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                         PORTES       
                         OBERTES  

                           

                            17 de febrer   

                            11h a 13:30h

  

Per què Maristes?

Llar d’Infants  
Infantil 

Primària 
Secundària 

Vine i t’ho explicarem

Presentació de Mont-Solidari i xerrada de 
Toni Comín
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El proper dijous 21 de febrer a 
partir de 2/4 de 7 de la tarda tin-

drà lloc a la Sala d’Actes de l’Ajun-
tament de Montbui la presentació 
del projecte de solidaritat i coope-
ració Mont-Solidari. Mont-Solidari 
vol ser l’espai que aglutini tots els 
actors per aconseguir la major dina-
mització possible en la cooperació 
al desenvolupament, afavorint la 
professionalització en el món de 
la cooperació, l’emprenedoria amb 
valors i el desenvolupament econò-
mic local.

Mont-Solidari, el futur centre 
de Cooperació Internacional, estarà 
ubicat a tocar del Nucli Antic de 
Montbui, llindant a la vall de Coll-
bàs, en un entorn natural immillo-
rable. El futur equipament tindrà 
un espai per a viver d’empreses, 
també serà un espai des d’on es do-
ni suport a la internacionalització 
responsable de les PIME’s, s’imparti-
rà formació especialitzada en l’àm-
bit de la cooperació internacional, 
es treballarà com a Observatori-La-
boratori de la Cooperació Interna-

cional i també es faran tasques de 
sensibilització. El projecte també 
funcionarà com a allotjament rural 
solidari. La presentació al públic de 
Mont-Solidari es farà en un acte on 
hi assistiran responsables de l’em-
presa Ingeniería Social, responsable 
de la promoció d’aquest projecte. 

Precisament aquesta presenta-
ció serà el  preàmbul de la xerrada-
conferència que farà el membre de 
la Fundació Alfons Comín, Antoni 
Comín, i en la qual parlarà sobre 
les condicions que necessita el sis-
tema econòmic mundial per facili-
tar el desenvolupament dels països 
més pobres.

Toni Comín completarà amb 
la seva xerrada l’exposició itine-
rant abreujada “Canvi de rumb”, 
la qual es pot veure al vestíbul de 
l’Ajuntament de Montbui durant 
aquests dies. Aquesta mostra plan-
teja aquelles reformes que caldria 
introduir en el sistema econòmic 
mundial per facilitar el desenvo-
lupament dels països més pobres i 
per escurçar les distàncies que sepa-
ren als països del nord i del sud. Per 
aconseguir aquest objectiu, l’expo-
sició recull diferents propostes com 
ara la creació d’un fons mundial 
contra la pobresa, la garantia del 
dret laboral a nivell internacional 
i la supressió dels aranzels. Altres 
condicions serien la condonació 
del deute extern, la supressió dels 
paradisos fiscals i la regulació del 
sistema financer internacional.

La xerrada de Toni Comín co-
mençarà a les 7 de la tarda, un cop 
finalitzi la presentació del projecte 
Mont-Solidari, i serà el darrer acte 
de la Setmana de la Solidaritat de 
Montbui.

Assemblea ordinària de 
l’Associació de Gent Gran
IGUALADA

El president de la Junta de l’As-
sociació de Gent Gran d’Igua-

lada convoca a tots els socis a l’as-
semblea ordinària que tindrà lloc 
avui dijous 14 de febrer, a les 5 de 
la tarda, a l’Aula 2 i 3 de la primera 
planta, de l’Equipament Cívic Poli-
valent Anoia, al carrer Orquídies, 
7, actual emplaçament del nostre 
Casal.

L’ordre del dia serà: presenta-
ció i aprovació de l’estat de comp-
tes, informe de les Festes de la Set-
mana Gran, propostes de la Junta 
per al nou Casal, situació actual de 
les obres del nou Casal i torn obert 
de paraules. Per la importància 
dels assumptes a tractar, agrairíem 
la vostra assistència.

Junta de l’Associació de Gent 
Gran d’Igualada.

La farmàcia Massana acull 
una xerrada per a cuidadors 
de gent gran
VILANOVA DEL CAMÍ

La farmàcia Massana de Vilanova 
del Camí ha organitzat una xer-

rada adreçada a persones cuida-
dores de gent gran. Sota el lema 
l’espai del cuidador, la intenció és 
abordar algunes pràctiques que 
poden ajudar-los en la seva tasca. 
Es parlarà sobre la incontinència, 
l’envelliment de la pell o la higiene 

de la pell madura, entre altres. A 
més, es resoldran consultes pràc-
tiques de totes aquelles persones 
que cuiden la gent gran. 

La xerrada s’ha programat per 
a demà divendres 15 de febrer, a 
les 11 del matí. Cal fer inscripció 
prèvia a la farmàcia Massana, al 
carrer Major 95.

Nova sessió de Formació 
Permanent
IGUALADA

Mossèn Miquel Barberà serà 
l’encarregat de conduir la ses-

sió de formació permanent que du 
per títol “El fet religiós i l’Església” 
i que s’organitzen des del l’Arxi-
prestat Anoia-Segarra.

Recordem que aquesta troba-
da correspon al segon trimestre 

d’aquest curs que gira entorn el 
tema “Viure la fe avui”.

La xerrada es farà dimarts a 
partir de 2/4 de 9 del vespre als 
nous locals de la parròquia de San-
ta Maria, al carrer de Santa Maria 
8 baixos d’Igualada.

Sortida cultural a Taradell
ÒDENA

Des del Casal d’Avis d’Òdena 
s’ha organitzat, pel dia 2 de 

març, una sortida de tot el dia a 
Taradell, on es visitarà el poble 
(amb un trenet turístic), i s’anirà a 
visitar una exposició d’oficis antics 
que estan en fase d’extinció (bro-
dadores, esclopers, cistellaires...).

El preu del viatges és de 37 eu-
ros per als socis del Casal d’Avis 

d’Òdena i 39 per a la resta d’as-
sistents; el preu inclou l’esmorzar, 
el dinar, la passejada en tren i la 
visita a l’exposició.

Qui hi estigui interessat cal 
que faci la reserva, trucant al 
938037928 Angela o al 938036794 
Juan; també es pot fer de manera 
presencial al mateix Casal, els di-
lluns de 4 a 7 de la tarda.

Pati-Rol, novedosa trobada 
de jocs de rol
IGUALADA

Després de la bona acollida de 
les partides de rol a la passada 

Patitrobada, realitzada durant el 
tercer dissabte de gener passat, la 
gent del Pati ens convida a parti-
cipar en una nova activitat lúdica 
sobre els jocs de rol: el Pati-Rol; 
activitat adreçada a públic juvenil 
i adult, prevista per dissabte dia 
16 de les 5 de la tarda a les 2 de la 
matinada.

Durant unes hores, podrem 
interpretar a valents guerrers en-
frontant-se a perillosos adversaris, 
intrèpids aventurers a la recerca de 
famosos tresors, acurats detectius 
buscant la solució a misteriosos 
esdeveniments... Totes aquestes 
aventures, només utilitzant uns pa-
pers, uns daus i molta imaginació!

També al vestíbul de l’Ateneu 
Igualadí.

Conferència sobre hàbits 
socials 
PIERA

Demà divendres 15 de febrer, 
a les 17 h, la psicòloga Marta 

Sanahuja presentarà a la Bibliote-
ca de Piera la conferència “Hàbits 
socials per afrontar els conflictes 
relacionals”. Els assistents a l’acte 
podran aprendre mecanismes per 
afrontar les dificultats comunica-

tives i descobrir quins són els pen-
sament erronis, les interpretacions 
que ens porten a certs malentesos 
amb els altres i de quina manera 
evitar-los. 
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A l’Aurora, Contes a les 
Golfes amb Martha Escudero
IGUALADA

Dijous vinent dia 21, a les 21 
h, les Golfes del Teatre de 

l’Aurora acolliran una nova ses-
sió de Contes per a adults, que en 
aquesta ocasió anirà de la mà de 
Martha Escudero amb Cuando te 
hablen de amor, un recull històries 
i cançons per a reflexionar amb 
ironia i humor sobre l’amor i totes 
les seves facetes: amors perduts i 
trobats, eterns i fugaços, tendres i 
salvatges.

Són contes molt diversos amb 
adaptacions d’autors contempora-
nis com Ángeles Mastretta, Eduar-
do Galeano, Laura Esquivel i Nor-
ma Román Calvo. També cançons, 
xiuxiuejades, cantades i evocades, 
que arriben a l’ànima de compo-
sitors mexicans com Agustín La-
ra, José Alfredo Jiménez i Cuco 
Sánchez. 

El preu és de les entrades és de 
7 i 5,50 euros (amb consumició).

Quaresma a la parròquia de la 
Sagrada Família
IGUALADA

Viacrucis. Tots els dijous, a 2/4 
de 8 del vespre, Viacrucis per l’in-
terior de l’església amb la partici-
pació del Cos de Portants del Sant 
Crist.

Rosari i Vespres. Dilluns, di-
marts, dimecres i divendres, a 2/4 
de 8 del vespre.

Missa Familiar. Tots els diumen-
ges a les 11 del matí, amb partici-
pació especial dels infants de 1r i 

2n any de Catequesi Parroquial i 
les seves famílies.

Preparant el nou Consell Par-
roquial. Després d’una bona colla 
d’anys, ha arribat el moment de 
renovar els membres del Consell 
Parroquial. El canvi és previst per 
al temps pasqual a partir de la con-
sulta oberta a tota la feligresia. 
Ara, a les misses dominicals durant 
el temps quaresmal ens preparem 
per a participar tots en aquesta re-

novació amb la presa de conscièn-
cia de corresponsabilitat inherent a 
la nostra condició de cristians.

Hora Santa. Diumenge dia 17, 
com cada tercer del mes, a ¼ de 7 
de la tarda, a la Capella del Santís-
sim de la parròquia de la Sagrada 
Família, Hora Santa adoradora da-
vant el Santíssim, per pregar es-
pecialment per les vocacions i les 
altres necessitats de l’Església i el 
món en general en l’Any de la Fe.

Sortida familiar amb 
raquetes de neu
CASTELLOLÍ

L’Ajuntament de Castellolí i l’en-
titat el 6Quet organitzen una 

sortida familiar amb raquetes 
de neu, que es farà el dia 24 de 
febrer.

La sortida serà a 2/4 de 8 del 
matí davant l’Ajuntament i els par-

ticipants aniran fins a Tuixent la 
Vansa per descobrir la tècnica de 
caminar amb raquetes de neu i 
també podran jugar amb els tri-
neus. Cal fer les inscripcions, fins 
al dia 19 de febrer, al mateix Ajun-
tament o al correu electrònic el-
6quet@gmail.com.

“P de paper” a la Biblioteca
IGUALADA

Què és el paper? Amb aques-
ta pregunta s’inicia l’exposi-

ció “Amb P de Paper” que aquests 
dies i fins al 2 de març es pot visitar 
a la Biblioteca Central d’Igualada, 
que forma part de l’Institut Muni-
cipal de Cultura. L’exposició fa una 
mirada històrica al paper, des de 
l’inici de l’escriptura, passant per la 
impremta de Gutenberg i fins als 
suports de lectura més actuals.

Aquesta exposició vol ser un 
homenatge al paper, ja que des-
taca la importància que ha tingut 
per a la nostra civilització com a 
vehicle de transmissió de coneixe-
ments i democratització del saber.

Per completar l’exposició, dis-
sabte es va dur a terme el taller 
pràctic “Fem fulls de paper”, a càr-
rec de Lluís Ardèvol, i va comptar 

amb la col·laboració del Museu 
Molí Paperer de Capellades. Du-
rant l’activitat es van poder crear 
fulls de paper reciclat amb tècni-
ques artesanes, personalitzant-los 
amb fulles, llavors i altres materi-

als. L’activitat va tenir molt èxit i 
participants de totes les edats es 
van emportar a casa el paper d’ela-
boració pròpia.
IMC. Biblioteca Central d’Igualada

Xerrada del Cercle Català de 
Negocis 
ELS PRATS DE REI

Quina necessitat té Catalunya 
de ser independent? Què hi 

guanyarem, els catalans? Per què 
és insostenible la situació actual? 
A aquestes i a d’altres preguntes 
es pretén donar resposta en la xer-
rada que portarà a terme el Cercle 
Català de Negocis als Prats de Rei. 

Serà demà divendres dia 15 a les 
20.00 h, a la sala polivalent, en un 
acte obert a tothom. 

Durant la xerrada es parlarà 
dels motius per a l’estat propi i es 
resoldran dubtes i qüestions que 
tots ens plantegem al voltant de 
l’espoli fiscal i sobre la necessitat 
de la independència. Taller de criança per a famílies amb els seus 

nadons
IGUALADA

El dimarts 19 de febrer l’Associ-
ació Dones amb Empenta orga-

nitza una nova edició del taller 
Compartint la criança, adreçat a 
pares i mares que s’estrenen en 
la maternitat/paternitat o bé que 
sumen un nou fill/a i que volen 
compartir aquesta experiència amb 
altres famílies que es troben en la 
mateixa situació. 

