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Em refereixo a l’onze de setem-
bre, el qual representa ensems

tres aniversaris malaurats: La Dia-
da Nacional de Catalunya, en la
que es commemora la caiguda de
Barcelona durant la Guerra de
Successió a l’any 1714. Amb això
també es recorda la consegüent
abolició de les institucions i lliber-
tats civils catalanes. I aquest és el
primer infortuni. 

L’atemptat que provocà la
destrucció de les Torres Bessones a
Nova York, també l’onze de
setembre (del 2001) en la que
moriren més de tres mil éssers
humans en només uns minuts,
arrabassats de la vida por un acte
terrorista criminal El món va plo-
rar per les víctimes, entre elles
molts bombers i d’altres persones
que havien acudit al salvament.
Aquest és el segon infortuni.
Un altre onze de setembre,
menys recordat

Però també hi hagué un altre
onze de setembre. I fou a Xile, i
no a Barcelona ni a New York. Va
succeir en aquesta mateixa data,
però fou a l’any 1973, quan els
militars del General Pinochet
derrocaren amb un cop d’estat
molt cruent al president electe
Salvador Allende. Milers de morts
costaren al poble xilè aquest acte
que podríem qualificar de “terro-

risme militar” contra la democrà-
cia i l’ordre constitucional.

En homenatge al president
Allende, anem a donar lectura a
un escrit del colombià Gabriel
García Márquez: 

“A la hora de la batalla final,
con el país a merced de las fuer-
zas desencadenadas de la subver-
sión, Salvador Allende continuó
aferrado a la legalidad.

La contradicción más dramáti-
ca de su vida fue ser, al mismo
tiempo, enemigo congénito de la
violencia y revolucionario apasio-
nado, y él creía haberla resuelto
con la hipótesis de que las condi-
ciones de Chile permitían una
evolución pacífica hacia el socialis-
mo dentro de la legalidad bur-
guesa. La experiencia le enseñó
demasiado tarde que no se puede
cambiar un sistema desde el
gobierno, sinó desde el poder.
Murió entre las llamas de una
casa que se construyó como fábri-
ca de dinero (El Palacio de la
Moneda), donde resistió durante
seis horas con una metralleta con
la que Allende jamás había dispa-
rado en su vida”.
La mort de Salvador Allende

A les 9h55min els tancs de
Pinochet arriben a les voreres de
la Moneda, poc abans havia
començat el foc. Franctiradors

situats als edificis dels entorns
contesten als dispars.

A las 10h15’, a través de Radio
Magallanes, Allende emet el seu
darrer missatge a la Nació:

«Colocado en un trance histó-
rico, pagaré con mi vida la lealtad
del pueblo. Y les digo que tengo
la certeza de que la semilla que
entregáramos a la conciencia dig-
na de miles y miles de chilenos no
podrá ser segada definitivamente.
Tienen la fuerza, podrán avasa-
llarnos, pero no se detienen los
procesos sociales ni con el crimen
ni con la fuerza. La historia es
nuestra y la hacen los pueblos...». 

Vers les quatre de la tarda els
conjurats, un grup d’oficials, acon-
seguiren arribar fins al segon pis.
Allí Allende ja els esperava amb
casc de miner al cap i cobert de
sang, metralleta en mà. Allende
va morir en l’intercanvi de trets
amb aquesta patrulla. Tot seguit,
els oficiales li dispararen sobre el
cos. Finalment, un oficial li des-
trossà la cara amb la crossa del
fusell. Existeix una fotografia
publicada al diari “El Mercurio”.
Estava tan desfigurat que calgué
reconèixe’l pel seu rellotge que
portava. Havia complert els 64
anys el juliol darrer.
Una altra versió de la seva mort

A les 11h52’ els avions inicien

l’atac a la Moneda, disparant els
seus coets sobre la casa de
govern; el dany causat és devasta-
dor. L’atac segueix amb gasos lla-
grimògens, però en veure que la
Moneda encara es negava a ren-
dir-se, els sediciosos envien un
grup de soldats a esbotzar la por-
ta del palau.

Un cop a dins, criden a Allen-
de: “President!, el primer pis està
agafat pels militars! Ha de baixar i
rendir-se!”

El president es disposa a ren-
dir-se: “Deixin les armes i baxin!
Yo ho faré al final”. Llavors, segon
el testimoni d’un del seus metges,
Patricio Gijón, explica que amb la
metralleta que li regalà Fidel Cas-
tro durant la seva estada a Xile, es
disparà a la barbeta, explotant la
volta craniana i morint a l’instant.

El doctor Girón reconeix al
president pel seu gruixut rellotge.
Un del oficials sublevats lliura un
concís informe: “Missió complida,
Moneda presa, president mort”.
Encara una versió molt agosarada

Salvador ni morí sota les bales
dels militars colpistes, ni es suï-
cidà. Durant l’assalt, el president
de Xile fou covardament assassi-
nat per un dels agents cubans que
estaven encarregats de la seva
protecció. Enmig dels bombar-
deigs de l’aviació militar, el pànic

s’havia apode-
rat dels
col˙laboradors
del cap d’Estat
socialista i aquest, en veure la
desesperada situació, havia obtin-
gut breus alts el foc i estava, al fi,
decidit a aturar tota resistència.
Segons un testimoni dels fets,
Allende recorria els passadissos
del segon pis del palau cridant:
“Cal rendir-se, no vull més
morts!”. Abans de que pogués
fer-ho, un agent de Fidel Castro
encarregat de la seguretat del
mandatari xilè, li disparà una rat-
xa de metralladora al cap. Tot
seguit col˙locà sobre el cos d’A-
llende un fusell per a fer creure
que aquest havia estat mort pels
atacants i tornà al primer pis, on
l’esperaven els altres cubans. Tots
ells abandonaren l’edifici i es refu-
giaren a l’ambaixada de Cuba.

Aquesta versió del fi dramàtic
de Salvador Allende, que contra-
diu les dues anteriors gairebé ofi-
cials, emana de dos membres
d’organismes secrets cubans, molt
ben informats referent a aquest
sagnant episodi. 

Mentrestant Pinochet, al que
Allende havia nomenat Ministre
de la Guerra, el traïdor, encara
continua defugint la justícia.

Peiusc@hotmail.com

DIJOUS, TEMES NOUS Peius Cotonat

Una festa per a tres infortunis
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COSES PETITES Jordi Dalmau

Protecció de les
boques de
càrrega dels
bombers

En les fotografies que proposem avui, hi podeu veure, en
primer lloc, dos connectors d’aigua de color vermell que es

troben en diversos carrers de la ciutat. Serveixen perquè, en
cas d’incendi, els bombers hi puguin col˙locar les seves màne-
gues i tinguin prou cabal d’aigua. Aquestes connexions es tro-
ben moltes vegades, com en el cas de les fotografies dels
carrers Àngel Guimerà i Alemanya, sense les degudes protec-
cions, i qualsevol persona pot manipular-les. Caldria fer un
seguiment de les boques d’aigua a fi que, si algun dia es
necessiten, puguin funcionar correctament.

Quan sigui l’època,
podarem aquests
arbres?

Una veïna de la plaça de l’Ajuntament ens ha demanat que
parlem dels arbres situats a la plaça de l’Ajuntament. Tro-

baria interessant que, quan arribi l’època de la poda, es reta-
llés el brancatge dels arbres d’aquesta plaça, ja que treuen el
sol de moltes cases, i, sobretot, les vistes. Potser quan s’acabi
la remodelació de la casa consistorial, seria un bon moment
per a pensar en aquesta proposta. De fet, des que es van
plantar, ja fa anys, mai han estat podats.

Un altre vehicle
abandonat al Molí Nou

Moltes vegades hem foto-
grafiat vehicles abando-

nats a l’entrada de les cases del
Molí Nou, properes a la riera.
Aquesta vegada el vehicle
abandonat es troba just a l’al-
tra banda del carrer Àngel Gui-
merà. Pràcticament s’hi ha pas-
sat tot l’estiu, i malgrat que
porta l’adhesiu de la policia
local indicant que es troba
abandonat, encara no ha estat
retirat de la via pública. 

L’ESBARJO Sebastià Borràs G.

Europa del XXIè segle

Els orígens de la humanitat, segons uns, corresponen al continent africà. Gens
estrany, doncs, que els bípeds intel.ligents, ara, al segle XXIè, vinguin des d’allí

en allau humana encabida en petites embarcacions, a la recerca d’una Europa que
no se sap ben bé on té les fronteres. Una senzilla pregunta: vostè, ateses les infor-
macions que arriben pels diferents mitjans, sap ben bé si la frontera, a les illes Canàries, pertany a
Espanya, Europa, o bé a ambdues segons i com? I de quina Europa? De la de les “pàtries màdries”?
La de les regions? Dels estats no acabats de federar del tot? Comunitària però “non tropo”? Pregun-
tes que no venia d’un dia respondre però que ara, davant l’allau humana que arriba per terra, mar i
aire, especialment per mar en barquetes fetes per mestres d’aixa, d’una cabuda que no acaba d’acla-
rir-se si ronda els 80 o bé els 150, exigeixen una resposta que ja es considera urgent.

Venen a l’Europa del segle XXIè. No a aquella que els anava a comprar com a esclaus, amb entesa
prèvia amb els cacics negres o àrabs. L’Europa hereva de la revolució francesa, la revolució industrial i
la de l’electrònica i les investigacions més agosarades en els diferents camps del saber i la tecnologia.
Captivats pel que senten dir de l’electrònica, les xarxes internet, la televisió amb TDT i els viatges amb
GPS. Tenen entés que les illes o la península formen part d’Europa per dret propi i que són qui-sap-
los els qui els esperen amb les candeletes que il.luminen el treball de la mà d’obra barata i poc com-
promesa amb contribucions socials. Per terra, més còmodes, arriben els de l’est. Camí que degueren
fer els avantpassats formant part de les hostils host que, segles enrere, envairen Europa. També anti-
ga ruta migratòria dels bípedes intel.ligents de l’est.

Arribats aquí aprendran, tard o d’hora, que es troben a l’Europa del pobles. Que tot i que dispo-
sem de connexions en xarxa que ens permeten comunicar, en temps real, via satèlit, amb un aparell
més aviat petitonet però amb una quantitat de “megues” equivalent al més gran parell de pebrots,
amb les sucursals bancàries que calgui i els estaments que convingui, àdhuc Hisenda, ara, aspirem a
les vegueries. De manera que, en temps de la mundialització, caldrà fer un gran esforç per fer-nos
entendre.

Caldrà que assimilin que els veguers, autoritats designades per la corona amb l’assignació del
territori corresponent, s’extinguiren abans d’entrar al segle XIXè, si fa no fa. La vegueria territorial
resuscità en la distribució del territori del 1933. Tingué curta vida. Ara, però, entrat el segle XXIè,
temps de mundialització i que Europa fabrica ginys que aterren a la lluna i avions dels més grans del
món, caldrà informar als nouvinguts a la terra i segle de les meravelles que malgrat l’internet i el
GPS, aquí aspirem tornar a les arrels.

Ben mirat, fitant la plena ocupació, una vegueria pot requerir una sotsvegueria. I, amb sort, una
vice-sots vegueria i... etc., etc.

CURS D’INICIACIÓ INTERNET
El curs esta subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Destinataris: Aturats

Calendari: del 2 d’octubre al 15 desembre de 2006

Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 17h

Inscripcions i informació: 
Departament de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament
de Santa Margarida de Montbui, Ctra. de Valls, 57. Tel. 93 803 47 35

Programa del curs:
- Iniciació internet  . . . . . . . . . . . .60 h
- Sensibilització ambiental  . . . . . . .9h
- Inserció laboral  . . . . . . . . . . . . . .15h
- Prevenció de riscos laborals  . . . .10h

Total: 94 hores

www.montbui.net

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Indústria
Comerç i Turisme

UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu
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AULA DE CULTURA FÍSICA
• DANSA CLÀSSICA
• DANSA CLÀSSICA PER A ADULTS 

Novetat!
• DANSA CLÀSSICA ESPANYOLA
- Escola Bolera
- Flamenc
- Sevillanes

• DANSA JAZZ (infantil i adults)
• DANSA CONTEMPORÀNIA
• BATUKA
• TEATRE INFANTIL
• TEATRE MUSICAL

- Interpretació - cant - tallers - repertori
• GIMNÀSTICA RÍTMICA
• GIMNÀSTICA ESTÈTICA
• GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
- Steps, aeròbic, tonificació, estiraments i
flexiblitat

• PILATES Novetat!
• BALLS DE SALÓ

Informació: Aula de Cultura Física, passeig Verdaguer, 121 - Telèfon 93 804 69 54

CONFESSIONS DES DE L’INFERM Josep Castelltort

El drama
inacabable dels
“cayucos”

Reben el nom de “cayucos” les embarcacions que transporten
il˙legalment a les illes Canàries persones indigents que aban-

donen l’Àfrica continental a la recerca d’una qualitat de vida
més decent a la Unió Europea. En realitat un “cayuco” tan sols es
distingeix d’una “patera” pel seu recorregut: el concepte “pate-
ra” implica bàsicament fer la travessia de l’estret de Gibraltar,
mentre que el “cayuco” és la barca que es dedica a traslladar
persones indefectiblement sense papers des de les costes de
Mauritània i el Senegal envers l’illa canària de Fuerteventura.

La paraula “cayuco” sembla provenir de l’altra banda de
l’Atlàntic; és molt possible que derivi de “kayac”, veu molt cone-
guda dins la competició esportiva de rem. El que passa és que els
“cayucos” no usen rems, sinó que es mouen normalment per
l’acció d’un motor fora borda; en concret, a les Canàries i a l’ac-
tual república de Guinea Equatorial el terme “cayuco” s’aplica a
una part substancial de les barques de pesca de la zona.

L’arribada incessant a Fuerteventura de “cayucos” atapeïts de
subsaharians amb ganes d’abandonar per a sempre els seus paï-
sos d’origen, està donant maldecaps considerables en primer ter-
me als habitants de Canàries i al govern canari; però també, és
clar, a un govern espanyol que ha de fer en solitari de para-xocs
contra l’allau immigratori. El president Rodríguez Zapatero no
troba la manera d’eixir d’aquest caos immens, i recorre a la solu-
ció de primer manual que consisteix en repartir el personal arri-
bat en els “cayucos” entre les diverses comunitats autònomes del
reialme d’Espanya.

Així tenim que aquests desplaçats africans acaben essent
també la preocupació número ú a les nostres comarques. I la
cosa no s’acaba aquí, perquè la sequera i la misèria en augment
als territoris africans no farà altra cosa que incrementar el nom-
bre de desheretats que preferiran jugar-se la vida en uns des-
plaçaments força arriscats abans que perdre-la amb tota segure-
tat quedant-se a casa.

¿Hi hauria manera de trobar en aquesta vall de llàgrimes per-
sones amb prou caritat i capacitat com per a trobar sortida, amb
justícia per a tothom, a un problema que sembla del tot irresolu-
ble? A l’època dels primers cristians, la resposta seria un SÍ
rotund. 

UNA POTA QUE BALLA Joan Pinyol

Viure per veure

Trobo que una de les gràcies d’aprofitar els dies de vacances per escampar la
boira en un altre país és precisament veure de prop altres maneres d’orga-

nitzar-se la vida, d’administrar-se les coses públiques i de tenir cura per tot l’en-
torn. Però perquè això sigui realment possible és necessari que el país que t’a-
cull durant aquells dies no tingui res o tingui ben poca cosa a veure amb el d’origen. Perquè si
s’hi assembla massa l’únic que s’aconsegueix és un retrobament amb les coses de sempre, i això
ja ho tenim tot l’any. 

