

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

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades 
C/ Pare Anton Soteras, 25 - 08787 La Pobla de Claramunt

93 801 02 54 - 608 73 94 60

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

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

AGILITY

El passat cap de setmana es va dis-
putar una competició d’agility 

organitzada pel montbuienc Club 
d’Agility Rivalcan. Aquesta compe-
tició formava part de les puntuables 
per al campionat d’Espanya 2016 de 
la RSCE (Real Canina Espanyola) i 
van participar més de 170 gossos de 
15 clubs de tot Catalunya. 

Els resultats dels agilitistes 
de Rivalcan van ser molt positius. 
Diumenge, Luis Luque va quedar 
primer de grau III en les categori-
es mini i estàndard amb el canitx 
Melendi, ja classificat per al campi-
onat, i amb la malinois Dela, que 
aconseguia aquest cap de setmana 
l’últim punt que li mancava per po-

der participar també al campionat 
d’Espanya. En el grau I, Marina von 
Podolsky va quedar tercera amb el 
jack russell Rock, en la categoria mi-
di, i dissabte van quedar campions. 
En el mateix grau I, dissabte, Jordi 
Montaño amb la dòberman Dana 
va quedar primer de la categoria 
estàndard i Dámaso Fernández va 
ser tercer amb la seva malinois Diva. 
Luis Luque també va quedar segon 
de grau III amb la Dela.

Els propers dies 19 i 20 de maig, 
a les instal·lacions de l’Escola Canina 
Rivalcan de Montbui poble, tornarà 
a disputar-se una competició d’agi-
lity com la del cap de setmana pas-
sat i oberta a tothom que la vulgui 
anar a veure de forma gratuïta.

Ansietat per separació en gossos

És una de les patologies del com-
portament més freqüents que 

ens trobem en la consulta d’eto-
logia de l’Hospital Veterinari de 
Catalunya. 

Com el seu nom indica, l’ani-
mal pateix ansietat exclusivament 
quan no té accés al propietari, bé 
perquè aquest és fora del domicili 
o perquè no té accés al propietari 
directament.

 Els signes més freqüents són: 
- Destrucció del mobiliari.
- Bordar (vocalitzar).
- Anar amunt i avall contínu-

ament.
- Orinar-se o defecar-se.
El diagnòstic i tractament s’ha 

de fer de forma precoç, ja que si 
esperem gaire les probabilitats 
d’èxit són més reduïdes.

Cal realitzar un canvi gradu-
al en la nostra interacció amb la 

mascota per tal de que canviï el 
seu comportament. No els hem 
de “mimar” a tothora i quan ells 
vulguin, cal no mostrar atenció 
envers ells abans i després d’arri-
bar a casa, a no ser que mostrin 
una conducta tranquil·la. També 
hauríem d’evitar que detecti els 
senyals que li indicaran que mar-
xem de casa, per tal de disminuir 
el grau d’ansietat previ a la nos-
tra sortida.

Això no vol dir que no haguem 
d’interaccionar amb la nostra mas-
cota, però sempre ho hem de fer 
quan mostri una conducta de tran-
quil·litat i, sobretot, únicament 
quan a nosaltres ens interessi! Mai 
quan ell ho demani i ens vingui a 
buscar per jugar, acariciar-lo, en 
definitiva, cridant l’atenció per re-
bre recompensa (en forma de carí-
cies, paraules...).

A més, cal educar tots els ca-
dells que s’han de quedar sols a 
casa i que no passa res per fer-ho; 
tècnicament parlem d’habituació 
a l’absència del propietari. Això es 
fa de manera molt gradual per-
què l’animal no presenti angoixa 
si fa molta estona que està sol. Els 
gossos amb ansietat per separació 
tenen aquesta capacitat d’habitua-
ció alterada!

Només en un tant per cent 
molt reduït necessiten medicació 
per al tractament d’aquesta pa-
tologia del comportament. Cal 
anar al veterinari perquè analitzi 
el problema i doni els consells per 
tractar aquest desordre del com-
portament.

Hospital Veterinari 
de Catalunya
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició: “Les revis-
tes modernistes”. Fins dissabte.
■ A la sala d’exposicions de l’EMA Gaspar Camps d’Igualada, “Males 
arts”, recull d’obres plàstiques d’Albert Vendrell. Fins al 12 de febrer. 
■ A Artèria, Espai d’Art i tallers d’Igualada, gravats guanyadors del 
Miniprint Cadaqués. Fins al 20 de febrer. 
■ A Artèria, Espai d’Art i tallers d’Igualada, exposició: Ernest Farrés i 
Joan Longas, pintura i poesia. Fins al 20 de febrer. 
■ A la sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell d’Igualada, 
“Passat industrial”, amb fotografies de Frank Gómez. Aquest diumen-
ge, 31 de gener, a les 12 h, visita comentada amb el fotògraf Frank 
Gómez. Fins al 14 de febrer.
■ A La Sala - Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, Maria Àngels 
Gual presenta “Finestres”. Fins diumenge. 
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, “1714-
2014. Una llengua cap a la Llibertat. Realitat i vitalitat de la llengua 
catalana”. Amb motiu de la 47a Renovació de la Flama de la Llengua 
Catalana. Fins al 18 de febrer.
■ A la Sala Mont-Àgora de Sta. Margarida de Montbui, exposició 
de pintura: “Expresiones de sueños y alegría”, d’Antonio Márquez 
Gañán. Fins a finals de gener.
■ A la sala d’exposicions Camil Riba dels “Amics de Tous” (c/ Escoles 
15 de Sant Martí de Tous), pintures i dibuixos de les germanes Marisol 
i Empar. Fins a finals de febrer, els dissabtes de 17 a 19 h de la tarda i 
els diumenges de 12 a 13.30 h del matí.
■ A La Sala - Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Entorns sub-
tils”, pintures de Francesc Aloy Carné. Del 3 al 14 de febrer. (S’inaugu-
ra dimecres vinent, a les 19.30 h).

Visita comentada del fotògraf Frank Gómez 
a l’exposició “Passat Industrial. Patrimoni 
industrial a Catalunya”
IGUALADA

Aquest diumenge, 31 de gener, 
a les 12 h, el fotògraf Frank 

Gómez farà una visita comenta-
da a l’exposició “Passat industrial. 
Patrimoni industrial a Catalunya”, 
un treball documental que deixa 
constància de l’evolució urbanísti-
ca i arquitectònica d’un paisatge 
modulat des de la Revolució Indus-
trial. Fàbriques que donen pas a 
nous espais urbans o que roma-
nen en l’atmosfera de l’abandó, 
tot generant poesies visuals. L’ex-
posició es pot visitar fins al 14 de 
febrer al Museu de la Pell d’Igua-
lada.

No és estrany que Frank Gó-
mez, especialitzat en fotografia 
d’arquitectura, interiorisme i pro-
ducte, se senti atret pel patrimoni 
industrial perquè és terrassenc i, 
per tant, ha crescut en una de les 
ciutats on la Revolució Industrial i 
la seva petjada és ben palesa. Com 
a professional i professor de fo-
tografia, aquest és un dels seus 
temes predilectes i és un referent 
indiscutible en la seva creació. El 
proper diumenge, ell mateix expli-
carà què el mou i què li interessa 
dels vestigis del passat industrial 
que encara romanen en les nostres 

ciutats, què hi vol captar i com ho 
fa per plasmar-ho.

La gènesi de l’exposició “Passat 
industrial. Patrimoni industrial a 
Catalunya” es remunta al 1985, 
any en què Gómez va començar 
a fotografiar alguns dels diversos 
edificis industrials de la ciutat de 
Terrassa. Anys més tard, després 
d’analitzar el volum de fotografies 
fetes i l’evolució urbanística de la 
ciutat, va sentir la necessitat de sis-
tematitzar-ne el procés, ampliar el 
camp d’actuació a tot Catalunya i 
deixar una constància més rigorosa 
del paisatge industrial del país. Per 
aquesta raó hi trobem exemples 
que van des del Baix Llobregat al 

Maresme passant per diverses co-
marques de la Catalunya Central. 
Amb aquest projecte, l’autor tam-
bé vol reflectir el canvi que s’està 
produint en moltes d’aquestes fà-
briques inactives, les quals avui en 
dia, en un entorn postindustrial, 
estan sent recuperades com a es-
pais per a usos urbans nous, total-
ment diferents dels originals. No 
obstant, també es deixa seduir per 
l’atmosfera dels espais abandonats 
i la maquinària inservibles, tot ge-
nerant una poesia visual amb unes 
imatges que pretenen transportar 
l’espectador, en un viatge oníric i 
històric, fins a l’època d’esplendor 
de les fàbriques. En aquesta línia 
també s’inclou el seu blog, www.
passatindustrial.blogspot.com. En 
definitiva, “Passat Industrial. Patri-
moni industrial a Catalunya” vol 
ajudar a difondre la riquesa del 
nostre patrimoni industrial i alhora 
crear consciència de la importància 
històrica d’aquest període i de la 
necessitat de la rehabilitació i la 
documentació gràfica per a pre-
servar-ne el llegat. L’exposició es-
tà organitzada per l’Ajuntament 
d’Igualada i el Museu de la Pell 
amb la col·laboració de l’Agrupa-
ció Fotogràfica d’Igualada (AFI).

FineArt Igualada presenta la imatge de la 
quarta edició
IGUALADA

El certamen fotogràfic FineArt 
Igualada, que tindrà lloc del 

26 de febrer al 20 de març, ja té 
imatge per a la seva quarta edi-
ció. El festival, que s’ha consoli-
dat com un dels referents dels cir-
cuits fotogràfics arreu de l’Estat, 
ha volgut tornar als orígens de la 
fotografia amb la campanya grà-
fica d’enguany. Retorn al revelat, 
a l’essència i al moment d’espera 
pacient mentre es contempla una 
imatge. La nova imatge va ser pre-
sentada dimecres de la setmana 
passada, amb una estètica basa-
da en el pas del temps de la foto-
grafia i la permanència d’aquesta. 
En la presentació van intervenir 
el regidor de Promoció Cultural 
de l’Ajuntament, Pere Camps, i 
Laia Claramunt, dissenyadora de 
la imatge d’aquesta quarta edició. 
Claramunt és una professional del 
disseny gràfic i web al seu estu-
di creatiu, Imagina-t’ho, i ha fet 
altres cartells com el de la Festa 

de Santa Cecília de l’any 2012. En 
paraules de Pere Camps, aques-
ta edició del FineArt “vol que la 
riquesa cultural de la ciutat dins 
del món de la fotografia esdevin-
gui un punt d’atracció i mirall que 
enlluerni el món sencer”. Després 
de 27.000 visitants de l’edició ante-
rior, es pretén igualar la bona aco-
llida i, sobretot, gaudir dels indrets 
emblemàtics i singulars i de la 
fotografia. 

En aquesta edició s’ha allargat 
el període d’exhibició a 21 dies per 

poder contemplar les 45 exposici-
ons dels més de 60 autors, repartits 
entre els 19 espais diferents de la 
ciutat. Espais que, com cada any, 
es trien amb cura per tal d’enllaçar 
les sales d’exposicions professionals 
amb l’encant del centre de la ciu-
tat i els espais efímers. Autors com 
Eugeni Forcano, Lola Montserrat, 
José María de Orbe, Manel Úbe-
da, Yann-Arthus-Bertran i Montse 
Campins, entre d’altres, faran les 
delícies dels visitants.

La comparsa vilanovina Camp 
del Rei, a l’Empremta 
VILANOVA DEL CAMÍ

L’Empremta de Gràfiques Vilanova 
acull, del 21 de gener al 15 de 

febrer, l’exposició de carnaval de 
l’entitat vilanovina Camp del Rei, 
organitzadora des de 1986 del Car-
naval Infantil i principal precursora 
del Carnaval Adult de Vilanova del 
Camí. 

L’exposició pretén reflectir el 
treball de preparació de les disfres-
ses i les carrosses --el que des de 
l’entitat s’anomena “Taller de car-
naval”--, així com mostrar materials 
diversos, la seva utilització i el resul-
tat final amb elements de disfresses, 
fotografies i algunes de les maque-
tes elaborades per a les carrosses. 

L’entitat Camp del Rei ha par-
ticipat ininterrompudament en 29 
rues a Vilanova del Camí, 8 a Igua-
lada i 2 a Montbui i, des de fa cinc 
anys, l’entitat aposta per la utilit-
zació de materials reciclats, no no-
més per elaborar les carrosses, sinó 
també les disfresses, donant una 
segona oportunitat a materials com 
ampolles, llaunes, plàstics, ferralla 
metàl·lica, electrònica, informàtica 
o domèstica i modelant aquests ma-
terials amb diverses tècniques. 

La sala l’Empremta, inaugurada 
l’any 2013, pertany a l’empresa Grà-
fiques Vilanova, encapçalada per 
Àngel Acevedo, qui cedeix desinte-
ressadament l’espai a la ciutat per 

tal que s’hi puguin realitzar activi-
tats i exposicions divulgatives relaci-
onades amb el món de les arts gràfi-
ques i vinculades a la vida cultural i 
associativa de la ciutat.

Exposició d’Albert Vendrell a 
l’Escola d’Art Gaspar Camps

IGUALADA

El dijous 14 de gener es va inau-
gurar, a la Sala d’Exposicions 

de l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps d’Igualada, la mostra 
“Males Arts”, un recull d’obres 
plàstiques d’Albert Vendrell que 
es podrà veure fins al proper 12 de 
febrer. 

L’exposició proposa a l’especta-
dor una visió crítica de l’art, jugant 
amb els contrasentits i la ironia, i 
a partir de materials poc conven-
cionals. Vendrell posa en qüestió 
aspectes com la iconografia tradi-
cional de l’art, els mitjans i les tèc-
niques d’expressió convencionals o 
la funció mateixa de l’art. Planteja 
de forma crítica, per exemple, el 
valor econòmic de les obres --una 
sèrie dels quadres exposats duen el 
lema Der Geldschrank ist nicht hin-
ter diesem Bild (La caixa forta no 
està darrere d’aquest quadre)-- o 
els materials tradicionalment uti-

litzats en el dibuix o la pintura, 
alguns dels quals es substitueixen 
pel cartró de caixes de sabates o 
per xiclets que adopten formes hu-
manes, animals o una barreja de 
totes dues coses. La reflexió, l’hu-
mor càustic, el subtil o el grotesc 
i l’originalitat tècnica es barregen 
en aquesta mostra, que no pot dei-
xar indiferent ningú. 

L’Albert Vendrell és llicenciat 
en Belles Arts i exalumne de l’Esco-
la d’Art d’Igualada, on es graduà 
en Gràfica Publicitària. Actualment 
treballa com a free-lance en els 
àmbits del cartellisme, la il·lustra-
ció i el disseny gràfic, en els quals 
demostra la seva gran versatilitat 
tècnica i estilística. La inaugura-
ció va comptar amb la presència 
de l’artista, el qual va explicar als 
nombrosos assistents la seva par-
ticular visió de l’art i el missatge 
que s’amaga al darrere de les seves 
obres.

A La Sala, pintures de 
Francesc Aloy
IGUALADA

Del 3 al 14 de febrer, a La Sala 
- Sala Municipal d’Exposicions 

d’Igualada, es podrà visitar la mos-
tra de pintures “Entorns subtils”, 
que presenta Francesc Aloy Carné 
i que s’inaugurarà dimecres vinent, 
dia 3 de febrer, a les 19.30 h.

Aquesta exposició té com a 
protagonistes la llum mediterrània 
matisada i il·luminada, el paisatge 
i els entorns de Catalunya amb un 

tractament particular del color i 
la llum.
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2a Catalana: Espluguenc 1 - San Mauro 1
Partit de categoria
FUTBOL

El primer equip de la Unió 
Esportiva San Mauro va jugar 

el primer partit de la segona vol-
ta a casa de l’Espluguenc, un més 
que complicat camp a Esplugues 
de Llobregat. Davant es va trobar 
amb un Espluguenc que lluita pels 
llocs d’ascens a Primera Catalana, 
en un partit molt seriós i amb molt 
d’ofici per part dels grocs, que en 
tot moment van plantar cara als 
locals, arribant amb claredat però 
sense efectivitat davant la porteria 
de l’Esplugues, un equip molt tre-
ballat per arribar a aquest partit i 
intentar aconseguir els tres punts, 
que en tot moment estaven més 
que disputats, i que podrien haver 
marxar tranquil·lament a casa dels 
visitants. 

El gran partit del porter groc 
Toni Moya donava esperances, 
encara més, als nois de Manu per 
apropar-se amb energia i èmfasi a 
la porteria local. El col·legiat, que 
no va estar gaire encertat en les ju-
gades dins l’àrea de l’Espluguenc, 
va assenyalar un penal, dels 3 o 4 
possibles, que Mili va transformar 
en gol per als mauristes. 

Les sensacions són més que po-
sitives per a un San Mauro que dei-
xa bon gust de boca al cos tècnic 
i als jugadors per afrontar plens 
d’optimisme les següents jornades. 
Cal felicitar el treball de TOTS i ca-
da un dels jugadors, que s’ho van 
deixar tot i més, i que sens dubte 
va ser el millor partit dels grocs 
aquesta temporada. 

Van jugar pel San Mauro: 
Moya, Carlos Martínez, Castaño, 
Enric, Èric, Mili, Escribano (Roger), 
Òscar (Joao), Guerra, Àlex, Marc.

Propera jornada: aquest cap 
de setmana els jugadors de Ma-
nu i Ricky juguen a casa contra el 
Begues, equip que sí o sí els grocs 
han de guanyar per poder trencar 
aquesta ratxa de no obtenir els 
tres punts i perquè és un equip 
de la zona baixa de la taula. Així 
doncs, al Municipal de Santa Mar-
garida de Montbui us esperem el 
diumenge dia 31, a les 17 h, per 
animar els nostres nois! 

Resultats del futbol base 
de la UD San Mauro

Promeses: San Mauro 3 - Cape-
llades 4. Bon partit de les promeses, 
que han corregut i s’han col·locat 
més o menys per posicions en el 
camp. Partit en què cada quart hi 
havia algun gol. Gols d’Unai Gómez 
(2) i Èric. 