Aquesta activitat es fa a la Casa 
del Parc del Xipreret i els pares la 
realitzen conjuntament amb els 
seus nadons. Durant la primera 

part comparteixen jocs amb els be-
bès mentre descansen i conversen 
amb els altres pares sobre una gran 
catifa, després es reuneixen al sofà 
prenent una infusió. Les sessions 
tracten temes com les emocions, 
alimentació, son, parella, jocs, co-
educació i diferents recursos per 
a aquesta etapa. Els tallers estan 
conduïts per dues professionals: 
una psicòloga i una educadora, 
i puntualment també es compta 
amb la col·laboració de professio-
nals de serveis externs relacionats 
amb l’àmbit de la petita infància. 

Aquesta activitat es duu a 
terme en dimarts i dijous de 10 a 
11’30 h. Dones Amb Empenta or-
ganitza aquests tallers amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Igua-
lada i el suport de la Conselleria de 
Benestar i Família. Per participar 
cal fer la preinscripció trucant al 
661 67 01 13 o a la Casa del Parc, 
de dilluns a divendres de 16  a 19 
h. Més informació a compartint@
dae.cat. Les places són limitades i 
el cost de l’activitat és de 10 euros.

5è Concurs de Poesia de la 
Dona Vilanovina
VILANOVA DEL CAMÍ

El 5è Concurs de Poesia de l’As-
sociació de la Dona Vilanovina 

enguany té com a lema “La força 
de les dones”. El certamen s’em-
marca en la celebració del 8 de 
març i el veredicte es farà públic, 
com és habitual, en el decurs del 
sopar del Dia Internacional de la 
Dona. 

El concurs, obert als majors de 
18 anys, està dotat amb tres pre-
mis de 150, 100 i 50 euros i només 
es pot presentar un únic treball 
d’un màxim de 20 línies. Els premis 

es lliuraran enmig d’una vetllada 
poètica i festiva, el dia 8 de març, 
a les instal·lacions de l’escola Mar-
ta Mata, a 2/4 de 10 de la nit. Cal 
recordar que el sopar és obert a 
tothom i que es pot reservar el 
tiquet trucant al telèfon 93 806 00 
61 (Lídia) abans del dimecres 6 de 
març. El preu és de 12 euros.

Els treballs s’han de presentar 
abans del dia 15 de febrer i s’han 
de lliurar a l’Àrea de Cultura de 
Vilanova del Camí, a l’Edifici d’En-
titats.

Excursió al Monestir de 
l’Estany, Coves del Toll i 
Màgic Món del Tren
IGUALADA

La Coral de Santa Maria d’Igua-
lada, organitza per al proper 

14 de març, dijous, una excursió 
que seguirà l’itinerari següent: 
Durant el matí es faran dues 
visites guiades a la comarca del 
Moianès: primer al Monestir de 
l’Estany (fundat el 1080 i decla-
rat Bé Cultural d’Interès Nacional, 
on el seu claustre és una de les 
joies del romànic català). Després 
a les Coves Prehistòriques del Toll 
de Moià, una de les més riques 
d’Europa en fauna del quater-
nari, durant la glaciació würm: 
hipopòtam, rinoceront, ós de les 
cavernes, lleó, hiena, bou primi-
tiu, isard...

Dinar al restaurant ca l’Arumí 
de Santa Eugènia de Berga. Visita 

a l’església d’estil romànic, basti-
da el segle XI. Tarda dedicada al 
Món màgic del tren: una instal-
lació nova al nostre país, especi-
alitzada en el col·leccionisme i el 
modelisme, per a donar a conèi-
xer el món del tren en miniatu-
ra. Una mostra (museu) de 1.000 
metres quadrats ubicada en una 
edificació moderna, adaptada a 
tots els visitants i dotada amb les 
últimes tecnologies, que consta 
de tres plantes.

Els interessats en afegir-se 
a l’excursió poden adreçar-se 
als  telèfons 938030475 (Ro-
sa) ,  938042483 (Concepció) , 
938034164 (Lleonard), o a qualse-
vol membre de la Coral.

Assemblea anual de La Coll@nada que 
escalfa motors pel 10è aniversari
IGUALADA

Enguany l’associació juvenil la 
Coll@nada està d’aniversari. 

Durant la Festa Major, l’entitat 
celebrarà els 10 anys d’existència.

Va ser l’any 2003 quan un grup 
de joves de la ciutat plantegen a 
l’Ajuntament organitzar un seguit 
d’activitats per la gent jove du-
rant la Festa Major. Neix, doncs, La 
Coll@nada, en què els joves, agru-
pats per colles, organitzarien dife-
rents activitats i es proposà també 
l’organització d’un espai de bar-
raques com en d’altres poblacions 
catalanes. Tot i això, aquell primer 
any no es va celebrar ja que va 
ser prohibida unilateralment per 
l’equip de govern, argumentant 
que fomentava el consum d’alco-
hol entre els joves. Malgrat tot, 
molts joves van mostrar la seva dis-
conformitat amb la decisió en dife-
rents actes de la Festa Major.

L’any següent, el 2004, es va 
dur a terme el què seria la primera 
edició de la festa, amb actes com 

el fes-ta el dinar, els jocs bèsties o 
el cercanit. Més endavant la festa 
creix i es consolida, ja sigui amb 
noves colles, amb activitats pròpies 
o bé amb l’espai de les barraques, 
que es va omplint any rere any 
amb més colles i entitats i acaba es-
sent un dels elements identificatius 
i multitudinaris de la Festa Major.

Durant tots aquests anys, la 
Coll@nada s’ha anat ampliant i fins 
i tot ha impulsat altres activitats, 
com sant Faust (com a Festa Ma-
jor d’Hivern de la ciutat) o el Cap 
d’Any Descollonant.

Enguany, doncs, la Coll@nada 
vol celebrar de manera especial 
aquest desè aniversari, i és per això 
que ha avançat els preparatius de 
les activitats de Festa Major. Amb 
l’assemblea, es donarà el tret de sor-
tida per a preparar unes activitats 
que es vol que tinguin una significa-
ció especial. L’assemblea es celebra-
rà aquest dissabte dia 16, a les 7 de 
la tarda, al Centre Cívic de Fàtima. 

La Coll@nada segueix neces-
sitant gent amb ganes de col-
laborar, implicar-se, sumar-se a la 
festa i seguir fent-la gran. 
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JOC DE CARTES Carles Cuerva

Joves, goodbye
Recentment la nostra líder euro-

pea, la cancellera alemanya 
Merkel, comentava que eren un 
desastre les dades d’atur juvenil 
que arrosseguen alguns països, 
posant l’exemple de Grècia, Itàlia 
i Espanya; cal dir que no és Grècia 
qui guanya sinó Espanya, amb més 
del 55% d’atur juvenil. Mentres-
tant, el Parlament europeu discu-
teix una proposta per promoure 
l’ocupació juvenil (la Garantia 
Juvenil) en vistes a aquests països, 
i als parlaments català i espanyol... 
en un s’aprova una declaració de 
sobirania i a l’altre volen admetre 
a tràmit una Iniciativa Legislativa 
Popular perquè els braus siguin 
Festa d’Interès Nacional. L’escenari 
fa pensar.

I aquest interès alemany per 
l’atur juvenil espanyol, d’on sor-
geix? Es podrien apuntar dues 
causes. Una primera, que els joves 
solen ser els majors consumidors i 
a una economia exportadora com 
Alemanya li interessa tenir qui con-
sumeixi i per tant necessita que els 
joves tinguin ingressos. I la segona 
és que Alemanya i altres països del 
centre-nord europeu comencen a 
adonar-se que estan rebent quanti-
tats importants de joves que fugen 
de la falta d’oportunitats al sud 
europeu. Aquests joves estan des-
esperats buscant un lloc de treball, 
de manera que alguns empresaris 
s’aprofiten i els posen sous bai-
xos... i això té efectes a la resta de 
joves residents al país. Per tant, el 
nord necessita que el sud solucioni 
aquest problema de l’atur, s’hi posi 
a fons per donar resposta, oportu-
nitats i perspectives als joves.

El drama de l’atur juvenil, però, 
no només acaba aquí. Té derivades 
importants en tots els àmbits, en-
tre elles el trencament del Pacte 
social intergeneracional existent. 
Els “grans” ajuden els joves a créi-
xer a canvi que els joves cuidin els 
grans, ja sigui de manera directa 
(cuidant l’avi a casa o ajudant els 
fills a comprar una casa) o de ma-

nera indirecta (a través de dedicar 
part dels pressupostos públics a 
l’educació dels infants i joves i a 
serveis per la dependència i pensi-
ons). Aquest Pacte no escrit havia 
creat un coixí, un esmorteïdor que 
ha permès salvar moltes famíli-
es del desastre absolut, ja que el 
mecanisme de solidaritat ha fun-
cionat, citant l’exemple d’avis que 
amb la seva pensió cuiden la fa-
mília amb els components a l’atur. 
Però el coixí existent ara també té 
un límit i comença a flaquejar, com 
apunten alguns indicadors. El pro-
blema és que les generacions joves 
actuals no tindran la mateixa capa-
citat d’ajudar als seus “successors” 
perquè ja es veu que no podran 
tenir el mateix coixí que els seus 
progenitors els han ofert. 

Ens afrontem a un problema 
que ens afecta a tots i totes, però 
ho fem com si fos un mercat de va-
ques, cadascú mirant pel seu, sense 
adonar-se que aquest corrent de 
fons sortirà un dia i llavors serà 
massa tard per donar-hi respostes 
efectives i eficients. 

Un estudi de la Unió Europea 
xifrava en més de 15.000 milions 
d’euros el cost per a Espanya del 
seu atur juvenil (amb taxes d’atur 
vora el 45%; el cost actualitzat a 
14 de febrer ja es deu aproximar 
als 16.000). Ens podem permetre 
el luxe de deixar escapar aquests 
diners que evitarien multitud de 
retallades? Ens podem permetre el 
luxe de foragitar els joves perquè 
emigren per esperit aventurer, com 
diu la Secretària d’Estat de Treball? 
Els meus avis van emigrar dels seus 
territoris, Andalusia i Extremadura, 
en recerca de millors oportunitats 
per a les seves famílies, no pas per 
viure aventures. Potser val més que 
ens deixem de frivolitats, a Madrid 
i a Barcelona, i donem solucions a 
aquest problema. O el volcà tin-
drà erupció i llavors en sortirem 
escaldats.

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

Envàs, on vas?
Influenciat per tanta campanya 

publicitària tan i tan repetida a la 
televisió sobre el reciclatge, vaig 
pensar que sí, que havia de fer-ho, 
i començo a triar tot el que em 
passa per la mà: papers a un costat, 
vidres a un altre, plàstics a la dreta, 
orgànics a l’esquerra, etc. Bé! Ja ho 
tinc tot classificat (per cert, aquests 
estris de classificar no són gaire 
benvinguts a la meva cuina, vistes 
les dimensions).

Agafo tot aquest material, ben 
condicionat en bosses de plàstic, i 
ja em tens baixant les escales cap 
al carrer i, un cop arribat... Sorpre-
sa! On són aquells contenidors de 
color tan  viu que ens mostren a la 
tele? No pas al carrer Sant Carles 
cantonada amb Esquiladors, que 
és on jo passo tot sovint, tan sols 
se n’hi troben tres: un de groc i dos 
de color gris. Llavors, on he de dei-
xar tot aquest material de bosses 
que porto a sobre?

Suposo que l’Ajuntament és 
conscient d’aquesta situació, pe-
rò no crec que s’hi capfiqui gaire. 
Llavors, com es resol aquest pro-
blema?, ja que suposo que passa 
el mateix en altres carrers. Caldria 
que els ciutadans de bona fe, que 
són molts, no es trobessin impedits 
d’acomplir aquesta tasca que amb 
tant d’interès promulga la Genera-
litat de Catalunya.

Marcel Ferrer
Igualada

El futur dels nostres 
joves

En una trobada de famílies 
amigues, vaig interessar-me per un 
grup de joves d’entre 16 i 20 anys, 
tots bons estudiants, alegres ,es-
portistes, solidaris... En resum, allò 
que es coneix com a joventut sana.

Els vaig preguntar per què es 
prenien amb tant interès els estu-
dis, i la resposta de tots va ser úni-
ca: Perquè quan siguem grans no 
estiguem a l’atur. Fixeu-vos bé: no 
per gaudir d’un ofici o una profes-
sió que els estimuli i els il·lusioni, 
simplement per no estar a l’atur. 
Res més.

Aquest és el futur dels nostres 
joves; una, dos o tres generacions 
cremades i nosaltres, els més grans, 
que hem estat lluitant per una vi-
da millor per als nostres fills, els 
deixem terra cremada. O potser els 
hi deixen els polítics que hem vo-
tat, que han fet de la corrupció el 
seu “modus vivendi”. Sóc un català 
anònim, ja no sóc un nen, i estic 
desenganyat per tanta porqueria. 
Voldria dimitir com a ciutadà, però 
continuaré lluitant en el possible i 
fins al final perquè la nostra joven-
tut rebi el que es mereix: un futur 
amb dignitat. Aquesta lluita és una 
obligació de tots.

Jaume Rodríguez Enrich
Igualada

Si jo fos 
empresari...