Hi ha, però, altres gràcies afegides. Campar-la lliurement per unes terres del tot desconegu-
des t’ajuda a adonar-te que el teu punt de sortida —que a la resta de l’any et pot fer l’efecte
que és el centre de l’univers— no és res més que això. Un punt que fins i tot se salten alguns
mapes. I tot plegat t’ajuda a concloure que ni val la pena amoinar-se ni una mil˙lèsima de segon
més per segons què, ni res que creixi, es reprodueixi o es mori en el si d’aquest punt geogràfic
no té cap dret a distreure’t ni un pensament més. 

Així les coses, en tornar a casa i retrobar segons quines realitats no pots evitar de recordar
tot el que has descobert de positiu en altres països. Per exemple la neteja dels carrers. 

Hi ha nacions (amb estat propi i tot, no com la nostra!) on l’administració pública no escati-
ma cap recurs a l’hora de mantenir ben netes unes ciutats i uns pobles plens d’unes persones
que alhora miren per totes les altres i no converteixen els carrers en petits abocadors de líquids,
xiclets enclastats i excrements d’animals domèstics. Ho dic pel constrast que es viu quan es retor-
na a alguns dels nostres pobles i ciutats en els quals hem acabat acceptant, com si fos el més
normal del món, taques pudoroses a les voreres i tota mena de deixalles orgàniques com a sím-
bol d’una deixadesa tan habitual en algunes vies que ha acabat formant part del nostre escenari
natural. 

Hi ha nacions (amb estat propi i tot, no com la nostra!) en què els rius —tan amples com
segons quins llacs— baixen nets (tot i que ho facin entre indústries) i serpentegen contínuament
per l’interior de poblacions medievals sense la més mínima mostra de contaminació per aboca-
ments de cap mena. I com que aquestes belleses fluvials no pateixen cap agressió humana ofe-
reixen per a la gent d’alguns pobles un recurs turístic ben singular en forma d’esports aquàtics.
Ho dic per la claveguera a celobert que aquí dóna nom a la comarca. 

Hi ha nacions (amb estat propi i tot, no com la nostra!) en què enmig d’un embús de circula-
ció les persones no mostren el seu nerviosisme amb tocs incessants de clàxon. Tot el contrari.
Amb una paciència que ja m’agradaria que tingués la gent d’aquí, esperen que es deslligui el
nus circulatori i continuen fent ruta com si res. Ho dic per aquesta mala manera d’anar sempre
apressats i malhumorats que tenim els d’aquí. 

Per últim, i tot i que em deixo molts altres exemples, hi ha nacions (amb estat propi i tot, no
com la nostra!) en què tot el que té a veure amb la promoció cultural (digueu-li difusió del
patrimoni arqueològic, museïtzació i difusió de les particularitats més singulars de cada zona,
promoció decidida de les identitats culturals locals i recolzament absolut de la riquesa pròpia)
rep la màxima atenció i dedicació per part dels responsables polítics de cada lloc i es mostra als
visitants com l’autèntica essència de cadascuna de les ciutats i pobles. I no es condemna a ser
només una regidoria més, com passa en molts consistoris del nostre país. Viure per veure, doncs.

www.escriptors.cat/autors/pinyolj
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CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

Itinerari original
a Castellolí

Ja és típic que en les sortides de les
matinals de la UEC sovint s’hi fan desco-
bertes de tot ordre, paisatges inèdits que es travessen, les
masies, els castells, els capricis de la natura, la botànica sem-
pre variant o els pobles de les rodalies amb la seva gent. A
l’encetar la nova temporada de sortides de veterans, el prop-
passat dijous, se’ns va repartir un díptic d’exquisida presenta-
ció publicat per l’Ajuntament de Castellolí, una encertada ini-
ciativa que ens posa en relleu un aspecte oblidat de les nos-
tres ruralies.

RUTES DE LES BARRAQUES DE PEDRA SECA, aquest és
l’enunciat de la publicació i que ens evoca aquestes construc-
cions que fins ara han dormit el llarg son de l’oblit i de l’aban-
dó i que aquell Ajuntament ha tingut l’excel.lent idea de revi-
talitzar. El díptic conté mapa de situació i descripció de cada
barraca amb la consegüent fotografia. L’itinerari està degu-
dament senyalitzat sobre el terreny i sense pèrdua possible.
Algunes barraques han estat reconstruïdes i totes elles fan un
gran efecte. Potser per visitar la darrera de l’itinerari caldria
millorar el camí de pujada per facilitar-ne millor l’accés. Sort
que els joves veterans de la UEC tenen bona cama!

El terme de Castellolí té més de 160 barraques i
aquest itinerari, anomenat vermell, en presenta sis de caracte-
rístiques. Hi ha el projecte d’un altre itinerari, anomenat blau,
seguint construccions similars de pedra seca i en un altre
indret del terme. Ja ho esperem!

No solament és l’interès de la visita de les barrques en
si, sinó el valor humà i el servei que tingueren entre la nostra
pagesia i el canvi radical del terreny que s’ha produït i que
després de la davallada del cultiu del vi caigué en l’oblit i en
el domini insaciable de la botànica.

Transcrivim literalment la descripció que el díptic ens
presenta amb una claredat i precisió que ens mena a imaginar
el tarannà d’aquells pagesos senzills però destres en l’art de
treballar la terra i en aquest cas de la construcció de les barra-
ques per protegir-se de les vel.leïtats del temps. Diu així:

“LES BARRAQUES: En la construcció de les barraques es
buscava sempre l’economia, la senzillesa i la utilització de
materials sòlids però a l’abast. Sovint la configuració del ter-
reny ja condicionava la forma i la mida de la barraca. En la
seva construcció no hi participaven arquitectes, sinó que era
el propi pagès qui la construïa. Algunes de les barraques,
però, tenen un segell propi, ja que també hi va haver homes
especialistes a fer-les que van col.laborar en diverses construc-
cions.

La utilitat que tenien aquestes humils construccions
depenia en part de la seva dimensió. Servia per donar aixo-
pluc i resguardar-se del fred o de la calor, per guardar les
eines de treball, per posar la beguda en fresc, per fer la mig-
diada, per cuinar o preparar el menjar o, fins i tot, per estable
de l’animal amb qui compartien les feines del camp. Mai,
però, no va tenir voluntat de ser, ni de forma provisional, un
habitatge. Era senzillament un ajut a la dura jornada de tre-
ball.

Les barraques són els testimonis muts d’una gran
activitat agrícola. La fil.loxera va acabar amb el cultiu del
raïm, el bosc va acabar amb les vinyes i el pas del temps ens
ha privat de moltes barraques. Avui, amb el tractor que
escurça les distàncies i el temps de treball, les barraques han
perdut la seva funció. Són, però, testimonis d’una forma d’en-
tendre el treball diari, d’una certa qualitat de vida i d’una
manera de fer les coses amb amor i dedicació.

L’itinerari proposa la visita a algunes de les que que-
den escampades al terme de Castellolí. Totes són magnífics
exemplars de la construcció amb pedra seca i anar-les desco-
brint enmig del bosc és una autèntica sorpresa. El recorregut
comença i acaba a la font situada a la ronda de la Font i es
pot realitzar tot passejant amb un parell d’hores”.

Fins aquí l’encertat informe de l’Ajuntament de Cas-
tellolí. Els felicitem bo i desitjant que l’exemple inspiri acti-
tuds semblants a d’altres municipis.

LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

La Diada Nacional de Catalunya

Les poques activitats que encara es fan als nostres pobles, no deixen de ser
importants i representatives. A Igualada es fa lo just, però tampoc no hi ha mas-

sa participació; no hi ha massa emotivitat, ni convicció... Els temps han canviat, els
problemes de la gent són més concrets i sectorials, no es té present d’on venim, ni
qui som, però malgrat tot de moment vivim bé, i un dia de festa és això, festa, per gaudir-ne com ens
sembli bé, però ja no és reivindicativa...

Ara són els partits polítics qui també tenen l’obligació de preocupar-se de Catalunya, i esperem
que ho facin, és clar que últimament només han fet que donar una imatge no massa sèria i real del
que és Catalunya, però això s’ha de reivindicar el dia 1 de novembre, votant el partit que demostri la
seva capacitat de fer-ho. Serà el moment de valorar quin líder pot donar una millor imatge de Cata-
lunya, qui pugui donar una millor confiança a la gent del país i les seves institucions, i portar Catalu-
nya a ser un país de referència, a ser un dels millors, amb la participació del ciutadans/nes, i fer una
societat del benestar real, arribant a tots els àmbits, cosa que ara no passa... Treballant tots i totes de
cara a un millor futur, sense partidismes, sentint-nos orgullosos de viure a Catalunya.

El conferenciant de l’acte institucional de l’ajuntament, el catedràtic Enric Ucelay-Da Cal, posava
el títol de “Les causes perdudes: el 1714 dins la tradició del pensament polític europeu fins avui”. Bé,
caldria doncs que Catalunya ja no fos una causa perduda, i que tant a Europa com en tot el món, tots
els pobles puguin sentir-se lliures, en pau, i formant part d’aquesta gran col˙lectivitat globalitzada, i
fóssim un país en que es puguin realitzar totes les causes, dins del respecte a tothom, vinguin d’on
vinguin, però no oblidant el que ha estat i ha de ser Catalunya i que siguem capaços d’integrar-nos
tots en el treball conjunt, pel nostre futur, per aquest gran país i que ha de tornar ha ser-ho.

Els III premis d’Òmnium Cultural han estat bé, aquest any la trajectòria individual ha estat per a
Josep M. Torras i Ribé, així com el premi a l’entitat per al Ball de Faixes de Tous, que per cert, a mi em
va portar a recordar la meva joventut, quan també vaig participar en aquest ball. Em va sorprendre
agradablement que la major part dels seus components fossin noies... La resta de l’acte es va comple-
tar correctament amb les diferents actuacions, enhorabona!

Pel que fa a altres actes, també tenen la seva
importància: Les sardanes a la plaça de Cal Font, ERC
regalant senyeres per penjar al balcó i CIU fent la seva
ofrena floral a la Capella de la Verge de Montserrat,
patrona de Catalunya, oberta a tothom, i amb un
manifest molt clarificador... És clar que en tots aquests
actes encara no vàrem arribar a un miler de persones,
doncs molts érem repetits. On eren els altres 37.000
d’Igualada? Jo hi vaig ser... i tu?... i tu? 

No ho oblidem, Catalunya la fem tots plegats, per
tant no podem sentir-nos “passotes”, cal mantenir
vives les nostres arrels, la nostra memòria, perquè el tronc de l’arbre i les seves branques tinguin la
saba, la sang dels nostres avantpassats, i que puguem créixer i donar fruits per al futur dels nostres
fills, néts... i sempre, demostrant que som un poble que treballa en pau i s’esforça en fer bé les coses
de cada dia, amb il˙lusió i estimació a una terra de més de mil anys d’història. No ho oblidem mai, i
ensenyem-ho als nostres infants i joves, als d’aquí i als de fora, perquè tots es sentin a casa seva, a
casa nostra. VISCA CATALUNYA!! 

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
DIRIGITS A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR
Els cursos són subvencionats pel Servei d’Ocupació 

de Catalunya i el Fons Social Europeu

ESCOLA PIA D’IGUALADA
Pl. Castells, 10 - Igualada (08700)

Telèfon: 93 803 27 00

Generalitat de Catalunya

Servei d’Ocupació de Catalunya

UNIÓ EUROPEA

Fons Social Europeu

1 - Cuiner/a 
Cuina - Pastisseria - Manipulació d’aliments

(Amb la col.laboració del Gremi d’hostaleria i turisme de l’Anoia)

2 - Informàtica 
de l’usuari

Word - Excel - Access - Powerpoint - Internet
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El passat dia 18 d’agost va
morir a Barcelona la Sra.

Mercè Mir i Vilamajó, conegu-
da popularment com la Mercè
Llevadora. Les seves despulles
mortals foren inhumades al
Cementiri Municipal d’Iguala-
da l’endemà dia 19 d’agost.
Amb motiu del seu traspàs he
pensat que era oportú parlar
d’ella en aquesta secció: Perso-
natges.

Mercè Mir neix a Mollerus-
sa el dia 24 de setembre de
1915. Quan la nena tenia 9
anys la seva família passa a
residir a Igualada. Als 19 anys
es trasllada a Barcelona per
estudiar infermeria, i per
pagar els seus estudis té cura
d’una persona malalta. L’any
1935 va obtenir el títol d’infer-
mera, amb la qualificació d’ex-
cel.lent. Gràcies al Dr. Joan
Solà i Surís, que estava en el
servei de cirurgia del professor
Joaquim Trias i Pujol, la Mercè
va poder fer pràctiques a
l’Hospital d’Igualada. Aquí
amb les germanes Vedrunes:
Àngela, Antònia i Cristina, va
ser ajudant dels Drs. Vilalta,
Torrent, Botet i Solà.

Al mes de juliol de l’any
1936, gairebé totes les germa-
nes Vedrunes es veuen obliga-
des a abandonar l’Hospital i
cal suplir-les i fer permanèn-
cies, sense fer cas dels horaris.
A més, a mesura que els fronts
de combat s’anaven establint
a la franja del ponent català,
l’hospital anà acollint més
transeunts fins arribar al
col.lapse, en el moment en
que varen haver d’evacuar els
hospitals de Lleida. El personal
sanitari, entre ells la Mercè
Mir, acabà fent vida a l’Hospi-
tal. Una de les sales arribà a
acollir 40 afectats de tifus, als
quals calia atendre de la millor
manera possible, malgrat la
manca de medicaments
adients. També l’hospital d’I-
gualada hagué d’acollir tot un
col.legi de refugiats proce-
dents de Toledo, abans de pas-
sar-los a l’acolliment de diver-
ses famílies igualadines.

A partir del mes de gener
de 1939 les germanes Vedru-
nes tornaren a fer-se càrrec de
les tasques d’infermeria de
l’hospital. També els Drs. Vilal-
ta, Rodríguez, Botet i Solà
decidiren obrir una consulta a
la rambla Nova. Eren temps
difícils, amb una gran manca
de gent preparada, en els
quals la Sra. Mercè Mir es com-
binà els horaris per poder
atendre el consultori i l’hospi-
tal, i també anava a donar
injeccions a domicili i alhora
feia d’ajudant al Dr. Llambés
de Montmaneu, en les seves
intervencions quirúrgiques en
cases particulars.

Com Mercè Mir esdevé
llevadora

A causa de la influència de
la Sra. Angeleta Bisbal, una
llevadora conegudíssima i
molt popular i estimada a
Igualada, Mercè Mir segueix
els estudis d’aquesta especiali-
tat i n’obté el títol l’any 1941.
Aquest mateix any contrau
matrimoni amb Joan Xaubet i
Cerveró a l’església de l’Hospi-
tal. El matrimoni va tenir un
fill que de gran va seguir la
carrera de metge.

En la seva tasca de llevado-
ra Mercè Mir va adquirir una
gran popularitat entre els
igualadins i anoiencs. Durant
molts anys va treballar de for-
ma particular atenent les par-
teres a domicili. Sempre va
estar al servei de qui li dema-
nava, fossin rics o pobres.
Atendre a transhumans esde-
vingué per a ella una tasca fre-
qüent, ja sigui en un carro o
fins i tot sota el pont de Mont-
bui. Ella mateixa solia explicar
que la seva més gran satisfac-
ció era el deure acomplert.