Prebenjamí “A”: La Torre de 
Claramunt 3 - San Mauro 2. Bon par-
tit dels prebenjamins, que acabaren 
perdent per un gol dolorós, encai-
xat en pròpia porta. Gols de Victor 
Hernández i Pol Montiel.

Prebenjamí “B”: Sitges 16 - San 
Mauro 0. Tot i no ser el millor partit 
del prebenjamí, donades les baixes, 
els jugadors van lluitar fins al final, 
intentant defensar com podien. 
Però com ja sabem, el Sitges té molts 
nens i molt bona pedrera, jugadors 
que saben col·locar-se al camp i amb 
3 passades arribaven a l’àrea. 

Benjamí “A”: San Mauro 1 - Hris-
to Stoickov 2. Bon partit dels locals, 
que anaven guanyant al primer 
quart, però tot i haver tingut oca-
sions per fer el segon gol van patir 
una remuntada de l’equip visitant, 
que en l’últim quart tancava el par-
tit amb l’1-2. Gol d’Ivan. 

Benjamí “B”: Fàtima 1 - San 
Mauro 2. Partit molt ajustat que no 
es va decidir fins a l’última part. Gols 
de Toni Quiñonero i Jesús Balboa.

Aleví “A”: Riudebitlles 4 - San 
Mauro 3. Gran partit de l’aleví “A” 
al camp del quart classificat. Amb 
un joc molt igualat, els locals van 
començar marcant, però els grocs 
reaccionaren i van donar la volta 
al marcador. Amb 3-3 a falta de 5 
minuts, una contra donava el 4-3 
al Riudebitlles. Gols de Michel (2) i 
Víctor.

Aleví “B”: San Mauro 6 - Penya 
Jove les Roquetes 1. Bon partit de 
l’aleví “B”, que ha sabut remuntar 
un 0-1 en contra amb coratge i bon 
joc. Gols d’Alan (3), Toni (2) i Moha.

Infantil “A”: San Mauro 3 - Pe-
nya Barcelonista Terlenka 1. Partit 
molt emocionant dels grocs, que no 
acabaren de trobar el seu joc fins 
al min. 26. Cacha marcava en el re-

fús d’una jugada d’estratègia i poc 
després Juan faria un gol aprofitant 
un bon contraatac. El tercer gol ar-
ribaria de penal, que col·loca dins la 
xarxa Raúl. Finalment, la penya en 
un dels seus pocs atacs, marcava el 
seu únic gol. 

Infantil “B”: Calaf 5 - San Mauro 
1. L’infantil “B” va començar per-
dent al camp del Calaf, on els locals 
s’avançaren 2-0. Els grocs reduïren 
distàncies amb el 2 a 1, però després 
del descans els calafins van sortir 
ficats al partit i van marcar 3 gols 
més. Cal destacar la participació de 5 
jugadors alevins en l’equip visitant, 
que han tingut minuts de joc. Gol de 
Carlos Jiménez.

Cadet “A”: Sitges 1 - San Mauro 
2. El cadet guanya un partit molt 
complicat al camp del rival. Als grocs 
els ha costat entrar al partit, però 
ràpidament s’han fet amb el control. 
Xavi marcava el 0-1, però l’empat va 
arribar quan els grocs millor estaven 
jugant. A la segona part van sortir 
a dominar el partit i als 10 minuts 
Bonilla feia el definitiu 1-2. Cal re-
marcar que els grocs, a la segona 
part, es van quedar amb 8 jugadors 
al camp per decisions arbitrals.

Cadet “B”: San Mauro 1 - Els 
Hostalets de Pierola 0. Molt bon 
partit del cadet “B”, molt intens i 
amb molt bona actitud de l’equip 
com a grup. Gol al minut 80 de Juan. 

Juvenil: Sant Just 3 - San Mauro 
1. Molt bon partit del juvenil, so-
bretot en la primera part, en què 
es va aguantar sense gol fins al mi-
nut 41. A la represa, els grocs van 
elaborar més ocasions. Quan millor 
estava l’equip visitant va arribar el 
segon gol, i el tercer de córner des-
prés d’una boníssima parada de pe-
nal del porter groc Jose. El gol dels 
grocs va ser en pròpia porta.

Amateur “B”: Tous 1 - San Mau-
ro 1. Tercer empat seguit i l’equip 
torna a deixar escapar els 3 punts 
després d’haver-se avançat al mar-
cador. Els grocs tenien el domini i 
les ocasions, però sense desplegar 
bon joc. El gol de l’empat va arribar 
al minut 94, en l’última jugada del 
Tous. Gol de Balle.

4a Catalana: Ateneu PBI 3 - Rebrot 2
Remuntada in extremis!!!
FUTBOL

L’Ateneu-PBI va remuntar un par-
tit que tenia perdut a falta de 3 

minuts del final.
La primera meitat va resultar 

molt igualada, els arlequinats van 
començar dominant el partit, in-
tentant combinar i arribant amb 
cert perill a l’àrea contrària. A me-
sura que avançava el partit, el Re-
brot s’anava traient el domini de 
sobre i començava a apropar-se 
amb perill a la porteria defensada 
per Sergi. 

Quan s’arribava al minut 23, 
Verriere aprofitava una errada de-
fensiva visitant per situar l’1 a 0. 
Quan semblava que s’arribaria al 
descans amb avantatge local, el 
Rebrot empatava el partit en l’úl-
tima jugada de la primera meitat.

Els primers 30 minuts de la se-
gona part van ser de domini ar-
lequinat, tot i que sense disposar 
de clares ocasions de gol. Seguida-
ment el partit va embogir. En un 
llançament de falta rebutjat amb 

la mà per la defensa local, l’àrbitre 
assenyalava penal. Sergi l’aconse-
guia aturar però el refús anava als 
peus de Segura i situava l’1 a 2.

L’Ateneu-PBI no va abaixar els 
braços i va tenir ocasions per em-
patar el partit, alguna d’elles molt 
clares però sense encert.

Quan l’1 a 2 semblava defini-
tiu, una centrada per banda es-
querra era rematada per Lliró fent 
l’empat a 2. Encara hi va haver 
temps perquè, en una ràpida juga-
da, Verriere es plantés davant de 
Torres i el superés amb una gran 
vaselina culminant la remuntada.

SE Ateneu-PBI: Sergi, Pol, Al-
bert, Marc, Escriu, Pau, Cid, Llansa-
na, Codina, Cels i Verriere (2). Su-
plents: Pere, Bernat, Cesc, Mendez 
i Lliró (1).

UD Rebrot: Torres, Zájara, Mo-
reno, Guisado, Borrega, Segura (1), 
Blanca, Bunales (1), Soufian, Ga-
leote i Cestelo. Suplents: Gumà, 
Horcas, Ismael i Ruben.

Tres punts d’orgull 
FUTBOL SALA

El Futbol Sala Vilanova del Camí 
va aconseguir una importantíssi-

ma victòria davant l’Estel Vallseca, 
rival directe a la taula classifica-
tòria, en un partit que va comen-
çar molt de cara per al conjunt 
vilanoví, que als 10 minuts de joc 
ja dominava per un còmode 3-1. 
Però llavors el partit va donar un 
gir de 180 graus i els àrbitres van 
començar a oferir un espectacle 
lamentable, empasant-se el xiulet 
en més d’una ocasió i provocant 
la desesperació local. Els vilanovins 
van marxar del partit i això ho van 
aprofitar els visitants per a capgi-
rar el marcador abans del descans, 
al que es va arribar amb un sorpre-
nent 3-4.

A la represa tot continuava 
igual, els jugadors locals enfron-
tant-se amb els àrbitres, que con-
tinuaven fent de les seves, i els visi-
tants creant ocasions que el porter 
vilanoví Ferran va salvar. Però lla-
vors va aparèixer en escena un fac-
tor al qual ni àrbitres ni rivals van 
poder fer front: el públic. La màgia 
de Can Titó, amagada des de feia 

anys, va fer acte de presència i, 
amb més d’un centenar de perso-
nes animant, van portar els de Can 
Titó a fer tres gols en un minut (6-
4). L’alegria es va desfermar i, tot i 
que els visitants van reduir distàn-
cies i van poder empatar, els tres 
punts es van quedar a casa.

Màgica tarda de futbol sala en 
què l’equip i l’afició van ser un i 
van aconseguir trencar la mala rat-
xa vilanovina.

Altres resultats de la base
Aleví: FS Vilanova del Camí 2 - 

FS Olesa 9
Cadet: FS Vilanova del Camí 5 - 

Escola FS Cervera 1
Sènior “B”: UE Castellgalí 3 - FS 

Vilanova del Camí 2 

Aleví Jocs Escolars: 
CD Can Claramunt 6 - Escolàpies A 1
Domini local
FUTBOL

Partit estel·lar del CD Can Clara-
munt; l’equip continua en la seva 

ratxa de victòries gràcies al seus 
jugadors i tècnic que estan en per-
fectes condicions de forma i joc. En 
aquest partit van marcar clares dife-
rències des del primer minut amb 
domini absolut de l’equip “rojine-
gro”, sent potser, un dels més visto-
sos de tota la temporada.

Amb les absències destacades 
d’Ethan i Lesmes, l’equip va haver 
de replantejar el seu sistema de joc, 
sent David i Iker qui van ocupar a la 
perfecció les posicions distribuint el 
joc al llarg de tot el partit.

Els gols locals van anar caient 
al marcador arribant a la mitja part 
amb un generós 3-0.

En el tercer quart els dos equips 
es buscaven les porteries però serien 
els visitants els qui van tenir més en-
cert ja que els locals topaven contí-

nuament amb els travesser. El quart 
gol local es va aconseguir abans 
d’acabar el temps d’aquesta part.

El 5-1 no es va fer esperar a la 
represa de l’últim quart i a les aca-
balles del partit s’aconseguia el sisè.

CD Can Claramunt: Aaron, Da-
vid, Fran (1), Ian (1), Iker, Jairo (1), 
Jaume (1), Joel (1) i Manu (1). Entre-
na: Pedro.                                    MSC

Cròniques de futbol base i femení del CF 
Capellades
FUTBOL

Escola: San Mauro 3 - CF Ca-
pellades 4. Partidet dels petits de 
l’escola al camp del San Mauro, on 
han pogut gaudir del futbol i anar 
mostrant les petites millores tècni-
ques que es van aconseguint.

Prebenjamí: CF Capellades 3 - 
Masquefa “B” 3. Malgrat les nom-
broses ocasions que han tingut els 
capelladins, no han estat capaços 
de materialitzar-les dins la xarxa, 
donant lloc a les taules en el mar-
cador.

Benjamí “A”: EFO 87 2 - CF 
Capellades 0. La ratxa de victòri-
es s’ha trencat a casa de l’equip 
menys golejat de la lliga. Pel que 
fa a les estadístiques, els locals han 
mostrat una molt bona defensa, 
i tot i que a les darreres parts els 
capelladins ha gaudit de diverses 
ocasions, no han aconseguit mate-
rialitzar-les.

Benjamí “B”: Anoia 8 - CF Ca-
pellades 1. Dur partit per als ca-
pelladins, que van topar amb un 
rival molt fort físicament i això 
els va fer passar factura. Partit per 

seguir aprenent i millorant poc 
a poc.

Aleví “A”: Òdena 5 - CF Cape-
llades 5. Partit molt disputat de la 
part alta de la classificació. Malgrat 
haver arribat a la mitja part amb 
un 0-3 i no estar en cap moment 
per darrere en el marcador, en el 
darrer minut els locals van aconse-
guir igualar-lo a cinc. A la segona 
meitat l’Òdena va reduir distànci-
es i es va veure un encontre molt 
intens, de tu a tu, en què tothom 
volia aconseguir la victòria que no 
es van poder emportar.

Aleví “B”: CF Capellades 6 - Pie-
ra 5. Partit entre dos rivals directes 
en què els dos equips van donar-ho 
tot des de l’inici. Els nervis, junta-
ment amb la intensitat, van donar 
lloc a molts gols en un partit que 
finalment van aconseguir empor-
tar-se els capelladins.

Aleví “C”: CF Capellades 5 - 
Martorell 4. Després de diverses 
jornades sense obtenir punts s’ha 
aconseguit la primera victòria de 
l’any. Molt bon treball des de l’inici 
del partit, actitud, entrega i sacrifi-

ci per l’equip. Cal seguir així, treba-
llant tots junts per a sumar, i ara a 
gaudir d’aquesta alegria.

Infantil: CF Capellades 4 - EFO 
87 0. Bon partit amb domini lo-
cal de principi a fi. Els capelladins 
van ser superiors al rival i això ha 
permès dur a terme a la perfecció 
el treball realitzat en els entrena-
ments.

Cadet: CF Capellades 0 - Ribes 
10. Els capelladins van ser clara-
ment superats pel colíder, potser el 
millor equip de la categoria en tots 
els aspectes. Els locals van donar el 
màxim i van intentar crear perill, 
però van topar amb un alt físic i 
qualitat dels rivals, que no els van 
donar cap opció.

Femení: Solsona 8 - CF Capella-
des 0. Partit molt físic en un camp 
molt pesat on ha tocat anar amb 
les jugadores justes. Malgrat el re-
sultat, s’ha realitzat un bon treball, 
especialment en la primera part, 
fent una bona pressió i generant 
oportunitats. A la segona part, 
però, les forces han passat factura, 
donant lloc a aquest ampli resultat.
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Igualada inicia el procés per optar a esdevenir 
Ciutat Europea de l’Esport l’any 2019 

IGUALADA

L’Ajuntament d’Igualada, a través 
de la seva regidoria d’Esports, 

ha iniciat el procediment per optar 
a ser Ciutat Europea de l’Esport 
l’any 2019. Segons va explicar ahir 
dimecres la regidora Rosa Plassa, 
“el potencial esportiu d’Igualada 
és tant important que estem con-
vençuts que complirem els requeri-
ments que s’exigeixen per gaudir 
d’aquesta distinció”. La intenció de 
l’Ajuntament d’Igualada és optar-
hi de cara a l’any 2019, de manera 
que l’any 2018 el comitè regulador 
avaluarà la candidatura de la capi-
tal de l’Anoia tenint en compte la 
seva activitat esportiva i les inversi-
ons en aquest camp corresponents 
als tres anys anteriors. Per això, 
com explica Plassa, “ens posem a 
treballar-hi aquest 2016 i ja hem 
comunicat la nostra voluntat a la 
Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat, una proposta que ha 
estat molt ben rebuda”. 

La Federació de Capitals i Ciu-
tats Europees de l’Esport (ACES 
Europe), d’acord amb la Comissió 
Europea, avalua anualment les 
candidatures presentades i conce-
deix els títols de capital, ciutat, vila 
o comunitat esportiva continental, 
segons la població de cada muni-
cipi. Igualada, amb una població 
al voltant dels 39.000 habitants, 
optarà a ser reconeguda en la ca-

tegoria de Ciutat Europea de l’Es-
port. En el cas català, Calella, Ba-
dalona, Castelldefels i Banyoles són 
municipis que ja han gaudit ante-
riorment d’aquests segells. 

La Ciutat Europea de l’Esport 
és una designació que reconeix 
les polítiques esportives locals que 
contribueixen a millorar el nivell 
general de salut dels seus habi-
tants, a través de la cultura de la 
salut, l’exercici i l’activitat física, 
la transmissió de valors com el 
joc net i l’enfortiment del senti-
ment de pertinença a la comuni-
tat. Aquest reconeixement implica 
una major visibilitat internacional 
per les ciutats distingides, l’inter-
canvi d’experiències i iniciatives 
amb altres municipis reconeguts 
i l’accés a diferents subvencions 
per projectes de la Unió Europea 
en l’àmbit esportiu. Per tant, com 
avança la responsable municipal 
d’Esports, aquest “és un repte de 
ciutat que hem d’afrontar conjun-
tament l’Ajuntament i els clubs i 
entitats locals perquè, lluitant per 
assolir-lo, ens veurem motivats tots 
plegats per aconseguir fites i mi-
llores molt importants per la ciutat 
i, al final, la recompensa serà una 
satisfacció compartida per tots”. 

Primera reunió del 
Consell Assessor de 
l’Esport Local 

La passada setmana, la regi-
dora i l’alcalde, Marc Castells, ja 
van traslladar aquesta voluntat als 
clubs participants en la primera 
reunió del Consell Assessor de l’Es-
port Local, celebrada a Les Comes 
el 21 de gener. Van ser convidats la 
quarantena clubs i entitats locals, 
dels quals hi van assistir més de 
trenta. 

El govern municipal els va fer 
partícips dels projectes i inversions 
que es volen impulsar a curt i mig 
termini i se’ls va convidar a pren-
dre part activament des d’ara en 
les taules de treball sectorial on es 
desenvoluparan les diferents inicia-
tives, de manera que totes les parts 
implicades hi podran intervenir. 
Aquestes es convocaran al llarg de 
l’any al voltant de diferents inicia-
tives, instal·lacions o actuacions i, 
a banda, hi haurà una sessió ordi-
nària anual on es farà balanç de les 
polítiques esportives locals. 

Se’ls van traslladar també da-
des generals de la ciutat com ara, 
per exemple, que el 54% dels ha-
bitants de la capital de l’Anoia 
practiquen esport o que el 37% 
utilitzen alguna instal·lació mu-
nicipal. El departament d’Esports 
de l’Ajuntament va impulsar l’any 
passat activitats aquàtiques, físi-
ques, de competició i de vacances 
escolars que van moure conjunta-
ment més de 15.000 participants.

Cròniques dels equips de l’Òdena CB
BÀSQUET

Júnior femení. Victòria davant 
la UE Capellades “B” per 53 a 19. 
El partit va estar dominat en tot 
moment per les odenenques, tot i 
la defensa zonal de les visitants. La 
manca de canvis en les rivals va fer 
que el cansament passés factura en 
l’últim període, en què la distància 
en el marcador es va acabar d’ei-
xamplar.