Jo m’identifico amb els joves 
emprenedors ja que som gent que 
estem traient el país cap endavant, 
que no tingui por la gent pels seus 
fills que quan ells siguin grans, 
abans ja s’hauran mogut alguns 

joves amb les seves empreses o col-
laboracions, que és el que estic fent 
jo ara mateix; un noi que abans era 
normal ara ha canviat i ha volgut 
ajudar. Ara em ficaré a la Creu Ro-
ja i mentrestant estic col·laborant 
amb un altre jove emprenedor, en 
Dani, que anem tirant l’empresa 
cap endavant, jo per vies d’internet 
facebook... i ell amb altres coses. 
Entre els dos intentem tirar cap en-
davant l’empresa (alumini, mosqui-
teres, tendals...) jo el vaig ajudant 
i hi sortim els dos guanyant. Però 
sobretot que la gent no s’alarmi 
que crec i segur que aquesta gent 
jove s’està movent molt com jo i 
altres companys de tot el món que 
intenten tirar cap endavant d’una 
manera molt satisfactòria. Jo com 
a col·laborador, l’altre es munta 
una empresa encara que sigui pe-
tita però ja és un granet de sorra 
que es pot arribar a convertir en 
un gra esplèndid.

Si jo fos un empresari sempre 
intentaria ajudar als joves que se-
ran els que ens governaran, són 
el futur i si al futur no l’ajudem 
“mal vamos” o sigui que també 
s’ha d’ajudar aquest sector tan mi-
noritari però important pel futur.

Jo abans contracto a un jove 
emprenedor que un empresari 
adult; per què? Perquè el noi re-
brà els seus primers calés, agafarà 
experiència, és jove té les neurones 
millor que un gran, tindrà noves 
idees, i sobretot perquè és el futur, 
el que potser ens traurà de la crisi 

Slopez

Un altre de la 
Hispano

El dijous 7 de febrer, l’autobús 
que feia el trajecte d’Igualada a 
Barcelona a les 11 h, ho va fer amb 
la porta davantera que tancava 
malament i el parabrises amb dues 
grans esquerdes  de baix a dalt. 
Un risc inacceptable. Suma i se-
gueix, i el govern municipal lligat 
al menyspreu de la companyia en-
vers els igualadins.

Ana Peracaula

Camp de mines a 
Igualada

Vull exposar un problema que 
des de fa molt temps patim una 
bona colla de vianants. És un tema 
que, llastimosament, hem de viure 
dia rere dia en molts pobles i ciu-
tats del món, però en aquest cas 
ho centraré a la ciutat d’Igualada 
perquè és on visc.

Per anar a l’escola faig, cada 
dia, 4 trajectes pel mateix carrer. A 
l’alçada de l’avinguda Montserrat, 
a la segona cruïlla (davant de la 
farmàcia però a la vorera del da-
vant) i al trosset que porta fins a la 
via, hi ha un “camp de mines” ple 
de caques de gos.

Al matí, quan hi passo cap a les 
8’40 h, estan humides; senyal que 

les acaben de fer. Però a partir de 
les 13 h estan totes aixafades, amb 
la corresponent patinada marcada 
al terra. Ecs, quin fàstic! Tant per 
tant, les prefereixo senceretes…

Jo crec que hi ha algun veí 
de la zona que vetlla perquè ens 
despertem de bon matí i ens po-
sa “petites i suculents proves”. És 
millor agafar-s’ho amb sentit de 
l’humor.

Aquest problema el patim des 
de fa molt temps i després de quei-
xar-me cada vegada quan m’hi tro-
bo, he pensat que el problema té 
dues possibles solucions: la primera 
és que l’amo del gos reculli les ca-
ques i les llenci a la paperera que 
té dos metres més avall, i la segona 
és comprar un número de loteria 
gairebé cada dia.

Ara seriosament, la nostra es-
cola està situada després d’un pas 
a nivell i ja en tenim prou amb 
aquest obstacle. No faria falta afe-
gir-ne cap més.

Vinga, a veure si tenim la sort 
que les persones al·ludides llegei-
xen aquesta carta i en breu podem 
notar una millora evident del tra-
jecte fins a l’escola. Ho agrairem 
molt!

Eva Castells
Igualada

Ada Colau
M’agrada pensar que tots te-

nim un paper en aquest món, ja 
sigui en la nostra realitat més sen-
zilla i quotidiana, bregant amb la 
nostra família íntima, en les nos-
tres feines més o menys visibles o 
bé intervenint en qualsevol àmbit 
col·lectiu o associatiu. Cadascú de 
nosaltres completem aquest gran 
engranatge que és la màquina 
del món i reconèixer aquest fet ja 
ens ha de reconfortar. Però hi ha 
persones amb una llum especial, 
destinades sense voler a la trans-
cendència pel fet de posar la seva 
veu a col·lectius enormes i vulne-
rables. Vaig escoltar la comparei-
xença de dimarts de la portaveu 
de la PAH, Ada Colau, davant la 
Comissió d’Economia del Congrés 
dels Diputats. Amb el seu discurs 
va apropar una sessió de Cambra 
al món real i va recollir sentiments 
que una bona part de la ciutadania 
compartim.

El perquè aquesta comparei-
xença no ha tingut més presència 
en alguns mitjans és incomprensi-
ble, encara que ara mateix sembla 
que res ja no ens hauria de sor-
prendre. Però el que m’ha calat 
és constatar com en situacions tan 
crítiques i injustes com les que es-
tem vivint, sempre hi ha persones 
anònimes amb un esperit de lluita 
per sobre de la mitjana. Dissorta-
dament potser no faran canviar 
del tot la torna, però la seva ac-
titud valenta, honesta i coherent 
transmet als ciutadans un missatge 
esperançador. Gràcies, Ada.

Cristina Molner Closas

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

www.latossa.com

50% 
en botes 
i botins

Florenci Valls, 69 - IGUALADA
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CALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

TOT PUJANT CAP A IGUALADA Benigne Andrés Ancosta LA CRUÏLLA Josep Maria Mas i Busqué

Per què volen abandonar Europa?
Tot pujant cap a Igualada escol-

tem que David Cameron ha 
promès un referèndum l’any 2017 
--si és reelegit primer ministre-- 
perquè els anglesos diguin si volen 
continuar dins la Unió Europea 
o si prefereixen marxar. És curiós 
que mentre la majoria dels cata-
lans voldríem que Catalunya fos un 
Nou Estat d’Europa, els anglesos es 
plantegen sortir-ne. En realitat el 
Regne Unit sempre ha estat dins 
d’Europa a mitges. La seva mone-
da no és l’euro sinó la lliura. És 
una diferència prou important. El 
britànics sempre han considerat 
que els éssers humans es dividei-
xen en dues espècies, els anglesos 
i els altres. És cert que mai miren 
els demés per damunt de l’espat-
lla, senzillament ni els miren. Però 
aquesta no és la verdadera raó per 
plantejar trencar els pocs vincles 
que els uneixen a la Unió Europea

A qui està defensant el 
primer ministre anglès?

A Europa només hi ha tres na-
cions realment importants: Alema-
nya, Anglaterra i França. La City 
de Londres, on es mouen les grans 
finances del món --conjuntament 
amb Wall Street a New York-- no 
accepta les regles que volen aplicar 
a Brussel·les. Les altes finances, que 
per manca d’honestedat han con-

duït el món occidental a la misèria, 
no toleren de cap manera que els 
marquin el terreny de joc. Als es-
peculadors econòmics de la City no 
els importa gens ni mica que, per 
culpa seva, avui tinguem milions 
de treballadors sense feina, milions 
de persones sota el llindar de la 
pobresa, milions de nens mal ali-
mentats i mal escolaritzats... David 
Cameron vol sortir de la Unió Eu-
ropea no per afavorir el poble an-
glès, que també ho està passant 
malament, sinó per defensar els in-
teressos de les grans corporacions 
financeres de la City, que tenen la 
seu a tocar del parlament britànic.

Hi ha prous jutges i fiscals 
per fer sortir tota la 
brutícia?

Cada cop hem vist més clar 
que el problema de la civilització 
occidental és el salvatge sistema 
capitalista, que han implantat els 
poderosos que governen el món. 
Una revista econòmica informava 
que 300 individus acumulen més ri-
quesa que els restants 7500 milions 
d’éssers humans que vivim al nostre 
planeta. En realitat al seu planeta. 
El canvi d’aquest cruel capitalisme 
no el faran els governs. Els polítics 
tenen prou feina defensant als rics, 
rebent sucosos suborns i ocultant 
les vergonyoses corrupcions dels 

seus partits, que apareixen cada 
dia. Han podrit de tal manera el 
sistema capitalista que no és capaç 
de regenerar-se per si mateix. 

Podem construir 
una Europa per a les 
persones?

Al final de la novel·la de Char-
les Dickens Christmas Carol, l’avar 
Mr. Scrooge es regenera després 
de “viure” els quatre somnis. Al 
dramàtic llibre que estan escrivint 
els perversos lobbys econòmics no 
hi ha cap espurna de regeneració. 
Els rics volen ser més rics, malgrat 
facin als pobres molt més pobres... 
Això no vol dir que estigui tot per-
dut. Això vol dir que el canvi de 
paradigmes l’ha de fer el poble, 
la gent corrent que treballa o vol 
treballar per viure, per donar for-
mació als seus fills, les associacions 
civils, les mobilitzacions ciutadanes, 
les cooperatives de treballadors... 
El poble dempeus, sortint pacífica-
ment al carrer sense por, revertirà 
aquest món de corrupció i injustí-
cia social que ens ofega. 

“L’home no dóna la seva ver-
dadera dimensió en moments de 
fortuna i benestar, sinó quan s’en-
fronta a les adversitats de la vida”. 
(Martin Luther King, famós lluita-
dor pels drets civils dels afroameri-
cans, 1929-1968 assassinat).

La Tossa de Montbui
Era pels primers quaranta que 

vaig pujar la muntanya a peu se-
guint intuïtivament diversos via-
ranys fins arribar al cim. Pel camí, 
enmig del bosc hi havia una carbo-
nera funcionant. Aquell moment 
moltes cases cuinaven amb carbó 
de llenya. Les carboneres eren el 
sistema de produir-lo. També s’hi 
veien els cràters que l’artilleria 
nacional provocà per acallar unes 
peces republicanes del cim de la 
muntanya.

Arribat al cim em trobo amb 
l’Isidre Marimón de la Fonda Maria 
fent gimnàstica, ningú més. La por-
ta de la casa dels castellers havia 
estat forçada i uns brètols havien 
llançat les pales del forn i estris de 
la cuina a fora de la casa. Van ser 

un grup de joves que combinaven 
l’excursionisme amb les bretolades.

Més tard, un grup d’entusias-
tes, precedits per mossèn Espinal, 
el Sr. Pau Llacuna i d’altres volun-
taris van anar ordenant amorosa-
ment aquell espai. Esdevingueren 
el “Patronat de la Tossa”. Es res-
taurà l’ermita, s’enjardinaren els 
contorns, arbrat novell... no para-
ven mai. Més tard s’hi involucrà 
l’ajuntament de Montbui i s’ha ar-
ribat als nostres dies amb encerts i 
desencerts, com sol passar.

Recentment, un diumenge de 
gener, vaig pujar-hi a peu, com 
s’havia fet sempre; és la manera de 
viure i sentir el batec de la munta-
nya. L’aire fresquet donava trans-
parència al paisatge. Els horitzons 

força clars, neu pels alts i l’agrada-
ble sensació d’estar en l’epicentre 
de la comarca. El paisatge d’aquell 
cim era net i l’herba agraïa les plu-
ges recents, tota l’esplanada era 
una catifa brillant. Penso que la 
gent que van pujar-hi estava es-
campada per les rodalies, hi havia 
molts cotxes i poca gent visible. 
L’aire lleuger convidava a donar un 
tomb pel paisatge. 

L’ermita amb aquella llum di-
fosa convidava al recolliment i a la 
pregària. La Verge que presideix 
aquella nau és el vigia de la conca. 
Quantes generacions l’hauran ve-
nerada en aquell setial!

D’un temps ençà s’han anat 
moblant aquells espais exteriors, 
segurament amb caràcter de fer 
un servei cívic, uns padrons artifi-
cials amb inscripcions amb braile, 
llàstima que la intempèrie s’hagi 
menjat el relleu de l’alfabet. No 
creiem que els invidents puguin lle-
gir-lo. S’han instal·lat baranes pro-
tectores, bancs adequats però el 
mobiliari desafortunat són aquells 
blocs de granit artificial que són 
una prova de que el dissenyador 
d’aquest bunyol no té ni idea de 
moblar una ruralia adequada a 
l’ambient natural d’aquell espai.

Aquells blocs, posats allí són 
d’un gust mediocre i forassenyat; 
són unes baluernes funeràries que 
escaurien perfectament en una 
avinguda d’un cementiri. Això, el 
“Patronat” que vàrem conèixer, no 
ho haguera fet mai. La solució més 
cívica i assenyada fóra treure’ls res-
pectant l’estètica senzilla, rústega 
i humil del lloc. Alliberar la Tossa 
d’aquelles andròmines de granit 
artificial serà un descans per a la 
gent autòctona que aprecia el país 
tal com ens ha estat donat. Amén. 

Reserves a: L’Ateneu de Tous
Telèfon: 938096226 - Móvil: 620886363

L’ATENEU DE TOUS

ESPECIAL 
COMUNIONS
Vine i celebra la teva festa 

familiar amb nosaltres

Menú a partir de 16 euros

Tres salons-menjador diferents

Una renúncia 
sorprenent

Tots els mitjans de comunicació 
n’anaven plens. Després que 

una representant d’una agència de 
notícies que sap llatí --com ho deu 
haver agraït!, una llengua morta 
que ha portat tanta vida informa-
tiva-- captés el que ningú o gai-
rebé s’esperava, com un regueró 
de pólvora encesa s’escampava la 
notícia de la renúncia del sant pare 
Benet XVI, de primer amb incredu-
litat que porta a la incertesa, ben 
lògic davant els sovintejats rumors 
que envolten sobretot els perso-
natges amb més ressò públic que 
fan cobejar primícies que poden 
donar resultats d’audiència adine-
radora.