Va exercir de comadrona a
la Clínica Boreal, que es va
fundar l’any 1953, i també
quan va passar a ser Clínica de
Sant Josep, en traslladar-se a
la torre de Cal Monets, l’any
1966, com també a l’Hospital
Comarcal i a la Mútua Iguala-
dina, on hi va haver el primer
part l’any 1974.

L’any 1949 va començar a
arribar la penicilina a casa nos-
tra, això va representar un
altre maldecap afegit a les tas-
ques que desenvolupava la
Mercè, ja que va ser la primera
en injectar aquest antibiòtic,
que en els primers temps calia
anar a cercar-lo a l’aeroport de
Barcelona, on el subministra-
ven només per dos dies. La pri-
mera penicil.lina s’havia d’in-
jectar cada tres hores. Els met-
ges recomanaven que no es
desatengués el servei i la
Mercè ensenyava a altres com-
panyes a posar les injeccions.

La Sra. Mercè Mir, fins a la
seva jubilació, l’any 1981,
atengué a igualadins i comar-
cans tant a domicili com als
centres sanitaris de la ciutat,

amb un gran afecte, dedicació
i professionalitat.

Ara explicaré algunes anèc-
dotes escrites per ella mateixa,
a mà, que he trobat a la
Biblioteca d’Igualada i que fan
referència a la seva professió
de llevadora.

El plat de la Llevadora
Explica que en el seu temps

les llevadores no tenien un
estipendi fix, cobraven la
voluntat. Doncs bé, gairebé en
totes les cases, el dia del
bateig del nounat es feia un
dinar amb tots els familiars i a
la taula hi havia un plat vuit,
on tots els convidats hi posa-
ven diners, que eren per la lle-
vadora. Per això se’n deia el
plat de la Llevadora.

La presentació de la
criatura al temple

També conta un costum
d’antany. Quan el nadó tenia
40 dies es feia la seva presen-
tació en el temple, seguint l’e-
xemple de Jesús i la Verge
Maria. Es procurava que la
presentació fós en divendres,
quan estava exposat el Santís-
sim Sagrament. La llevadora
portava l’infant en braços i la
mare es col.locava al seu cos-
tat. Feta la cerimònia de la
presentació de l’infant i de la
purificació de la mare, en arri-
bar a casa se celebrava l’esde-
veniment menjant xocolata
desfeta.

La Maternitat
Conta la Mercè la primera

vegada que va haver de portar
una criatura a la Maternitat.
Es presentà a ca l’Angeleta
una noia amb dolors de part i
a casa seva no volien la criatu-
ra. Doncs bé, la Sra. Angeleta
va ajudar a néixer l’infantó i
tot seguit la Mercè, amb el
nounat, va agafar un taxi per
a portar-lo a la casa de la
Maternitat de Barcelona, que
estava ubicada al carrer Rama-
lleras. Trucà a la porta i una
veu li respongué que deixés la
criatura al torn. Tot seguit li
preguntà com es deia la cria-
tura.

A aquestes criatures els
feien de dides unes noies molt

pobres que així tenien un
mitjà de guanyar-se la vida. 

Aquests nadons el nom
generalment ja el portaven
des del seu naixement però de
cognom els posaven: Expósito
o algun nom de sant com
Tomàs, Joan,_

Honors rebuts per la Sra.
Mercè Mir

El dia 16 d’abril de l’any
1986, la Junta Oficial d’Aju-
dants Tècnics, Sanitaris i Diplo-
mats d’Infermeria, li concedeix
el títol de Col.legiada d’Honor.

El dia 9 de setembre de
l’any 2000, la Sra. Mercè Mir,
va ser guardonada junt amb
altres personalitats amb la

Medalla d’Honor de la Ciutat
d’Igualada.

Missa en sufragi de la
seva ànima

Demà divendres dia 15 de
setembre, a les 8 del vespre, a
l’església parroquial de Santa
Maria se celebrarà una missa
en sufragi l’ànima de la Sra.
Mercè Mir i Vilamajó, una per-
sona entranyablement estima-
da a Igualada.

Magí Puig i Gubern

1.- Fonts d’informació: Instrucció: Dr.
Josep Ma Ustrell, Maria Teresa Miret i
Josep Ma. Torner.

Mercè Mir i Vilamajó (1915 - 2006)

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació
Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent
Subdirecció General de Formació de Persones Adultes

ESCOLA D’ADULTS VERGE DE MONTSERRAT
IGUALADA

VOLS MILLORAR LA TEVA FORMACIÓ?
AMB NOSALTRES POTS APRENDRE:

➢ A LLEGIR I ESCRIURE

➢ CATALÀ I CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

➢ ANGLÈS (DOS NIVELLS)

➢ INFORMÀTICA (A NIVELL D’USUARI)

➢ GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
(A DISTÀNCIA)

➢ PREPARACIÓ PER A LES PROVES 
D’ACCÉS A:

• CC.FF. GRAU MITJÀ

• CC.FF. GRAU SUPERIOR
(MATÈRIES COMUNS)

MATRÍCULA: A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE

ON SOM: AV. VERGE DE MONTSERRAT, 38-40
IGUALADA - TELF.  93.8043710

HORARI: DE 17 A 20 HORES 
DE DILLUNS A DIVENDRES



VIDA SOCIAL 14 de setembre de 200626

††††
EN RECORD DE

SALVADOR BALCELLS QUERALTÓ
RETORNÀ A LA CASA DEL PARE EL PASSAT DILLUNS DIA 11 

A L’EDAT DE 48 ANYS

A.C.S.

ELS SEUS ESTIMATS: ESPOSA, MARIA ROSA; FILLS, JORDI I ORIOL;
PARE, JOSEP; PARES POLÍTICS, CUNYATS, NEBOTS, COSINS I
ALTRES FAMILIARS VOLEM AGRAIR LES MOSTRES DE CONDOL
REBUDES EN L’ACTE DE COMIAT QUE TINGUÉ LLOC AHIR DIME-
CRES A L’ARXIPRESTAL BASÍLICA DE SANTA MARIA.

IGUALADA, SETEMBRE DE 2006 Funeraria anoia, sl. 

††††
En record de

SALVADOR BALCELLS QUERALTÓ

Els treballadors de les empreses Salma i Araipiasa 
volem expressar el nostre més sentit condol a la família i 

agraïm la confiança que ell havia dipositat en tots nosaltres.

Tot, gràcies al seu esperit emprenedor i 
a la seva professionalitat.

Sempre estaràs amb nosaltres.

Igualada, setembre de 2006

††††
Recordem

Josep M. Farrés i Vidal
Ha fet camí vers la vida eterna, 

el passat dia 9 després d’estar 62 anys entre nosaltres

La seva esposa Maria Junyent; fills Pep i Olga; i Jordi, els néts Lluc, Gil
i Tilda; germà Jaume, cunyada Aurora, nebots, cosins i tota la seva
família donem el més sincer agraïment a tots els que ens feu costat en
aquests moments de dolor i també per acompanyar-nos en el seu
comiat. Gràcies a tots.

Domicili del finat: Avinguda Barcelona, 19, 4t, 2n.
Igualada, setembre 2006

Serveis funeraris Anoia

††††
70è ANIVERSARI

El proper dia 18 se celebrarà 
a la Basílica de Santa Maria d’Igualada, 

a les 8 del vespre, 
una Eucaristia en sufragi 

dels compatricis immolats 
en la maltempsada del 1936.

La distància en el temps no minva 
el record dels familiars 

pel que fa a la seva presència vital.

Acabada l’Eucaristia tindrà lloc la cerimònia 
d’un respons a la cripta de la basílica.

Setembre de 2006

Baptismes 
Carme i Maria Vidal Torrents, filles de Joan i Carme; Isaac

Ferrer i Pericàs, fill de Jordi i Josefina. 

Matrimonis 
Daniel García Cruz amb Raquel Fernández Rosa. 

Defuncions 
Joan Sánchez-Fortuny García, de 75 anys; Victòria García

Pérez, de 81 anys; Josep Riu Caballé, de 77 anys; Luis Tirado
Parera, de 82 anys. 

Proclames matrimonials 
Ramon Palau de la Nogal amb Maria Sabaté Domenech,

Roger Marimon Farrés amb Maria Dolores García Arnedo,
Antoni Marcet Castelltort amb Maria Montserrat Martínez
Arcas.

Que parlin tots els silencis
per la llarga nit dels teus dies.

Les dones no oblidem a: 

María Mercedes P.G., 35 anys, Girona,
L.R.S., 40 anys, Granada

Dona de 42 anys, Donostia
Dona de 76 anys, Zaidin (Granada) 

K.N., marroquina de 35 anys, Roquetas de Mar (Almeria)
María del Carmen H.G., 44 anys, Cantagallo (Salamanca)

En el que va d’any ja en portem 69  

Com un degoteig constant
anem escrivint noms de dona

vingudes des del fons d’un silenci
que no volem callar per més temps.

Maribel



14 de setembre de 2006 VIDA SOCIAL 27

Ahir dimecres, a Santa
Maria, vàrem acomiadar

Ricard Segura i Alemany, als
76 anys, el darrer forner del
carrer de Sant Sebastià i expre-
sident del Gremi de Flequers
de l’Anoia. Va morir el dilluns
11 de setembre a Torredemba-
rra, on residia aquests darrers
anys. 

Malgrat que els que seguí-
em la seva llarga malaltia ja
prevèiem d’un dia a l’altre el
fatal desenllaç, és ara que no
el tenim, quan més ens dol la
seva absència. Perquè tots els
que l’hem conegut, sabem que
el Ricard Segura ha estat un
home bo, una persona noble,
sensible i d’una gran qualitat
humana, malgrat els múltiples
entrebancs que li ha deparat
la vida. 

Treballador incansable, ha
compartit primerament amb la
Nuri, i més endavant amb la
que ha estat el seu àngel de la
guarda en tot moment, la
Victòria, tot l’entusiasme i tota
la il˙lusió d’una voluntariosa
activitat Gremial, fins i tot més
enllà de la seva jubilació. 

Durant quaranta anys fou
el president del Gremi de Fle-
quers de l’Anoia, que ell s’en-
carregà d’organitzar i dinamit-
zar, i al capdavant d’un equip
de professionals forners, va
aconseguir convertir-lo en
mirall associatiu de Catalunya.
En Ricard Segura no s’aturava
davant de cap dificultat, ans al
contrari treballava amb deler
per superar-la.

La seva inquietud, el seu
zel, el van portar a materialit-
zar una colla d’iniciatives que
van ajudar a esperonar els
professionals d’aquest sector. I
va portar els tallers de pa a les

escoles i a les fires, i va fer del
Gremi de Flequers un habitual
col˙laborador d’ajuntaments,
clubs, entitats i associacions. 

Per això en l’hora del
desenllaç definitiu, és just
agrair-li públicament, tot l’es-
forç, generositat i dedicació
esmerçades, però per damunt
de tot, fer-li patent l’apreci i
l’estima per la seva bonesa,
amistat i grandesa. A reveure
Ricard! 

Lleonard del Rio i Campmajó

Ha mort Ricard Segura i Alemany
Durant 40 anys fou president del Gremi de Flequers de l’Anoia

El Moto Club Igualada està
de dol. Aquest dilluns ens

deixava Salvador Balcells, pilot
de motos d’asfalt del nostre
club. Estava aprofitant la jor-
nada festiva de l’onze de
setembre per entrenar al Cir-
cuit de Xest, quant després de
realitzar un tanda d’entrena-
ments, i quan ja estava dintre
del seu box descansant, el seu
cor va decidir deixar de bom-
bejar. Persona sempre vincula-
da al món del motor i amb
ganes de donar un cop de mà

per ajudar aquest esport. Prac-
ticant des de fa molts anys i
integrant del l’equip format
per Agustí Morera i Toni Fer-
rer, vigents sots-campions d’Es-
panya de resistència. Tot i així
ha trobat la mort practicant la
seva gran passió.

Des de Moto Club Igualada
lamentem la pèrdua d’aquest
gran pilot. Igualment volem
expressar el nostre recolza-
ment a la família en aquests
dies tan difícils.

MCI

Ens ha deixat Salvador
Balcells, pilot del Moto
Club Igualada

††††
En record de

RICARD SEGURA i ALEMANY
Ex-president del Gremi de Flequers de la Comarca de l’Anoia

La Junta Directiva i els agremiats lamenten la seva pèrdua 
i s’uneixen al dol de la família.

Igualada, 14 de setembre del 2006

††††
El senyor

RICARD SEGURA i ALEMANY
va morir el passat dia 11 a Tarragona, a l’edat de 76 anys

La teva esposa i els teus fills sempre et recordarem.

Igualada, 14 de setembre del 2006

El passat dia 8 de setembre
va morir, a l’edat de 72

anys, Jordi Torelló i Riba. L’en-
demà dia 9, a les 4 de la tarda,
es va celebrar a l’església
parroquial de Santa Maria la
cerimònia de comiat de cos
present, amb una molt nom-
brosa assistència de familiars i
amics que volgueren expressar
l’apreci que sentien vers el
difunt i el suport als seus fami-
liars.

Descendia en Jordi d’una
molt antiga i conegudíssima
família igualadina. Tenia mol-
tes qualitats humanes, desta-

quem-ne algunes: el seu amor
a la família, el seu caràcter
educat, respectuós, obert i
afable, el seu afany per saber,
per aprendre, per formar-se,
era un assidu alumne d’AUGA.

Que reposi en la pau dels
justos l’ànima d’en Jordi.
Rebin els seus familiars, espo-
sa: Isabel Enrich; fills: Jordi i
Marisa, Sara i Toni, Toni i
Mireia, Conxa, Ricard i Eva,
Francesc Xavier, néts, germans
i altres familiars, el testimoni
del més sentit condol.

Magí Puig i Gubern

Recordant 
Jordi Torelló i Riba

Demà divendres dia 15 de
setembre, a les 8 del ves-

pre, a l’església parroquial de
Santa Maria d’Igualada se
celebrarà una missa en sufragi
l’ànima de la nostra estimada

Mercè Mir i Vilamajó, la Mercè
Llevadora, guardonada amb la
Medalla de la Ciutat i que va
morir a Barcelona el passat 18
d’agost. 

Demà, missa en sufragi
de la llevadora Mercè Mir 

Ricard Segura amb les pubilles del Gremi de Flequers (Novembre de 2004)

PROFESORA NATIVA, LICENCIADA 
CON EXPERIENCIA DA 

CLASES DE INGLÉS
DE TODOS LOS NIVELES.

CLASES EN GRUPO O PARTICULARES

Interesados llamar a ELENA 93 804 46 19
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La Biblioteca de Piera aco-
llirà, del 19 de setembre a

l’11 d’octubre, una exposició
que recull 20 anys d’història
de les corals pierenques Xicoi-
ra i Tríola. La inauguració
tindrà lloc dimarts vinent, a les
7 de la tarda, i tot seguit hi
haurà una xerrada sobre la
tasca d’aquestes dues corals.
L’any 1985 va néixer la Coral
Infantil Xicoira de la mà de na
Maria Escolà i Cases, na Mont-
serrat Escolà i Cases i en Jaume
Fons i Esteve. Cinc anys més
tard es va fundar la Coral
Juvenil, que després prendria
el nom de Coral Tríola. L’expo-
sició vol mostrar el camí recor-
regut al llarg d’aquest 21 anys,
de concerts, de trobades, d’in-

tercanvis,... i el camí que enca-
ra queda, els projectes futurs,
la tasca pedagògica... Vol ser
també punt de trobada per
totes aquelles persones que hi
han participat i col˙laborat
alguna vegada i punt d’inici

per aquells que els agradi can-
tar i fins ara desconeixen
aquesta entitat de Piera. 