Júnior masculí. Els odenencs 
va perdre a la pista del Neus “C” 
per 89-51. L’equip va començar 
molt bé el partit, dominant els pri-
mers minuts de joc i aconseguint 
cistelles fàcils sota la cistella. Els 
locals van començar a tenir encert 
aprofitant la passivitat defensiva 
visitant, que els permetia penetra-
cions fàcils. Mica en mica l’Òdena 
va començar a notar el cansament 

i es va veure col·lapsat per una 
pressió a tota pista durant els 40 
minuts que els va fer perdre mol-
tes pilotes. No va ser fins a l’últim 
parcial quan els nois de l’Òdena 
van poder superar la pressió fent 
uns últims bons minuts igualant el 
darrer parcial.

Sènior masculí. Novena victòria 
contra un rival que va venir en-
dollat i a per totes, el Martorell 
“B”. El partit va començar amb pe-
tits avantatges a favor dels locals, 
que es mostraven encertats de cara 
a cistella i deixaven el Martorell 
amb pocs punts. A la mitja part 
els locals dominaven el matx i els 
visitants plantejaven zona en la 
represa, cosa que travava alguns 
atacs de l’Òdena. Però el ritme de-
fensiu va ser alt i, sumat al gran 
encert atacant dels locals, amb un 

dels millors marcadors de la tem-
porada, l’Òdena es va endur una 
nova victòria.

Sènior femení. Gran victòria a 
casa de les líders. El partit va co-
mençar molt igualat i el Sant Just 
aprofitava la seva superioritat a la 
zona per aconseguir punts fàcils i 
treure moltes faltes per anar a la 
línia de tirs lliures. Tot i tenir poc 
encert, l’Òdena seguia al partit a 
la mitja part, 23-20. A la represa 
les locals van augmentar el seu en-
cert exterior aconseguint un petit 
avantatge en el marcador. Va ser 
en l’últim quart quan l’Òdena va 
fer una gran defensa i aconseguia 
dos parcials excel·lents en els úl-
tims 5 minuts (5-19 i 1-17), que van 
fer que es remuntés el partit i fi-
nalment se l’emportés l’Òdena.

Sergi Solé, 2n absolut a la 
Hivernal Beret-Montgarri 
SNOWRUNNING

Diumenge passat, el corredor 
Sergi Solé Graells va quedar 

2n absolut a la segona edició de 
la Hivernal Beret-Montgarri, amb 
un temps de 01.14.28. Es tracta 
d’una cursa de snowrunning, és a 
dir, que es corre totalment sobre 
neu. Consta de 17 km i 350 metres 

de desnivell amb un traçat que 
comença i acaba al Pla de Beret, 
fent un circuit pel poble abando-
nat de Montgarri, a la Vall d’Aran. 
És l’única cursa d’aquesta modali-
tat a Catalunya i segona del terri-
tori espanyol.

Bons resultats dels corredors 
de l’Escola Esportiva del 
CERRR Igualada
CURSES D’ORIENTACIÓ - CROS

El cap de setmana passat es va 
donar el tret de sortida a la 

temporada de curses d’orientació 
2016 i els corredors de l’escola del 
CERRR Igualada es van repartir 
per les diferents proves que es van 
celebrar.

I Lliga Espanyola Ciudad Ro-
drigo (Salamanca). Dissabte pas-
sat, Quim Vich i Dídac San José es 
van desplaçar a Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), on va tenir lloc la pri-
mera prova de la lliga espanyola 
2016 i la primera prova de selecció 
per participar a l’europeu d’aquest 
any.

Els dos corredors igualadins 
van diputar tres proves (una llarga 
distància, un esprint i una mitja 
distància) per uns terrenys molt 
ràpids i amb uns mapes molt sim-
plificats, els quals demanaven una 
molt bona tècnica per tal de realit-
zar les proves sense errors.

Quim Vich, que s’estrenava a la 
categoria H20, va tancar una mag-
nífica competició amb una 18a po-
sició a la mitja, 13a a la llarga i 18a 
a l’esprint, cosa que el deixa en 3a 
posició del seu grup d’edat per tal 
de classificar-se per entrar a la se-
lecció després de la primera prova.

Dídac San Jose va aconseguir, 
en la mateixa categoria, un 17è 
lloc a l’esprint i una 29a posició a 
la mitja.

La pròxima prova de selecció 
serà el 20 i 21 de febrer a Múrcia.

The Wild Boar Rogaining 2016 
a Sant Joan de Mediona. El mateix 
dissabte va tenir lloc a Sant Joan 
de Mediona la primera prova de 
l’Iberrogaining 2016. Els rogaining 
són proves d’orientació en què, 
en un temps màxim de 6 hores, els 
participants han de passar pel ma-
jor número de controls possibles i, 
segons la dificultat tècnica o física 
de cada control, obtenen diferents 
puntuacions.

En aquesta prova, en la cate-
goria mixta  hi van participar Ro-
ger Solé i Natàlia Prat com a repre-
sentants del nostre club. Aquest 
equip, que s’estrenava en la cate-
goria mixta va aconseguir una 8a 
posició final, en un terreny molt 
dur físicament.

El Luca, a la Sansi de Mataró. 
El Luca va participar diumenge als 
10 km de la Sansi de Mataró, acon-
seguint una marca de 47,13 i la 
posició 322a de la cursa.

Primer lloc de Carlota Dí-
az-Guerra al cros escolar dels Hos-
talets. La Carlota, que es segueix 
preparant per al Campionat de 
Catalunya de cros, va participar 
diumenge en el cros escolar dels 
Hostalets de Pierola, aconseguint 
el primer lloc en la categoria infan-
til amb un temps de 10.06, en un 
circuit de 2.400 metres

Bon paper de Pau i Sergi 
Conesa al Campionat de 
Catalunya d’Endurets

MOTOR

Els germans bruquetans Pau i 
Sergi Conesa Sánchez han par-

ticipat al Campionat de Catalunya 
d’Endurets, on han assolit una 
magnífica actuació.

En Pau va quedar tercer, men-
tre que en Sergi va ser primer en 
categoria oberta del Campionat de 
Catalunya d’Endurets.

Festival de patinatge 
“El món de l’espectacle”

PATINATGE ARTÍSTIC

Dissabte passat, 23 de gener, va 
tenir lloc al pavelló municipal 

el V Festival del CPA Masquefa. 
Tot i que les entrades només esta-
ven disponibles per a familiars, el 
recinte es va omplir de gom a gom.

Entre els espectacles que es 
van poder veure hi havia el núme-
ro de la Marxa, que es fa amb més 
d’una cinquantena de patinadores 
del club, amb edats compreses en-
tre els 3 anys fins a sèniors, totes 
amb el mallot del club. També es 

va comptar amb la participació de 
Llorenç Álvarez, medalla de bron-
ze al Campionat d’Espanya sènior 
2015 i setè al Campionat del Món.

Es van poder veure actuacions 
d’espectacles o pel·lícules tan po-
pulars com Grease, Moulin Rouge, 
Chicago, Cats, El lago de los Cisnes 
i Mary Poppins.

Entre els clubs que hi van as-
sistir hi havia CP Sant Ramon de 
Vilafranca, CPA Canyelles, CP Ma-
tadepera i CPA Ripollet.
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Ajornat el partit dels 
Veterans
FUTBOL

No es va poder jugar aquest inte-
resantíssim partit dissabte a Les 

Comes, ja que el equip de la Bar-
celoneta no va disposar de prou 
efectius per fer viable el matx. Els 
igualadins fent gala de l’esporti-
vitat, per mitjà del seu President 
Josep Ma Talló i junta directiva van 
acordar una altra data per disputar 
el partit.

Fou una pena no poder veure 
aquest duel, on els barcelonins, 
equip “top” de la categoria, s’ha-
gués trobat un Igualada molt mi-
llorat envers els últims partits de 
la primera volta, donant un cop de 
timó al camp del Lloreda, un altre 
dels equips capdavanters de la ca-
tegoria i esportius, per cert.

La setmana vinent els veterans 
jugaran al camp de l’Arrabal Calaf 
Gramenet, encetant així el segon 
partit de la segona volta.

AVI/joantort

Diego Picallo

1a Divisió juvenil - Grup 1: 
CF Igualada 2 - FC Levante Las Planas 1
Al final es va patir!!!
FUTBOL

Victòria per la mínima en un 
partit que va presentar dues 

cares diferents i que al final va fer 
patir als locals. El conjunt igualadí 
es va avançar ben aviat en el mar-
cador, al rematar Richard una pilo-
ta aprofitant un refús, i amb poc 
angle per marcar. El partit prome-
tia. Els locals jugaven bé a futbol, 
amb molt de ritme, bones combi-
nacions, i la mentalitat d’anar pel 
partit. No es donava opció al rival, 
que corrien darrere els jugadors 
blaus. Tot i desaprofitar un penal, 
els locals van tornar a marcar, en 
un formidable cop de cap de Jona-
tan a la sortida d’un córner. Algu-
na altra ocasió hi va haver, com un 
xut de Guillem dins l’àrea que era 
refusat sota pals. El ritme va anar 
afluixant, però l’Igualada tenia el 
partit controlat i el rival no creava 
perill. La darrera jugada de la pri-
mera part va ser decisiva per can-
viar el signe del partit: internada 
per la dreta, centrada i remat dins 

l’àrea petita, la qual cosa perme-
tria al Levante escurçar distàncies. 
Això va esperonar els visitants a 
la segona part en que, encara que 
l’Igualada va tenir algunes ocasi-
ons, com un altre doble remat de 
Jonatan que refusà finalment el 
porter, es van fer amb el domi-
ni del joc, encara que sense tenir 
clares ocasions de gol, i van tancar 
l’Igualada en el seu propi camp. 
Algun contraatac igualadí hagués 
pogut sentenciar el partit, com en 
una magnífica jugada personal de 
Piqué que, després de desfer-se de 
varis rivals, no pot superar al por-
ter, en una bona intervenció d’u 
contra u. Tres punts importants per 
afrontar el darrer partit de la pri-
mera volta al camp del Vilafranca.

Van jugar pel CF Igualada: Jau-
me, Jonatan (1), Aleix, Totti, Gon-
zalo, Borja, Vicenç, Guillem, Piqué, 
Richard (1), Marc, Pere, Juan, Joal, 
Chafer, Colom i Aragonés.

Jaume Borràs

2a Divisió aleví G1: 
CF Igualada E 4 - CE Base Olèrdola A 5
Els blaus han perdut 
el seu joc

FUTBOL

L’Igualada rebia a Les Comes 
un rival que, a priori, havia de 

ser assequible, però no hi ha rival 
petit i els partits primer s’han de 
jugar.

Els locals van sortir al camp 
com feia partits que no ho feien 
amb rapidesa, intensitat i intenció, 
i abans d’acabar el primer quart ja 
s’avançaven 2-1, amb gols de Pau i 
Pablo. Però amb una alineació no 
gaire encertada dels blaus i una 
baixada de ritme on els visitants es 
van trobar més còmodes i en no-
més quatre minuts van aconseguir 
arribar a la mitja part amb un 2-4 
molt favorable.

A la represa impressionant ar-

rancada dels blaus que creaven 
més joc i oportunitats, fruit d’això 
ràpidament es van escurçar dife-
rències amb gols d’Aaron i d’Oriol. 
Amb el partit empatat tot podia 
ser, els locals no paraven d’inten-
tar que arribés el gol i després de 
més de 15 pals, cosa ben increïble 
i de veure per creure, no hi havia 
manera de que l’esfèrica entrés. 
A falta d’un minut per acabar el 
partit en una jugada dissortada, 
l’Olèrdola va ficar un gol que li do-
nava el partit.

Van jugar pel CFI: Aaron (1), 
Arnau (p), Benet, César, Guillem, 
Héctor, Jan, Mikel, Oriol (1), Òskar, 
Pablo (1), Pau (1) i Yerai (p). Entre-
nador: Juanma.

Yerai abans d’una aturada.

Resultats dels equips del CE Òdena
FUTBOL

Prebenjamí A: CE Òdena 3 - CF 
Igualada C 1

Els odenencs van lluitar i pressi-
onar molt bé i es van endur els tres 
punts en joc.

CE Òdena: Martí Viñas (1), Gui-
llem Font, Roger Oliveras, Raúl Do-
mínguez, Guim Olalla, Marc Sala, 
Ovidi Prat, Martí Feixas (1), Jan Vi-
ves, Marcel Lao (1) i Hugo Garrido.

Prebenjamí B: CE Òdena 1 - 
Fundació Atlètic Vilafranca 2

Els petits de l’Òdena van fer 
un gran partit, tot i que en els dos 
últims minuts de joc van patir una 
remuntada dels visitants. Destacar 
les grans aturades del porter Biel 
Copoví. 

CE Òdena: Martí Escolà, Xavi 
Cáceres, Alex Alonso, Gerard Esco-
là, Adrián Suàrez (1), Xavi Luengo, 
Biel Copoví, Jonay Reches, Marcos 
Dacosta, Iker Oliva i Selene Garcia.

Benjamí A: CF Igualada 0 - CE 
Òdena 4

L’equip va a sortir a per totes, 
i no en van refiar del 0-2 a favor i 
van seguir pressionant fins al final. 
El jugador David Balcells va ocupar 
i defensar molt bé la porteria per 
baixar del porter titular.

CE Òdena: David Balcells, Víctor 
Jiménez, Unai Sabuquillo, Noé Mo-
ra, Izan Gázquez, Joel Ortiz (2), Ta-
mirat Borrega, Jan Capdevila, Aleix 
Ramon (1), Guillem Lao (1) i Miquel 
Cortès. 

Benjamí B: CE Òdena 5 - CF 
Masquefa B 2

D’inici el partit semblava fàcil 
però es va complicar quan el Mas-
quefa es va posar per davant al 
marcador. L’Òdena va aconseguir 
remuntar i poc a poc, fer-se amb 
la victòria amb moments de molt 
bon joc. 

CE Òdena: Quim Llobet, Edgar 
Piquer (2), Arnau de la Rosa, Da-
niel Marchal, Sergio Abril (2), Oriol 
Povill, Eric Fondón, Pol Eguiburu, 
David Flores, David Belouadnine, 
Xavier Fondón i Arnau Cots (1).

Benjamí C: Incresa At. FC 1 - CE 
Òdena 8

Bon partit contra un rival de 
la part baixa de la classificació, en 
què l’equip va tenir una molt bona 
actitud. 

CE Òdena: Martí Borrega, Jan 
Torres, Biel Rentero, Nil Escolà (1), 
Gerard Garcia, Ricard López (2), 
Izan Fernàndez, Raúl Cáceres (1), 
Pau Ribalta, Daniel Alemany, Quim 
Pelfort (2) i Aitor Cea (2). 

Aleví A: CE Òdena 5 - CF Cape-
llades 5

Partit entre el primer i tercer 
classificat que es complicava pels 
odenencs amb un advers 0 a 3 amb 
què s’arribava al descans. Els locals 
però no es van rendir i amb un bon 
joc, mica en mica, van anar reduint 
la distància al marcador fins em-
patar 4 a 4, faltant un parell de 
minuts pel final. Però en el servei 
pel gol, el Masquefa fa el 4 a 5 que 
semblava definitiu, tot i que no ho 
vas ser, perquè l’equip va treure 
forces per fer un últim esforç i em-

patar in extremis, en un partit en 
què cap equip mereixia perdre.

CE Òdena: Albert Ortiz, Chadi 
Benachour, Nil Camañes, Gerard 
Leonés, Roger Olalla (3), Adrià 
Mensa, Gerard Guisado (2), Daniel 
Oliva, Pol Roca i Oriol Vives.

Aleví B: CE Òdena 3 - CD Ribes 
6

Els odenencs van plantar cara 
a l’actual quart classificat a la lliga, 
aconseguint l’empat en dues ocasi-
ons, fent el 2 a 2 i el 3 a 3. No obs-
tant això, una explicable baixada 
d’intensitat i confiança, va portar 
el partit cap al resultat final, amb 
derrota. 

CE Òdena: Guillem Malet, Jan 
Franquesa (1), Jan Morros, Cristi-
an Garcia (2), Lluc Bertran, Jordi 
Casanovas, Òscar Rodríguez, Yago 
Cánovas i Òscar Abril.

Aleví C: FC Esparreguera 7 - CE 
Òdena 0

L’equip va començar el matx 
molt fort, però la mala sort de cara 
a porteria en més de deu ocasions i 
un gol del rival, en una jugada que 
venia d’un possible fora de joc no 
assenyalat, van desinflar els ànims 
dels odenencs. 

CE Òdena: Aleix Gasulla, Adrià 
Rosich, Yago Galan, Ot Vilaró, 
Albert Ortiz, David Masip, Vitali 
Abadal, Arnau Amat i Chadi Be-
nachour.

Aleví-infantil femení: Els Palla-
resos 8 - CE Òdena 5

Bona reacció de les noies que 
remunten un advers 4 a 1 fins al 4-5, 
però el cansament va passar factura, 
i el rival va fer-se amb el partit. 

CE Òdena: Alba Gras, Carla Tru-
llàs, Isabel Giménez (1), Ruth Gras, 
Aida Sanfeliu, Ana Jamila Belouad-
nine (4) i Àngela Carol. 

Infantil A: FC Hostalets 1 - CE 
Òdena 4

El partit arribava al descans 
amb empat a 1. La segona part, 
va ser molt diferent, amb les idees 
molt més clares i aconseguint els 
tres gols que donaren la victòria. 

CE Òdena: Albert Comaposada, 
Pau Yáñez, Adrià Calderella, Joan 
Trullàs (1), Roc Vidal (1), Germán 
Franco (1), Oriol Balcells, Eudald 
Usan, Eric Morist, Adrià Pérez, Ai-
tor Nieves, Oscar Alabau, Cesc Ale-
many i Jan Olalla (1). 

Infantil B: CE Òdena 1 - UE Sant 
Sadurní 2

L’equip no va saber trobar la 
manera d’encertar de cara a por-
teria rival. 