És que costava de creure. Co-
neixent la història de l’Església 
ja se sabia que durant els milers 
d’anys de trajectòria papal hi havi-
en hagut vàries renúncies. El Codi 
de Dret Canònic, que legisla la vida 
de l’Església catòlica, ja preveu la 
possibilitat i què s’ha de fer si ar-
riba el cas. Pau VI va disposar que 
els bisbes presentessin la renúncia 
a servir la pròpia diòcesi al Primat 
quan arribessin a l’edat de 75 anys, 
i quan ell els va complir s’alçaren 
veus per tal que ell fos conseqüent 
amb aquesta disposició aplicant-
se-la com a Bisbe de Roma, que és 
el successor de Sant Pere. No ho va 
fer. Com tampoc no ho va fer Joan 
Pau II tot i el lamentable estat de 
salut a què va arribar abans de la 
seva mort. El mateix Benet XVI ja 
havia avisat de que si arribava el 
moment en què no es veiés amb 
prou forces per exercir competent-
ment el seu ministeri primacial re-
nunciaria a l’encàrrec que li van fer 
els cardenals electors després de la 
mort del seu predecessor.

Tot i això ha sigut una renúncia 
sorprenent. Ha sigut una sorpresa i 
n’ha causat en tothom. Del papat, 
com altres càrrecs considerats dig-
nitats especials, s’ha anat agafant 

la consideració de que són i han de 
ser permanents. De fet, feia gaire-
bé 600 anys que no es donava el 
cas, i per tant ha trencat els esque-
mes mentals imperants al respecte.

Les reaccions són variades, com 
sol passar donada la pluralitat de 
maneres de ser i de veure les coses 
inherent a la condició humana. En 
general, però, tothom, catòlic o 
no, s’ha tret el barret davant una 
decisió així. I no n’hi ha per menys. 
Diu la dita que el poder corromp. 
Que hom quan el té, s’hi aferra, 
malgrat els maldecaps que com-
porta, i s’hi enganxa com si d’una 
droga es tractés. I al papat no n’hi 
falta pas de poder de decisió pre-
cisament, influint tant a l’àmbit 
estricte eclesial com al món en ge-
neral.

Benet XVI ens acaba de donar 
una gran lliçó d’humilitat. Ahir, 
Dimecres de Cendra, els catòlics 
iniciàvem el camí de la Santa Qua-
resma, que ens fa avinent la nostra 
fragilitat significada en la cendra, 
el poc que queda i tan poc útil 
després d’haver cremat una bona 
quantitat de voluminosa massa ve-
getal. Reconèixer la nostra realitat, 
les nostres possibilitats; tenir la lu-
cidesa de retirar-nos a temps de les 
responsabilitats confiades, i deixar 
de considerar-nos imprescindibles.

L’Església, la nostra estimada 
Església, tan vituperada, tan sovint 
bescantada davant de qualsevol 
relliscada que té com a humana 
que també és, ens ofereix cons-
tantment exemples de que, enmig 
de la nostra feblesa, de la nostra 
petitesa, del nostre pecat, hi brillen 
accions, com ara la de Benet XVI, 
que donen fe de la realitat divina 
que ens sosté i que permet que pu-
guem continuar donant testimoni 
del que veritablement necessitem 
la humanitat entera. Ah!, i qui si-
gui frare que prengui candela! 

Reparació i diagnosi de tot tipus de vehicles, turismes i industrials.
Disposem d’avançades màquines de diagnosi BOSCH i BERTON, 

i personal altament qualifi cat.

C/ La Pau, 10 - Sta. Margarida de Montbui - Telèfon 93 803 59 74
Email: jboria@hotmail.com - I a Facebook: Rep d’Automòbils Bòria
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VIVÈNCIES Jaume Ribera

LA TEVA BIBLIOTECA Biblioteca Central d’Igualada

No, no és solament l’economia (1 de 2 )
Aviat farà cinc mesos d’aquell 

onze de setembre quan el 
nostre poble es va aplegar per 
recordar el 298 aniversari de la 
pèrdua dels pocs drets sobirans, 
que encara servaven després de la 
unió matrimonial de l’hereter cata-
là “Fernando” amb la reina Isabel 
de Castella i arrabassats per Felip 
V via els Decrets de Nova Planta 
que varen motivar l’inici des d’Es-
panya, d’una política d’assimilació 
absoluta del nostre poble, parla 
i territori. (Españolizar). I perquè 
nosaltres som conscients de que 
en els darrers anys, a més, s’hi ha 
afegit un ofec econòmic, el clam 
general de la concentració va ser 
el crit de l’anhel d’independència. 
Si bé el poble català, ha sofert i ha 
superat tres segles d’assimilació, 
inclòs els períodes sagnants, mal-
grat això, SEGUIM EN PEU.

Avui Europa és democràtica, 
i un dels principis universals de la 
democràcia és que cada poble pu-
gui decidir el propi destí. És difícil 
creure que un govern integrat a la 
Unió Europea, avui, pugui prohi-
bir-lo amb l’argument d’una uni-
tat administrativa de la península 
Ibèrica segons la Constitució del 
1978, sabent perfectament que la 
unió d’aquesta unitat peninsular 
espanyola és el fruit d’aplegar di-
ferents regnes amb quatre parles 
diferents, i tots tan antics com Cas-
tella, però que la seva reina Isabel 
va saber liderar la unió i assimilació 
social, que avui i des de l’any 1500 
els seus descendents polítics seguei-
xen comandant-la amb la mateixa 
rígida disciplina castellana, plas-

mada hàbilment i legalment en el 
text constitucional, menystenint la 
història dels molts segles d’aquests 
diferents pobles peninsulars, amb 
els seus usos, llengües i furs propis. 
Un d’ells el català. 

I poden fer-ho, perquè sigui 
qui sigui qui va estructurar i tutelar 
la constitució sabia com taponar 
“legalmente” la possibilitat de se-
cessió de qualsevol dels diferents 
regnes fundadors. Citaré només els 
tres articles que per si sols poden 
impedir-ho: 

Article 1, 2. La sobirania nacio-
nal reside en el pueblo espanyol.

Vol dir que qualsevol cosa que 
pugui modificar la sobirania es-
panyola és la totalitat unitària del 
poble espanyol qui pot legislar-la. 
Però aquest contingut no s’ajusta 
als Drets Humants. Conveni signat 
per l’estat Espanyol que diu que “ 
tot poble pot elegir el propi destí”. 

Article 92, 2. El referéndum 
será convocado por el Rey, medi-
ante propuesta del presidente del 
Gobierno. 

Segon impediment. El Rei ja 
s’ha pronunciat  sobre la unitat 
territorial. I ja sabem com pensa 
el cap del, “Gobierno”. Sobren co-
mentaris.

Article 8, 1. Las fuerzas ar-
madas, constituidas por el Ejército 
de Tierra, La Armada y el Ejército 
del Aire, tienen como misión ga-
rantizar la sobiranía e indepen-
dencia de Espanya. Defender su 
integridad territorial y el ordena-
miento constitucional. 

Bé, si ens quedava algun dubte 
aquest és contundent, cal recordar 

aquella ocupació militar del “Par-
lamento” i els tancs als carrers de 
València a l’any 1983, només que a 
quatre anys després de la constitu-
ció del 78, pel simple motiu de que 
no els hi agradava. Sortosament 
la ferma actitud del Rei i Capità 
General de l’exèrcit, Joan Carles, 
va poder restablir l’ordre. Però ho 
faria  avui, davant d’una declaració 
d’independència unilateral del nos-
tre Parlament?. Possiblement, no.

Però possiblement aquesta cir-
cumstància no es donarà perquè 
el nostre President Mas, sempre ha 
dit que volia assolir-la via al diàleg 
i que això serà una feina laboriosa 
i llarga, moment per recordar que 
en els darrers tres segles soferts 
mai s’havien donat circumstàncies 
similars com la de veure  la trinxa-
dissa de l’estatut, que va ser assolit 
amb tota la legalitat democràtica, 
seguit d’un setge cultural i ofec 
econòmic que va ser la guspira de 
la massiva  protesta del setembre 
passat.

Que ha posat en evidència la 
profunditat del desencís del nos-
tre poble en general, (no total) en 
pensar que ni l’estat ni el poble 
espanyol no està ben disposat a di-
alogar sobre la possibilitat d’esta-
blir una relació amical i de respec-
te mutu de les pròpies identitats, 
llengües i economies. Llastimós. 
Perquè   històricament està ben 
demostrat que un bon veïnatge és 
més sa i profitós que aquest estira 
i arronsa permanent. I doblement 
llastimós l’oblit  dels milers dels en-
llaços d’amor i sang  que conviuen 
amb harmonia en les dues terres.

Amb les mans

Des de cosir un botó a fer tar-
getes de felicitació artesanals 

d’allò més originals. Pràcticament 
tot es pot aprendre. I a la Biblio-
teca Central d’Igualada, que for-
ma part de l’Institut Municipal de 
Cultura, et donen un cop de mà 
per fer-ho possible. És molt fàcil! 
Només has de tenir el carnet d’usu-
ari i et podràs emportar en préstec 
tots aquells manuals que necessitis 
per fer-ho tot tu mateix des de 
casa.

Que vols fer un arranjament 
floral? Hi ha llibres que n’expliquen 
tots els secrets. Que t’agradaria 
aprendre patchwork? Amb alguns 
llibres n’aprendràs ràpidament i 
no et semblarà tan complicat. Que 

vols aprendre els secrets de l’art de 
la papiroflèxia? Hi ha moltes obres 
que els descobreixen.

A la tercera planta de la Biblio-
teca hi ha una bona secció dedica-

da als treballs manuals amb llibres 
que mostren el que es pot fer amb 
mil i un materials: paper, fils, llau-
tó, plàstic, cuir...I és que pràctica-
ment tot es pot transformar!  Tam-
bé hi ha altres obres sobre tot tipus 
de labors: des de punt de creu fins 
a puntes de coixí. 

I aquest mes que arriba el rei 
Carnestoltes no us oblideu d’anar 
preparant la vostra disfressa! Si us 
falten idees feu una ullada a la 
sala infantil de la Biblioteca, on 
trobareu un munt de propostes 
creatives, des de disfresses de per-
sonatges fins a maquillatge festiu 
per ser els més originals de la festa. 
I, per anar fent boca, us proposem 
aquesta lectura que també teniu 
disponible a la sala infantil: 3 con-
tes de Carnaval, de Joan de Déu 
Prats.

www.bibliotecaigualada.cat

L’ESBARJO Sebastià Borràs

L’any de la fe
Enguany, 2013, el poble fidel ha 

estat abastament informat que 
és l’any de la fe tot i que acabi amb 
13. El primer 13 del mil·lenni per als 
propicis a creure en mal averanys. La 
passada setmana, els polítics que es 
reuniren per tal d’arribar a acords, 
en la fe que cal que la nostra justícia 
sigui ràpida, amb aquell plus d’ètica 
que el poble reclama, aplicable tam-
bé a la recuperació d’aquells valors 
que tothom anhela, àdhuc alguns 
dels polítics que s’esgargamellen 
parlant-ne i parlant-ne sense arribar-
hi mai.

De moment, els polítics, molt 
atents al que diu el poble, quedaren 
en trobar-se de nou el dia 22 ja que 
no tingueren prou fe en assolir la 
fita amb èxit. Quedaren que torna-
rien a quedar. Amb la fe posada en 
l’aportació generosa de tots els qui 
s’omplen la boca dient que treballen 
pel bé del poble?

Fent una escapada al món dels 
escenaris de cant i lleure hom tro-
ba partidaris d’aquell: nosaltres no 
som d’eixe món i d’altres d’aquella 
madrilenya que exigia del seu amic i 
pretendent confiança cega, fins que 
el jove assentia: val, per a tu cega, 
però, per aquell, serà de serenata a 
cops de timbala! La confiança cega, 
pel que fa als polítics de la mare pà-
tria i similars, la fe en ells per dir-ho 
en altres paraules, darrerament ha 
quedat a nivells de pantà en temps 
de sequera llarga. Tenim de fer net!, 
han clamat alguns. Però si cal fer net 
a Catalunya i a la resta d’autonomies 
i tenim poca aigua, tot i que darrera-
ment nevi als Pirineus, com podrem 
fer net? De debò es voldrà fer net?

Una altra comparació, escaient 
amb l’any de la fe, ha estat aquella 
nota apareguda en un periòdic de 
l’Amèrica del nord segons la qual no 
tot són xoriços ibèrics. La llàstima, 
abundant en les variacions que es 

poden fer sobre la parauleta, és que 
si bé és veritat que no tot són xori-
ços, els qui ho són a l’engròs s’em-
porten una part del pastís equivalent 
a la suma que podrien endur-se tots, 
si ho fossin a la menuda. Surten com-
parances de tota mena en aquest any 
de la fe. Entre elles la del bon pastor, 
a partir d’aquelles paraules de fi-
nals de dos segles enrere o primers 
del darrer, segons les quals el poble 
que habitava les actuals autonomies, 
en boca d’un pensador polític, era 
com un ramat de bens ensinistrat, de 
segles, en males pastures i el repòs 
lluny de l’aigua. Devem tenir uns 
pastors quelcom allunyats d’aquell 
Bon Pastor quina vara menava al 
repòs vora l’aigua després d’haver 
pasturat en bons prats. Per molt que 
s’esforcin, dialècticament, en voler 
fer creure al ramat que vetllen per 
cada unes de les ovelles.