“El cant és l’ànima dels
nostres cors”.

A la Biblioteca de Piera, 20 anys de les
Corals Xicoira i Tríola

Avui dijous, a les 8 del ves-
pre, s’inaugura a la sala

d’exposicions Gaspar Camps
una mostra de dibuixos de
Teresa Riba, que es podrà visi-
tar fins al 14 d’octubre.

Segons l’artista, “el dibuix

és el moment màgic on captar
el gest, la mirada, l’instant que
pot ser etern mentre la teva
mirada aguanti la seva, men-
tre en aquell gest hi veus el
seu abans i el seu després”.
Amb aquesta mostra de dibui-

xos l’escultora ens acosta a
aquesta particular visió del
dibuix; un gènere artístic de
vegades menystingut, però
d’una importància cabdal dins
el procés creatiu de tot artista.

Els dibuixos de Teresa Riba a la sala
Gaspar Camps

La sala d’exposicions de la
Biblioteca Central d’Iguala-

da acull, del 15 de setembre al
3 d’octubre, una mostra amb
els treballs presentats al 4t
concurs fotogràfic European
Balloon Festival.

Són imatges impactants i
suggeridores de globus

inflant-se o sobrevolant el cel
d’Igualada, gràcies a l’esforç
dels pilots per enlairar-los.
Aquestes fotografies ens mos-
tren l’ambient viscut durant
l’European Balloon Festival i
ens ensenyen una visió aèria i
inèdita de la ciutat. Són imat-
ges vistoses i coloristes, capta-

des per l’ull artístic de molts
aficionats a la fotografia i als
globus aerostàtics.

L’exposició s’inaugura
demà divendres, a les 8 del
vespre, i està organitzada per
l’Ajuntament d’Igualada i l’A-
grupació Fotogràfica d’Iguala-
da.

A la Biblioteca Central, obres del 4t concurs
fotogràfic European Balloon Festival

Del 16 de setembre a l’1
d’octubre, a la sala d’expo-

sicions Ramon Godó de l’Agru-
pació Fotogràfica d’Igualada,
Carles Verdú Prat mostra una
trentena llarga de fotografies
d’un viatge a l’Índia, en les

quals ensenya d’una manera
crua aquella realitat.

El fotògraf treballa sobre
suport analògic i monocròmic,
a l’optar per eliminar el color.
Potencia indirectament totes
les textures, formes i contras-

tos que evidencien una forma
personalíssima de veure i viure
el viatge.

La mostra s’inaugurarà dis-
sabte, a les 8 del vespre.

Carles Verdú exposa fotografies de
l’Índia a la sala Ramon Godó

L’Agrupació Cultural i Recre-
ativa de Vilanova del Camí

ja té a punt una nova edició
del Concurs de Pintura Ràpida.
Aquest any, es celebrarà la
vint-i-setena edició del certa-
men, que aplega cada any a
artistes anoiencs i també de
comarques veïnes. Serà el dia
24 de setembre i com ve sent
habitual els participants con-

correran en dues modalitats:
adults i infantils. 

Pel que fa als premis hi
haurà cinc per als primers clas-
sificats adults, d’entre 200 i
800 euros. També hi haurà tres
premis infantils, un premi al
millor concursant local i un
altre al millor artista jove,
d’entre 15 i 21 anys. El concurs
compta amb la col.laboració

de l’Ajuntament vilanoví i Cai-
xa Penedès. A més a més es
concediran trofeus cedits tam-
bé per Caixa Catalunya, La Cai-
xa, Excavacions Vila-Camí i
Foto Valentí.

Concurs de Pintura Ràpida 
de Vilanova del Camí

TAULELL D’EXPOSICIONS

* A la Biblioteca Central (vestíbul), “Prohibit llegir Love-
craft”. Fins al 26 de setembre.

* A la sala d’exposicions La Talaia, treballs dels alumnes
del taller de labors. Fins al 10 d’octubre. 

* A l’Aula de Cultura Caixa Penedès, pintures a l’oli de
Carme Ros. Fins al 24 de setembre. 

* Al vestíbul del Museu Comarcal de l’Urgell (Tàrrega) i a
Cal Talaveró (Verdú), Sanahuja presenta “Teatre al
carrer”. Fins al 24 de setembre. 

* A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Clara-
munt, “Indonèsia: biodiversitat de colors”, col˙lecció
fotogràfica del vilanoví Marc Abril. Fins al 17 de setem-
bre.

* A la Biblioteca de Piera, exposició retrospectiva de la
Coral Xicoira i la Coral Tríola. Del 19 de setembre a
l’11 d’octubre. (S’inaugura dimarts, a les 7 de la tarda).

* A la sala d’exposicions Gaspar Camps, dibuixos de Tere-
sa Riba. Del 14 de setembre al 14 d’octubre. (S’inaugura
avui, a les 8 del vespre).

* A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada,
treballs presentats al 4t Concurs fotogràfic Europe-
an Balloon Festival. Del 15 de setembre al 3 d’octubre.
(S’inaugura demà divendres, a les 8 del vespre).

* A la sala d’exposicions Ramon Godó, de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada, fotografies de Carles Verdú
Prat. Del 16 de setembre a l’1 d’octubre. (S’inaugura dis-
sabte, a les 8 del vespre).

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

SOM FABRICANTS

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

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:
FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança

ANGLÈS
Professor nadiu i diplomat

EXPERIMENTAT, AMB MÉS DE 25 ANYS
Classes per a directius, adults i joves.

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

IGUALADA 93 803 74 57
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FUTBOL SALA
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HANDBOL

Els equips
Proinosa Igualada HC:

Oriol Bargalló, David Cáceres,
Sergi Montferri, Jordi Bargalló
i Edu Fernández. També van
jugar Eloi Gaspar i Jordi
Raventós.

CH Grup Lloret: Jordi
López, Ivan Tibau, Marc Tibau,
Jordi Guillén i José Martos.
També va jugar Pelicano i
Manel Garcia.

Gols: 0-1 Marc Tibau (m.
5), 1-1 Jordi Bargalló (m. 8), 1-
3 José Martos (m. 22), 2-2 Jor-
di Bargalló (m. 46) i 2-3 Jordi
Guillén (m. 47).

Àrbitres: Galán i Piernas.
Van tenir una mala actuació al
llarg de tot el partit. Un any
més es repeteix la mateixa
situació, és a dir es milloren i
es reforcen els equips però el
tema arbitral no millora i els
rendiments són realment pri-
mitius.

Inesperada derrota del
conjunt igualadí, que va caure
a les Comes davant el CH Grup
Lloret, equip que ha incorpo-
rat tres nous jugadors, els ger-
mans Tibau i José Martos, amb
l’objectiu de no haver de patir
per aconseguir la permanència
de categoria. L’Igualada no va
poder disposar del jugador
Busquets que serà baixa per
sanció fins a l’octubre.

El partit que va ser seguit
en directe per uns 350 aficio-
nats, semblava ben encarrilat i
des del començament ja es va
disposar d’ocasions de gol.
D’altra banda els rivals que
comptaven amb una plantilla
molt veterana, van desplegar
el seu joc de controlar la bola i
aprofitaven bé les opcions que
tenien. Cal destacar la bona
actuació de Jordi Bargalló que
va salvar l’equip igualadí d’u-
na derrota més àmplia.  JV

OK Lliga

L’Igualada comença amb
mal peu
Proinosa Igualada HC, 2 - CH Grup Lloret, 3 

El cap de setmana passat, de
divendres a diumenge, es

van disputar al pavelló de Les
Comes  els partits correspo-
nents al XXVIè Torneig d’Ho-
quei Base “Ciutat d’Igualada”,
amb les classificacions
següents.

Pre-benjamins: 1r Igualada
HC “A”, 2n CE Vendrell, 3r CP
Vilanova, 4t Igualada HC “B”.

Benjamins: 1r Igualada

HC, 2n CE Cornellà, 3r CP Sit-
ges, 4t HC Piera.

Infantils: 1r CH Caldes, 2n
Igualada HC “A”, 3r CP St.
Josep St. Sadurní, 4t Igualada
HC “B”.

Alevins: 1r Igualada HC
“A”, 2n Igualada HC “B”, 3r C
Vilassar Hoquei, 4t. Mollet HC.

Juvenils: 1r FC Barcelona,
2n Igualada HC “A”, 3r CP Vic,
4t Igualada HC “B.

Classificacions del XXVIè
Torneig d’Hoquei Base
“Ciutat d’Igualada”

Diumenge comença una
nova temporada esportiva

al Club Handbol Vilanova,
amb la disputa dels primers
partits de pretemporada a Can
Titó.

L’equip Cadet, entrenat
enguany pre l’ex jugadora de
1a Nacional, Jessica Manzano,
jugarà a partir de les 11 del
matí davant el Molins de Rei.
Les juvenils, sota les ordres de
Santos Maturana, s’enfrontarà
també al Molins de Rei, a par-
tir de les 12.30.

Sota el lema “Fem créixer
l’handbol”, el Vilanova Ull
Blau, amb junta i il.lusions
renovades, està treballant des
del passat mes de juliol per
complir al peu de la lletra els
requisits indispensables que
garanteixin un bon treball de

base i l’increment dels seus
equips federats.

El Club compta amb un
gran patrocionador i amb un
excel.lent equip d’entrena-
dors. Santos Maturana i Jessica
Manzano treballaran colze a
colze amb Sandra Rodriguez
que farà les feines de coordi-
nadora de base i de recolza-
ment a l’entitat.

Aquest estiu, a més a més,
la Noèlia, la Judit, la Maria, la
Sílvia, la Lídia i l’Anna de l’e-
quip Juvenil, han aprovat el
curs de monitor esportiu.
Aquest fet, permetrà un any
més, poder garantir la conti-
nuïtat de l’equip de formado-
res.

Són sens dubte, bons indi-
catius per començar amb bon
peu la temporada i per asse-

gurar, de nou, el creixement
d’aquest esport tan arrelat a
Vilanova entre les fèmines i
que tant prestigi ha donat al
club i al municipi.

Després de quinze dies
d’entrenaments, diumenge es
preveu el primer test. A nivell
esportiu, tant les cadets com
les juvenils estrenaran catego-
ria. La joventut de les jugado-
res haurà de ser suplerta per
grans dosis de motivació, i per
capacitat de treball i bon joc.
De fusta no els en falta a cap
dels dos equips.

L’entitat espera la presèn-
cia de públic a la grada, un
factor més indispensable per
donar caliu i encetar positiva-
ment la temporada.

Núria Fàbregas

El Vilanova Ull Blau 
“Fa créixer l’handbol”

L’equip de la UD Villalba que
aquesta temporada militava

a la 1a Divisió d’honor catala-
na es va veure sorpresa pel
conjunt de la Policia de la
Catalunya Central.

El partit va tenir tots els
ingredients per gaudir d’una
bona matinal.

En el minut 4 els locals
aconseguien el primer gol, sor-
prenent amb un ràpid contra-
atac als visitants; jugada per la
dreta que culminava amb gol
per l’esquerra.

L’equip blanc i negre que
en aquesta ocasió vestia de
vermell per semblança amb
l’equipament del rival, va
començar a jugar dominant.
Llorenç va desaprofitar tres
jugades de gol, per ben poc. El
domini era altern i quan falta-
ven tres minuts per acabar la

1a part, Iesco perd la pilota a
mig camp i el Villalba puja el
2-0 al marcador, arribant així
al final de la 1a part.

A la represa la mateixa
tònica, domini altern i jugades
de gol per ambdós equips. Al
minut 14 jugada d’estratègia
del conjunt policial: recull el
porter Dani Zapata i acollint-
se a la nova normativa UEFA
passà a mans de mig camp,
recull Llorenç dispara un xut
que sorprèn al porter local i
deixa el matx en empat a dos
gols.

L’equip local va apretar de
valent fent lluir tres vegades al
porter blanc i negre, i quan
més dominava, Simón en juga-
da dins l’àrea canvia la pilota
de peu i dispara amb la dreta
al mig de l’esquadra de la por-
teria local, establint el 2-3.

Quan faltaven dos minuts per
acabar els locals van diposar
d’una bona ocasió per empa-
tar però la pilota va picar al
travesser.

Van jugar pel conjunt del
CEPCC: Dani Zapata a la porte-
ria, feia un any que no jugava
i va estar molt segur. Ricardo i
Jordi Moreno ex Penya Madri-
dista, molt bé. Iesco i Llorenç
com Simon i Perarnau van
complir les expectatives.

El proper partit d’aquest
equip serà el dia 29 a les
Comes, a les 10 del matí
davant la Guàrdia Urbana de
Barcelona (futbol 11); en fut-
bol sala participaran PL Santa
Coloma de Gramanet, PL Hos-
pitalet de Llobregat i per con-
firmar PL de Saragossa.

JP

Gran partit
UD Villalba, 2 - CEPCC, 3

El passat 5 d’agost es va cele-
brar la primera Aquatló de

Sitges. La participació, propera

als 115 inscrits, va patir moltes
baixes en el transcurs de la
secció de natació, ja que la

mar estava molt remenada, i
només van acabar 88, entre
ells l’igualadí Aleix Carbonell,
que va ser 45è amb un temps
de 53’11 minuts.

La secció de natació, inicial-
ment de 2 voltes de 500 m, va
resultar de quasi 750 m per
motiu de la disposició de les
boies, mentre que les de
córrer es van dur a terme pel
passeig de Sitges, davant la
curiositat d’un nombrós
públic, al coincidir la cursa
amb l’hora de platja.Aquest
diumenge hi ha la triatló de
Vilanova. Esperem que el
temps acompanyi...

Aleix Carbonell va participar a la 1a
Aquatló de Sitges

MARCEL CLARAMUNT
• LLOGUER DE COTXES I FURGONETES 

SENSE CONDUCTOR 
• TALLER DE REPARACIONS
• VENDA DE MOTOCICLETES DE 50cc i 125cc
• SERVEI OFICIAL MICROCAR

Av. Àngel Guimerà, 9 - IGUALADA
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39 

Fax 93 803 01 79 - Tel. mòbil 639 37 31 87



GOLF

TENNIS TAULA

Els palistes del Club Tennis
Taula Igualada van aconse-

guir endur-se el trofeu de la
Festa Major de Vilanova del
Camí. Tot i que el club vilanoví
va arribar fins a la final, els
igualadins van aconseguir fer-se
amb el títol després de guanyar
per un ajustat 3 a 4. Ambdós
equips van arribar a la final des-
prés de desfer-se dels altres dos
conjunts que participaven al
trofeu: el Montbui i el Collbató. 

A la primera partida, Ber-
nat López va aconseguir el
punt d’avantatge pels locals,
però a la segona individual els
igualadins van empatar i van
deixar clar que la victòria seria
força renyida. De fet, els igua-
ladins van fer tres punts conse-
cutius i van situar-se, després
de la partida de dobles amb
un clar 1 a 3. Els vilanovins
Bernat López i Matias Blanco
van aconseguir remuntar el

marcador amb dues victòries,
també consecutives: amb un
resultat 11-9, 11-9 i 11-6 a la
primera i 11-8, 11-1, 9-11 i 11-
3, a la partida que fixava l’em-
pat a 3. 

Al final, però, l’igualadí
Alcoberro va decidir l’encontre
i va anotar el darrer punt, que
donà als igualadins la victòria
del trofeu.  