CE Òdena: Ernest Pujadó, Cesc 
Alemany, Mammadou Oury, Jan 
Prats, Pau Yáñez, Joel Bertomeu 
(1), Gerard Sevilla, Josep Valls, Pau 
Caballé, Marc Herando, Rubén 
Guerrero, Víctor Carrero, Pau Arge-
lich, Raúl Almendros i Eddy Castillo. 

Cadet: EFO 0 - CE Òdena 8
Partit plàcid contra el penúltim 

classificat a la lliga. 
CE Òdena: Jan Bòria, Eric Esta-

pé, Jordi Segura, Lluc Burgés, Pau 
Colomer (1 p.), Marc Gual (2), Aran 
Sánchez (3), Carles Rica, Xavier 
Sanz, Carles Garcia, Oriol Martinez, 

Ramiro Rosendo, Enric Llenas (1), 
Jordi Cea, Ricard Claramunt i Marc 
Felip.

Juvenil: CF Vilanova i la Geltrú 
7 - CE Òdena 0

Derrota dels odenencs, que van 
gaudir de fins a cinc ocasions de 
gol davant el porter rival en els 
primer quinze minuts de joc, sense 
transformar-ne cap. 

CE Òdena: Aloxi Pérez, Roger 
Riba, Albert Biosca, Josep Miró, 
Jordi Castellano, Guillem Granado, 
Antonio Prieto, Albert Palacios, Al-
bert Vidal, Carles Pregonas, Rocco 
Vitale, Albert Borràs, Bryan José 
Zarate, Ivan Puey, Guillem Aguilera 
i Aran Sánchez. 

Femení amateur: FC Levante 
Las Planas 3 - CE Òdena 0

Partit difícil per a les odenen-
ques davant del tercer classificat, 
equip que treballava molt bé les 
transicions de pilota i busca cons-
tantment l’esquena dels rivals, amb 
jugadores de gran velocitat. 

CE Òdena: Valor, Grau, Toldrà, 
Minaya, Sayavera, Basols, Pajares, 
Avellán, Espinosa, Cortès (Tardà) 
(Redondo) i Martos. 

Masculí amateur: CE Òdena 3 - 
UD Gornal 1

Els locals van començar el matx 
amb un esquema de joc molt clar, 
ordenats en defensa i intentant 
trenar jugades d’atac guanyant 
l’esquena dels seus centrals. Mal-
grat tot, les oportunitats no eren 
clares i el rival procurava ser ràpid 
en atac. Així, en la mitja hora de 
joc, l’àrbitre va assenyalar un penal 
en favor de la Gornal, que el porter 
odenenc va aturar en un primer 
temps, però va acabar en gol des-
prés del refús local. Abans de fina-
litzar el primer temps, l’Òdena va 
gaudir d’un parell d’opcions de gol, 
però es va arribar al descans amb 
un 0 a 1 en contra. 

A la segona part, i amb alguns 
canvis en la línia de mitjos dels lo-
cals, el joc de l’Òdena va començar 
a ser més fluid, amb més rapidesa a 
les bandes, creant ocasions de cara 
a porteria i una molt bona pressió 
envers el rival. D’aquesta manera, 
al minut 50 arribava el gol de l’em-
pat, transformat per Ivan Cierco, i 
en deu minuts més, el mateix Cier-
co feia el 2 a 1. 

Amb el marcador a favor, els 
rivals continuaren pressionant per 
tal d’aconseguir el gol que igualés 
el partit, però les bones accions de-
fensives dels odenencs ho impedi-
ren, tot i patir algun ensurt amb 
alguna contra rival. A un quart 
d’hora per al final, Xavi Valls feia el 
gol de la tranquil·litat, i col·locava 
el 3 a 1 al marcador. 

Així, tres punts per al CE Òde-
na, que tot i ser cuer, veu algunes 
aspiracions d’aconseguir la perma-
nència.

CE Òdena: David Garcia, Hervi-
lla, Pajares, González, Ivan Garcia 
(Domènech, 46’), Berenguer, Mag-
daleno (Hernández, 90’), Koma (Ci-
erco, 46’), Milan (Correa, 88’), Valls 
i Pelepco. 
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Veterans del Club Excursionista UECANOIA
Entorn la serra de l’Ataix 
(Baix Llobregat)

EXCURSIONISME

La serra de l’Ataix està situada 
entre els municipis de Castellví 

de Rosanes i Martorell, i  t é 
una modesta elevació màxima de 
271 m. És una zona poc habitual 
en les sortides de veterans.

Des de Martorell, on hem 
deixat els cotxes sota l’autopista, 
anem pujant vers el tram conegut 
popularment com la serra de les 
Torretes, que és contigua a la serra 
de l’Ataix. La pujada té una in-
tricada orografia amb nombrosos 
torrents, barrancs i turons. Esde-
vé un autèntic balcó sobre l’Alt 
Penedès i el Baix Llobregat, amb 
un ple domini dels camins, auto-
via i autopista que transiten pels 
entorns de Martorell. Hi trobem 
dues torres --d’aquí el nom de les 
torretes--, la Torre del Clos, dita la 
torre Gran, és d’origen romà i, de 
fet, a la seva base s’hi van trobar 
restes d’aquella època, encara que 
la major part de l’estructura actu-
al és fruit de la reconstrucció feta 
el 1874 amb motiu de la tercera 
guerra carlina. Senzilla, de planta 
quadrada i formes massisses, con-
serva les quatre parets amb un bon 
nombre d’espitlleres. La torre Gri-
minella (Gremenella o Grimenella) 
o torre petita, igual que l’anterior 
correspon a una construcció molt 
probablement també d’origen ro-
mà i està força malmesa. Ambdu-
es deurien vigilar el pas de la Via 
Augusta pel pont del Diable, que 
veiem a vista d’ocell, i que ha esde-
vingut un símbol de la vila malgrat 
només l’hi pertany la meitat oest, 
ja que l’altra meitat és del terme 
de Castellbisbal. L’arc central, el 
1939 va ser destruït per l’exèrcit 
republicà en retirada i va ser re-
construït el 1963.

Estem en una zona de gresos 
vermells o rogencs que, en funció 
del gra dels sediments, presenten 
roques d’aspectes diferents i de 
curioses formes. Més endavant, 

un altre lloc ben interessant de 
l’itinerari són les mines de plom. 
Es tracta d’unes mines explotades 
per la companyia La Martorellen-
se (1893). Es volta per les restes 
de les instal·lacions, on hi havia 
l’administració, la maquinària, la 
fusteria, la farga i el forn per fon-
dre la galena (sulfur de plom) amb 
acompanyament de plata, de la 
que entre 1952 i 1962 la producció 
mitjana va ser de 147 tones per 
any. La xemeneia es conserva per-
fectament. Finalment, la situació 
econòmica va forçar la paralització 
i el tancament de la mina a mitjans 
de 1963, sense haver esgotat el 
filó principal i amb tres filons més 
pràcticament intactes. Ara, sola-
ment veiem les restes que perdu-
ren d’aquesta emblemàtica mina 
catalana. Hi esmorzem.

Des de la serra de l’Ataix es 
dóna la volta entorn el turó de 
Montgoi, tot arbrat, en la zona 
més frondosa de bosc. Visualitzem 
les ruïnes del castell de Rocafort, 
que fortificava el monestir de Sant 
Genís, que s’alça damunt d’un turó 
constituït pels gresos rogencs. Arri-
bem a les restes del castell de Ro-
sanes o de Pairet, o del Mateuet, 
que formava part del conjunt de 
fortaleses que defensaven la línia 
del Llobregat, que pot datar-se al 
segle IX o X. Es conserva part de 
la muralla i part dels fonaments 
d’una torre circular, però el con-
junt està força malmès. 

Resum de l’excursió: partici-
pants, 25. Distància recorreguda, 
10,3 km. Desnivell acumulat, 415 
m. Temps net de camí, 3 hores i 
10 minuts. Coordinadors, Ramon 
Domingo i Pere Victori. La pròxima 
excursió serà el 4 de febrer a la Ta-
llada i Amorós (Sant Guim de Frei-
xenet), amb sortida a les 7.30 h. 

Text: Joan Mollà P.
Foto: Ramon Domingo

A les mines de plom de Martorell.

2a Nacional femení: CF Igualada 1 – PBB La Roca 0
Victòria vital per l’Igualada
FUTBOL

El partit d’aquest diumenge a Les 
Comes, corresponent a la pri-

mera jornada de la segona volta, 
era vital pels dos equips, Igualada 
i Penya Blanc-Blava La Roca, per 
començar la cursa per allunyar-se 
del descens. Les blaves van supe-
rar les vallesanes gràcies a un gol 
d’Araceli Barroso a la segona mei-
tat.

El partit ha iniciat amb un clar 
domini de l’Igualada, que malgrat 
no tenir Mariona Marsal al camp, 
va tenir el control total de la pi-
lota. La Penya Blanc-Blava, per la 
seva banda, esperava al darrere a 
les locals i, sense pressionar a dalt, 
permetia a les blaves jugar amb 
tranquil·litat. L’Igualada tocava la 
pilota, però no aconseguia definir 
amb claredat a porteria, i el pas 
dels minuts impacientava les juga-
dores blaves que volien encetar el 
marcador. Amb un Igualada superi-
or, però sense ocasions, s’arribava.

La segona meitat va començar 
amb la mateixa tònica: un Iguala-
da dominador atacava amb con-
tundència, però no trobava el gol 
davant una Penya Blanc-Blava que 
només defensava i no creava perill.

L’Igualada va buscar crear 
superioritat al mig del camp amb 

la incorporació al mig de les cen-
trals, que tenien metres per avan-
çar i, en una d’aquestes jugades, 
l’Igualada aconseguia l’únic gol del 
partit. Araceli avançava conduint 
i, en veure forat, feia un xut fort i 
ras que la portera vallesana no va 
poder aturar.

Amb aquest gol, les visitants 
van avançar línies per intentar em-
patar el partit i, amb una pressió 
més alta, van crear ocasions de pe-
rill. La més clara al minut 74, quan 
l’àrbitre els anul·lava un gol per 
falta sobre la portera igualadina 
Noelia.

El bon treball defensiu de 
l’Igualada va permetre que els 3 
punts es quedessin a Les Comes.

C.F. Igualada: Noelia Garcia 
(portera), Esther Soler (Carla Na-
varro 70’), Queralt Gómez, Araceli 
Barroso (1), Janet Mendoza (Elena 

Alert 55’), Míriam Solías, Jèssica 
Pablos (Pilar Puig 55’), Marta Sáez 
(Núria Miquel 74’), Marina Sala-
nova, Anna Bernadí i Judit Pablos. 
Entrenadors: Ton Mayor i Jordi Tor-
res.

Mariona Marsal diu adéu 
a la temporada 

La davantera igualadina que el 
passat 10 de gener es retirava lesi-
onada del camp del Cerdanyola, 
diu adéu a la temporada en ser-li 
diagnosticada una ruptura del lli-
gament creuat anterior. La Mari-
ona haurà de passar per quiròfan 
i es preveu que en uns vuit mesos 
pugui tornar a jugar i reincorpo-
rar-se a l’equip.

Abans de començar el partit 
les jugadores li van retre un petit 
homenatge

1a Catalana: Reddis 0 - CF Igualada 0
L’Igualada empata i suma un punt fora de casa
FUTBOL

Després d’una dura derrota la 
setmana passada, dissabte 

l’Igualada va aconseguir sumar 
un punt fora de casa, a l’empatar 
a 0 al camp del Reddis. Tot i que 
els blaus van recuperar les bones 
sensacions a nivell futbolístic, el 
desencert de cara a porteria i un 
gol anul·lat als últims minuts van 
impedir aconseguir la victòria con-
tra el penúltim classificat.

Excepte un primer quart d’hora 
força igualat, l’Igualada va domi-
nar amb comoditat el partit i la 
prova van ser les nombroses ocasi-
ons de gol que van tenir durant la 
primera meitat. Xuts d’Èric i d’Òs-
car que el porter local va aconse-
guir treure amb molt bones inter-
vencions i un xut de Fran que va 
sortir fregant el travesser van ser 

algunes de les jugades més desta-
cades. Però la pilota no volia en-
trar. 

A les acaballes de la primera 
part, el lateral esquerre del Red-
dis veia la segona targeta groga 
i aquest fet semblava que podria 

afavorir l’Igualada, però els blaus 
no van saber aprofitar la superiori-
tat numèrica.

El Reddis es va tancar a darre-
re i de nou una bona aturada del 
porter reusenc va evitar que arri-
bés el gol. En els últims minuts del 
partit els igualadins van aconseguir 
marcar, però l’àrbitre va anul·lar el 
gol per un fora de joc dubtós.

Cal destacar que en el partit va 
debutar Felipe a la porteria iguala-
dina, després d’estar molts mesos 
apartat del terreny de joc per una 
greu lesió. 

CF Igualada: Felipe, Bernat 
Sansano (Nuno Filipe 78’), Martí 
Giró, Bacha, Òscar, Pacheco, Fran, 
Jonhy, Eloi (Martí Just 77’), Pau Vi-
dal (Bernat Benito 58’) i Èric.

Premsa CFI

El CF Igualada i l’Espanyol, els clubs amb 
més jugadores a la Selecció Catalana 
sub-12 femenina
FUTBOL

El planter femení del Club Futbol 
Igualada està demostrant en els 

últims temps el potencial que té 
a nivell nacional i estatal en les 
diverses categories de competició. 

L’última gran notícia arriba de 
la Selecció Catalana sub-12, que va 
convocar per als entrenaments de 
la setmana passada quatre jugado-
res de l’Igualada. 

Laura Mas, Ana Sánchez, Ona 
Barron (de l’infantil) i Aina Pérez 
(portera de l’aleví) van ser cridades 
pel tècnic Vidal Paloma per dispu-
tar l’entrenament oficial del grup, 
que es va celebrar a Sant Vicenç 
dels Horts. El conjunt es prepara 
per jugar la fase prèvia del Campi-
onat Nacional de Seleccions Auto-
nòmiques Sub-12, que es disputarà 
el mes d’abril.

Cal destacar que, de la tren-
tena de jugadores seleccionades, 
l’Igualada és el club que més noies 
aporta, un total de quatre, junta-
ment amb el RCD Espanyol. 

Una gran notícia per al planter 
femení igualadí, a la qual s’hi suma 

també la convocatòria, per prime-
ra vegada, de la cadet del CFI Jana 
Marimon amb la selecció catalana 
sots-16, on també s’hi troba la ja 
habitual Anna Bernadí.
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La Mitja Marató de l’Anoia ja 
té Pla d’Autoprotecció
ATLETISME

El diputat d’Esports, Josep Salom, 
ha lliurat recentment a l’alcalde 

d’Igualada, Marc Castells, el Pla 
d’Autoprotecció d’Esdeveniments 
Esportius de la Mitja Marató de 
l’Anoia. Aquesta cursa és una de 
les 13 proves que integren el Cha-
llenge de Mitges Maratons Gran 
Premi Diputació de Barcelona.
Foto: Esports / Diputació de Barcelona

La juvenil Paula Blasco 
s’imposa en el Cros 
Internacional d’Elgoibar
ATLETISME

L’atleta Juvenil del CA Iguala-
da Petromiralles Paula Blasco, 

va assolir una brillant victòria en 
la seva categoria amb la Selec-
ció Catalana al 73è Cros Interna-
cional Juan Muguerza d’Elgòibar 
(Guipúscoa) de diumenge passat; 
aquest cros de màxima categoria 
IAAF, va comptar amb una par-
ticipació d’altíssim nivell estatal 
i internacional. Hi van participar 
tres atletes del CAI Petromiralles 
en les categories respectives.

Paula Blasco entrava guanya-
dora en categoria Juvenil, amb 
un temps de 12 m. 53 seg., sobre 
3.449 m. de recorregut.

Anna Torras assolia una meri-
tòria 5a posició en la cursa Infantil 
amb 7 m. 29 seg. sobre 2.052 m. 
de cursa, en el seu debut amb la 
Selecció Catalana.

Guillem Carner era 28è en ca-
tegoria Junior amb un temps de 23 
m. 10 seg., actuant també amb la 
Selecció Catalana, en la cursa sobre 
6.624 m.

Lahcen Ait Alibou, 4t en 
3.000 m llisos al Campionat 
de Catalunya promesa
ATLETISME

L’atleta del CA Igualada Petro-
miralles Lahcen Ait Alibou es va 

classificar en 4a posició al Campi-
onat de Catalunya Promesa dels 
3.000 m. llisos que es va dur a 
terme diumenge passat a la Pista 
Coberta de Sabadell. Lahcen Ait 

Alibou era quart amb marca perso-
nal de 8’20”54, en la prova domi-
nada per Marc Alcalá (FC Barcelo-
na), que amb 7’58”28 assolia un 
nou rècord dels Campionats. 

Albert Nogueras es va haver de 
retirar per indisposició en la prova 
dels 3.000 m llisos absoluts.

Participació i bon ambient 
al 9è Cros Escolar dels 
Hostalets de Pierola

ATLETISME

El diumenge 24 de gener va tenir 
lloc el 9è Cros Escolar dels Hos-

talets de Pierola que incloïa la 14a 
Cursa popular i en el marc dels 
64ns Jocs Escolars de l’Anoia. Tot i 
que al principi la temperatura era 
bona, un matí ennuvolat va anar 
refredant l’ambient que va aca-
bar sent freda, tal com toca per a 
l’època de l’any. 

Esportivament, cal destacar la 
participació hostaletenca amb la 
victòria d’Àlex Francia en cadet 
masculí i la segona posició d’An-
na Forer en femení. Van guanyar 
Isaac Hernández en categoria P5, 
Biel Julià en P4 masculí i Sílvia Mar-
tines en P4 femení. La cursa popu-
lar, guanyada per Carlos Cervera i 

Imma Vázquez va tenir represen-
tació local amb la segona posició 
d’Imma Moreno en femení i la cin-
quena posició de Xavier Forner. 
Un any més la bona organització 
de l’Ajuntament i de la Comissió 
Esportiva, que ja hi té la mà tren-
cada, van rebre el reconeixement 
dels participants i del Consell Es-
portiu de l’Anoia. I és que tots els 
corredors van rebre una ampolla 
d’aigua, un pot de fruita liquada 
i un número per al sorteig d’una 
bicicleta de BTT.