Hi ha qui assegura que de ter-
res castellanes prové aquell adagi el 
qual, més o menys ben traduït, vin-
dria a adverar: a Déu pregant i amb 
la maça picant. També, ja que a les 
frases fetes se’ls hi pot fer dir de tot, 
encunyaren aquella altra que diu: 
quins bons vassalls si hi hagués un 
bon senyor! Aquí la cançó diu: arri!, 
arri, Joan! que la maça va picant!

I aquí som. A poques hores de 
vol de paradisos fiscals que acullen 
milions i més milions d’euros evadits. 
Cal modificar les lleis. Milions que 
s’acullen a amnisties de grans rebai-
xes. Cal modificar les lleis. Lentitud 
de la justícia. Cal modificar les lleis. 
Corrupteles. Cal modificar les lleis. 
Finançament dels partits polítics. Cal 
modificar les lleis. Mai no es troba 
el moment de fer-ho. Però no des-
esperem: estem en ple any de la fe. 
Quina fe deuen professar els nos-
tres polítics? Una a la mida de cada 
partit? 

Tot un mes de Tot un mes de 
promocions apromocions a

congelats congelats 

xalocxaloc
☛ Del 12 al 16 de febrer  GAMBA pelada a 4’90 €/kg

☛ Del 19 al 23 de febrer BACALLÀ a 5’90 €/kg

☛ Del 26 de febrer al 2 de març  SÍPIA a 4’98 €/kg

Durant tot el mes sereu 
obsequiats 

amb una bossa isotèrmica
CONGELATS XALOC: 

Parada 8-13 Mercat de la Masuca - IGUALADA 
Tel. 93 803 79 60 - www.congelatsxaloc.com
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†
El senyor

FRANCISCO SUAREZ GABERNET
Ha mort cristianament a l’edat de 87 anys, 

el passat dia 1 de febrer
La família agraïm el suport de totes les persones que ens han fet costat en els 
darrers mesos.
Agrair, també, públicament a la Dra. Carmina Puig i a tot el seu equip, el tracte 
professional i humà immillorable donat al nostre pare al llarg de tots els anys 
que va necessitar tractament de diàlisi.
Així com també a tot el personal mèdic i d’infermeria de la 3a planta de l’Hos-
pital d’Igualada, per la seva professionalitat i el bon tracte rebut les darreres 
setmanes d’ingrés en aquest centre, abans del seu traspàs.

Igualada, febrer de 2013

†
RAMON VILASECA CALSINA

vidu de Paquita Jodas Flores

ha mort a Igualada a l’edat de 89 anys el dia 9 de febrer 

La seva fi lla Marisa i Jaume Basas, néts: Marisa i Berenguer i 
Sílvia i Roger, besnéta Isolda i demés familiars i amics, 

agraeixen les mostres de condol rebudes.

Igualada, febrer de 2013

†
La senyora

PEPITA MARTÍ PARERA
vídua de Joan Torrents Mas

morí cristianament el dia 10 de febrer, a l’edat de 89 anys

Els teus familiars i amics et tindrem sempre present 
i en el nostre record.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Copons, febrer de 2013

Pere Palmés i Martí
El nostre pare i avi ha estat ingressat durant disset dies 

a l’Hospital de la ciutat, on va morir el dia 8 de febrer 
d’enguany.

Volem agrair a l’equip mèdic, infermeres i auxiliars la 
professional i el bon tracte rebut al llarg d’aquests dies.

El Pere, “EL PERET” per a molts, ha tingut una vida 
plena i llarga, amic dels seus amics i amant de la seva 
família.

Nosaltres, fills i néts, també volem expressar el nostre 
agraïment a les moltes mostres d’afecte i estimació que 
hem rebut durant aquests dies.

A tothom, moltes gràcies!
Família Palmés Mordillo

En la mort de Josep Via
Dilluns d’aquesta setmana va 

ser enterrat a Igualada l’amic 
Josep Via, persona molt coneguda 
per la seva vinculació amb el món 
del futbol i al cinema Kursal.

Via, home amb gran força de 
voluntat, va dedicar part de la seva 
vida al món de l’arbitratge; tot i 

tenir una deficiència física en una 
cama, no li va ser cap impediment 
per dedicar-s’hi el millor possible. 
Durant diverses temporades va es-
tar en actiu i en cada un dels partits 
s’esforçava per ser un bon àrbitre.

Descansi en pau.
PD

En memòria de 
Joan Sabater Tarragó
L’Eucaristia en memòria del tras-

pàs de Joan Sabater Tarragó se 
celebrarà el proper dia 17 a la Par-

ròquia de la Soledat, a les 7 de la 
tarda.

Teodora Vaquero, una àvia 
centenària alegre i optimista

El centre gerontològic AMMA 
Vilanova del Camí es va vestir de 

festa per celebrar l’aniversari d’una 
de les seves residents, Teodora 
Vaquero, que el dijous 7 de febrer 
va fer 100 anys. Familiars i amics, 
equip directiu i sanitari i residents 
li van muntar una festa sorpresa 
amb regals i pastís inclosos, en la 
que també hi va participar la regi-
dora de Serveis Personals, Pepita 
Còdol, que li va lliurar un ram de 
flors en nom de l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí. Teodora, sor-
presa i agraïda, es va arrencar a 
cantar i va repartir, a banda de 
bombons i caramels, una bona dosi 
de bon humor i d’energia.

Alegre, tendra, optimista, xer-
raire i molt emocionada, així és 
Teodora Vaquero, una igualadina 
centenària que des de fa uns anys 
resideix a AMMA Vilanova i que 
no ha dubtat a posar-se davant 
una càmera perquè li fessin “una 
entrevista per la tele”. “¿La verán 
desde mi pueblo?, ha preguntat 
Teodora, que va néixer fa cent 
anys a Montealegre de Campos, a 
la província de Valladolid, malgrat 
que va viure en un poblet del cos-

tat, Belmonte de Campos, fins que 
va fer els 18 anys.

Des de molt jove es va dedicar a 
servir i la seva feina la va portar per 
tota Castella. Ha viscut a Valladolid, 
Madrid, un temps a Salamanca, 
Zamora i també a Barcelona, on hi 
va arribar gràcies a una recomana-
ció. Més tard va venir a Igualada, on 
va fer de minyona al Cilindro, amb 
la família Serra, casa on va conèixer 
al que després va ser el seu marit, 
un home d’origen extremeny, vidu 
i amb tres fills, que va trobar en la 
Teodora la seva companya de vida 
i ella la seva mitja taronja. Ella va 
pujar els fills com si fossin seus i avui 
té 8 nets i 6 besnéts.

La Teodora té poca vista, però 
ho compensa amb una memòria 
prodigiosa. Fent un repàs de la se-
va vida, explica que està contenta, 
que ha passat moments de tot, de 
molta dificultat i molt feliços, i as-
segura que encara avui busca peti-
tes recompenses que la facin riure 
i viure. Una de les coses que més 
li agraden és cantar i també que 
li cantin, i sobretot estar amb les 
amigues compartint una estona de 
bona conversa.
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Ei monstre, 

Al Ramon Nadal...
... dels teus alumnes
Entre classe i classe sobtava veure 

un professor amb una motxilla 
igual que la nostra penjada a l’es-
quena anant passadís amunt i pas-
sadís avall per l’institut. Fins i tot 
més d’un es preguntava si era un 
alumne amb algun curs pendent…

Els dubtes van quedar esva-
ïts quan el vam tenir donant-nos 
classes d’economia i empresa o úl-
timament de socials, a quart. No 
només el detall de la motxilla ens 
el feia sentir proper. La seva alçada 
tampoc era un problema, disposat 
sempre a arremangar-se, a fer-nos 
les coses fàcils i a acotar-se per al-

çar-nos, intentant que donéssim el 
millor de nosaltres. Moltes vegades 
ens deia petits però al seu costat 
ens vam fer grans. 

L’entusiasme i empatia amb els 
alumnes feia que tingués el respec-
te guanyat des del primer dia, un 
respecte que li permetia fer-nos ca-
llar si hi havia xivarri a classe amb 
una amenaça tan innocent com 
dir-nos que ens tiraria tomates ma-
dures. I callàvem! 

I és que el Ramon era el pro-
fessor, però també un amic més de 
l’alumne i de l’exalumne, un amic 
que quan ens veia pel carrer enca-

ra ens preguntava sempre què tal 
i tenia cinc minuts per saber què 
fèiem. Facebook i Twitter han estat 
aquestes últimes hores el lloc on 
molts hi hem dit la nostra. Ens que-
dem amb aquesta frase que hi hem 
trobat: “gràcies per deixar de ban-
da la formació d’alumnes i basar-te 
en la formació de persones”. 

En cada un de nosaltres, en la 
nostra motxilla, segur que hi ha 
una mica de Ramon. I prometem 
seguir-la portant com ho feia ell als 
passadissos de l’institut: tranquil, 
humil, optimista, somrient…

Ara sí que tots nosaltres som 
petits i lletjos, i ens sentim com 

si fóssim més curts que el pèl d’un 
ou. 

Vas venir de La Figuerosa, amb 
la motxilla plena de sentit de l’hu-
mor i una bicicleta imparable. 

Fa setze anys. Més de mil alum-
nes. Incomptables hores a l’institut, 
--les teves peonades--, que se sumen 
a tantes hores de coordinació i de 
reunions, de tertúlia a la sala de 

profes i a consergeria, en excursions 
i en vaixells plens d’alumnes de vi-
atge a Mallorca i a Roma. Tu hi has 
estat sempre, “pel que fes falta”. 

Sóc “Lo Ramon”, i així firma-
ves. Eres de plat fondo, Ramon. 
Les discussions més filosòfiques o 
metafísiques es podien acabar amb 
un “doncs el meu pare fotie els 
cargols molt bons”. Has estat molt 
feliç d’ensenyar, de donar classe 
del que fos, tant que el teu entu-

siasme se’ns encomanava. I tant si 
volíem com si no, hem somrigut 
amb les teves sortides, entre la ma-
lícia i la ingenuïtat, provocadora-
ment rústic. 

Aquell bon xiquet de lo poble 
s’ha fet seva la ciutat.  

Nosaltres seguirem el teu lle-
gat: cuidarem tot el que tant has 
estimat.

Institut Pere Vives Vich

DEFUNCIONS
Antonio Arias Gómez, de 54 anys; Ramon Nadal Mas, de 47 anys; 

Ricard Teixidó Queraltó, de 84 anys (Sant Martí de Tous); Agustí Roca Sen-
diu, de 85 anys (Els Prats de Rei); Joan Gispert Pons, de 97 anys (La Pobla 
de Claramunt); José Lozano Plata, de 79 anys (Igualada); Alejandro Abad 
Pérez, de 62 anys (Vilanova del Camí); Antonio Jiménez Lobato, de 59 anys 
(Santa Margarida de Montbui); Rosa Solanas Viñals, de 93 anys (Piera); 
Ramon Vilaseca Calsina, de 89 anys; Josep Mercader Bartrolí, de 86 anys 
(La Pobla de Claramunt); Pepita Martí Parera, de 89 anys (Copons); Trini 
Almirall Saumell, de 92 anys (Capellades); Micaela Paz Cordero, de 92 anys 
(Igualada); Antònia Dávila Acosta, de 82 anys (Igualada); Guillermo Sola Es-
teban, de 78 anys (Piera); Alfonso Díaz Artero, de 92 anys (Santa Margarida 
de Montbui); Ricard Gomà Bou, de 89 anys (La Llacuna); Antoni Martínez 
Clemente, de 90 anys (Igualada).

†
En record de

RICARD GOMÀ BOU
Va morir el passat dimarts dia 12 de febrer a l’edat de 89 anys

A. C. S.

Els seus estimats: esposa, Montserrat Torrens Aribau; fi lls, Ricard i Montserrat, Josep 
Ma i Maria Eulàlia; néts, Laia, Joan i Pol, Jordi i Anna; besnéts, Kaila, Jana i Guiu, i 
demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat, que tingué 
lloc ahir dimecres dia 13 a l’església de la Llacuna.

Igualada, febrer de 2013 Funerària Anoia, S. L.

PARLEM DE SARDANES Joaquim Bacardit

Ballades de sardanes
Dissabte, 16 de febrer
Barcelona, a la pl. de la Bona-

nova de Sarrià - Sant Gervasi, a les 
12.00 h. Cobla, Rambles.

Manresa, a la Plana de l’Om, a 
les 18.30 h. Festes de la Llum. Cobla, 
Contemporània.

Diumenge, 17 de febrer
Barcelona, al Pla de la Cate-

dral, a les 11.15 h. Cobla, Lluïsos de 
Taradell.

Barcelona, al parc de la Guineue-
ta, a les 12.00 h. Cobla, Selvatana.

Cambrils, al parc del Pescador, a 
les 12.00 h. Amb mitjans mecànics.