Resultats dels altres partits
disputats al trofeu: En el partit
de semifinals entre el Vilanova
del Camí i el Santa Margarida
de Montbui el resultat final va
ser de 4 a 1, a favor dels vila-
novins. Els resultats de les par-
tides foren: Individual Bernat
López- Joaquim 11-11, 11-9,
12-10, 11-9. Individual Manuel
Suero- Juan 5-11, 9-11, 7-11.
Individual Matías Blanco-
Morente 11-5, 8-11, 11-7, 11-5.
Dobles: López-Suero davant
Joaquim-Juan 11-5, 4-11, 12-
10, 11-8 

Individual Bernat López-
Juan 9-11, 11-5, 9-11, 11-9, 11-
7

En el partit de semifinals
entre l’Igualada i el Collbató el
resultat final va ser de 0 a 4,
favorable als igualadins.

Per la seva banda el Mont-
bui i el Collbató van disputar-
se el tercer lloc del campionat,
que finalment van aconseguir
els montbuienc després de
vèncer per 4 a 1.

MOTOR
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Amb organització de Moto
Club Igualada es celebrarà

el proper dia 24 de setembre
la XVII edició de la Pujada en
Costa a les Maioles, la més
mítica prova de les que es
celebra a la comarca de l’A-
noia. 

La darrera edició de “Les
Maioles” es va celebrar l’any 92,
amb victòria del pilot andorrà
Joan Vinyes (Osella BMW) que
amb un temps de 3:02:40, man-
té el rècord de la pujada.

La dificultat d’organització
d’aquest tipus de proves, les
més complexa de les que orga-
nitza Moto Club Igualada, va
ser el motiu que la Junta
Directiva d’aquesta entitat
decidís en el seu moment
renunciar a aquesta prova.
Però l’empenta i la il.lusió de
la secció d’automobilisme del
Moto Club que va impulsar

Jordi Macià, farà possible recu-
perar aquesta emblemàtica
prova que es va disputar per
primer cop l’any 1964, amb
victòria de Joan Fernàndez
(Porsche 2000) amb un temps
de 4:11:23.

La prova es disputarà en la
carretera BV-1031 d’Igualada a
Prats de Rei des del punt qui-
lomètric 14,100 al 8,400 amb
una longitut total de 5,700

metres, a partir de les 09:30,
hora que es disputarà la pri-
mera pujada d’entrenaments
cronometrats. La primera
màniga de cursa està prevista
per les 12:30 i el repartiment
de premis es celebrarà a les
16:30 a “Les Comes”.

La presentació de la prova
està prevista per al dia 19 de
setembre a les 8 de la tarda a
l’Hotel Ciutat d’Igualada.

La Pujada en Costa a Les Maioles
escalfa motors
La mítica prova es retorna després de 14 anys i 
portarà el nom de Memorial Jordi Macià, 
que va ser l’impulsor de la secció automobilista del MCI

MAQUINÀRIA I EQUIPAMENT D’HOSTALERIA

C/ Llacuna, 50 - Tel./Fax: 93 803 67 74 - Mòbil 616 11 23 40
08700 IGUALADA

Caixa Registradora Electrònica

El Club Tennis Taula Igualada guanya el
Trofeu de Festa Major organitzat pel
club vilanoví

El passat dia 10 de setembre,
al camp de Bellpuig, va

tenir lloc la cloenda del III Cir-
cuit Infantil Blautec. Van parti-
cipar una vintena de nens i
nenes d’entre 3 i 14 anys, xifra
habitual de les cites ja disputa-
des a Sant Jaume, Manresa o
Bellpuig. 

En aquesta ocasió, a part
del concurs d’approach (cops
d’aproximació) i el concurs de
putt (cops a green), dividits en
grups de nens segons les seves
edats, també hi va haver-hi el
tradicional de l’última jorna-
da, campionat de pares i fills,
al que s’hi va poder afegir a
participar algun membre més
de la família, així que aquesta
jornada va prendre el caràcter
més lúdic i familiar possible. 

Després de la prova, es va
entregar un trofeu recordatori
i obsequis a tots els nens i
nenes participants, deixant en
un segon pla la classificació
obtinguda i ressaltant l’am-
bient lúdic i d’aprenentatge
que hi ha hagut durant tot el
circuit així com el caire festiu
de la jornada. A més, el patro-
cinador del circuit, l’empresa
igualadina Blautec, va
instal.lar dues piscines que van
refrescar a tota la mainada,
després de la jornada golfísti-
ca i abans de compartir taula
amb tots els assistents a la
prova i els seus acompanyants.

Un any més, després d’a-
questa prova i amb una de les
fortes apostes del club per
familiaritzar aquest esport del
golf des de la base per a nous

jugadors i complint l’objectiu
d’arribar al major nombre de
gent possible per anar
ampliant la família de l’Anoia
Golf Club, es passa un balanç
més que positiu, tant per a
l’Anoia Golf Club com per al
patrocinador Blautec, tant per
la participació com per la satis-
facció mostrada pels joves
jugadors, de ben segur que
tindrà una propera edició, la
quarta, per la propera tempo-
rada 2007. 

Pel que fa a l’activitat del
club, torna aquest cap de set-
mana 16 i 17 de setembre amb
el circuit de golf amb la penúl-
tima prova al camp gironí de
l’Empordà Forest de Gualta. 

Després de les sis primeres
proves del circuit, les classifica-
cions provisionals estan de la
següent manera. En handicap
inferior (fins a 18,4) lidera la
classificació David Perona amb
181 punts seguit de Manel
Munné amb 178 i Cinto Llanas
amb 177. En handicap mig (de
18,5 a 28,4), Ferran Perona
amb 166 punts, destaca per
sobre Xavier Carner amb 165 i
Nil Munné amb 162. En handi-
cap superior (més de 28,5)
Àlex Llanas amb 190 punts
encapçala la classificació
seguit de Ricardo Fuentes amb
189 i Jordi Fernández amb
172. Pel que fa a la categoria
femenina lidera la classificació
Àurea Libori amb 157 punts,
seguida per Celeste Graells
amb 149 punts i per Núria
Benet amb 130. 

Es tanca el III Circuit
Infantil Blautec a Bellpuig
i torna el circuit de golf
de l’Anoia Golf Club 

MATRÍCULA OBERTA 06-07
Places limitades

Dep. de DANSA:
(Possibilitats d’exàmens a THE ROYAL ACADEMY OF DANCE)

DANSA RÍTMICO-SENSORIAL
DANSA CLÀSSICA
DANSA CONTEMPORÀNIA
DANSA JAZZ
FLAMENC
HIP HOP  •  BREAK
CLAQUÉ
BALLS DE SALÓ
SALSA...

Dep. de MÚSICA:
(Possibilitats d’exàmens a THE ROYAL ASSOCIATED BOARD
OF MUSIC)
LLENGUATGE MUSICAL - PIANO - CANT

Estudi de Dansa i Expressió dell’ARTE
C/ Esquiladors, 35 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 804 3081 
E-mail: estudi@estudidellarte.com - www.estudidellarte.com
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EXCURSIONISME

Després d’un llarg parèntesi
motivat per l’època

estiuenca, amb les seves calors,
les vacances i la festa major,
els veterans del CE Uecanoia
reprenem les sortides matinals
i quinzenals dels dijous. El 7 de
setembre iniciàrem el nou
calendari d’excursions amb
una ruta per les barraques de
pedra seca (itineari vermell) de
Castellolí, on ens aplegaram
26 excursionistes (ens congra-
tulem de veure alguna cara
nova als qui donem la benvin-
guda), amb la coordinació de
Mateu Sabater, Joan Marimon
i qui signa.

Del fulletó editat per l’A-
juntament de Castellolí en
remarquem: “Aquest itinerari
proposa la visita a sis barra-
ques de les més de 160 que
queden escampades per tot el
terme de Castellolí. Totes són
magnífics exemplars de la
construcció amb pedra seca i
anar-les descobrint enmig del
bosc és una autèntica sorpre-
sa. El recorregut, situat a la
zona dels Marges, comença i
acaba a la font situada a la
ronda de la Font zona sud-est
del nucli urbà) i tot es pot rea-
litzar sencer en més o menys
dues hores, caminant normal-
ment tot gaudint del paisatge.
Les barraques són els testimo-
nis muts d’una passada activi-
tat agrícola. La fil.loxera va
acabar amb el cultiu del raïm,
el bosc ha acabat amb les vin-

yes i el pas del temps ens ha
privat de moltes barraques”.

Després d’una prolongada
pujada i de passar per la
barraca de l’olivar del Maties
s’arriba a la Creueta, situada
sobre una roda de molí, que
indica el límit entre les finques
de Cal Jaume Brugués i Cal
Muset. Diu la tradició que un
cop davant seu, cal posar al
cap i als braços de la creu, un
branquilló de romaní. Nosal-
tres així ho fem.

Es passa poc després per ca
la Marieta gran i ca la Marieta
petita, aquesta darrera acura-
dament restaurada. Aquí,
voluntàriament, abandonem
la ruta, molt ben senyalitzada
amb pilons de fusta amb  sen-
yals vermells, i fem una petita
marrada per arribar fins a cal
Masover, a cal Jaume Brugués i

a les restes de l’antic castell
d’Aulí, ja  visitat en altres sor-
tides on tot gaudint del bon
panorama hi esmorzem.

Anem a cercar altre cop el
bosc per retrobar-nos amb la

ruta senyalitzada que ens por-
ta ara a les barraques dels
Marges petita i dels Marges
gran, aquesta darrera la més
gran del terme, amb 15 m. de
perímetre exterior. L’any 2005
es va restaurar ja que unes
nevades l’havien malmès. Ens
hi fem la foto de rigor.

Finalment, i per uns sen-
ders ben bonics, s’arriba a la
del camí cal Barracot, una de
les poques barraques de plan-
ta quadrada i que està recol-
zada en un marge.

Bonica excursió que reco-
manem a tothom, i que per-
met veure de prop aquestes
senzilles construccions que
eren, en altra època, un ajut a
la dura jornada de treball.

Text i foto: Joan Mollà

Veterans del Club Excursionista Uecanoia

Ruta de les barraques de pedra seca de Castellolí

Els veterans al costat de la barraca dels Marges grans

Pel diumenge 24 la Colla
Excursionista Òdena Mati-

nera organitza una excursió a
Núria; la comitiva sortirà des
de la plaça Major d’Òdena, a
les 7 del matí amb cotxes par-

ticulars fins a Queralbs des
d’on es pujarà caminant fins a
Núria. Cal portar l’esmorzar i
el dinar, tot i que hi ha servei
de restaurant.

La Colla Excursionista
Òdena Matinera organitza
una sortida a Núria

INICI DEL CURS: 2 D’OCTUBRE
HORARIS DE CLASSE

Els dilluns de 10 a 12 del matí
Els dimarts de 4 a 6 i de 7 a 9 del vespre

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
A PARTIR DEL 12 DE SETEMBRE

Dimecres, de 6 a 8 de la tarda
Plaça de l’Ajuntament, 12, 1r.

Tel. 93 803 28 37
durant el mes de setembre i a partir de l’octubre en horaris de classe

o bé truca’ns als Tels. 93 803 44 60 o 93 803 37 71
els dilluns, dimarts i dimecres d’11 a 1 del matí

Igualada, curs 2006-2007

Car Service

Mecànica
Electricitat
Electrònica

TALLERS FERMI VALLS, S.L.

C/ Alemanya, 33 nau 3 - IGUALADA
Tel. 93 803 10 78
Fax 93 804 02 38

E-mai.fermivalls@telefonica.net
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ATLETISME

El passat 3 de setembre, diu-
menge, es disputava a Sant

Llorenç d’Hortons la 10a edi-
ció de la Cursa Popular de la
Vinya,  sobre un recorregut de
10 km. mixte urbà i natural.

Del CAI hi van participar 6
atletes que van tenir una bri-
llant actuació global, sobresor-
tint la magnífica 3a posició
general assolida per Albert
Ferrer, amb un temps de
38’38”3, entrant a continuació
els germans Joaquín Grados,
20è amb 44’06”9, i Camilo
Grados, 22è amb 44’16”5- 

del Club Atlètic Igualada
seguia Ricard Jiménez amb
49m. 00 seg. 84è, Josep Martí
amb 52m. 06 seg. sent 169è i
Francesc Torres amb 1h. 04m.
16 seg.

L’atleta de la UEC Anoia
Jordi Reixachs va entrar 79è
amb 51m. 45 seg. 

El guanyador absolut va
esser Andrés Acuña —Fila
Domingo Catalán— amb
36’47”7, seguit d’Albert López
—A.A. Catalunya/UBAE—
segon amb 38’13”1. 

Albert Ferrer del CAI, 3r a
la  Cursa de la Vinya, de
St. Llorenç d’Hortons

El dissabte 9, es va dur a ter-
me a la població càntabra

d’Oruña de Piélagos, la 15a edi-
ció del Campionat d’Espanya de
Mitja marató (21.097 m.), con-
juntament amb la Media Mara-
tón del Bajo Pas, i amb l’orga-
nització de la Federació Cànta-
bra d’Atletisme, i el Club Depor-
tivo Oruña - Bajo Pas.

Entre els atletes capdavan-
ters de l’especialitat a nivell
estatal, hi van participar l’atleta
del CAI Noemí Moreno, que va
assolir una meritòria 13a posició
en categoria Sènior, i 18a en la
classificació general femenina

de la prova, amb un gran regis-
tre d’1h24m09s, el seu millor
registre d’enguany en la prova,
en el seu debut al campionat
estatal de mitja-marató.

El guanyador i campió esta-
tal va ser l’atleta africà del CCM
Rayet Guadalajara James Moi-
ben amb un important registre
d’1h.04m.28s. en fèmines es va
imposar Yesenia Centeno —
València Terra i Mar— amb
1h.14m.; la primera catalana va
ser la manresana Meritxell Cal-
duch —Fila Team— amb
1h.19m.07s.

Noemí Moreno del CAI, 
13a Sènior al Campionat
d’Espanya de mitja marató 

En aquest cap de setmana de
tres dies hi ha hagut diver-

ses competicions en què han
participat els triatletes iguala-
dins, que defensen els colors
del Club Atlètic Igualada i
reben suport de Petromiralles
en material.

El dilluns dia 11 va tenir lloc
el triatló de Sant Vicenç de Cas-
tellet, del qual parlarem en
properes edicions. Els dies 9 i
10 es van disputar dues proves
en el mateix escenari: la boni-
ca i tranquil.la platja del Prat
de Llobregat, amb una organit-
zació impecable.

El dissabte dia 9 va dispu-
tar-se el 3er Aquatló del Prat,
prova combinada que inclou
2.5 km de córrer, 1.000 m de
natació (amb fortes onades) i
2.5 km de córrer per acabar.
Amb 64 participants, hi partici-
paren les igualadines Anna

Just (52’55’’, 56a general) i
Marisol Oliva (1h 02’04’’, pri-
mera veterana). 

Van guanyar la prova Fran-
cesc Godoy (CN Barcelona
33’42’’) i Laura Díaz (CN Reus
Ploms 40’26’’); és una prova
que afavoreix als bons neda-
dors.