La puntualitat, inflables gratu-
ïts i servei mèdic a disposició dels 
participants,va fer que l’ambient 
fos molt bo i que l’organització ja 
pensi en l’edició de l’any vinent.

Inici del circuit català amb representació del 
CAI Triatló Petromiralles
Excel·lent 10a posició de la general per a Aïda Solà 
DUATLÓ DE CARRETERA

Dissabte passat es va celebrar el 
III Duatló de Canyelles, prova 

que donava el tret de sortida a 
la lliga de clubs i circuit català de 
duatló de carretera. En un matí 
fred, 300 duatletes van prendre 
la sortida per recórrer les distàn-
cies de 5 km córrer + 20 km ciclis-
me + 2,5 km córrer, en un circuit 
marcat pels constants trams de 
pujada i baixada en què els duat-
letes no van tenir pràcticament cap 
moment de descans, en una prova 
molt ràpida i amb molta intensitat.

Tot i la bona representació del 
CAI Triatló, amb 6 nois i 2 noies, 
l’equip igualadí va tenir mala sort, 

ja que en el tram inicial Ricard Solé 
i Oriol Castells es van veure obli-
gats a abandonar per problemes 
musculars. A més, a meitat del 
tram de ciclisme i després d’haver 
enllaçat amb el primer grup, Da-
niel Segura es va veure involucrat 

en una caiguda i tampoc va poder 
finalitzar.

Cal destacar la brillant actua-
ció d’Aïda Solà, que va aconseguir 
una excel·lent 10a posició de la 
general, entre un total de 57 noies, 
mentre que Josep Martínez va ser 
61è de la general i va estar amb el 
grup capdavanter de la prova fins 
a mitjans del tram de ciclisme, en 
què es va veure afectat per un ta-
llat en el grup principal.

La resta de resultats dels duat-
letes de l’equip igualadí van ser: 
61è Josep Martínez i 150è David 
Estapé. Femení: 10a Aïda Sola i 33a 
Anna Planas.

Els guanyadors absoluts de la 
prova foren Iñaki Baldellou (CN Vic 
ETB) i Anna Flaquer (FastTriatlon). 

Sortida de la Colla Excursionista de Vilanova 
de Martorell a Sant Boi
EXCURSIONISME

En un diumenge núvol, però no 
massa fred per ser al mes de 

gener, 42 excursionistes de la colla 
vilanovina agafaren el tren per 
anar fins a Martorell, on comença-
va l’excursió, amb una petita para-
da inicial per fer un cafè.

Passem pel pont del Diable, on 
fem la foto de grup, i poc més en-
llà la Rosa, una dels nostres guies, 
ens comenta que allà és el tram 
final del riu Anoia, que desemboca 
al Llobregat, i més endavant pa-
rem a esmorzar. El recorregut ens 
mostra la diversitat de vegetació, 
patrimoni històric i equipament de 
gestió de l’aigua. Hem fet uns 23 
km de recorregut fins a la desem-
bocadura del Llobregat i acabem 
la nostra sortida a l’estació de Sant 
Boi, on agafem el tren de tornada 
cap a casa.

Cal agrair aquesta bonica sorti-
da als nostres vocals M. Rosa Carol 

i Núria Rodríguez, així com també 
als seus col·laboradors.

El dia 7 de febrer farem la se-
gona part de la sortida, des de 
Sant Boi fins al Delta del Llobregat, 
amb un recorregut d’uns 17 km. 
Sortirem amb l’autocar des del lloc 
habitual, a les 7 del matí, i torna-
rem a les 15 hores.

Inscripcions: tots els dilluns i di-
jous de la setmana de l’excursió, de 
19 a 20.45 h, a la seu social. Els so-
cis poden fer la reserva telefònica-
ment al 93 803 43 88 o per correu 
electrònic. cevcami@hotmail.com.

Francesca Cullerés
Foto: Joan Piernas

Sortida dels miniexcursionistes de l’Ampa 
Emili Vallès als Esgavellats
EXCURSIONISME 

El passat 17 de gener ens aplega-
rem novament unes 45 persones 

en una nova sortida matinal de la 
secció de Mini Excursionisme de 
l’Ampa del CEIP Emili Vallès.

En aquesta ocasió, tot sortint 
de la zona esportiva de Can Titó, a 
Vilanova del Camí, ens vam dirigir 
a la zona dels Esgavellats. I de for-
ça esgavellats es poden qualificar 
els viaranys i esquerdes d’aquest 
laberint natural de roques. Sembla 
realment que, a través d’escales de 
fusta i cables d’acer ben equipats i 
conservats per la colla excursionis-
ta de Vilanova, t’endinsis a l’inte-
rior de la terra. Sempre és un au-
tèntic joc de pistes trobar el millor 
accés per poder passar a través de 
tots els trams d’aquest desgavell 

malgrat els enginys electrònics de 
geolocalització.

La tornada la vam efectuar tot 
arribant al cim de la carena de Can 
Bernades, encara amb algun des-

gavell, i descendint pel profund 
barranc de Can Baldufes.

Cal recordar que la propera 
sortida serà el diumenge 21 de fe-
brer. 
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Lliga Catalana Sènior femení: CH Vilamajor 34 – CH Igualada 17
Convé que facin un pas endavant
HANDBOL

Les jugadores del primer equip 
del Club Handbol Igualada van 

jugar a casa del  Vilamajor el tercer 
partit de la segona volta de Lliga 
Catalana. 

Les d’Igualada sabien que s’en-
frontaven a un rival fort situat a 
les primeres posicions de la classifi-
cació, però necessitaven recuperar 
energia i ànims després de la dura 
derrota de l’últim cap de setmana, 
i van sortir decidides a recuperar 
l’empenta que els caracteritzava. 

L’inici del partit els va ser dur, 
tot i sortir a dificultar el joc a les 
rivals, les locals van treballar amb 
molta decisió i velocitat i van en-
caixar cinc gols seguits enfront el 
marcador desert de les visitants. 
Això va suposar un desànim per 
les jugadores d’Igualada que van 
necessitar instruccions per reestruc-
turar el seu joc. Les de Vilamajor es 

van mostrar molt ràpides durant 
tota la primera part, encertant 
gran part dels gols en contraatac i 
desplegant un atac dur i dinàmic. 
El joc de les anoienques en canvi, 
tenia poc ritme i intensitat i hi van 
haver molts errors en les passades 
i llançaments fallats que les rivals 
van aprofitar per distanciar-se en 
el marcador. Acabant la primera 
part amb un resultat poc favorable 
per les igualadines 19-8.

Al segon període les jugado-
res d’Alcoberro sortien decidides 
a retallar distàncies i a intentar 
elaborar els atacs i a consolidar la 
defensa. Tanmateix les rivals no 
van abaixar el ritme i la seva rapi-
desa i força va suposar altre cop 
dificultats a les visitants, que es 
van mostrar desanimades i en al-
gunes ocasions passives davant la 
impotència de no saber com des-
plegar el seu joc habitual. Els en-

certs constants de les locals enfront 
els llançaments aturats per la por-
tera o pels pals de les visitants, van 
ajudar a finalitzar el partit amb un 
dur resultat 34-17.

Un partit amb sensacions es-
tranyes que queda enrere per con-
tinuar la temporada mirant cap 
endavant. La setmana vinent les 
igualadines juguen a casa contra 
el Tortosa, matx molt important 
i assequible, que cal guanyar per 
aixecar la moral a les noies i per 
intentar escalar posicions.

Entrenades per Joan Alcoberro 
van jugar pel Club Handbol Igua-
lada: Laura Baraldés, Laura Ferre-
ra, Jordina Marsal, Maria Noguera, 
Raquel Arnau, Alicia Nieto, Ainoa 
Rizo, Marta Muñoz, Ana Vázquez, 
Lorena Mendoza, Mònica Bisbal i 
Júlia Estany.

Jordina Marsal

Resultats dels equips base del Club Handbol 
Igualada
HANDBOL

2a Catalana Cadet masculí: Fin-
ques Argent Igualada Atlètic 37 – 
OAR Gràcia Sabadell 22

Victòria plàcida. Els nois de 
l’Igualada van sortir a treballar des 
del primer moment i de seguida 
van agafar diferència en el marca-
dor. La defensa, les passades i els 
contraatacs van ser millors que en 
altres encontres. 

La segona part no va ser tant 
bona com l’anterior. Hi va haver 
alts i baixos. Però la diferència es 
va mantenir tot i que el rival va 
sortir un pèl més fort. 

Entrenats per Elías Galiano, 
van jugar: Marc Espinagosa, Marc 
Andreu, Marc Martínez, Xavier 
Reina, Fernando Almendro, Arnau 
Torner, Gerard Carrasco, Ivan Ruiz 
i Iker Sabuquillo. A la porteria Ivan 
Salazar.

1a Catalana Cadet femení: 
Club Handbol Igualada 28 – Hand-
bol Gavà 29

Victòria moral i repòquer de 
pals. Mala sort la del cadet femení 
en un partit vibrant, ben jugat i 
emocionant. Els pals van decantar 
finalment el partit del costat d’un 
segon classificat que va suar tinta i 
va comptar amb l’ajuda de tots els 
sants per decantar el resultat al seu 
favor. La primera part va acabar 
amb avantatge de l’Igualada per 
16-14.

Anotadores: Abril  Horcas 
i Xènia Méndez (porteres), Aida 
López (4), Alba Camañes, Alba Ca-
sé, Amanda Sanjuán (1), Andrea 
Romero (6), Ane Crespo (13), Elise 
Vivier, Laia Sanuy, Laia Moyes (1), 
Laia Tarrida (1), Olga Núñez (4). 
Jugadores lesionades: Jana Elvira, 
Gal.la Gómez. Entrenador: Hilari 
Canales i Àngel Arias.

1a Catalana Infantil masculí: 
Club Handbol Sant Llorenç 25 – 
Club Handbol Igualada 23

Handbol de nivell. Espectacular 
partit d’handbol ofert per els dos 
equips, un partit de molt nivell, 
duríssim en defensa i molt especta-
cular en atac.

Una primera part molt comple-
ta dels igualadins; recuperant pi-
lotes, agressius en defensa, jugant 
amb pivots, extrems, sense por i 
amb molta continuïtat. Cal desta-
car el gest d’esportivitat de l’entre-
nador local, Asier Martin, que en 

una pilota --que era gol fantasma-- 
l’àrbitre no va donar gol a favor de 
l’Igualada, i ell va obligar a canviar 
la decisió del col·legiat, fent pujar 
el gol en un marcador molt ajus-
tat. Bon detall.

Entrenats per Maure Vidal, van 
jugar amb: Arnau Quintana, Dani, 
Pol, Agustín, Marc M., Eric, Edgard, 
Biel, Guillem, Bernat, Isaac i Sergi, 
i Dimas 

1a Catalana Infantil feme-
ní: Handbol Sant Cugat 22 – Club 
Handbol Igualada 18

Desafortunat segon temps. No 
va ser el dia de l’Igualada aquesta 
vegada. L’Igualada va jugar com 
habitualment ha vingut fent a la 
primera part, en què va superar bé 
al seu rival però que es va enfonsar 
a la segona part, on van aparèixer 
més nervis del que és habitual en 
aquest equip de guerreres.

Anotadores: Ariadna Sanjuán 
i Xènia Méndez (porteres), Alba 
Camañes (4), Carla Carbó, Dámaris 
Rosa, Èlia Dueñas, Karen García (2), 
Laia Moyes (5), Marina Martí, Mar-
ta López (1), Natàlia Vidal (6,3p). 
Entrenadors: Pere Sendra, Maria 
Mayol i Carles Serra.                                           

Campionat de Mini handbol 
Aleví nivell 2 masculí-mixt: Club 
Handbol Igualada Atlètic 7 – EH 
Sant Vicenç “Gols amb la mà” 9

L’empat s’escapa pels pèls. 
L’equip local, setè en la classifica-
ció, tenia l’oportunitat de retallar 
els dos punts que el separaven de 
l’equip visitant, situat a la cinque-
na posició.

El primer període es va jugar 
de tu a tu entre els dos equips. En 
el segon període, molt ben jugat 
pels dos equips, els igualadins van 
abaixar la intensitat i això es va 
traduir en un resultat de 7-12 favo-
rable als del Baix Llobregat.

Guanyar el tercer període era 
vital per als jugadors igualadins, 

si volien com a mínim empatar el 
partit. No van decebre les expec-
tatives i, aquesta vegada amb una 
certa facilitat, es van imposar per 
9 gols a 6. 

Al definitiu quart període, si 
l’Igualada el guanyava s’empatava 
el partit, si l’Igualada el perdia la 
victòria seria per al Sant Vicenç. 
Tots dos equips van lluitar de va-
lent, el marcador contínuament 
mostrava l’empat. Els igualadins 
necessitaven avançar-se, un sol gol 
de diferència els permetria em-
patar el partit, però no va ser ai-
xí. El període es va empatar a 6 
gols, mostrant la igualtat dels dos 
equips, però permeten la victòria 
final de l’equip visitant.

Dirigits per Nico Orozco, van 
jugar: Pol Molinero, Jan Estévez, 
Xavier Malpartida, Arnau Vargas, 
Oriol Pou, Antón Aguilera, Alvaro 
Muñoz i Èric García.

Special Apinas Club Handbol 
Igualada 15 – Handbol Les Fran-
queses 25

Una nova derrota a casa. El 
Club Handbol Igualada SPECIAL va 
disputar aquest diumenge un nou 
partit contra l’equip d’Handbol de 
Les Franqueses. Aquest era el pri-
mer matx després de les vacances 
de Nadal, i els nois d’Igualada l’es-
taven esperant amb moltes ganes. 

El partit va començar bastant 
desigual per culpa de les pèrdues 
de pilota i els pals que van pro-
vocar que l’equip visitat s’avancés 
al marcador durant tot moment. 
Davant aquesta situació l’equip 
local no es va rendir i va arribar 
al descans perdent només de dos 
gols. La segona part tot va canviar, 
els pals i les pèrdues de pilota van 
donar joc a una dolorosa derrota.

Jugadors: Imanol, Toni (8 gols), 
Àngels, David, Alex (6), Yomar (1), 
Carles, Carlos, Alba, Paloma i Ma-
nolo.

Sènior femení - Lliga Catalana 
El Vilanova perd a Canovelles 
HANDBOL

El Vilanova no va poder repetir 
victòria aquesta setmana passa-

da davant el Canovelles, actual 4t 
classificat de la lliga.

A la primera meitat, la defen-
sa vilanovina no va saber oferir 
l’efectivitat mostrada en el darrer 
partit i el Canovelles ho va aprofi-
tar per anar agafant domini en el 
marcador. En atac va mancar una 
mica més de precisió en l’execució 
del joc. L’excés de faltes tècniques 
(passos, sobretot) comese per les 
vilanovines facilitaven la feina al 
rival. El Canovelles, a la mitja part, 
ja se n’havia anat 14-7.

L’inici de la segona mostrà una 
tònica similar. Amb tot, el tècnic 
vilanoví, cap al final del partit, pro-
posà un canvi de sistema defensiu 
que resultà efectiu i permeté es-
curçar diferències i aturar l’electrò-
nic en el 28 a 20 final.

Varen jugar: Sara, Fany (p). Ja-
na (2), Laia E. (6) , Tania (3), Ain-
hoa (2), Lorena (4), Nuria M. (2), 
Xènia (1), Mònica S., Núria T., Ma-
ria J. G., Laia C., Bea C.

El proper dissabte, a les 16 h, el 
Vilanova juga a Can Titó davant el 
Cardedeu, un altre dels forts de la 
competició.

El juvenil regala els punts 
al Lleida

Derrota in extremis del Vilano-
va a casa de l’Associació Lleidata-
na. Després d’una més que notable 
primera part, ordenada, amb bona 
defensa i amb un atac disciplinat 
i efectiu, l’equip juvenil arribava 
a la mitja part amb el marcador a 
favor 7-9. 

A l’inici del segon temps les 
vilanovines arribaren a posar-se a 
quatre del rival. Però en 12 minuts 
de reacció del Lleida i d’ensopega-
da del Vilanova, arribà novament 
l’empat i el partit es posà costa 
amunt. Massa imprecisions i preci-
pitació. Els minuts finals foren una 

loteria. El Lleida marxà de dos, el 
Vilanova arribà a empatar i, a no-
més 20 segons del final, les locals 
establien el 17-16, sense temps ja 
per a cap altra reacció. Decepció 
de les noies que entrena Fàbregas, 
en veure com se’ls escapà el partit.

El cadet “A” guanya al 
Montbui 27 -8, malgrat el 
partit

Partit fluix i mancat de ritme 
el que van fer les cadets dissabte 
al matí a Can Titó, davant el Mont-
bui. La diferència de nivell entre 
ambdós equips no s’acabava de 
veure a la pista. El Montbui estava 
molt motivat per fer un bon paper 
davant el Vilanova i, en canvi, a les 
locals els va costar agafar el ritme i 
mostrar la verticalitat i l’efectivitat 
que les ha dut als primers llocs de 
la classificació.

Millora, de joc i de gols a la 
segona i clara victòria per 27-8 de 
les vilanovines, que continuen su-
mant.

Altres resultats
El cadet “B” va guanyar a St. 

Boi per 17-24, i les alevines em-
pataren a parts (8-8) davant el St. 
Joan Despí a Can Titó (21-18).

Lliga catalana
Doble derrota dels equips 
Ràdio Sala-Plastnet 
a 2a i 3a categoria

ESQUAIX

A 2a, derrota contundent per 0-4 
a casa davant un dels equips 

més forts de la categoria, el potent 
CT Sabadell. Joan Llorach va cau-
re 6-11, 9-11, 6-11 davant Santi 
Grau; les coses no van millorar en 
el segon partit, en què Toni Jimé-
nez també va perdre per 2-11, 
4-11, 6-11 amb Eric Zabalbeascoa; 
Rafa Sánchez tampoc va poder 
fer res davant Sergi Planas, cedint 
per 4-11, 8-11, 8-11 i, finalment, 
el joveníssim Nacho Fajardo tam-
bé va caure per 10-12, 9-11, 7-11 
davant Jordi Gispert.