El Prat de Llobregat, a la pl. de 
la Vila, a les 12.00 h. Cobla, Baix 

Llobregat.
Esplugues de Llobregat, al parc 

del Pou d’en Fèlix, a les 12.00 h. Co-
bla, Ciutat de Girona.

Olesa de Montserrat, a la seu de 
la l’UEC, a les 18.00 h. Cobla, Vila 
d’Olesa.

Sant Cugat del Vallès, a la pl. 
d’Octavià, a les 12.00 h. Cobla, Jove-
nívola de Sabadell.

Sant Sadurní d’Anoia, a l’escola 
Sant Josep, a les 12.30 h. Calçotada 
popular. Cobla, Marinada.

Terrassa, a la pl. del Segle XX, 
a les 12.15 h. Cobla, La Principal de 
Terrassa.

  

2013, centenari del naixement d’en Lluís 
Buscarons i Pastells

Aquest any 2013 ens porta l’efe-
mèride del centenari de Lluís Busca-
rons i Pastells, compositor i un dels 
flabiolaires més destacats de la his-
tòria.

Nascut a Castelló d’Empúries el 
28 de febrer de 1913, fou un músic 
amb una dilatada trajectòria profes-
sional reconeguda arreu, a més de 
distingir-se sempre com a persona 
per la seva cordialitat i senzillesa. Ini-
cià els seus estudis musicals de la mà 
del seu avi matern, Baldomer Pastells 
i Ribera, conegut com “l’avi Rau”, qui 
va alliçonar-lo en l’aprenentatge de 
solfeig, flauta i flabiol. Posteriorment 
va ampliar els seus estudis amb els 
mestres Martí Pou, Josep Cirilo, Este-
ve Pallach i Josep Blanch i Reynalt.

Amb aquesta sòlida formació ar-
tística va començar la seva vida de 
músic, incorporant-se aviat (12 anys) 
a la que fou la seva primera cobla, 
Els Rossinyolets (formació juvenil). 
Després formà part de les cobles An-
tiga Pep de Figueres, Pau Rossinyol 
(de Castelló d’Empúries, de la qual 
n’era el director) i Girona. El 1956 
va integrar-se als rengles de la co-
bla Montgrins, on va estar-hi dinou 
temporades. Va destacar per la seva 
gran categoria com a flabiolaire, que 
el portà a convertir-se en un dels mi-
llors que ha donat la història sarda-
nista. Una virtut que anava sempre 
acompanyada per un segell de fina 
i acurada sensibilitat interpretativa. 
Per cert, i fent esment del flabiol que 
utilitzava habitualment, cal dir que 
li fou regalat per l’avi Rau. Una altra 
curiositat, apresa igualment del seu 
avi, és el repic peculiar que efectuava 
amb el tamborí a l’introit i als contra-
punts de qualsevol sardana.

Va promoure i fer realitat la cre-
ació de la cobla Ciutat de Girona, la 
qual va presentar-se oficialment en 
un recordat concert el 9 de març de 
1975 al Teatre Municipal de Girona. 
D’aleshores ençà, esdevingué una 
de les cobles amb més prestigi de 

Catalunya.
El 22 de febrer de 1987 s’acomia-

dà com a músic en actiu en el decurs 
de l’Aplec de Girona, on va rebre 
un homenatge de les entitats i de 
l’Ajuntament. A pesar de la primera 
intenció de jubilar-se, va col·laborar 
encara uns quants anys més, amb 
formacions de la Catalunya Nord.

La trajectòria professional del 
mestre Buscarons ve complementada, 
d’una banda, amb la tasca pedagògi-
ca com a professor de música, do-
nant classes de flauta i flabiol tant a 
nivell particular a Girona i Sant Feliu 
de Guíxols, com a l’Escola Municipal 
de Castelló d’Empúries. És alhora un 
estudiós de la sardana i ha realitzat 
diferents articles en publicacions es-
pecialitzades.

Per acabar d’arrodonir el seu per-
fil musical, cal fer esment de la ves-
sant com a compositor de sardanes, 
de les quals cal destacar: Esplais (la 
primera que va compondre), Muga 
avall, Pastoreta enamorada, A la Ver-
ge Blanca, Recordant, El Passeig de 
la Sardana, Encarna gentil (dedicada 
a la seva esposa), Ripoll bressol de 
Catalunya, Premià joia del Maresme, 
A la Núria del ulls verds (Sardana de 
l’Any 1978), És per tu Cati, Mariel·la, 
L’ermita de Sant Ponç, Dolors i fins 
a 149. Els dos gastons de Banyuls es 
va estrenar un mes avanç de la seva 
mort i Eugènia fou estrenada el dia 
de Sant Esteve de 1999, als quatre 
mesos d’haver mort. Dins l’apartat 
d’obligades de flabiol, cal fer menció 
d’Ocellets enjogassats (dedicada als 
seus fills), El rossinyol enamorat, Els 
petits Rossinyolets i la popularíssima 
L’avi Rau. Alhora, també és l’autor 
de la glosa descriptiva El bruel de 
Castelló (inspirada en una llegenda 
medieval) i del poema musical per a 
flabiol Enyorada Alosa.

Morí a Girona el 30 d’agost de 
1999, amb 87 anys. 

Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@gmail.com
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A La Masuca, fotografies d’oficis
El mercat municipal de La Masu-

ca d’Igualada acull l’exposició 
“Qui de jove no treballa, de vell 
dorm a la palla”, una mostra de 
fotografies al voltant dels oficis 
que s’exercien a Igualada a comen-
çament del segle XX. Aquesta és 
una iniciativa conjunta de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia i la Biblioteca 
Central d’Igualada, a partir d’una 
col·lecció de vint-i-vuit imatges 
configurada l’any 2009 pel mateix 
arxiu. 

Així, els clients del mercat po-
dran gaudir d’aquestes fotografies 
les properes setmanes en les seves 
visites al mercat. S’hi podran apre-
ciar retrats en blanc i negre que 
reflecteixen amb gran autenticitat 

oficis com els de rellotger, teixi-
dor, bugadera, mainadera, carre-
ter, escombrer, sastre, terrissaire, 
espardenyer, modista, carboner, 
cisteller o campaner, entre molts 
altres. Bàsicament, s’hi recullen les 

professions artesanes i d’assistència 
o serveis a les persones, i cadascu-
na de les imatges va acompanyada 
d’una descripció de les tasques que 
s’hi duien a terme i un refrany es-
caient.

A la Biblioteca de Piera, 
“Colors” i “El circ de la fantasia”
De l’1 al 26 de febrer, a la Bibli-

oteca de Piera es poden visi-
tar dues exposicions. D’una ban-
da, Xavi Pont presenta “Colors”, 
un conjunt d’obres amb la força 
dels colors i una manera diferent 
i particular d’entendre la pintura. 
L’artista mostra, a través d’olis i 
acrílics, un univers de formes per-
filades que busquen expressar allò 
que bull a l’interior de cada indi-
vidu, un món abstracte però amb 
molt de significat. 

La segona exposició, “El circ de 
la fantasia”, és a càrrec dels ger-
mans Jan, Lila i Berta Boada Fuster. 
Amb només 8, 6 i 5 anys, respec-
tivament, presenten els seus tre-

balls, dibuixos de fades, ballarines 
i dinosaures. Es pot visitar a la sala 
infantil de la biblioteca, en un nou 
espai que s’ha habilitat perquè els 

més petits puguin mostrar els seus 
treballs en un entorn acollidor i 
agradable. 

Escultures de Quim Rifà a 
l’EMA Gaspar Camps
L’escultor Quim Rifà exposarà 

la seva obra a la sala Gaspar 
Camps d’Igualada, del 21 de febrer 
al 22 de març. La inauguració serà 
el mateix dijous dia 21 a les 8 del 
vespre.

Després de treballar en tallers 
d’escultura i com a picapedrer, Rifà 
inicia el treball escultòric amb ob-
jectes reciclats, ja que descobreix tot 
el potencial d’aquests materials com 
a recurs artístic “a partir del que et 
trobes, el que et donen i, altres ve-
gades, del que vas a buscar expres-
sament”, segons diu ell mateix.

El seu art juga amb l’humor i 
l’absurd: el seu concepte de cre-
ació està lligat a la manipulació 
d’objectes obsolets per unir-los 
d’una manera totalment diferent i 
amb vida pròpia, que pot ser rein-
terpretada més o menys lliurement 
per l’espectador.

Quim Rifà ha realitzat diver-
ses exposicions individuals i col-
lectives, dins l’àmbit nacional i in-
ternacional, i ha estat guardonat 

en la darrera edició de Drap-Art 
amb el premi Resiu’Art 2012 a l’ar-
tista emergent.

TAULELL D’EXPOSICIONS

■ A l’espai Vinnart d’Igualada, exposició de pintura i il·lustració de Nuri Mariné Vidal. Fins al 3 de 
març. 
■ A l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada, exposició de pintura “Realisme, color i op-
timisme” d’Anna Seguranyes. Fins demà. 
■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, olis de Juana Romero Jiménez.
Fins al 16 de març.
■ A la Biblioteca Central d’Igualada, Llibres i col·leccionisme. Fins al 23 de febrer.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, Amb “P” de paper. Fins al 2 de març. 
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, Experiències matemàtiques. Fins diumenge.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, col·lectiva d’artistes poblatans: 
Pepita Vilamajó, Encarna Moreno, Maria Simona Fratila, Xus Luna, Clara Luque, Francesc Surroca, 
Miquel Bou i Xavier Muñoz. Fins diumenge. 
■ Al Mercat de la Masuca d’Igualada, fotografi es: Qui de jove no treballa, de vell dorm a la pa-
lla. 
■ A la Biblioteca de Piera, “Colors”, exposició de pintura de Xavi Pont. Fins al 26 de febrer.
■ A la sala infantil de la Biblioteca de Piera, “El circ de la fantasia”, dels germans Jan, Lila i Berta 
Boada Fuster. Fins al 26 de febrer.
■ Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, 60è aniversari de l’Agrupament Escolta Jaume Caresmar i Maria 
Antònia Salvà. Del 15 al 28 de febrer.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, Rosalia Pomés presenta “Tècniques mixtes, llana i 
esmalt”. Del 15 de febrer al 3 de març. (S’inaugura demà, a 2/4 de 8 del vespre).
■ A l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps d’Igualada, escultures de Quim Rifà. Del 21 de febrer al 
22 de març. (S’inaugura dijous vinent, a les 8 del vespre).
■ Al Museu Molí Paperer de Capellades, “De paper”, escultures de Joan Homs. Fins al 24 de març.
■ A la sala Camil Riba de Sant Martí de Tous, exposició “Tous i l’esport fi ns al 1980. Només era 
cosa d’homes”. Fins al 27 d’abril. (Dissabtes de 5 a 7 de la tarda i en hores convingudes trucant al 
616 11 49 99).

Joan Homs presenta “De paper” al Museu 
Molí Paperer de Capellades
Dissabte passat es va inaugu-

rar a Capellades l’exposició 
“De paper”, de Joan Homs, que es 
podrà visitar al Museu Molí Pape-
rer fins al 24 de març.

D’aquesta mostra, el mateix ar-
tista explica que les escultures que 
s’hi poden veure “són el fruit del 
treball d’experimentació sostingut 

al llarg dels darrers anys. Les he 
fet de paper: material antic, noble 
i element de transmissió cultural. 
He intentat jugar amb les seves ca-
racterístiques: flexible-rígid, fràgil-
consistent, transparent-opac, està-
tic-mòbil, informe-forma, buscant 
que l’obra, d’estructura predomi-
nantment clàssica, es converteixi, 

per efecte de la matèria, en alguna 
cosa nova i personal i, a la vegada, 
en metàfora d’allò que ens és con-
substancial.

Em plau que siguin acollides 
en aquest Museu Molí Paperer, a 
Capellades, escenari privilegiat dels 
jocs d’estiu de la meva infantesa.”

Rosalia Pomés exposa a la 
Municipal d’Igualada
Demà divendres dia 15, a 2/4 de 

8 del vespre, a la Sala Munici-
pal d’Exposicions d’Igualada s’inau-
gura la mostra que Rosalia Pomés 
hi presenta sota el títol “Tècniques 
mixtes, llana i esmalt”.

Què tenen en comú la llana del 

Pirineu català, la fusta, el paper, les 
fulles, les fibres vegetals, l’esmalt 
al foc, el coure... Aquesta exposició 
itinerant parla de coses realment 
importants i que de vegades... no 
ens ho semblen. e3significa: espe-
ro, enyoro, estimo.

A l’Ateneu, 60è aniversari de 
l’Agrupament Escolta Jaume 
Caresmar i M. Antònia Salvà
Del 15 al 28 de febrer, al vestíbul 

de l’Ateneu Igualadí es podrà 
visitar l’exposició del 60è aniversa-
ri de l’Agrupament Escola Jaume 
Caresmar i Maria Antònia Salvà.

L’objectiu d’aquesta mostra és 

fer un recull de la història i tra-
jectòria de l’entitat, a través de 
documentació fotogràfica i escrits 
de diversos exescoltes que han tin-
gut un paper testimonial al llarg 
d’aquestes sis dècades.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

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

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança
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Un empat i una victòria de l’Igualada HC a 
l’OK Lliga
HOQUEI PATINS

Lleida 1 - Igualada HC 9
Després de perdre de manera 

inesperada a Les Comes davant el 
Voltregà, diumenge passat l’Igua-
lada HC viatjava a Lleida amb l’ob-
jectiu d’aconseguir la victòria per 
recuperar els punts perduts, tasca 
que no es preveia fàcil ja que el 
Lleida, entrenat per Albert Folgue-
ra, és l’equip revelació de la tem-
porada i també s’ha classificat per 
disputar la Copa del Rei. 