El diumenge dia 10 va dis-
putar-se la Xa edició del Triatló
del Prat, distància sprint (750
m natació, 20 km ciclisme, 5 km
cursa a peu). Com que era
Campionat de Catalunya per
categories cal destacar que
Albert Moreno i Molins es va
proclamar campió de Catalu-
nya en categoria cadets. En
aquesta ocasió foren quatre els
participants del Club Atlètic
Igualada, que varen quedar
com segueix: Albert Moreno
39 (2n cadet i 9è absolut en el
segment de córrer) amb 1h

13’58’’, Josep Cantero 82è (4t
veterà) 1h 19’39’’, Jordi More-
no 719è (5è veterà) 1h 20’15’’ i
Oleguer Suñé  133è (14è
veterà) 1h 27’45’’. Van haver-
hi 185 participants.  Les mar-
ques en natació també van ser
dolentes a causa del mal estat
de la mar, però en bicicleta la
majoria de participants va
superar els 35 km/h en un cir-
cuit completament pla, igual
que el d’atletisme. Els guanya-
dors foren Carles Gil (CN Mijas)
amb 1h 04’ i  Núria Miró (CN
Reus Ploms) amb 1h 14’25’’.

Us recordem que per al pro-
per mes, concretament el diu-
menge 15 d’octubre, està pre-
vist dur a terme una nova edi-
ció del Campionat Comarcal de
Triatló dirigit a nens/nenes i
joves. Properament en dona-
rem més informació.

Dissabte dia 2 de setembre
va tenir lloc la 21a edició

de la competició de triatló més
antiga de les terres catalanes:
el Triatló de Catalunya, que se
celebra a la bonica població
capital del Pla de l’Estany.És de
distància olímpica, és a dir,
1.500 m de natació a l’estany,
40 km de ciclisme de carretera
i 10 km de cursa a peu. Hi va

haver al voltant dels 230 parti-
cipants.Els guanyadors de la
jornada van ser Carles Gil
(Club Trialandalus), amb 1h
55’34’’ i Eva Ledesma (Canal
de Isabel II) que féu una mag-
nífica cursa quedant 39a gene-
ral amb un temps de 2h 08’
26’’.Pel que fa al Club Atlètic
Igualada hi va participar Josep
Cantero, que es classificà en el

lloc 186è i un temps de 2h 27’
28’’.

El mes de setembre està
farcit de competicions, tant
triatlons com aquatlons, que
brindaran bones oportunitats
per gaudir encara de les bones
temperatures tot participant
en aquestes disciplines esporti-
ves combinades.

Josep Cantero, triatleta del CAI al
triatló de Banyoles

Intens cap de setmana dels triatletes del CAI/Petromiralles

Albert Moreno sots campió de Catalunya 

Després de l’agredolça expe-
riència als Alps francesos el

passat mes d’agost, a la Copa
d’Europa de Descens Marathó,
on Reixachs aconseguia una
esperançadora sisena posició a
les classificatòries que s’esvaia
després d’una punxada a la
roda en la final; aquesta darrera
vegada els fets han tingut un
devenir semblant però amb un
resultat final molt més satisfac-
tori en el què ha estat la darrera
prova del Mondraker FFF cele-
brat a l’estació d’esquí de la
Pinilla (Segovia).

En un recorregut de 15 Km i
1.000 m de desnivell, Reixachs

aconseguia el segon millor
temps a les classificatòries
davant de més de 150 bikers
especialistes arribats de tota la
península. El traçat tècnic i molt
revirat entre arbres, i els trams
explosius de pedaleig s’adapta-

ven molt bé a les característi-
ques del biker igualadí, a
diferència de l’anterior prova
als Alps on la neu i el fang per-
sistent suposaven traves impor-
tants per a bikers més de secà.

La propera prova i darrer
objectiu destacat de la tempo-
rada serà el 8 i 9 d´ Octubre a
Portugal on s’espera un interes-
sant duel entre el que per una
banda és un dels dominadors de
l’especialitat, l’excampió d’Euro-
pa de descens, Tomàs Misser, i
per l’altra, el biker igualadí, Pau
Reixachs.

Aquest dissabte 16 de setem-
bre, Esquaix Igualada orga-

nitza un torneig en la categoria
Júnior i Veterans, prova inclosa
dins el calendari de la Federació
Catalana.

En circuit es juga íntegra-
ment dissabte a fi de facilitar els
desplaçaments dels jugadors de
fora de la ciutat.

Campionat Fira de
Setembre

Tanmateix i coincidint amb
la Fira, el proper cap de setma-
na, el club igualadí organitza el

clàssic campionat d’Igualada i
comarca. Els campions d’aquest
torneig, són els campions ofi-
cials d’esquaix de la comarca.

El campionat comença el
divendres amb les fases de clas-
sificació, essent el dissabte el dia
fort de partits on es juga pràcti-
cament tot el quadre per aca-
bar diumenge amb les clàssi-
ques finals a les 3 categories
masculines i la femenina.

L’acte acaba amb el corres-
ponent lliurament de premis
amb les pubilles de la Fira.

ALLRIDERS Pro Racing Team

Pau Reixachs, victòria parcial al FFF de
la Pinilla

El Circuit de la Federació
categoria Júnior i Veterans
passa per Igualada

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

El Club Bàsquet Igualada i
l’empresa Hormipresa han

arribat a un acord de patrocini
perquè a partir d’aquesta tem-
porada, Hormipresa sigui el
primer patrocinador del pri-
mer equip masculí de lliga
EBA.Hormipresa que des de fa
tres temporades és el segon
patrocinador de l’equip EBA,
reafirma d’aquesta manera la
confiança i aposta pel projecte
el Club Bàsquet Igualada basat
en una gran tasca educadora i
esportiva dels equips base i
de promoció de la ciutat d’I-
gualada arreu amb els 21
equips entre masculins i feme-
nins.

Des del Club Bàsquet Igua-
lada es vol agrair sincerament
al fins ara primer patrocinador
de l’equip EBA, el Regió 7-Dia-
ri d’Igualada el seu compro-
mís, esforç i col.laboració
aquestes últimes temporades.

El CB Igualada continua
amb la pretemporada

L’Hormipresa Bàsquet Igua-
lada continua amb els seus par-
tits de preparació en aquesta
nova pretemporada. Els iguala-
dins van perdre clarament
aquest passat dissabte contra el
CB Navàs per 86 a 98 en un nou
matx amistós disputat a Les
Comes.

El partit va servir per conti-
nuar provant i posant a punt el
nou projecte de bàsquet iguala-
dí a la nova Lliga EBA i es va
veure en acció el nou jugador,
el nigerià Inya Nkama.

Van jugar pel CBI: Albert
Tècul (3), Oriol González (11),
Pau López (19), Guifré Deperay
(11), Darío Garcia (13), —cinc
inicial—, Oriol Rabert (6), Marc
Corcelles (13) i Inya Nkama (10).

Ahir dimecres hi havia pre-
vist un nou partit amistós
davant el CB Vic i diumenge els
igualadins es desplaçaran a la
pista del Portes BCN Esplugues
on tancaran la pretemporada.

El primer equip del CBI “fitxa” per
l’Hormipresa

SALA MOTORS ANOIA
Alemanya, 2

Pol. Les Comes
93 804 94 45

IGUALADA

L’equip sènior femení del CB
Igualada va demostrar

aquest passat dissabte que ja
està a punt per competir a la
seva nova categoria, la potent
Copa Catalunya Femenina, la
tercera categoria més impor-
tant d’Espanya.

Les igualadines van guan-
yar per 76 a 71a un vell cone-
gut com és poderós el Sant
Adrià “B” també de l’equip de
Copa Catalunya. Les igualadi-
nes van realitzar un partit
molt complet en totes les face-
tes del joc i va servir per veure
que ja estan preparades per el
seu nou repte, la permanència
a la nova categoria.

El primer quart va ser molt
igualat i disputat; les alternan-
ces en el marcador i l’encert
dels dos equips va fer que fos
uns primers 10 minuts molt
vistós. Tot i així va ser l’equip
local que va marxar amb un
lleuger avantatge en el marca-
dor 17 a 16.

Al segon quart les locals
van realitzar uns minuts sensa-
cionals i això va provocar que
dominessin tant en el joc com
en el marcador amb un treball
i joc col.lectiu que va fer que
marxessin al descans amb
avantatge de 9 punts al seu
favor, 40 a 31.

En el tercer quart el joc va
tornar a ser molt igualat tot i
que sempre les igualadines
van dominar en el lluminós. El
matx va ser dur i amb un gran

joc per part dels dos equips,
on va destacar una excel.lent
actuació de la jove Xènia Frei-
xes que va anotar 17 punts
ajudant a l’equip a assolir la
victòria.

El darrer quart el matx es
va tornar a igualar en tots els
seu aspectes tot i que va ser
l’equip del CBI La Cama qui al
final amb un bon joc col.lectiu
i d’equip aconseguís la victòria
per 76 a 71

Van jugar pel CBI: Carlota
Bausili (7), Vero Júlvez (5),
Núria Minguet (18), Mònica
Torra (8), Èlia Vives (4), —cinc
inicial—, Meri Bellido (8), Noe-
mi Gómez (2), Laura Icart (4),
Rosa Queraltó (3) i Xènia Frei-
xes (17).

Dissabte a Les Comes,
comença la Lliga 

Aquest proper dissabte el
CBI La Cama debutarà a la
seva nova categoria, la Copa
Catalunya femenina. Serà a
Les Comes a partir de les 17,30
hores on s’enfrontarà a un
dels equips que acaben de bai-
xar de la LF 2  el Santa Rosa
Lima Horta, on destaca una de
les millor jugadores de la lliga,
l’aler pivot Jana Davesa (provi-
nent del Sant Adrià LF2), que
la darrera temporada va ser
una de les destacades de la
competició amb uns números
espectaculars.

Sènior femení

El CBI La Cama demostra
estar a punt per encarar
la Copa Catalunya
CBI La Cama, 76 - CB  Sant Adrià B, 71

Dilluns passat dotze equips
de bàsquet de sis localitats

catalanes van trobar-se al
poliesportiu municipal per dis-
putar les 12 hores de bàsquet,
en la tercera edició del torneig
interclubs Vila de Calaf. El tor-
neig va reunir equips de les
categories infantil femení,

cadet femení, júnior femení i
cadet masculí, i com cada any
va donar lloc a intensos partits
de bàsquet, en un dels últims
encontres amistosos abans
d’encetar la nova temporada.
Jugadors i jugadores de Calaf,
Cervera, Parets del Vallès,
Reus, Igualada i Lleida van

prendre part a la trobada
esportiva. Els partits van aca-
bar-se al voltant de les cinc de
la tarda, moment en el qual es
van repartir els trofeus com-
memoratius per a cada equip
participant. 

El poliesportiu municipal acull el 3r
torneig interclubs Vila de Calaf
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¿Qui no ha patit alguna
vegada de mal d’esquena?

Avui en dia és una de les cau-
ses més freqüents que pot dis-
minuir la nostra qualitat de
vida, i per això hem de conèi-
xer i evitar els motius que el
produeixen.

La salut de la nostra esque-
na depèn del tipus d’activitats
que fem, el grau de flexibilitat
que tenim, la posició que
adoptem quan estem drets,
com ens assentem o com ens
estirem i, fins i tot, de la per-
sonalitat que tenim.

L’explicació és simple i l’a-
natomia ens proporcionarà la
primera clau del problema.

L’esquena està constituïda,
per una part, per les vèrtebres,
entre les quals hi ha un disc
intervertebral, una estructu-
ra semblant a una espongeta
que esmorteeix els moviments
de les vèrtebres entre si; i per
altra banda, per un sistema de
subjecció format per la mus-
culatura i els lligaments.

Aquesta musculatura és la
que suporta els esforços i les
tensions degudes, per exem-
ple, a l’aixecament d’una
càrrega pesada. Si aquesta
musculatura és insuficient o la
nostra postura al realitzar l’es-
forç no és la correcta, totes les
forces s’apliquen sobre les vèr-
tebres i el disc, el qual té una
resistència dèbil, i per tant, es
comprimeix. Si això no és trac-
tat adequadament, el disc pot
patir un desplaçament sortint
del seu lloc habitual, produint
l’anomenada Hèrnia Discal,
que pot arribar fins i tot a
comprimir arrels nervioses i lli-
gaments que es troben al seu
voltant.

Els símptomes de l’hèrnia
discal són:

- Problemes de mobilitat
de la regió, o fins i tot de tota
l’esquena.

- Compressions nervioses,
produint una sensació desa-
gradable de formigueig en el
recorregut del nervi.

- Dolor, que augmenta
d’intensitat al llarg del dia, i
disminueix en repòs al llit o en
posicions amb l’esquena recol-
zada. 

Com tractar l’hèrnia
discal

El millor tractament és la
prevenció, realitzant una sèrie
d’exercicis que enforteixin i
flexibilitzin la musculatura de
la nostra esquena, i tenir una
correcta higiene postural.

Quan l’hèrnia ja està ins-
taurada, haurem de buscar el
tractament més adient per a
cadascú.

La fisioteràpia compta amb
molts mètodes, tots ells utilit-
zats per les seves propietats
antiàlgiques, antiinflamatòries
i descontracturants, com són
l’electroteràpia, els raigs infra-
rrojos, els ultrasons, les ones
curtes, el massatge,...

També és important realit-
zar un aprenentatge d’una
correcta higiene postural i
millorar l’estat de la muscula-
tura de la nostra esquena per
aconseguir que s’adapti millor
als esforços i evitar que l’hèr-
nia discal empitjori.

L’elecció del tipus de trac-
tament dependrà de cada
pacient i de les causes que han
provocat l’hèrnia discal. Per
això, a FISIOTERÀPIA ANOIA
ens encarreguem tant de la
prevenció com del tractament,
passant primer per un
diagnòstic personalitzat.

Maria Vidal i Ribas. 
Fisioterapeuta Col. 1248.

FISIOTERÀPIA ANOIA 

Què és l’hèrnia discal?

Nous serveis
Acupuntura i Sofrologia

Respallar-se les dents no és
suficient per a mantenir la

boca sana. És molt important
fer-ho correctament i seguir
un altre tipus de consells rela-
cionats amb l’alimentació, així
com visitar un especialista al
menys un cop l’any.

Respallar-se les dents amb
regularitat és la primera mesu-
ra que cal tenir en compte per
aconseguir una boca neta i
sana. En principi, seria sufi-

cient una respallada a fons al
dia per a mantenir una higie-
ne bucal correcta.

Aquesta respallada hauria
de fer-se, durant uns 10
minuts i s’haurien de netejar
meticulosament totes les
zones i racons de la boca i la
dentadura fent servir tots els
instruments necessaris (respall,
pasta dentifrícia, seda dental,
respalls interdentals i col.lutori
o líquid bucal).

Aquest procés seria més
indicat fer-lo a la nit, abans
d’anar-se al llit. Mentre dor-
mim baixa la producció de sali-
va i per tant, també es reduei-
xen les defenses de la boca i el
mal provocat pels bacteris que
formen la placa bacteriana és
més gran.

No obstant, no tothom dis-
posa de prou temps o pacièn-
cia per fer aquest respallat tan
minuciós, d’aquí que els espe-
cialistes recomanin repartir
aquest procés en dues o tres
vegades, després dels princi-
pals àpats. Si només s’ha de
fer el respallat dos cops al dia,
un altre moment important és
al matí, ja que és quan la boca
està menys higienitzada.

Per aquest motiu el convi-
dem a fer-se la revisió bucal i
higiene anual de forma gratuï-
ta a la Clínica Dental Capella-
des.

Dra. Olga Zharova

Com aconseguir un somriure 10?