A 3a, derrota per 1-3 davant 
el Rocafort de Barcelona. En un 

partit molt igualat, l’equip Ràdio 
Sala-Plastnet va patir la primera 
derrota de la temporada caient 
per 1-3 davant l’Esportiu Rocafort 
de Barcelona.

Nacho Fajardo va perdre el seu 
partit de forma molt ajustada 4-11, 
11-4, 10-12, 4-11 davant Àlex Font, 
però Carles Sánchez va deixar les 
coses com al principi derrotant Pa-
co Quiles per 11-6, 11-9, 14-12. Javi 
Fajardo també va cedir el seu par-
tit amb Albert Muñoz per 5-11, 
8-11, 8-11 i en el decisiu, igualadís-
sim partit entre Sergio Rivero i Ro-
ger Griset, resolt a favor del segon 
“in extremis” per 11-6, 11-6, 8-11, 
10-12, 12-14.
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Sènior masculí “A”: Physic gm CB Igualada 61 - BC Martorell Solvin 60
Vuitena victòria de l’equip igualadí
BÀSQUET

El partit va començar molt lent 
en atac, cosa que feia preveure 

que el marcador seria curt. Amb 
l’anotació de dos triples els iguala-
dins marcaven la diferència i veien 
la possibilitat d’atacar el Martorell. 
Un joc molt lent per part dels dos 
equips, amb errades i pilotes per-
dudes va marcar un primer període 
molt poc atractiu i amb un resultat 
de 17-15 favorable a l’equip local. 
En el segon quart l’equip igualadí 
seguia molt ficat en atac, i gràcies 
a dos triples més s’escapaven en 
el marcador, però els visitants no 
van trigar a respondre amb altres 
dos triples. Va ser un quart amb 
més anotació de l’equip local, que 
deixava el Martorell sense opció de 
retallar distàncies, amb un marca-
dor parcial de 15-12, que col·locava 
un resultat de 32-27 al descans.

A la represa, un Igualada molt 
posat en atac anotava tres triples, 
que no van ser suficients per gua-
nyar el quart, ja que els jugadors 
de Xavier Garcia van trobar situaci-
ons fàcils de bàsquet i sense perdo-
nar des de la línea de tirs lliures. El 
parcial va ser de 16-16, que situava 
un 48-43 al marcador per iniciar 
l’últim quart, en què el Martorell 

despertava empatant el partit a 
pocs minuts del final. Això posava 
les coses difícils al conjunt dirigit 
per Raül Caballero i Pep Piqueras, 
que intentaven seguir per davant 
en el marcador. En un final d’in-
fart, amb la pilota en poder de 
l’equip local a falta de tres segons 
i un punt per sota en el marca-
dor, un tir fallat de triple feia sor-
tir tota la defensa del Martorell, 
que deixava el rebot lliure per a 

un bàsquet durant les últimes dè-
cimes de segon, que feien guanyar 
el partit i embogir tot el pavelló. 
Un últim parcial de 13-17 donava 
la vuitena victòria al Physic gm CB 
Igualada per 61-60.

Van jugar pel CB Igualada: 
J. Torres (18), A. del Hoyo (14), X. 
Creus (2), E. Tejero (7), P. Camí (4) 
--cinc inicial--, M. Moliner (0), R. Riu 
(7), E. Burgès (9), C. Fons (-), A. Gual 
(-), S. Laguarta (0), M. Benito (0).

Sènior femení “A”: Physic gm CB Igualada 59 - Unilever Viladecans 45
Brillant victòria davant un rival directe
BÀSQUET

Els dos equips es presentaven a 
la darrera jornada de la prime-

ra volta coliderant la lliga, però 
van ser les igualadines les que van 
aconseguir fer-se amb la victòria 
tancant una primera volta espec-
tacular, amb 14 partits guanyants 
i 1 derrota.

El matx va començar amb molt 
respecte entre els dos equips i no-
més el millor encert local va posar 
per davant les igualadines (12 a 
8). En el segon quart la igualtat va 
continuar en totes les facetes del 
joc, però va ser en els darrer mi-
nuts que les igualadines van aga-
far més avantatge, fruit d’una bo-
na defensa, i s’arribava al descans 
amb un marcador de 25 a 18.

El tercer quart va estar marcat 
per una igualtat màxima en el joc, 
amb dos grans equips que van uti-
litzar totes les seves variants defen-
sives i ofensives, tot i que el domini 
en el temps i el marcador sempre 
va ser igualadí, amb un resultat 
de 40 a 34 per afrontar el darrer 
quart, que va començar amb una 
gran sortida de l’equip local, que 

va marxar per sobre dels 10 punts 
a favor, cosa que va donar molta 
confiança a les igualadines, que 
amb un molt treball d’equip van 
rematar la feina aconseguint una 
molt important victòria, per 59-45, 
davant un dels grans equips de la 
lliga.

Van jugar pel CB Igualada: C. 
Carner (6), M. Jané (14), N. Soler 
(12), J. Lamolla (7), E. Compte (12), 
M. Ametllé (0), J. Fuertes (0), S. 
Carrasco (7), G. Rigol (1).

La propera jornada el Physic 
GM CB Igualada rebrà el Collblanc 
a Les Comes, dissabte a les 17.45 h .

Resultats dels equips base del CB Igualada
BÀSQUET

Premini femení: CB Igualada 27 
- CB Castellbisbal 36

Van jugar pel CB Igualada: Sira 
Farnós, Clara Enrich, Cesca Pintó, 
Vinyet Ambròs, Maria Graells, Mar 
Farrés, Jana Garí, Núria Espín, Mir-
ta Farrés i Anna Giner.

Mini femení “A”: Delfos Corne-
llà “A” 71 - CB Igualada 46

Van jugar pel CB Igualada: Sa-
ra, Beth, Pilar, Arlet, Alba, Judit, 
Carla, Sira, Martina, Clàudia i Mar-
ta. Blanca lesionada.

Preinfantil masculí “A”: Espar-
reguera 44 - McDonald’s CB Igua-
lada 66

Van jugar pel CB Igualada: 
Pere Miquel Marbà, Dani Jiménez, 

Jan Bartrolí, Arnau Brunet, Adrià 
Peña, Arnau Baltà, Oriol Viladrich, 
Xavi Rosàs i Jorge Fuentes.

Preinfantil femení “A”: Podo-
logia Alícia Balsells CB Igualada 56 
- CB Lleida 47

Van jugar pel CB Igualada: Car-
lota Díaz Guerra, Precious Moule-
ta, Gal·la Farnós, Laura Vancells, 
Agar Farrés, Mar Claramunt, Alba 
Murga, Mar Solà, Nàstia Ordi, Sira 
Morros.

Cadet masculí “A”: CB Igualada 
69 - Sarsa Bages La Salle Manresa 
64

Van jugar pel CB Igualada: O. 
Llopart, G. Soteras, T. Lamolla, H. 
Jörgens, A. Matencio, N. Riba, R. 
Marsà, G. Morera.

Cadet femení “B”: CB Matade-
pera 42 - CB Igualada 45

En un partit de domini local, 
no va ser fins al tercer quart que 
les igualadines van poder empatar 
i al darrer parcial ja es van posar 
per davant en el marcador. Una 
victòria que dóna moral per afron-
tar els propers partits.

Sènior masculí “B”: Manyanet 
Reus “A” 74 - Alain Afflelou CB 
Igualada 68

Van jugar i anotar pel CB Igua-
lada: Q. Padrós (7), F. Vives (9), J. 
Mangues, S. Tarrida (7), M. Padrós 
(15), J. Fons (18), A. Fratila (7), G. 
Vilagines (5), M. Simó.

Resultats dels equips de la SE 
Casal Català dels Hostalets 
de Pierola
BÀSQUET

Després de l’aturada de Nadal 
ens ha costat una mica aga-

far el ritme de competició, tant és 
així que el 16 de gener cap dels 
tres equips va poder amb el rival. 
L’únic bon resultat el vam trobar 
en l’equip sènior femení, que en 
el seu desplaçament a l’Escola Pia 
(13 de gener) es va endur la vic-
tòria per 30-33. Les noies van fer 
un partit molt seriós, concentrades 
en tot moment, tot i la duresa del 
partit, arbitrat per un col·legiat 
molt novell i permissiu.

Pel que fa als altres partits, 
els alevins van jugar a la pista de 
l’Abrera, un equip molt més con-
juntat que el nostre i que fàcil-
ment es va fer amb el partit 16-8 
(52-24).

Els alevins, que rebien a casa el 
Font-rubí, van fer un joc molt fluix 
i en moltes parts del partit no els 
sortia res, tot i així van acabar em-
patant el matx 7-7 (21-23)

I les cadets, que s’enfrontaven 
a un júnior, l’Òdena, van jugar 
prou bé, remuntant un partit que 
se’ls havia posat molt difícil, però 
malgrat l’esforç no van poder aca-
bar guanyant (31-38).

El cap de setmana passat les 
coses ja van pintar d’una altra 

manera, menys per als benjamins 
SECC-Aislux, que rebien a casa el 
Mediterrània Bàsquet de Corne-
llà. Els petits hostaltencs van posar 
moltes ganes i van lluitar de va-
lent, però l’encert a cistella no va 
estar de la nostra part (8-16).

En el seu desplaçament, l’aleví 
SECC-Sala va ser superior als Maris-
tes i va fer un bon joc, tot i només 
disposar de 6 jugadors, i es va en-
dur el partit per 4-12 (12-40).

Les cadets SECC - Els Cafeters 
van tornar a veure’s les cares amb 
un altre equip júnior, l’Hortonenc, 
i van fer un boníssim partit, molt 
concentrades en defensa i amb un 
bon encert al tir. Van posar les lo-
cals contra les cordes i fins i tot van 
estar força estona per davant en el 
marcador. Els nervis del final, amb 
el marcador empatat, van descen-
tar-nos i fins i tot a l’àrbitre, que 
fins aleshores estava portant molt 
bé el partit. Al final, 68-66, una 
derrota amb gust a victòria.

Moltes felicitats als nostres ju-
gadors i entrenadors per la feina 
i només queda seguir treballant, 
amb la seriositat de sempre.

La propera setmana només ju-
garà el benjamí SECC Aislux, que 
es desplaçarà a Sant Boi per dispu-
tar el seu partit davant l’EE Llor.

Bona temporada del Club 
Petanca Odenense
PETANCA

Bona temporada del Club Petan-
ca Odenense a la quarta divisió 

de la Lliga Catalana de petanca. 
L’equip odenenc, que començava 
la lliga amb l’objectiu de mantenir 
la categoria sense patiments a últi-
ma hora, ha acabat en la quarta 
posició, tot i que des de la jornada 
3a fins a la 16a va liderar la classifi-
cació, aconseguint una diferència 
de 6 punts amb els perseguidors, 
però la lliga s’ha fet llarga i a falta 
de 3 jornades per finalitzar es va 
perdre el liderat.

El grup número 7 de la quarta 
divisió sempre ha estat dels més 
durs de la categoria, amb equips 
molt forts i amb molta més història 
que l’odenenc, però amb només 
una derrota a la primera volta de 
la lliga l’equip es va consolidar en 
la primera posició; la segona volta 
ha estat diferent i al final de lliga 
els equips més forts de la catego-
ria, que han format equips amb 
l’objectiu de pujar de divisió, han 
aconseguit superar el club ode-
nenc.

Així, l’equip odenenc assoleix 
una molt meritòria quarta posi-
ció i per a l’any que ve pensa for-
mar un equip encara millor que 
el d’aquest any, tot i que no serà 
fàcil, ja que l’equip d’aquesta tem-
porada ha estat molt unit i amb un 
gran nivell, fruit del bon ambient 
que es viu.

Jugadors: Frank, Alonso, Jo-
an, Jonathan, Quico, Joshua, Raúl, 
Matías, Charly, Fernando, Vicente, 
Toni, Paco, Pedro, Xavi, Antoñín, 
Raulito, Bartolo i Félix.

Club Petanca Odenense

L’Igualada Club Gimnàstic a 
punt per la competició
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Donat el tret de sortida per a 
les competicions individuals, el 

club igualadí comença aquest cap 
de setmana una temporada que es 
preveu intensa, amb participació 
a tant a nivell escolar com a nivell 
federat.

Aquest proper dissabte al gim-
nàs de les Comes, per obrir aques-
ta nova temporada de competici-
ons i començar a escalfar motors, 
es durà a terme un petit control i 
exhibició intern d’algunes de les 
gimnastes federades de rítmica del 

club i dels tres equips de gimnàs-
tica estètica de grup, i l’endemà 
diumenge participació al Trofeu 
Carnestoltes on algunes de les 
gimnastes de nivell escolar, es tro-
baran amb gimnastes d’arreu de 
Catalunya.

D’altra banda i per tal de mi-
llorar i perfeccionar la col·locació 
coporporal, el club igualadí ha in-
corporat al seu equip tècnic la ba-
llarina Mònica Esteve, ex-gimnasta 
també del club i dedicada des de 
fa anys al món de la dansa.

Maite Sánchez
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MOTOR Joan Vidal

Impressionant 
Ford Focus ST 

Aquí sí que l’aparença externa 
superesportiva es tradueix en 

una experiència emocionant al 
seu volant. Un atractiu estètic que 
formen la nova graella de panel 
d’abella i els fars més estilitzats 
que abans, amb uns de boira ara 
rectangulars i dues nervadures 
centrals en el capó. La fisonomia 
“racing” es complementa amb el 
gran spoiler en el sostre, els fal-
dons laterals, les llantes de 18 pol-
sades en grafit (opcionals 19” ST 
Design), les pinces de fre pintades 
en vermell i l’escapament doble 
central de forma poligonal.

Per dins, la personalització és 
de carreres amb uns seients da-
vanters en pell, tipus baquet, fir-
mats per Recaro, el pom del canvi 
també exclusiu per aquesta ver-
sió, els pedals en alumini, el volant 
amb la part inferior plana de tacte 
molt agradable i en pell, a més 
dels tres indicadors en la zona alta 
de la consola central (pressió del 
turbo, temperatura i el de pressió 
de l’oli), la pantalla tàctil de 8 pol-
sades d’alta resolució on podem 
controlar el sistema multimèdia 
Ford SYNC 2 per control de veu per 
a les funcions de navegació, con-
nectivitat, climatització, àudio i el 
nostre smartphone.

La marca americana denomina 
aquesta versió amb les sigles ST 
(Sport Technologies). Actualment 
el ST munta sota el capó el 2.0 Eco-
Boost gasolina de 250 cavalls de 
potència de la nostra prova. La va-
riant en dièsel és el 2.0 TDCi de 
185 CV i, apart de la carrosseria 
de cinc portes, es pot demanar la 
familiar Sportbreak, també en co-
lors tan vius com el “groc race” 

que veieu en imatge. Així doncs, la 
gamma del Focus ST es compon de 
quatre variants: el 5 portes gasoli-
na 2.0 EcoBoost ST Start/Stop que 
val 30.425 euros; el dièsel 2.0 TDCi 
S/S amb un preu de 30.875 euros i 
també en 5 portes, i per últim els 
Sportbreak que en gasolina cos-
ta 31.375 euros i en dièsel 31.825 
euros.

El comportament del cotxe és 
realment impressionant. El pas per 
corba és molt ràpid i segur. Tant 
en les acceleracions com en la res-
posta en qualsevol règim de voltes 
aquest motor sempre treu el seu 
caràcter poderós. A més, el conjunt 
llantes/frens i pneumàtics Michelin 
Pilot, específics per a aquest mo-
del, formen un tàndem molt efec-
tiu a l’hora d’exprimir al màxim 
les prestacions ajudat per un tarat 
ferm de les suspensions i una molt 
bona transmissió a les rodes da-
vanteres. Mai et deixa indiferent.

Enginyós també el sistema to-
talment mecànic de protecció dels 
cantons de les portes que s’acciona 
i s’amaga en obrir o tancar les por-
tes. M’ha semblat un detall molt 
pràctic. Per altra banda, els se-
ients són un autèntic plaer perquè 
s’ajusten perfectament al cos i la 
perfecta sincronització del canvi de 
marxes proporciona al conductor 
una dosi d’esportivitat reservada 
a cotxes únics, com és el cas del ST, 
amb l’al·licient de pagar un preu 
molt competitiu.

Cilindrada: 1.999 cc / Potència: 
250 cv / Acceleració de 0 a 100 
km/h: 6,5 segons / Consum mitjà: 
6,8 l/100km / Pes: 1.437 kg / Preu: 
30.425 euros. 

El Moto Club Piera, premiat per la Federació 
Catalana de Motociclisme
MOTOR

Dissabte passat es va celebrar 
la Gala de Lliurament de Pre-

mis de la Federació Catalana de 
Motociclisme 2015 a l’auditori de 
la Torre Telefònica de Barcelona. 
Un esdeveniment que, com cada 
any, reuneix els primers classificats 
de totes les categories en l’àmbit 
del motociclisme i on se’ls lliura 
diploma i trofeu. Des de futures 
promeses fins a pilots totalment 
consolidats van anar pujant sobre 
l’escenari enmig d’una gran ovació 
de tot l’auditori.

Pel que fa a l’apartat de Mo-
to Club, l’FMC Piera va rebre dos 
premis com a club guanyador en 
dues categories del Campionat de 
Catalunya de Trial. En l’apartat de 
Pilots també va ser molt premiada 
l’actuació dels pilots del MC Piera. 
La pierenca Mireia Lozado rebia el 
premi pel subcampionat de Catalu-
nya de Trial categoria Open Feme-

ní, Paula Mansergas el subcampio-
nat de Catalunya en Base Femení 
i Carla Caballé era tercera en la 
categoria Open Femení. En mas-
culí, el pilot pierenc Pol Mediñá 
es va endur dos premis, el primer 

de Campió de Catalunya de trial 
de nens i l’altre per haver estat 
tercer en la categoria Promo 125. 
També Sergi Ribau rebia el premi 
de Campió de Catalunya de Trial 
en Promo 125.