Des del començament del par-
tit l’Igualada HC va ser l’amo de la 
pista i al minut 12 ja guanyava per 
0-3. El Lleida va escurçar distàncies, 
però els igualadins no es van rendir 
i la primera part va acabar amb un 
marcador d’1-7. 

A la represa l’Igualada es va 
dedicar a controlar el partit i el 
tècnic va aprofitar per assajar juga-
des de cara als propers encontres. 
El resultat final d’1-9 dóna molta 
moral als anoiencs.

Igualada HC 6 - Sant Feliu 6
Dimarts passat, l’Igualada HC 

va aconseguir el primer empat de 

la temporada a Les Comes davant 
el Sant Feliu, en un partit que va 
haver d’anar remuntant un i altre 
cop.

L’Igualada s’avançava en la pri-
mera arribada a porteria, però els 
visitants, jugant a la contra, van 
marcar quatre gols que posaven 
el partit molt costa amunt. El gol 
d’Oriol Vives a l’últim minut supo-

sava el 2-4 que tornava a situar els 
locals dins el partit.

La segona part també va co-
mençar amb gol local, però cada 
vegada que l’Igualada escurçava 
distàncies el Sant Feliu tornava a 
marcar. Al final, com en la primera 
part, un gol d’Oriol Vives en l’úl-
tim minut va suposar l’empat a 6 
definitiu.

Cap de setmana d’hoquei europeu 
a Les Comes
Aquest cap de setmana el pave-

lló de les Comes respirarà com-
petició europea al 100%, ja que 
l’Igualada HC és l’únic club d’Euro-
pa amb els equips femení i masculí 
a quarts de la Lliga Europea. 

En competició femenina es ju-
garà el partit Fontanellas i Martí 
Igualada HC - Noisy Le Grand, on 
la majoria de jugadores conformen 

la selecció francesa, actual campio-
na del món. Serà dissabte dia 16, a 
les 20.30 h i amb entrada gratuïta. 
L’equip necessita el caliu de l’afició 
per aconseguir la victòria. Tothom 
a les Comes!!!

L’endemà diumenge dia 17, a 
2/4 d’1 del migdia, partit Igualada 
HC - FC Barcelona, corresponent a 
la 5a jornada de la Lliga Europea. 

Tot i que el conjunt igualadí ja està 
classificat per jugar els quarts de 
final, és un partit molt important, 
bàsicament perquè el Barça encara 
no té assegurada la seva plaça ma-
temàticament. Per això el pavelló 
s’ha d’omplir de gom a gom com 
en les grans ocasions.

Disbauxa de Carnaval

HOQUEI LÍNIA

Cap de setmana de carnaval, de 
colors (hem jugat amb molts 

equips diferents) i de disbauxa, no 
hem donat pal amb puck!!!

Benjamins: Igualada HL 5 - Es-
colàpis de Sarrià 2

Porters: Martí Sabaté i Unai 
Gràcia. Jugadors de camp: Àlex 
Cano, Roger Ferrer, Marc Fusté, 
Jan Gamboa, Laia Mercadé i Àlex 
Sánchez.

Alevins: Igualada HL 1 - AHL 
Tucans 5

Porters: Sergio Pérez i Martí 
Sabaté. Jugadors de camp: Marc 
Cano, Alba Ferrer, Lluc Figueras, 
Èric Gamboa, Àdam Gràcia, Ferran 
Olmedo, Adrián Pajares, Samuel Pi-
qué, Paula Sabaté i Gal·la Torrents.

Juvenils: Igualada HL 6 - CHL 
Jujol 8

Porters: Miquel Rabell i Jordi 
Marimon. Jugadors de camp: Xavi 
Àlvarez, Roger Mas, Albert Mu-
darra, Clàudia Navarro, Hèctor 
Rodríguez, Carles Sanllehí i Marc 
Torrents.

Els líders de la categoria han 
demostrat perquè són els líders, un 
equip sòlid en defensa, molt orde-
nat i que no deixa jugar a l’equip 
contrari. Els igualadins no s’han 
trobat còmodes a la seva pròpia 
pista davant un rival que ha tin-

gut paciència per aprofitar fins la 
mínima oportunitat que els locals 
deixaven per anar al contracop 
i acabar marcant, amb xuts secs 
que van sorprendre en Miquel, 
tirs pels escaires, de jugada... Un 
malson. Els igualadins van tenir 
estones molt bones, amb jugades 
ben trenades i bones opcions de 
cara a porteria, però van ser in-
suficients. A l’equip li ha mancat 
contundència, eficàcia i aprofitar 
les opcions, però és en aquests par-
tits on s’aprèn i els jugadors treuen 
el millor per superar l’adversari i 
progressar. Només cal analitzar les 
errades per no repetir-les; aquesta 
derrota ens farà més forts.

L’objectiu ha de ser anar mi-
llorant i classificar-se el millor pos-
sible per al play off, i allà donar 
el do de pit, com ja s’ha fet altres 
anys, essent l’equip dominador. 
Potser també es va notar l’absència 
d’Oriol Morera, lesionat, un dels 
puntals de l’equip.

Sèniors: Igualada HL 2 - AE St. 
Andreu 7

Porter: Jordi Marimon. Juga-
dors de camp: Xavi Àlvarez, Nil 
Domènech, Samuel Ferrera, David 
López, Edgar Mudarra, Albert 
Muntadas, Hèctor Rodríguez i 
Marc Valls. La Penya Blaugrana d’Igualada col·labora 

amb la campanya de micromecenatge
de l’Igualada HC

HOQUEI PATINS

La Penya Blaugrana d’Iguala-
da se suma a la campanya de 

micromecenatge que ha iniciat 
l’Igualada Hoquei Club, per a 
sufragar les despeses de la par-
ticipació del seu primer equip a 
la Copa del Rei i per al partit de 
quarts de la Champions, que pot 
obrir les portes a participar a la 
Final Four europea. Per afegir una 
mica de morbo a aquesta aporta-
ció, és destacable que en l’elimi-
natòria de Copa el rival serà el FC 
Barcelona.

La Penya Blaugrana d’Igualada 
ha valorat que amb aquest suport 
econòmic ajudem a fer possible 
que una entitat igualadina, que 
s’ha guanyat a la pista el dret a 
participar en ambdues competi-
cions, no se’n vegi exclosa per les 
dificultats econòmiques que fa 
temps que travessa. 

Aquesta és una situació assumi-
da per l’IHC, que ja fa unes quan-
tes temporades que intenta ajustar 

el pressupost anual als ingressos 
reals. Aquesta campanya de micro-
mecenatge és una bona manera de 
buscar aquests ingressos extraordi-
naris entre els aficionats a aquest 
esport.

Així doncs, tot i que l’equip 
d’hoquei del FC Barcelona serà el 
rival directe de l’IHC i molts dels 
nostres associats poden tenir el cor 
dividit en aquesta eliminatòria de 
la Copa, creiem que és un favor al 
nostre esport local i a la nostra ciu-
tat col·laborar en aquesta iniciativa 
de micromecenatge que ha ende-
gat l’IHC, amb una col·laboració de 
300 euros.

Bon resultat del CE Casal 
Català
4a jornada: CE Casal Català Hostalets de 
Pierola 4,5 - Balsareny-Sallent “B” 1,5
ESCACS

En una jornada de les que fan 
pinya dins l’equip i l’afició, la 

seu del match es va traslladat de 
la sala del billar als baixos de la 
Torre del Sr. Enric, per no coinci-
dir amb la matinal “futbolera” 
del Camp Nou. Així l’equip s’ha 
pogut concentrar a fons per assolir 
la tercera victòria al campionat. 
La baixa inesperada per malaltia 
d’en Miguel Ángel ha obligat a 
reestructurar l’equip i treure de la 
banqueta en Samuel, que aquesta 
setmana descansava.

Les previsions inicials eren com-
plicades i la primera sorpresa ha 
arribat amb la sonada victòria del 
nostre quart tauler, Xavier Casals, 
davant un rival amb un ELO molt 
superior, però l’empat ha pujat al 
marcador amb la derrota al cinquè 
taulell de Luis Vicente. La victò-
ria d’Oriol Casals al tercer taulell 
en una partida plàcida donava 
avantatge als hostaletencs (2-1), 
però tot feia presagiar un empat 
final. Al primer taulell, Francesc 
Millaret se les veia magres de-
gut a una errada i al sisè taulell 
en Samuel semblava estar perdut, 
mentre que Joan Vilella, en gran 
estat de forma, aconseguia la vic-

tòria. Contra prònostic, però amb 
la tenacitat que es requereix als 
finals, en Samuel ha sabut esperar 
l’errada del rival i al final s’ha en-
dut les taules. Al primer taulell el 
Francesc, en comptes de l’abandó, 
ha tret l’èpica i ha sabut explotar 
amb molta finor l’única opció que 
tenia. El rival no ha sabut aturar el 
desesperat vendaval atacant i s’ha 
establert el definitiu 4,5 - 1,5.

CE Casal Català: Francesc Mi-
llaret, Joan Vilella, Oriol Casals, 
Xavier Casals, Luis Vicente i Samuel 
Pérez.

La setmana vinent l’equip es 
desplaça a Calaf per jugar la cin-
quena jornada del Campionat. 
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Marta Bossa, 
primera al 
podi
PATINATGE ARTÍSTIC

La patinadora de l’Igualada HC, 
Marta Bossa, entrenada per 

Jonathan Almiñana, va participar 
al IX Trofeu Nacional Sant Pau de 
Sant Pere de Ribes, aconseguint el 
1r lloc en la Categoria Infantil.

Properament les patinadores 
de l’Igualada HC participaran al I 
Trofeu d’Esplugues de Llobregat i 
al IV Trofeu de l’Anoia que es cele-
brarà a Piera.

Bona actuació del CE 
Montbui al Trofeu de la Rosa

GIMNÀSTICA RÍTMICA

El Trofeu de la Rosa de Sant Feliu 
de Llobregat, celebrat diu-

menge passat, va donar el tret de 
sortida a les competicions de gim-
nàstica rítmica. El Club Esportiu 
Montbui hi va participar amb 8 
gimnastes, que van tenir una bona 
actuació general, tot i els canvis 
d’última hora del codi i els nervis 
de la primera competició.  

En categoria aleví nivell IV, cèr-
col, Mirea Jiménez va quedar en 8a 
posició i Julia Rubio va ser 12a. En 
infantil nivell IV, maces, Ivet Farriol 

va pujar al 3r esglaó del podi.  En 
categoria V, maces, Karina Dueñas 
va ser 4a. En júnior IV, cinta, Judith 
Galan va quedar 7a i en la catego-
ria cadet VII, cèrcol, Miriam Alomar 
era 9a, Sara Alomar 15a i Marina 
Marfil 20a. 

La propera competició tornarà 
a ser a Sant Feliu, on se celebrarà 
la 1a Fase de Copa Catalana de 
nivell IV. Hi participaran les gim-
nastes del CE Montbui: Ivet Farriol, 
Judith Galan, Julia Rubio, Miriam 
Elvira, Marta Cristóbal i Mireia Ji-
ménez. Molta sort, noies!

Curs d’Aikido a Igualada
ARTS MARCIALS

Miguel Saperas, 3r Dan d’Aiki-
do Aikikai i Federació Cata-

lana de Judo i Toni Dato, 2n Dan 
d’Aikido per la Federació Catalana 
de Judo i D.A. e I.B.F. impartiran el 
curs d’Aikido programat per dis-
sabte i que s’emmarca dins la 1a 
Trobada d’Amics de Kyoukai Budo.

Aquesta sessió d’arts marcials 
començarà a 2/4 d’11 del matí i 
fins a 2/4 de 2 de la tarda i per par-
ticipar-hi cal fer la inscripció a bu-
dojad@gmail.com o a Secretaria de 
l’Ateneu Igualadí. El preu del curs 
és de 5 euros i es farà al gimnàs de 
l’Ateneu Igualadí.

L’Igualada tanca la 
classificació
Campionat de Catalunya per equips - 
Preferent: Balsareny-Sallent 6 - Igualada 4
ESCACS

Diumenge es va millorar molt, 
ja que només va faltar un punt 

per empatar, però en els quatre pri-
mers taulers no es va aconseguir 
res de positiu. En el primer tauler 
el jugador igualadí va mantenir la 
incertesa del resultat fins al final, 
amb un desavantatge de tres peons 
i dues peces per torre. El segon tau-
ler, en una posició clara de taules, 
un error propiciat per la manca de 
temps li va fer perdre un peó i la 
partida. Van guanyar Josep Planell, 
Kirian Talló i Josep M. Llacuna, i tau-
les per a J. M. Prat, Jordi Marimon.

Cal destacar la magnífica par-
tida de Planell, que va teixir una 

xarxa d’escac i mat que li va donar 
la victòria sense capacitat de res-
posta del seu oponent.

3a Categoria: Jake “D” 2 - Igua-
lada “B” 2

En el seu desplaçament a 
l’Hospitalet, el segon equip iguala-
dí ha tret un valuós empat.