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

Dissabtes obert

Neteja bucal gratuïta
Finançament 1 any sense interessos

C/ Abad Muntadas, 1 - 08786 Capellades

Tel. 93 801 39 20 ucrapol@hotmail.com

L’elecció de les ulleres

L’elecció d’una ullera no és fàcil. En aquest article podreu
trobar unes petites pautes que podeu seguir alhora de

triar una muntura.

Com encertar en l’elecció de les ulleres
El primer pas és saber quina és la forma de la nostra cara.
La forma ovalada (forma d’un ou) és la més perfecta, així

doncs, qualsevol muntura li quedarà bé.
Si tenim un rostre quadrat, la muntura que triem podría

tenir unes formes més arrodonides, d’aquesta manera suavit-
zarem les faccions.

Per a una cara arrodonida podem triar una muntura més
quadrada, d’aquesta manera compensarem les línies.

Per a un rostre allargat, una muntura rectangular és la
més adient, doncs així escurçarem aquesta cara.

També és important saber que amb les ulleres estem
transmetent quelcom.

Així doncs, una ullera molt quadrada, de línies molt rec-
tes, transmet seriositat, inaccessibilitat.

Una muntura arrodonida és de línies més suaus, doncs
emet una imatge més accessible, més propera.

Igual passa amb els colors. Els colors freds (blaus, verds,
grisos...) són més seriosos i distants. En canvi, els colors càlids
(grocs, vermells, taronges...) són més accessibles i divertits.

Cristina Simon Berrocal
Assessora d’imatge

Roser Valls Valls òptica optometrista
màster en optometria i
entrenament visual con-
tactòloga

núm. col.legiat 12144

Crta. de Valls, 14 - Tel. i Fax 93 804 29 04
08710 Sta. Margarida de Montbui

TRANSPORTS 
ECONÒMICS I 

SERVEIS DE 
GUARDA MOBLES

Tel. Mòbil 690 82 70 60

DISPOSEM DE 
MONTADORS

MUDANCES

MANS
LES 24 HORES 
TOTS ELS DIES

Cal 
Maginet

Masia del Segle XV

Menjaràs bé, 
en sortiràs 

content

Tels. 977 88 00 17 
93 744 60 63

Ctra. de Tous a
Bellprat

www.braseriacalmaginet.com

Trenca la rutina i l’estrés
Explorant, jugant i rient
Estira i relaxa el teu cos
Respira conscientment

MIX     REVITALITZANT
Associació Cultural Clariana 
C/ Florenci Vall, 98 Igualada 
Informació: 636.10.47.84



maria dolors capellades
PSICÒLOGA

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

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

Dr. C. Martín Eleno Aparell digestiu
Dr. Joan Vidal Medicina i Psicologia
Neus Illa Psicologia
Bet Martín Logopèdia infantil
Laura Gómez Logopèdia adults
Joan E. Castelltort Transtorns de la veu

aqualatamèdics consultoris

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

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Salvador Sibina
Psicòleg

❏ Tècnica Endoscòpica
Orella / nas / rinofaringe

❏ Estudis d’audició

❏ Teràpia
Cognitiu-conductual

❏ Trastorns Conducta en
nens tractament a
domicili

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

FORMACIÓ,
LOGOPÈDIA, 

PSICOLOGIA I
PSIQUIATRIA

ASSISTENCIAL
ANOIA, S.A.

• ANGIOLOGIA I CIRURGIA
VASCULAR

• TRAUMATOLOGIA
• MEDICINA DE L’ESPORT
• MEDICINA GENERAL
• GINECOLOGIA
• CIRURGIA GENERAL I 

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

CERTIFICATS MÈDICS, 
CARNETS DE CONDUIR I

PERMISOS D’ARMES

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

CENTRE CONCERTAT AMB: ADESLAS 
ALIANÇA - MEDIFIATC - PREVISA -
VITALICIO - WINTERTHUR - CASER

SALUD - GROUPAMA

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

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

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

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

Telèfon permanent: 93 290 68 67 (24 h tots els dies de l’any)

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

Centre de Psicologia Clínica
i 

Psicoteràpia

ALBERT CUBÍ i MESTRES
PSICÒLEG CLÍNIC i 
PSICOTERAPEUTA

(Col. núm. 4723)

Tractament psicològic d’adults
i nens amb:
* 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

* PSICOLOGIA INFANTIL I
D’ADULTS

* PSICOMOTRICITAT
* REFORÇ ESCOLAR,

TÈCNIQUES D’ESTUDI
* TERÀPIA OCUPACIONAL
* MASSATGE INFANTIL
* LOGOPÈDIA

Crta. Manresa, 25, 1r - IGUALADA - Tel. 93.805.01.00 - Mòbil 616 057 233
www.aquacentre.net - aquacentre@hotmail.com

centre d’acupuntura
David Cos

acupuntors des de 1973

tel. 93 804 41 45
Indústria, 36, 1r 1a * IGUALADA
SOM A IGUALADA, BARCELONA i GRAN CANÀRIA

Tractament dental complet
finançament fins a 5 anys

Revisió dental gratuïta

Cardenal Vives, 1, 1r 2a
Igualada - Tel. 93 805 23 26

CLÍNICA DENTAL
Dr. Ubaldo R. Soler
Dra. Karina Soler

Cervicàlgia
Dorsàlgia

Lumbàlgia
Hèrnia Discal

Tendinitis
Estrés
Depressió
Insomni

DR. PERE BRESCÓ
DRA. MARIA DEGOLLADA

DRA. NATÀLIA GARCIA MONTANER

TOCOGINECÒLEGS
* Prenatal * Patologia mamària
* Planificació familiar * Incontinència urinària
* Esterilitat * Ecografies
* Pre i postmenopausa

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

GUIA 
MÈDICA

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL
PROVES D’AUDICIÓ

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

Visita de 5 a 8 tardes menys dijous

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

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

CENTRE DE PODOLOGIA I 
BIOMECÀNICA

Jordi Andrade - Podòleg Col.legiat 904

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

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

LI OFEREIX:
Tots els divendres

SERVEI GRATUÏT
DE CONTROL DE PES

Demani hora, només pot perdre pes

Botigues plenes de vida
c/ Rubió, 14 - Telf.: 93 803 74 05 - 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

FISIOTERÀPIA
A DOMICILI

Roger Pallarès
Col. núm. 5684

Tel. 696 29 83 22

Ramón Osés Cortils
Josep Maria Ustrell Torrent

Pg. Verdaguer, 107, 1r. Tel. 93 804 21 11. IGUALADA

Míriam Codina Pedagoga 
Dr. F. Marsal Metge Psiquiatre 
Marta Ramírez Logopeda
Pilar Sanlorien Psicòloga
Sara Torelló Pedagoga i Logopeda

Tècniques d’estudi. Dificultats d’aprenentat-
ge. Reforç escolar. Dislèxia. Teràpia de la
lateralitat. Orientació vocacional i professio-
nal. Logopèdia (parla, veu, llenguatge...).
Tallers de memòria (3a edat, Alzheimer, Par-
kinson...). Tècniques de motivació. Servei
de psicologia i psiquiatria.

Passeig Verdaguer, 55, local 8 - 08700 IGUALADA
Tel. 93.805.36.26 

Gabinet especialitzat en

Tractament del 

dolor
i les seves causes
Josep Zambudio
Metge reumatòleg

Sant Carles 45, 2n, 2a
Igualada

93 805 25 95

T’oferim les activitats:
Ioga • Taixí • Tallers de creixement personal
Teràpies
Naturopata • Dietista • Acupuntura • Osteopata

L’ARREL: C/ Soledat, 20 - Tel. 93 804 54 83

botiga de productes naturals i ecològics

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

Dissabtes obert
Neteja bucal gratuïta

Finançament 1 any sense interessos
C/ Abad Muntadas, 1 - 08786 Capellades

Tel. 93 801 39 20 ucrapol@hotmail.com

* Reforç escolar
* Classes per a adults
* Tècniques d’estudi
* Diagnòstic i tracta-

ments de dificultats
d’aprenentatge

* Orientació escolar

* Estudis Psicope-
dagògics

* Logopèdia
* Idiomes: anglès,

francès, alemany
* Servei de psicologia
* Fisioteràpia infantil

C/ Abat Oliba, 2-4
(Les Comes III)

08700  Igualada
Tel. 93 803 96 03
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EL CAFÈ DE L’ATENEU c/ Sant Pau, 9

esmorzars? SÍ
         menú? SÍ, de dilluns a dissabte

sopars? SÍ, sopar concertat per grups,
                            reserva prèvia

Tel. 93 8030078

Av. Montserrat, 26
Tel. 93 808 31 08

08719 CASTELLOLÍ

Tel. 93 817 83 80 / 93 817 80 77
LA FONT DEL BOSC

CUINA DE PAGÉS
BACALLÀ 
CARGOLS

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

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

MENJARS PER EMPORTAR
- Menú del dia de dilluns a divendres a 5,50 €
- Pollastres a l’ast, canelons
- Encàrrecs
- Gran assortit de plats cuinats
- Paelles per emportar

Si fas jornada intensiva encarrega el teu menú,
el podràs recollir fins 1/4 de 4

HORARI:
De dilluns a diumenge i festius de 10h a 15h

Òdena, 58
08700 IGUALADA
T. 93 803 93 40

www.elsfogons.com
elsfogons@elsfogons.com

L’Eucaria
Ctra. de Bellprat

08712 Sant Martí de Tous
Tel. 93 809 62 38

618 19 42 01

OBERT CAPS
DE SETMANA

Esmorzars,
dinars i 
sopars

FEM BATEIJOS I COMUNIONS
MENÚ DIARI I SERVEI A LA CARTA

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

Carns a la brasa 
Menjars casolans 

Menú diari
Menú especial  diumenges

Travessia Sant Valentí, 2
Tel. 93 809 61 08

SANT MARTÍ DE TOUS

RESTAURANT
SNACK-BAR

BUFFET LLIURE
HABITACIONS

BANQUETS

Sopar-ball tots els dissabtes
Salons per a banquets, casaments i convencions

Av. Mestre Montaner, 60 - Tel. 93 803 27 50 - IGUALADA

Bar Restaurant 

La Gallega
Menú ecònomic 

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

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

RESTAURANT

Restaurant  
Braseria
Cafeteria

c/ Traginers, 5 
Tel. 93 805 01 63
08700 Igualada

Passeig Verdaguer, 167 
IGUALADA

Tel. 93 806 61 50  
Fax 93 804 31 83

www.hotelciutatigualada.com

OBERT DE
DIMECRES A

DIUMENGE

SALÓ PER A:
BODES
BANQUETS
COMUNIONS

C/ MONTSERRAT, 28 - VILANOVA DEL CAMÍ
TEL. 93 803 49 44 - FAX. 93 803 43 88

HOTEL ROBERT

OBERT TOTS ELS DIES

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

Passeig Verdaguer, 142
Tel. 93 803 78 62
Plaça del Rei, 3

Tel. 93 803 00 92
IGUALADA

MASIA
RESTAURANT
BAR MUSICAL

Concerts en directe

Amanides i  pastes
Plats vegetarians
Carns a la brasa

OBERT:
DIVENDRES 

de 20h a 3h
DISSABTES de 20 a 3 h.
DIUMENGES: Tot el dia.

TOTS ELS DIES: 
Per  encàrrec

I AL BON TEMPS, 
TAULES AL JARDÍ

Tel: 93 808 00 36
Ctra. Carme - Orpí  km. 10,6

www.trianglerural.com

Rambla Garcia Fossas, 2 - Tel. 938 039 009 - IGUALADA
www.clubdelcafenovell.com

Menús ràpids 
al migdia

Catering fred 
per a empreses 

o festes familiars

xarcuteries

Des de 1944 oferint el millor servei

Plaça de l’Ajuntament, 8 - Tel. 93 803 18 67
Sant Josep, 80 - Tel. 93 804 30 38

Mercat Masuca, parades 62-64 - Tel. 93 804 12 52
Av. Barcelona, 11 - Tel. 93 804 58 02

Sor Rita Mercader, 40 - Tel. 93 803 03 28

08700 IGUALADA

- MENÚ DEL DIA PER EMPORTAR
- PLATS PREPARATS
- TOT TIPUS DE MENJAR PER ENCÀRREC
- ESPECIALITAT EN ARROSSOS I

OBERT DE
DIMARTS A
DIUMENGE

DIUMENGE  A LES 

7 H. COMENÇA LA 

TEMPORADA 

DE BALL 

AMB JOSÉ SÁEZ



Busques feina?

La UBIC necessita 

• DEPENDENTA per tre-
ballar a mitja jornada 
en una botiga de roba
d’Igualada. 

Referència RO-CR
Requisits del candidat:
- Entre 20 i 30 anys
- Tracte agradable amb el

públic
- Català i castellà parlats

correctament
- Incorporació immediata
- Bona presència

• R E P A R T I D O R
per treballar en una
pastisseria d’Igualada.  

Referència RO-PR
Requisits del candidat:
- Imprescindible la conei-

xença de l’entorn, nom
carrers,...

- S’ofereix cotxe d’em-
presa

• DEPENDENTA per tre-
ballar a mitja jornada
(matí) en una pastis-
seria d’Igualada. 

Referència RO-PM
Requisits del candidat:
- Do de gents
- Català i castellà parlats

correctament
- Incorporació immediata
- Bona presència

• DEPENDENTA per tre-
ballar a mitja jornada
(tarda) i diumenge al
matí en una pastisse-
ria d’Igualada.  

Referència RO-PT
Requisits del candidat:
- Do de gents
- Català i castellà parlats

correctament
- Incorporació immediata
- Bona presència

Interessats podeu enviar
el curriculum vitae més la
vostra foto a l’apartat de
correus 290, 08700 d’I-
gualada amb la referèn-
cia indicada o bé enviar-
lo a través de la nostra
pàg. web: www.ubic-
igualada.com, a l’apartat
FEINA.

HOTEL BRUC
necessita

NOI/NOIA per treballar
a la CAFETERIA

Interessats trucar als tels:
93 771 00 61 - 93 771 00 36

EMPRESA CERCA:

COMERCIAL 
ZONA ANOIA

Estudis FP Mecànica-Automoció
Es valorarà experiencia en Comercial
Coneixements Informatica Bàsics

S’ofereix Formació i àmplia cartera de clients
Sou fix + Comisions

Enviar Currículum a l’Apartat de Correus N. 145 
08700 Igualada
Ref: COMERCIAL 09/2006

Empresa de CARRETONS ELEVADORS
 ubicada a Igualada precisa:

TÈCNIC COMERCIAL
Per a captació i prospecció clients.

Es requereix:
* Experiència provada en àmbit comercial.
* Es valoraran coneixements en sector Subministraments

Industrials.

S’ofereix:
* Bon ambient de treball.
* Contracte indefinit a jornada completa.
* Retribució en funció de coneixements i experiència.
* Vehicle d’empresa.

Interessats truqueu de dilluns a divendres
al tel. 938 035 706 o bé al 661 583 632 (Cristina)

Es necessita persona per a tasques 
manteniment i xofer. 

Cal experiència

Tel. 93 805 21 37

Es necessita
ADMINISTRATIVA

zona Capellades.
Interessats enviar CV

a l’apartat 361 d’Igualada

Empresa de distribució 
necessita PERSONAL

REPARTIDORS
per Igualada i comarca

(de 19 a 30 anys).
Amb Carnet B1. (Espanyol)

Interessats truqueu 
de dilluns a divendres
al telèfon 93 804 61 50
de 9’30 a 13 h matí i 
de 16’30 a 18 h tarda

ASSESSOR IMMOBILIARI

Gestió Immobiliària Igualada
precisa comercial 
autònom associat

Es valora: 
Idioma: Castellà i Català
Experiència en el sector: Entre 1 i 3 anys.
Persona emprenedora. 
Bona presència.
Carnet de conduir i vehicle propi.