Resultats dels equips del CPP Igualada CTAI
TENNIS TAULA

1a Estatal: CPP Igualada CTAI 
4 – CTT Esparreguera La Passió 3

Èpica remuntada el passat dis-
sabte a Les Comes, on els palis-
tes igualadins varen remuntar un 
resultat advers d’1-3, contra un 
equip reforçat per un jugador cro-
ata de gran qualitat. El millor par-
tit de la temporada. 

Jugaren : Adrià Úbeda (2), Jor-
di Satorras (1), Albert Kenki Mat-
suoka, Satorras/Matsuoka (1).

3a Estatal: CPP Igualada CTAI 
5 – CTT l’Ateneu de Sant Joan Des-
pí 1

Partit resolt amb molta faci-
litat, donada la superioritat dels 
palistes locals.

Jugaren : Joan Bertran (2), Ro-
ger Domingo (2) i Joan Moriana 
(1).

2a Provincial: CTT Ripollet 6 – 
CPP Igualada CTAI 0

Derrota contundent davant un 
dels millors equips de la compe-
tició. 

Jugaren : Miguel Moriana, 
Marc de la Rosa i Biel Jorba.

2a Provincial A: CTT Els 8 de la Garriga 4 – CTT Vilanova 3
No va poder ser
TENNIS TAULA

Els palistes del CTT Vilanova no 
van poder aconseguir, pels pèls, 

la seva setena victòria consecuti-
va en el que va ser una jornada 
molt ajusta i que es va resoldre a 
la partida de dobles; la parella vila-
novina no va tenir la sort de cara 
en els punts decisius, malgrat tot 
l’equip es manté a la part alta de 
la classificació.

Començava la jornada amb la 
partida que enfrontava el local Xa-
vier Vaucells i el vilanoví Diego Na-
ranjo que va ser superat per 3-0. 
Tampoc va poder puntuar Adrian 
Sánchez que queia pel mateix re-
sultat davant Sergi Fuentes. En la 
següent partida Bernat López supe-
rava per 1-3 al seu contrincant Xavi-
er Grau. Seguia Diego Naranjo que 
aquest cop s’imposava per 0-3 al seu 

oponent S. Fuentes. El palista Ber-
nat López avançava l’equip vilanoví  
guanyant 2-3 davant Vaucells però 
A. Sánchez no va poder donar la vic-
tòria als visitants ja que va caure per 
3-1 davant Grau, així que calia resol-
dre la jornada a la partida de dobles 
on la parella Naranjo-López va  ser 
superada pels locals Vaucells-Grau 
per un ajustat 3-2 que donava el 
triomf a l’equip garriguenc.

2a Provincial B - G2: 
CTT Amics de Terrassa 3 – CTT La Torre de Claramunt 4
Treballada victòria
TENNIS TAULA

Gran i treballada victòria l’acon-
seguida el cap de setmana 

passat pel CTT La Torre de Clara-
munt en el seu desplaçament a la 
pista del CTT Amics de Terrassa, 
en un encreuament en què estava 
en joc la segona plaça del grup i 
que finalment, després d’un com-
petit encontre, es decantava pels 
palistes de l’Anoia en el partit de 
dobles.

Aquesta victòria, com ja apun-
tàvem anteriorment, deixa el con-
junt de la Torre en segona posició 
en solitari del competit grup 2 de 
la 2a B, i amb totes les opcions i 
aspiracions intactes. Força Torre!!!

Els resultats parcials van ser 
els següents: Jaume Rico 0 - David 

Sala 3, Mariusz Zielinski 3 - Xavi 
Pérez 0, Toni Garrich 1 - Àlex Na-
varro 3, Jaume Rico 3 - Xavi Pérez 

0, Toni Garrich 1 - David Sala 3, 
Mariusz Zielinski 3 - Àlex Navarro 
1, Zielinski/Rico 0 - Navarro/Sala 3.

D’esquerra a dreta, pels CTT Amics de Terrassat: Jaume Rico, Toni Garrich i 
Mariusz Zielinski, i pel CTT La Torre de Claramunt: David Sala, Àlex Navarro i Xavi 
Pérez.
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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

PODOLOGIA
Marta Cortés N. Coleg. 1356

- Malalties de les ungles
- Peu diabètic
- Suports plantars
- Berrugues

Tel. 609 57 66 41 / hores convingudes

Cirurgia de cataractes

Cirurgia de la miopia,
hipermetropia
i astigmatisme

Oftalmologia general

Josep Ferrera Figuerola
Oftalmòleg

Assistencial Anoia
Rambla de Sant Ferran, 62 

08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25

www.assistencialanoia.com

●  Serveis d’atenció 
domiciliària

● Acompanyaments
● Serveis a domicili
● Servei de nit hospitalari

SERVEIS 24 h DIÀRIES IGUALADA I COMARCA I SERVEI DE COTXE

626 942 593 
lataronja3@hotmail.com - IGUALADA  - lataronja.cat

la taronja, els preus més econòmics!

Centre dental
Dr. Mariano Devoto Nogueira

Carrer Santa Caterina, 18
08700 Igualada
93 803 76 99
93 804 07 51 
www.dcdentigualada.com

REEDUCACIÓ DEL SÒL PELVIÀ

DRENATGES LIMFÀTICS 
MASSATGES TERAPÈUTICS I

DESCONTRACTURANTS

EMBENATS NEUROMUSCULARS

FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

FISIOTERÀPIA NEUROLÒGICA
(PARKINSON, ESCLEROSI...)

OSTEOPATIA

Direcció: Maria Vidal Ribas
maria@fisioterapia-anoia.com
C/ Esquiladors, 29 IGUALADA 
Tel. 93 805 01 23

SALUT

C/ del Portal, 24 - Capellades - Tel: 93 801 41 86 
info@clinicacapitan.com - www.clinicacapitan.com

•  Finançament 
sense 
interessos 
a 1 any

•  Especialistes 
en implants

Perquè especialitzat en el món 
juvenil ?
- Pensem que la salut comença a la 

cavitat oral, donat que és la porta 
d’entrada al cos. A la boca proces-
sem en primer moment els aliments 
que després l’organisme ha d’as-
similar i, per tant, si volem gaudir 
d’una bona salut és el primer que 
ens cal cuidar. Per això hem volgut 
donar aquest nom al nostre centre 
i especialitzar-lo en el món infantil 
i juvenil, perquè estem convençuts 
que cal començar a fer salut com 
més aviat millor. 

La Societat Espanyola d’Odonto-
pediatria aconsella que la primera 
visita a l’Odontopediatra és faci en 
el primer any de vida de l’infant. En 
aquesta primera visita, el pares re-
bran informació preventiva respec-
te a les formes d’alimentació i hi-
giene oral. També s’orientarà sobre 
l’efecte de l’ús del biberó o xumet 
més enllà de certa edat, la influèn-
cia de frenets bucals en la lactància 
i com prevenir les càries.  En futures 
visites, l’odontopediatra s’encarre-
ga de detectar possibles anomalies 
en la posició dels maxil·lars o de les 

dents, que poden requerir una deri-
vació a altres especialistes. També 
detectarà i tractarà les complica-
cions produïdes per traumatismes 
dentaris, en dents de llet i perma-
nents. 
Per tot això creiem que és molt 

important cuidar des de molt jove 
la salut bucodental  i per això ens 
hi volem dedicar de ple. Amb tot, 
qualsevol persona que vulgui tenir 
cura de la seva salut bucal  encara 
que no sigui tan jove però tingui 
jove l’esperit, també pot venir a 
cuidar-se amb nosaltres. Tot el nos-
tre equip de professionals l’atendrà 
amb la màxima atenció. Volem cui-
dar la salut de tota la família, perquè 
l’exemple dels més grans arribi tam-
bé als més petits.   

Quins serveis podem trobar al 
boca a boca ?
- Al nostre centre els pacients po-

den trobar totes les especialitats 
per tenir cura de la seva salut den-
tal; Odontologia Conservadora, 
Odontopediatria, Ortodòncia, Pe-
riodòncia, Cirurgia, Implantologia, 
Odontologia preventiva. Tot això de 
la mà d’un equip de professionals 
jove i amb molta experiència, en un 
entorn modern, tecnològicament 
ben equipat, on els joves poden tro-
bar videoconsoles a la sala d’espera, 
Wifi, podran portar la seva música, 
o crear una llista a l’Spotify i escol-
tar-la mentre els nostres professio-
nals tenen cura de la seva salut. Tot 
això entre molts altres serveis que 
podeu descobrir a la nostre WEB 
www.bocaaboca.cat.

És un bon moment per iniciar un 
projecte d’aquest tipus ?
- És veritat que som en un moment 

delicat, però a boca a boca pensem 
que és possible donar un bon ser-
vei a la gent a un preu just, per això 
hem ajustat tots els nostres preus 
per ajudar a la gent en el seu pressu-
post i sobretot, mai us proposarem 
un tractament que no necessiteu, 
i els que accepteu us ajudarem a 
finançar-ho el més còmodament 
possible.  

Tot això i més vine a descobrir-ho.

Es presenta a Igualada un nou centre dental  - boca a boca -  al Passeig Verdaguer número 55, 
un centre especialitzat en el públic juvenil.

centre dental juvenil i familiar

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01

info@bocaaboca.cat - www.bocaaboca.cat

NUK ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
- Acompanyaments
- Higienes personals
- Atenció Hospitalària
-  Personal Intern i 

extern
Tel. 622 08 34 88

Dr. DIONÍS LUQUE

URÒLEG
-  TRACTAMENT LÀSER DE PRÒSTATA
- VASECTOMIA

C/ Sant Carles, 43, 1er. 2a. - Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Sant Carles, 47, 2n 1a 
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat

365 
dies 
l’any

MÉS DE 
15 ANYS 
AL SEU 
SERVEI

C/ Aurora, 48 bxs. - IGUALADA - 93 804 10 94

tenció    amiliar
serveis d’atenció domiciliària i hospitalàriaEl millor servei és professional, 

especialitzat i humanitzat
• Servei d’atenció a les persones amb dependència, gent gran i infants.

• Servei d’atenció domèstica.
TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS

Campionat Tim Comarca 2016
Segona cursa d’Sport-prototips
SLOT

Després d’un multitudinari ini-
ci amb la tradicional Cursa de 

Reis,el Tim Comarca reprenia l’ac-
tivitat amb la segona de les quatre 
curses planificades sobre la catego-
ria de Clàssics - Sport-prototips, pot-
ser una de les més apreciades al Tim.

La cursa va convocar 20 pilots 
amb els seus respectius vehicles, 
tot un èxit si tenim en compte que 
al mateix divendres hi havia pro-
gramades 3 curses de velocitat en 
pista a 1/24, dues d’elles a Iguala-
da, fet que referma la capitalitat 
d’aquesta modalitat de l’slot. Com 
sempre, primer es van dur a terme 
les verificacions tècniques per asse-
gurar la imprescindible igualtat de 
condicions en cursa, i tot seguit la 
mànega cronometrada per establir 
la graella de sortida.

La competició es va configurar 
en dues curses de set i una de sis 

pilots, per encabir tots els partici-
pants, amb l’habitual durada de les 
mànegues de vuit minuts. Abans, 
però, els nois del Tim Comarca van 
desvetllar una sorpresa per a tots 
els presents, un magnífic pastís de 
la igualadina Lilu’s Cupcakes en 
forma de Porsche 917, que va fer 
que, qui més qui menys, acabés 
llepant-se els dits.

I en acabat a córrer. La pista 
estava en un estat excel·lent per a 

la pràctica del nostre hobby i es va 
gaudir del pilotatge des del primer 
minut fins a l’últim, en tres curses 
molt disputades.

Absent el campió en títol, Pí-
tia Claret, la victòria va ser per al 
pilot de Sant Sadurní Victor Gar-
cia, amb un relativament còmode 
avantatge sobre el seus principals 
perseguidors. Segon va ser l’iguala-
dí Joan Bisbal, que va mantenir un 
intens duel amb el pilot d’Ivars Jor-
di Gaspà. Al seu darrere es va pro-
duir un triple empat per la quarta 
posició, entre el vilanoví Joan Ta-
piolas, el montbuienc Jep Rosinés i 
l’igualadí Paco Rodríguez, que van 
acabar en un cop de puny.

Novament, pausa de quinze 
dies i es reprendrà l’activitat el di-
vendres 5 de febrer, amb la tercera 
cursa d’Sport-prototips.

TimCo

Lliga Catalana: 
Balsareny Sallent 6,5 - CE Igualada 3,5
Debut amb derrota

ESCACS

Diumenge passat es va donar el 
tret de sortida de la Lliga Cata-

lana d’escacs. En la primera ron-
da, els dos equips del Club Escacs 
Igualada van debutar amb derro-
tes clares malgrat l’esforç que van 
posar tots els jugadors per aconse-
guir un millor resultat. 

El primer equip igualadí va dei-
xar escapar partides clares, com un 
mat que va passar desapercebut 
al nostre 7è jugador i una badada 
en permetre al rival capturar una 
peça amb un escac doble al cin-
què tauler, quan tenia una partida 
igualada. Els punts els van aconse-
guir Josep M. Prat i J. Mª Llacuna, i 
taules per a Joan Pallarès, Josep LL. 
Díaz i Antoni Vilalta.

Balsareny Sallent “C” 3,5 - CE 
Igualada “B” 0,5

El filial igualadí no va poder 
oposar gaire resistència enfront un 
equip molt superior i va caure der-
rotat. Només va poder treure unes 
meritòries taules el jugador Lluís 
Vilaprinyó, després d’una intensa 
partida molt igualada.

Club Escacs Igualada

J.M. Llacuna
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SALUT

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 - www.dentalmon.es

maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

c/ García Fossas, 2, 2n 1a 
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
www.dolorscapellades.com - dolorsca@copc.cat
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Visites dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda

Per concertar visites als matins 620 99 22 69
C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

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

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

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

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

ESPECIALISTES: Lídia Calvache. Xènia Capel. 
Anna Camps. Núria Pérez. Sara Torelló i Dr. F. Marsal   

Toengab
Gabinet especialitzat en:

PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA, 
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8. IGUALADA 93.805.36.26
Mòbil 609733875 toengab@toengab.com 

www.toengab.com

■ Exploracions i diagnòstics 
■  Reeducacions individuals: 

Dislèxia. Discalcúlia, TDA, 
Disortografia, etc.

■ Dificultats d’aprenentatge

■ Tècniques d’estudi, 
preparació d’exàmens, 
grups de reforç (primària, 
secundària i batxillerat)...
■ Logopèdia (parla, veu, 
llenguatge...)

DR. MIQUEL
PATOLOGIA D’ESPATLLA I COLZE

DR. PELFORT
PATOLOGIA DEL GENOLL

DR. RIGOL
PATOLOGIA DEL MALUC I PEU

ASSISTENCIAL ANOIA
AV. PAÏSOS CATALANS, 95. IGUALADA. BARCELONA.

TELÈFON: 938046688

Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

DRA. MARIA DEGOLLADA   DRA. NÚRIA PAGÈS 

TOCOGINECÒLEGS
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, PROLAPSE…

INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 
ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc  Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

OK Lliga: Igualada HC Calaf Grup 4 - Alcoi 2
L’Igualada tornarà a disputar la fase final de la Copa dues temporades després
HOQUEI PATINS

La presència de Bars, jugador 
juvenil de l’IHC al cinc inicial 

va ser la gran novetat de Ferran 
López per a un partit en què els 
igualadins es jugaven el pas a 
la Copa. Bars ha tornat a fer un 
gran partit i ha marcat el gol que 
ha obert el marcador i que pre-
miava la perseverança arlequi-
nada, ja que els de Ferran López 
havien arribat molt més a porta 
que els visitants, amb una rema-
tada al travesser del Ton com a 
millor oportunitat abans del gol. 
El capità igualadí s’ha pres la 
revenja a falta de 20 segons per 
al descans acabant una contra 
que entrava dins la porteria de 
l’Alcoi, tot i que els visitants han 
protestat entenent que la bola 
no havia acabat d’entrar). El 2 a 
0 semblava una renda suficient 
veient el domini dels igualadins, 
que arribaven amb certa facilitat 
però sense sort (abans del des-

cans Baliu tornava a enviar una 
pilota al pal).

A l’inici de la segona part, en 
l’única errada substancial dels àr-
bitres del partit, una falta direc-
ta contra l’Igualada suposava el 
primer gol de l’Alcoi, que Ferrer 
no ha pogut evitar, però després 
ha donat molta seguretat en les 

intervencions que ha fet mentre 
Elagi complia amb la sanció.

El 2 a 1 ha fet entrar l’Alcoi 
al partit, tot i que l’Igualada ha 
tingut les millors oportunitats , 
però han estat els visitants els 
que han marcat en una contra. 
Per sort els arlequinats no han 
deixat estovar massa el partit i 

només un minut després Baliu 
assistia un desmarcadíssim Pla 
que, sol davant del porter, l’ha 
driblat i ha marcat el 2-3. I 34 
segons després Baliu acabava la 
seva exhibició executant de ma-
nera magistral una falta directa 
per 10 faltes d’equip. Era el 4 a 2, 
dos gols d’avantatge que aquest 
cop no s’han deixat escapar. Com 
tampoc ho ha fet la Copa, gràcies 
a la victòria in extremis del Reus 
a Vendrell. L’Igualada Calaf Grup 
serà a Reus 2016!

IHC Calaf Grup: Elagi Deitg, 
Ton Baliu (2), Roger Bars (1), Met 
Molas, Pol Galbas, equip inicial. 
Sergi Pla (1), Dani López, Nil Garre-
ta, Àlex Ferrer. Joan Muntané.

Resultats dels equips 
base de l’Igualada HC

Sub 23: PHC Sant Cugat 5 - 
Igualada HC 9

Juvenil “A”: Igualada HC 4 - 
Shum Balder T. 1

Juvenil “B”: Igualada HC 1 - CE 
Noia Freixenet 5

Infantil “A”: Lleida Llista ICG 
6 - Igualada HC 2

Infantil “B”: Igualada HC 5 - 
Capellades HC 9

Aleví “A”: Andorra HC 3 - Igua-
lada HC 10

Aleví “B”: CP Monjos 0 - Igua-
lada HC 10

Aleví “C”: Igualada HC 12 - CH 
Navarcles 1

Benjamí “A”: CP Voltregà 0 - 
Igualada HC 10

Benjamí “B”: CP Vilafranca 6 - 
Igualada HC 2

Benjamí “C”: Igualada HC 9 - 
Vilassar HC 8

Prebenjamí “A”: UEH Barberà 
3 - Vitaldent IHC 2

Prebenjamí “B”: Vitaldent IHC 
1 - Mollet HC 2

PB iniciació: Ribes CP 1 - Vital-
dent IHC 2

Minis: Igualada HC 0 - Sant Jo-
sep SS 6
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MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

93 808 00 21
619 745 498

www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

NOVETAT: Ara CROQUETES artesanes de pollastre, de pernil ibèric, ceps, 

botifarra negra amb ceba caramelitzada i molts més gustos que et sorprendran.

Pl. Catalunya, 2 (Estació Vella) - Igualada - Tel. 938039340
Av. Balmes, 74 (pisos Punto Blanco) - Igualada - Tel. 938030407

MENÚS dies laborables

a partir de 5,95e
Per emportar o menjar als nostres locals

www.elsfogons.com

raco.traginer@terra.com - c/ Traginers, 5  - Igualada - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant - Braseria  
- Cafeteria

Menú diari, menús 
festius, servei de carta 

amb secció TAPES
Esmorzars

Av. Catalunya, 1 -
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39

info@hotel-robert.com
LA POBLA DE CLARAMUNT

els molins 
de la font trobada
www.molinsdelafonttrobada.com

Hem fet 
vacances, 

tornem a obrir 
el 23 de gener

■  Visita guiada i esmorzar del moliner  3,5€
■  Visita guiada a les 12 del migdia i dinar amb el moliner  11€
■  Lloguer d’espais per a les vostres trobades
■  Visita a l’hort ecològic

Can Planell, 1 - Sta. Margarida de Montbui - Tel. 691 57 89 13

Tel. 93 817 83 80 / 630 35 41 54
Ctra. Vilafranca-Igualada km. 15,400

LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Esmorzars de forquilla i ganivet per a grups ciclistes o motards

Salons per banquets

Menú diari i 
cap de setmana

RESTAURANT

ALLOTJAMENT

MENÚ DIARI i
CAPS DE SETMANA

TEL. 93 897 60 04 - LA LLACUNA
WWW.CALAMERICANO.COM

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

RESTAURANTS 
CAFETERIES

BARS

Restaurant
Castell de Rubió

Tels: 634 656 484 
666 228 932

Esmorzars
Menús 

migdia i vespre

CALÇOTADES

27€
TOT INCLÒS

OBERT DIVENDRES, DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS

Àpats de pagès
Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat

Coordenades GPS 41º 31' 56'' N  1º 28' 22'' E
TEL. 937 446 063 / 676296146

reserves@cal-maginet.cat - cal-maginet.cat

Tel. 93 808 00 05
Mòbil 600 274 045

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

JA TENIM
CALÇOTADES
MENÚS DIARIS 
I FESTIUS
OBERT: DE DIMECRES A 
DIUMENGE AL MIGDIA
DISSABTES MIGDIA I NIT
DE DIMARTS A DIVENDRES NIT 
PER ENCÀRREC

Cap de setmana força positiu 
per als equips +kPàdel
PÀDEL

L’equip masculí de 2a categoria 
de la Lliga Padelcat va jugar a 

casa contra el Pàdel Indoor Iguala-
da, guanyant per 2 a 1. Les parelles 
que van jugar van ser: Rosendo 
Pérez i Xavi Linares, Pep Camps i 
Pere Ramon i Joan Arnau Pallejà i 
Sergi Pérez.

Els nostres petits també van ju-
gar a casa, disputant una jornada 
molt positiva en què van guanyar 

els tres punts. Van jugar: Fèlix Lina-
res i Marc Fernandes, Max Linares 
i Carla Calbó, Arnau Albet i Quim 
Miquel.

Finalment, el nostre equip de 
la Lliga +45 no es va poder empor-
tar la victòria i va perdre per 1 a 2 
contra el CNI Infinit. Van jugar: Mi-
quel Raja i Ramon Reyes, Genaro 
Molano i Jose Sánchez, Fara Eshan 
i Alfonso Alonso.

Les noies Subaru guanyen el derbi de 2a i 
perden a 3a
PÀDEL

Gran partit de l’equip Subaru 
femení que juga la lliga Pàdel-

Cat de 2a guanyant en el derbi 
local a Can Busqué per 1-2.

Les coses no van començar 
massa bé, ja que Elia Soriano - Mò-
nica Òdena van caure davant Anna 
Claramunt - Natàlia Sorolla per un 
doble 6-2, però les nostres, amb un 
equip molt compacte, van sumar 
els dos punts per assolir la victòria 
gràcies a Alba Sanou - Rosa Sanuy, 
que es van imposar per 6-3, 6-2 da-
vant Cristina Borrà - Susanna Casti-
lla i, finalment, Carla Gassó - Marta 
Hidalgo per 6-4, 6-3 davant la pa-
rella Diana Susín - Elisabet Serrano.

En canvi, les noies que juguen 
la lliga de 3a, també a la lliga 
PàdelCat, van caure per 3-0 a Ca 
n’Amat.

Joana i Rosa Calvet van perdre 
per 1-6, 2-6 davant A. Stefan - No-
elia Duran, Trini Pacheco - Encar-
na Valdés es van defensar molt bé 

i van forçar un 3r set davant M. 
Heredia - Míriam Sánchez, i Eva 
José - Sílvia Farrés també van caure 
davant Verónica Checa - Manoli 
Robledo per 2-6, 3-6.

Els equips masculins i veterans 
tenien jornada de descans.

C/ Masquefa, 19 � IGUALADA
Tels. 93 805 41 62 � 656 94 51 57 � plapol.planell@gmail.comEns hem traslladat al c/ Bellprat, 37 d’Igualada

Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com
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LES PEL.LÍCULES DE LA 
SETMANA

■ CINEMES MONT-ÀGORA
Pesadillas. USA, 2015. Comèdia. Direcció: Rob Letterman. 

Intèrprets: Jack Black, Amy Ryan, Halston Sage, Dylan Minnet-
te, Ken Marino. Basada en els llibres de terror per a adoles-
cents “Pesadillas” de R.L. Stine. La pel·lícula conta la història 
d’un jove que descobreix que els monstres de l’autor són reals. 
MAJORS 7 ANYS.

Divendres 29 a les 18.15 i 20.30. Dissabte i diumenge a les 
16.00, 18.15 i 20.30. Sala Auditori.

El asesinato de un gato. EEUU 2014. Comèdia negra. Di-
rector: Gillian Greene. Intèrprets: Fran Kranz, Aidan Andrews, 
Blythe Danner, Greg Kinnear, J.K. Simmons, Nikki Reed,  Leo-
nardo Nam. Clinton Moisey vol saber la veritat que hi ha dar-
rere l’assassinat del seu gat. De primer descobrirà que l’animal 
portava una doble vida, amb ell mateix i amb un altre amor, i 
que darrere de tot l’assumpte hi ha molt més del què sembla. 
MAJORS 7 ANYS.

Divendres 29 a les 18.30, i diumenge a les 16.15. Sala Petita.
Macbeth. Regne Unit, 2015. Drama. Direcció: Justin Kurzel. 

Intèrprets: Marion Cotillard, Michael Fassbender, Jack Reynor, 
Paddy Considine, David Thewlis, Sean Harris, Elizabeth Debicki.  
Macbeth, duc d’Escòcia, rep una profecia d’un trio de bruixes 
que diu que un dia es convertirà en rei. Consumit per l’ambició 
Macbeth assassina el rei i ocupa el tro. MAJORS 12 ANYS.

Divendres 29 a les 20.45. Dissabte i diumenge a les 18.30 i 
20.45. Sala Petita.

■ CASAL DE TOUS
El gran dia. França, 2015. Documental. Direcció: Pascal 

Plisson. Del mateix director que “Camí a l’escola”, El gran dia 
conta la història real de Nidhi (15 anys, Índia), Deegii (11 anys, 
Mongòlia), Tom (19 anys, Uganda) i Albert (11 anys, Cuba), du-
es noies i dos nois procedents de diferents punts del món que 
s’enfronten a una prova que podrà canviar i millorar les seves 
vides per sempre. “El gran dia” és a tocar i els quatre herois 
porten mesos, fins i tot  anys, preparant-se per afrontar el rep-
te. Després de tant d’esforç, saben que arriba el moment de fer 
realitat el seu somni que no només marcarà el seu destí, sinó 
també el de les seves famílies. És la seva passió, i ara més que 
mai, se centren en un sol objectiu: l’èxit.

Dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a 2/4 de 5.
Barcelona nit d’hivern. Catalunya, 2015. Romàntica. Direc-

ció: Dani de la Orden. Intèrprets: Alexandra Jiménez, Abel Folk, 
Alberto San Juan, Miki Esparbé, Àlex Monner,  Asunción Bala-
guer, Mariano Venancio, Fanny Gautier, Bárbara Santa-Cruz, 
Clara Segura, Berto Romero, Cristian Valencia. Durant la nit de 
Reis a Barcelona, una nit màgica, diversos personatges viuen 
històries d’amor romàntiques, esbojarrades i en ocasions agre-
dolces.

Dissabte a les 7.40 h.
45 años. Regne Unit, 2015. Drama. Direcció: Andrew Haigh. 

Intèrprets: Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine 
James, Dolly Wells, Richard Cunningham, Hannah Chalmers. 
Només falta una setmana perquè Kate i Geoff Mercer celebrin 
una gran festa pel 45è aniversari de la seva boda. Geoff rebrà 
una carta on se li comunica que han descobert el cos del seu 
primer amor, congelat i intacte en un glacial dels Alps suïssos. 
Quan arriba el dia de la festa, pot ser que no hi hagi res per 
celebrar.

Diumenge a les 6 de la tarda.
El puente de los espías. USA, 2015. Thriller. Direcció: Steven 

Spielberg. Intèrprets: Tom Hanks, Alan Alda, Amy Ryan, Mark 
Rylance. James Donovan és un advocat que de cop es veu im-
mers en afers de la Guerra Freda quan la CIA l’envia amb l’en-
càrrec gairebé impossible de negociar l’alliberament d’un pilot 
d’avió nordamericà. MAJORS 12 ANYS.

■ PANTALLA OBERTA
En el séptimo cielo. Alemanya, 2008. Drama. Direcció: An-

dreas Dresen. Intèrprets: Ursula Werner, Horst Rehberg, Horst 
Westphal, Steffi Kühnert.  Inge té uns seixanta i escaig d’anys i 
en porta 30 de casada i estima al seu marit, però se sent atreta 
per Karl, un home més gran que ella, de 76 anys. I torna a sen-
tir-se jove i enamorada i apassionada...

Avui dijous a les 8 del vespre. Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí. V.O.S.E.

ELS PETITS ANUNCIS
* COMPRO MATERIAL DEL BARÇA, antic i modern, 
samarretes, trofeus, àlbums de cromos, postals, entra-
des antigues, papers diversos, insígnies, etc. Pago 
molt bé. Telèfon 699949508.

* S’ofereix ECONOMISTA per portar comptabilitats 
d’empreses i d’autònoms. Declaracions de renda. 
Gestió de tots els impostos (IVA - IRPF - Impost de 
Societats…). Realització de comptes anuals i d’infor-
mes econòmics-financers. Tancaments anuals. Aten-
ció personalitzada. Telèfon 628 424 079.

* CLASES DE RUSO con profesora nativa licenciada. 
Clases particulares y formación para empresas. Ruso 
para niños adoptadas. Traducciones generales-técni-
cas. Clases de español para extranjeros. Natalia, tels. 
651813804 – 938044183.

* ES LLOGA PIS. 3a planta, gran, cèntric, 3 habitaci-
ons, tot exterior, 105 m2, 2 trasters, semiantic. Pintat, 
electricitat i gas d’alta. Molta vista i sol. Cèntric. Preu: 
250 euros/mes. Telèfon 93 803 24 29, de 18 a 23 h.

* LLOGUER PÀRQUING PER A COTXE. C/ Rei Ferran 
d’Antequera, Igualada. Fàcil accés i sense columnes. 
Preu: 45 euros/mes. Telèfons 664 016 385 - 610 906 
733. 

* VENC EDIFICI, per reformar, al centre d’Igualada. 
Sense inquilins. Compost per planta baixa amb garat-
ge i pati, tres pisos d’alçada, 6 trasters, més terrat. 
Preu: 190.000 euros, negociable. Telèfons 93 803 31 
30 - 659 012 094.

* ES LLOGA PRIMER PIS. Cèntric, tres habitacions, 
cuina i bany correctes, pintat, assolellat, traster. Preu: 
250 euros/mes. Telèfon 93 803 24 29, de 18 a 23 h.

* ES LLOGA BOTIGA de 60 m2 Acabada i amb llums, 
només falta pintar. Sense mobles. A meitat del carrer 
Sant Agustí. Electricitat i aigua d’alta. Preu: 230 euros/
mes. Telèfon 93 803 24 29, de 18 a 23 h.

* LLOGUER DE PÀRQUING PER A MOTO. C/ Rei 
Ferran d’Antequera, Igualada. Preu: 25 euros/mes. 
Telèfons 664 016 385 - 610 906 733. 

* ES LLOGA MAGATZEM. 65 m2, entrada apta per a 
furgonetes, gual, acabat, llum d’alta, cèntric. Preu: 180 
euros/mes. Telèfon 93 803 24 29, de 18 a 23 h.

* AULA 42. Classes de repàs i anglès. Primària, ESO i 
Batxillerat. Totes les assignatures. Inscripcions ober-
tes. www.aula42.es. C/ Prats de Rei, 3, Igualada. Tel. 
626 082 108.

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries al seu 
ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES? Preus elevats 
o mal servei de manteniment? Truqui’ns i consulti 
les nostres ofertes per a comunitats, empreses i par-
ticulars. Reparem i conservem tot tipus i qualsevol 
marca d’ascensors i muntacàrregues. Sol·liciti pres-
supost i estalviï fins a un 50% del que paga actual-
ment. Empresa amb delegacions a tot Catalunya. Tel. 
630076279.

“La juventud” de Paolo Sorrentino - Vellesa

Després de guanyar l’Oscar a la 
millor pel·lícula estrangera per 

la meravellosa “La gran belleza” 
(2013), el napolità Paolo Sorrenti-
no retorna a les pantalles de casa 
nostra amb renovada i arrauxada 
força en una pel·lícula tan preten-
siosa com controvertida, “Juven-
tud”.  Un megalòman film que, 
després de passar per la corda flui-
xa de l’aparador del Festival de 
Cannes, s’ha erigit recentment en 
la gran triomfadora de la darre-
ra edició del Premis del Cinema 
Europeu de 2015 on va conquerir 
guardons tan importants com el 
de millor pel·lícula, millor director 
i, també, millor actor pel veterà i 
incombustible Michael Caine.

En aquesta operística obra, 
tant o més ambiciosa que l’ante-

rior, Sorrentino ha comptat ara 
amb l’empenta d’una coproduc-
ció europea, ha rodat en anglès i 
ha estat acompanyat d’un repar-
timent internacional de vertigen. 
“La juventud” ens presenta a dos 
vells amics octogenaris i consogres 
que s’hostatgen com cada any en 
un balneari suís entre valls alpines. 
Són el compositor retirat Fred Ba-
llinger (Michael Caine), que es ne-
ga a la petició d’interpretar davant 
de la reina una de les seves bri-
llants composicions, i el realitzador 
Mick Boyle (Harvey Keitel), que 
està enllestint les darreres frases 
del seu últim i testamentari llarg-
metratge.

La fastuosa pel·lícula compta 
amb una  construcció fragmentà-
ria, episòdica, fins a  desbordar-se 

amb grapats d’esquetxos promo-
guts per la incorporació de nous 
protagonistes secundaris amb les 
seves respectives històries. Com 
passa amb la filla i representant 
artística de Fred, Lena (Rachel 
Weisz); un jove actor de cinema 
tan adorat com frustrat pel seu 
famós paper de robot i que pre-
para el seu nou paper, Jimmy Tree 
(Paul Dano); o la veterana estrella 
Brenda Morel (Janet Fonda) que 
arriba per enviar a fer punyetes al 
director Mick.

Un film que parla de tot i de 
res, d’allò greu i d’allò lleuger, de 
la vellesa i la joventut, que mira al 
passat i alhora al futur, que burxa 
dins de  la família i en els fills,  i 
que es deixa aclaparar melancòni-
cament pel pòsit que resta de tot 
plegat. Un film desequilibrat en la 
seva desmesura, erràtic en el seu 
dispers enfocament calidoscòpic i 
esmaperdut en la pretesa volun-
tat pontificadora dels seus discur-
sos, aforismes i  sentències. Però, 
tanmateix, un film absolutament 
magistral en l’art de combinar el 
grotesc i el sublim, allò ridícul i allò 
bell. Un film dotat de molts mo-
ments d’una brillantor i elegància 
visual difícilment imitable, cops de 
geni espatarrants, llampecs ence-
gadors de talent. Imatges prodigi-
oses d’un film narcisista.

Joan Millaret Valls / AMIC



Descobreix la nostra manera 
d’entendre l’educació

PORTES OBERTES
diumenge 31 de gener, d’11h a 13 h

Educació Infantil (0-6 anys) - Educació Primària (6-12 anys)
Escola Anoia, Educació Secundària (12-16 anys)

www.escolaateneuigualadi.cat  /  Tel.: 93 803 04 06  /  escola@ateneuigualadi.org
Carrer Esquiladors, 13  /  Carrer Sant Pau, 9  /  08700 IGUALADA

Una escola de qualitat, una escola oberta