S’ofereix:
Remuneracions segons vendes. 
Bon ambient de treball.

Interessats podeu concertar entrevista 
al telèfon: 650151887 
o enviar C.V. Att. Departament Comercial a: 

Gestió Immobiliària Igualada
Avda. Balmes, 23-25 Local B 
08700 Igualada (Barcelona) 

o e-mail: gestioimmobiliariaigualada@hotmail.com.

AUTO ANOIA S.A.
Concessionari de vehicles Citroën

Necessita
RECANVISTES, MECÀNICS I 

PLANXISTES OFICIALS
per a Igualada i Martorell

Interessats adreçar-se a:
Av. Mestre Montaner, 88 - Igualada - (Srta. Rita)

Empresa del sector 
de l’alimentació

necessita incorporar
REPARTIDORS, 
COMERCIALS i
PERSONAL DE 

MANTENIMENT
Incorporació immediata.

Feina estable.
Tel. 93 809 40 55



EL MÓN DE L’HABITATGE

Pintura decorativa
Estucats
Envernissats
Acabats de qualitat

PINTORSJOAN GUAL ESCALA
C/ Dr. Pujadas, 33 - 2n
08700 Igualada
Tel. 610 275 645
Tel. 93 803 96 87

FINQUES BADIA
SERVEIS IMMOBILIARIS

C. Òdena, 7 - 08700 IGUALADA Barcelona  - Tel. 93 805 01 10 - Fax 93 805 11 07

OBRA NOVA
• Pisos de dos i tres dormitoris i dúplex amb pàrquings i trasters al c/ Bada-

lona (Zona Mirasol). Acabats de qualitat, jardí comunitari, parquet i calefacció a
gas.

• Pisos d’un dormitori, dúplex, pàrquing, traster i local comercial al c/ Lleida.
Acabats amb parquet i calefacció a gas.

• Pisos de dos dormitoris i dúplex amb pàrquings i trasters a la zona alta, Sagra-
da Família. Acabats de qualitat, calefacció radiant a gas i aire acondicionat.

• Pisos nous a Vilanova de dos dormitoris amb pàrquing i trasters al Barri de la
Pau. 1r pis amb terrassa.

• Pisos de dos dormitoris i dúplex al c/ Les Comes “parc Vallbona”. Acabats
de qualitat amb parquet, bomba de calor i fred.

• Pisos d’un i dos dormitoris i dúplex al c/ Carme Verdaguer, “zona passeig”.
Acabats de qualitat, amb parquet, aire acondicionat i bomba de calor.

• Pisos d’un dormitori i dúplex, pàrquing i traster al c/ Llacuna. Equipats amb
electrodomèstics, parquet, bomba de calor, aire fred i calent.

• Pisos de tres dormitoris amb pàrquing i traster; zona centre. Acabats de
qualitat, parquet i aire acondicionat.

CONSTRU-PROMO COLELL, S.L.

NOVA PROMOCIÓ
AV. BALMES

Tel. 93 804 36 69
657 91 41 43

➢ Les Pinedes de l’Armengol
La Torre de Claramunt

Superfície casa 126m2
Parcel.la de 515m2

CONSTRUCCIONS PANADÉS S.A.
Av. Pau Casals, núm. 40 - IGUALADA
www.construccionespanades.com

Tel. 93 803 29 00

Casa d’obra nova a Piera - Can Musarro.
Casa en venda de 114m2 de superfície 

amb parcel.la de 450m2

PPRROOMMOOCCIIÓÓ DDEE 44 CCAASSEESS
AAÏÏLLLLAADDEESS AAMMBB GGAARRAATTGGEE

Treballs de serralleria
en acer inoxidable i

ferro
Fusteria metàlica 

d’alumini

Els hi oferim la millor 
qualitat en treballs 
d’inoxidable
ferro i alumini 
- Portes
- Baranes
- Reixes
- Tanques
- Finestres…

Av. Àngel Guimerà, 38 

GUALADA
Tel./Fax: 93 803 32 92

O

bl
id

i’s
de les goteres!!

®

C/ Masquefa, 19 - IGUALADA
✆  93 805 41 62

Especialistes en revestiments impermeabilitzats
TERRATS - CISTERNES - DIPÒSITS - PISCINES
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Direcció i guió: Michael
Mann. Intèrprets: Colin

Farrell, Jamie Foxx, Gong Li,
Naomie Harris, Luis Tosar.

Pel.lícula inspirada en la
famosa sèrie televisiva d’acció
dels vuitanta de títol idèntic,
creada pel mateix realitzador
del film que ens ocupa, en els
seus primers anys de fogueig
cinematogràfic. El realitzador
nord-americà Michael Mann és
ara un reputadíssim director de
cinema comercial que ha sabut
imprimir un segell propi i incon-
fusible als seus robustos i regis
films, amb el valor afegit que
suposa les diferents nomina-
cions als Oscar assolides en els
seus treballs. Michael Mann
repeteix amb el mateix prota-
gonista de color —Jamie Foxx—
del seu anterior film “Collate-
ral”, un sòlid treball de cinema
negre que manté unes caracte-
rístiques temàtiques equipara-
bles a la seva revisitació de la
sèrie d’èxit “Corrupción en Mia-
mi”: els problemes d’identitat
dels seus protagonistes i la fina
línia que separa el bé del mal o
la llei del delicte. Dues cir-
cumstàncies que troben la seva
més genuïna plasmació en el
duel i enfrontament dels seus

protagonistes absoluts tant a
“El dilema” com “Heat” o
“Collateral”.Aquesta dualitat es
manifesta novament en els dos
protagonistes d’aquesta “body
movie” però sense arribar a la
confrontació, ja que treballen
plegats contra el tràfic de dro-
gues. La diferència entre els dos
companys és més subtil i rau en
l’oposat tractament que donen
a l’amor en la seva vida: un tria
l’amor fidel i estable d’una com-
panya mentre l’altre policia —
Colin Farrell— s’enamora peri-
llosament de l’enemiga després
que els policies s’introdueixen
dins la màfia traspassant la deli-
cada frontera que separa l’or-
dre del crim, tot assumint una
falsa identitat.

Podríem afirmar que la
pel.lícula és més a prop de l’uni-

vers propi del realitzador que
no pas de la sèrie televisiva, tot i
que també hi és present l’acció i
la violència habitual de la sèrie,
això sí, posada al dia i per tant
més sofisticada i espectacular.
Tot i que el plantejament del
film no és cap prodigi d’inventi-
va —ens trobem davant d’un
dels arguments més habituals
dins del gènere del cinema
negre i policíac— el que resulta
plenament satisfactori és l’estè-
tica de la pel.lícula fruit del tre-
ball amb càmeres digitals que
atorguen una textura ben sin-
gular a les imatges, acompanya-
des d’una atmosfera nocturna i
urbana captivadora, a més d’un
muntatge enèrgic marca de la
casa.

Joan Millaret Valls

Problemes identitaris
“Corrupción en Miami”

Quiromassatge
Kinesiologia

Digitopuntura
Quiropràxia

Reflexoteràpia
Flors de Bach
Creixement Personal
PNL - Reiki
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www.araterapia.com
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ELS PETITS ANUNCIS

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

* ES VEN TOYOTA RAV 2.0 SOL (OI)
AA. Canvi automàtic. 14.500 euros.
Tel. 93 804 64 55 (horari comercial).

* VENC CITROËN SAXO Diesel, molt
econòmic. Mecànica perfecta. Matrí-
cula B-TV. Sempre en garatge. Tel.
93 803 01 24 (nits).

* TAPISSATS DE SOFÀS, cadires,
antiguitats, etc. MUNTATGE I REPA-
RACIÓ DE “TOLDOS”. Pressupost
sense compromís. Tel. 649 382 146.

* MECÀNIC DENTAL ofereix els seus
serveis. Trucar a 628 615 323.

* ES NECESSITA PROFESSOR/A DE
PILATES per a centre de dansa a
Igualada. Interessats trucar al 629 80
84 54.

* ES LLOGA PIS gran, amoblat, a la
zona de la Sagrada Família. Tel. 618
217 501.

* SOLUCIONO PROBLEMES D’OR-
DINADORS: Mòdems, windows,
internet, impressores, escàners,
portàtil, disc dur, gràfics, CD-DVD,
so, ADSL, pàg. web, MP3, LAN, rou-
ters. 20 anys d’àmplia experiència.
Tel. 669 21 84 26.

* TERÀPIA, SALUT i HOMEOPATIA a
domicili. Tel. 93 803 34 41.

* OCASIÓ! OFERTA DE SAL tipus
taco saldosa de Navarra, tipus
almendra torremar, a 6’50 euros per
sac (IVA inclòs). Trasllat gratuït. Tel.
608 94 99 66. 

* ANGLÈS. Professor nadiu i diplo-
mat. Experimentat, amb més de 25
anys. Classes per a directius, adults i
joves. Grups de 4 alumnes o indivi-
duals a convenir, tots els dies inclo-
sos els dissabtes. Tel. 93 803 74 57.

LES PEL.LÍCULES DE LA
SETMANA

KURSAL 1
Salvador Puig Antich. Espanya i Regne Unit, 2006. Dra-
ma. Director: Manuel Huerga. Intèrprets: Daniel Brühl, Tris-
tán Ulloa, Leonardo Sbaraglia, Leonor Watling, Ingrid
Rubio. Pel.lícula basada en el llibre “Compte enrere: histò-
ria de Salvador Puig Antich” de Francesc Escribano. El
Moviment Ibèric de Lliberació (MIL) que actuava a
començaments dels anys 70, són els autors de diversos atra-
caments per aconseguir diners per a poder recolzar els sec-
tors més combatius del moviment obrer. La policia
detendrà Puig Antich a qui se li aplicarà un fals Consell de
Guerra, on es determinarà la pena de mort per al jove. Nin-
gú va poder fer res per salvar la vida del jove activista.
MAJORS DE 13 ANYS.
Dies 15, 16, 17, 19, 20 i 21 a les 5, 3/4 de 8 i 2/4 d’11.
Dissabte 16 sessió golfa la 1 de la matinada.

KURSAL 2
Alatriste. Espanya, 2006. Aventures. Director: Agustín Díaz
Yanes. Intèrprets: Viggo Mortensen, Elena Anaya, Javier
Cámara, Jesús Castejón, Antonio Dechent, Juan Echanove,
Eduard Fernández, Ariadna Gil, Blanca Portillo. La història
es situa en una decadent Espanya Imperial del segle XVII; el
capità Alatriste ha estat contractar per treure la vida a dos
personatges, davant la sospita d’aquest encàrrec Alatriste
perdona la vida als dos individus i llavors la seva vida corre
perill. El jove no està sol i compta amb el suport incondicio-
nal de tres bons amics. MAJORS DE 7 ANYS.
Dies 15, 16, 17, 19, 20 i 21 a les 5, 3/4 de 8 i 2/4 d’11.
Dissabte 16 sessió golfa la 1 de la matinada.

KURSAL 3
Monster house. USA, 2006. Animació. Director: Gil Kenan.
DJ Walters de 12 anys està obsessionat que hi ha alguna
cosa estranya a la casa veïna, fins i tot l’endemà de Hallo-
ween veu astorat com la casa es vol menjar la seva amiga,
així que decideix passar a l’acció i investigar l’edifici però
aquest, quan es vegi en perill farà servir tots els seus
paranys. MAJORS DE 7 ANYS.
Dies 16 i 17 a les 4.

Corrupción en Miami. USA, 2006. Acció, thriller. Direcció:
Michael Mann. Intèrprets: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong
Li, Naomie Harris, Ciarán Hinds. Tubbs i Trudy treballen
infiltrats transportant droga, per tal de descobrir una ban-
da d’assassins. MAJORS DE 18 ANYS.
Dies 15, 16, 17, 19, 20 i 21 a 2/4 de 6, 8 i 2/4 d’11.
Dissabte 16 sessió golfa la 1 de la matinada.

SALÓ ROSA
United 93. USA, França i Regne Unit, 2006. Drama. Direc-
tor: Paul Greengrass. Intèrprets: Becky London, Cheyenne
Jackson, Chip Zien, Chloe Sirene, Christian Clemenson.
“United 93” relata la història dels passatgers i la tripulació,
de les famílies i dels controladors aeris que van patir el
segrest de l’avió per perpetrar un atac terrorista als EEUU
l’11 de setembre del 2001. MAJORS DE 13 ANYS
Dies 15, 19, 20 i 21 a les 6, 1/4 de 9 i 2/4 d’11.
Dies 16 i 17 a les 4, 6, 1/4 de 9 i 2/4 d’11.
Dissabte 16 sessió golfa la 1 de la matinada.

CASAL DE TOUS
Camino a Guantánamo. Regne Unit, 2006. Ficció, docu-
mental. Director: Michael Winterbottom i Mat Whitecross.
Intèrprets: Farhad Harun, Arfan Usman, Rizwan Ahmed,
Waqar Siddiqui, Shahid Iqbal. “Camino a Guantánamo” és
la història de quatre amics britànics que van viatjar des de
Tipton al Paquistan per assistir a un casament; els joves van
ser capturats per grups armats del règim talibán i després
lliurats a mans d’americans sent ingressats a Guantánamo
on van patir greus humiliacions. Dos anys més tard se’ls va
traslladar a Londres on van ser interrogats i se’ls va deixar
en llibertat sense càrrecs.
Dia 17 a les 6 de la tarda.

No estoy hecho para ser amado. França, 2005. Comèdia
dramàtica. Director: Stéphane Brizé. Intèrprets: Patrick
Chesnais, Anne Consigny, Georges Wilson, Lionel Abelans-
ki, Cyril Couton. Jean-Claude Delsart (Patrick Chesnais),
agent judicial de 50 anys, està resignat des de fa molt de
temps a una vida  sense alicients, fins que un bon dia deci-
deix aprendre a ballar el tango.
Dia 17 a 3/4 de 8 del vespre.



Ofertes vàlides fins el 30 de setembre de 2006
excepte error d’imprempta o fi existències

+ fresc
+ bo
+ net
+ servei

0,95€
Olives farcides

SERPIS
300 g.

2,44€
Cigronet de

l’ALTA ANOIA
Frascó 340 g.

1,98€
Mongetes
del ganxet

FERRER 350 g.

1,10€
Sardina oli d’oliva

1/4 CUCA

0,69€
Lllet

EL CASTILLO
Brick 1 litre

0,95€
Arrós

NOMEN
1 k.

1,65€
Vinagre de Mòdena

BORGES 250 cc.

1,17€
HELIOS

Tomàquet
triturat

oli d’oliva

2,30€
Fredolics

COLL
350 g.

1,85€
Rovellons troç

COLL
350 g.

1,98€
Galetes BIRBA Maria Núria

4,49€
NESCAFÉ

200 g. des.

1,98€
TOUSEC

ametlles torrades
120 g.

1,75€
TOUSEC

avellanes torrades
120 g.

4,89€
Galetes TRIAS teules 400 g.

1,65€
EKO 150 g.

4,79€
Cava

BOHIGAS
Brut

9,50€
Cava

HUGUET
Brut

nature

1,99€
Cervesa

ESTRELLA
Pack 6

0,95€
Aigua de RIBES

5 litres

3,95€
Oli oliva

verge
SABA
1 litre6,98€

Vi
3 NEGRES

(La Llacuna)

0,65€
SCHWEPPES

2 litres