Van guanyar Antoni Vilalta i 
Jordi Mestre.

Victòria de l’equip absolut i derrota del 
juvenil del CN Igualada
WATERPOLO

Dissabte passat els juvenils del 
waterpolo Igualada van jugar 

a la piscina de Les Comes l’últim 
partit de la primera volta de la Lli-
ga juvenil grup B. Van tornar a fer 
un gran esforç davant un equip 
molt físic com és el Catalunya, con-
solidat a la part mitja de la taula. 

El primer quart els nostres van 
fer una molt bona i ordenada de-
fensa, amb un resultat parcial de 0-
3. Els altres tres quarts es va posar 
de manifest la superioritat física 

de l’oponent, amb un marcador 
final més ampli (2-25). Cal valorar 
novament l’esforç setmanal que 
fan aquests joves esportistes i que 
aviat veurem els seus fruits. Va des-
tacar l’actuació del porter Marc 
Miranda.

CN Igualada: Miranda, Pelejà 
(1), Mallofré, Rabell, Onieva, Ala-
millo, B. Vilarrubias, Q. Vilarrubias, 
Casanovas (1), Casado, Pons, Arnau 
i Badia.

L’equip absolut es va desplaçar 
a Anglès, on va disputar un partit 

molt dur però amb clara superio-
ritat igualadina. El resultat final 
(8-12) és favorable als interessos 
igualadins, amb gols molt repartits 
entre tots els jugadors. Cal desta-
car l’actuació del boia Roger Calaf, 
amb tres gols, i David Sánchez, 
amb quatre gols.

CN Igualada: Sarle, Calaf (3), 
Martínez (1), Palomo (1), Sánchez 
(4), Torras, Espinagosa (1), Corral, 
Subirana (1) i Solé (1).

2a Provincial “A”: CTT Hospitalet 3 - CTT Vilanova 4
Remuntada i victòria “in extremis”
TENNIS TAULA 

Diumenge es van enfrontar el 
5è classificat (L’Hospitalet) i el 

sisè (CTT Vilanova), que estaven 
empatats a punts a la classificació i 
es preveia un partit molt disputat, 
com demostra el cinquè parcial de 
la partida de dobles, que decidia 
el resultat final i que els vilanovins 
dominaven 10-4, però els locals van 
aconseguir quatre punts seguits, 
situant-se amb un perillós 10-8 que 
finalment van resoldre els anoiencs 

per 11-9, que els donava la victòria 
final.

El CTT Vilanova va haver de re-
muntar un 2-0 advers, amb derro-
tes de Bernat López davant Marc 
Cerezo per 1-3 i de Manuel Suero 
davant Ángel Fortuan per 0-3. La 
remuntada va començar amb la 
victòria de Diego Naranjo per 3-1 
contra Gerard Escarpín. B. López 
aconseguia l’empat a 2 en desfer-
se d’A. Fortuna per un ajustat 3-2 
i amb una mica de sort en l’últim 

punt. D. Naranjo va perdre davant 
M. Cerezo per 1-3, que donava 
avantatge a l’Hospitalet, i la sort 
de l’encontre era en mans de M. 
Suero, que malgrat la pressió va fer 
un bon partit, imposant-se per 3-2 
a G. Escarpín i tornant a empatar 
a 3 al marcador, que es va haver de 
desfer al partit de dobles, el qual 
es va adjudicar la parella López-
Naranjo davant Fortuna-Cerezo 
per un resultat de 3-2 que donava 
la victòria final als vilanovins.

2a “B” provincial G1: CTT Dels Horts 2000 4 - CTT la Torre de Claramunt 2
Va faltar una mica de sort
TENNIS TAULA

En la 14a jornada, nova derrota 
del CTT La Torre de Claramunt 

a Sant Vicenç dels Horts, davant un 
rival que en un principi semblava 
assequible, però els palistes de la 
Torre van tornar a topar amb juga-
dors amb gomes de “pics”, davant 
dels quals els falta experiència.

Va iniciar l’encontre Antonio 
Tendero, que s’imposava a Diego 

Hernández per 3-0, mentre que 
David Sala cedia davant el veterà F. 
Domènech i la seva pala “anti-efec-
tes” per 0-3. En el tercer partit Àlex 
Navarro perdia davant F. Bretones 
per 0-3, en ajustats temptejos que 
es van decidir sempre a favor del 
local.

Va començar la segona part 
Antonio Tendero, que perdia en-
front F. Domènech per 0-3. En el 

cinquè i decisiu enfrontament Àlex 
Navarro també cedia davant Diego 
Hernández per 2-3, en un partit 
que el de la Torre no va saber re-
matar i que finalment es va decidir 
a favor dels locals. En l’últim duel 
David Sala es va imposar a F. Bre-
tones per 3-1, deixant el resultat 
final en 4-2.

Aprèn a jugar a tennis al CT Montbui
TENNIS

L’Escola Esportiva del Club Tennis 
Montbui ha llançat una ofer-

ta que permet assistir a classes de 
tennis d’una hora setmanal per 
només 39 euros fins a l’acaba-
ment del curs escolar al mes de 
juny (aproximadament 9 euros al 
mes). 

La promoció està adreçada a 
joves d’entre 4 i 16 anys, i les clas-
ses es duen a terme els dissabtes 
al matí, entre 10.30 i 12.30 h, en 
funció de l’edat. 

Els interessats poden obtenir 
més informació a info@tennis-
montbui.net, al telèfon 938052526 
o bé a les instal·lacions del club, els 

dissabtes de 10.30 a 12.30 h, indi-
cant que han conegut l’oferta a 
través d’aquest diari. 

L’Escola Esportiva del CT 
Montbui compta ja amb més de 
15 anys d’experiència i persegueix 
fomentar la iniciació en aquest es-
port.

El sots 25 femení de l’Òdena 
CB cau davant d’un dels líders 
BÀSQUET

Malgrat jugar un bon partit, 
l’equip sots 25 de l’Òdena CB no 
ha pogut batre l’etern rival, el Sant 
Antoni Poble Sec; tanmateix, el sèni-
or masculí també va caure. El júnior 
masculí va protagonitzar la victòria 
de la jornada amb únicament 5 ju-
gadors disponibles, donant una lliçó 
de força i voluntat de superació. Per 
últim, les cadets van tornar a ser 
derrotades en un dels partits més 
difícils de l’any. 

Sots 25 femení: Òdena CB 58 
- CB Sant Antoni Poble Sec 66

En un duel molt intens i igua-
lat, a la primera part l’Òdena va 
mostrar un joc contundent i segur, 
arribant al descans amb empat a 37. 
La segona part va ser més incerta i 
l’ansietat per anotar va fer come-
tre molts errors i les locals deixaren 
escapar nombroses oportunitats. 

El Sant Antoni, com la temporada 
anterior, va estar guiat bàsicament 
per les dues bases, que jugada rere 
jugada anotaven o rebien una falta 
personal. En els últims tres minuts 
les visitants van robar diverses pi-
lotes, obrint una diferència al mar-
cador, mentre que l’Òdena CB que 
no va saber reaccionar. Diumenge 
vinent es juga el partit d’anada con-
tra el mateix equip, ajornat en di-
verses ocasions a causa de la pluja, 
en què l’Òdena espera aconseguir 
la victòria. 

Parcials: 21-22, 16-15, 12-13, 9-
16

Òdena CB: Marín, Júlvez (8), Sa-
garra (1), Pons, Reverte (25), Raja 
(6), Farreras (12), Forn (6), Riba i Fa-
mília. 

Júnior masculí: Òdena CB 68 - 
Bàsquet Samà Vilanova C 57
Parcials: 19-16, 13-19, 21-8, 15-14

Òdena CB: Ferrer (28), Marimon 
(16), Iglesias (15), Biosca (5) i Augé 
(4). 

Cadet femení: CB Montmeló 67 
- Òdena CB 22

Parcials: 24-7, 11-9, 18-2, 14-4 
Òdena CB: Moreno, Llorens, 

Parreño, Camañes, Rius, Rodríguez, 
Iglesias, Torras, Cabello i Contreras.

Sílvia Júlvez, del sots 25 femení, en 
una acció d’atac..Foto: Adrià Garijo.
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4 medalles per al CAI al Campionat de 
Catalunya de proves combinades
Jordi Y. Matsuoka i Santi Ramos, campions juvenil i júnior 
ATLETISME

Els atletes Jordi Yoshinori Mat-
suoka i Santi Ramos, del Club 

Atlètic Igualada Petromiralles, es 
van proclamar brillantment cam-
pions de Catalunya de proves 
combinades indoor a Sabadell, 
en el decurs dels Campionats de 
Catalunya juvenils i júnior dispu-
tats el passat cap de setmana, i que 
van comptar amb la participació 
dels atletes capdavanters a nivell 
català. A més, Jan Roca era sots-
campió de Catalunya juvenil, i el 
júnior Marc Sànchez era 3r i meda-
lla de bronze. 

Cal ressaltar, entre els 5 atletes 
del CAI Petromiralles participants, 
l’or de Jordi Yoshinori Matsuoka 
en l’heptatló juvenil, amb 4.703 
punts, nou rècord de Catalunya, 
i amb els següents parcials en les 
set proves de la combinada: 60 m 
llisos, 7”49; salt de llargada, 6’79 
m; llançament de pes, 11’27 m; salt 
d’alçada, 1’90 m; 60 m tanques, 
8”36; salt de perxa, 2’90 m i 1.000 
m llisos amb 2’54”36, essent a més 
el guanyador en els 60 m llisos, 60 
m tanques i en salt de llargada i 
d’alçada (marca personal).

Va sobresortir també el sots-
campionat i medalla d’argent del 
juvenil Jan Roca amb 4.046 punts, 
i amb els següents parcials en les 
7 proves de l’heptatló: 60 m llisos, 
7”49; salt de llargada, 6’06 m; llan-
çament de pes, 9’51 m; salt d’al-

çada, 1’63 m; 60 m tanques, 8”44; 
salt de perxa, 2,30 m i 1.000 m lli-
sos 2’55”09, i amb els segons llocs 
en 60 m llisos, salt de llargada i 60 
m tanques com a posicions indivi-
duals més rellevants. 

En categoria júnior, Santi Ra-
mos es proclamava campió de 
Catalunya amb un total de 4.813 
punts, i amb els següents parcials 
en les 7 proves de la combinada: 60 
m llisos, 7”30; salt de llargada, 6’49 
m; llançament de pes, 11,64 m; salt 
d’alçada, 1’87 m; 60 m tanques, 
8”55; salt de perxa 3,60 m i 1.000 
m llisos amb 2’55”43, imposant-se 
en salt de llargada, 60 m tanques i 
1.000 m llisos com a posicions indi-
viduals més rellevants.

Marc Sánchez assolia una bri-
llant 3a posició i medalla de bron-
ze en heptatló júnior, amb un total 
de 4.217 punts i amb els parcials 

següents: 60 m llisos, 7”60; salt de 
llargada, 6’17 m; llançament de 
pes, 9’48 m; salt d’alçada, 1’99 m; 
60 m tanques 9”00; salt de perxa, 
3’30 m i 1.000 m llisos, 3’19”33, i 
amb els primer lloc en salt d’alçada 
i els tercers en llargada, perxa i 
1.000 m llisos. 

En pentatló juvenil es va retirar 
l’atleta Judith Guzmán, per proble-
mes físics.

Atletes del CAI als 
Campionats de Catalunya 
juvenils de 3.000 m llisos

En el decurs de les proves de la 
tarda es va disputar el Campionat 
de Catalunya juvenil de 3.000 m lli-
sos, amb la participació dels atletes 
del CAI Petromiralles Rafael Hom-
panera, 10è amb 9’32”36, i Genís 
Comella, 11è amb 9’34”45.

L’equip masculí del CAI, 7è al Campionat de 
Catalunya de veterans en pista coberta
ATLETISME

L’equip veterà masculí del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles 

va participar , dissabte passat, a 
la pista coberta de Catalunya de 
Sabadell, al Campionat català de 
clubs per a veterans indoor, on 
assolí  una meritòria 7a posició en 
el seu debut a la competició.

Es va imposar l’equip del Pratenc 
AA amb 98 punts, 2n CA Nou Barris 
amb 96, 3r CA Laietània de Mataró 
amb 84, 4t UA Terrassa també amb 
84, 5è CA Tarragona amb 78, 6è CE 
Universitari amb 74, 7è CAI Petromi-
ralles amb 73, 8è Lleida UA amb 67, 
9è JA Sabadell amb 63, 10è Cornellà 
At. amb 48 punts, 11è Barcelona At. 
amb 44 i 12è Avinent CA Manresa 
amb 40 punts. 

Individualment sobresortiren 
els 3rs llocs dels anoiencs José 
García Cabriada en 1.500 m llisos 
amb 5’11”60 i Francisco Llamas en 
400 m llisos amb 56”24, i el 4t lloc 
d’Antonio Martínez en 800 m lli-
sos, amb 2’13”91.

Foren 5ns Josep A. Camats en 
el llançament de pes amb 12’46 m, 
Jordi Fernández Patiño en salt de 
llargada amb 5,09 m i Pere Pulido 
en 60 m tanques, amb 11”22. Era 
6è Francisco Ramos en 200 m llisos 
amb 26”26, marca personal, i 7è el 
relleu del CAI de 4x200 m, format 
per Francisco Ramos, Pedro Puli-
do, Antonio Martínez i Francisco 
Llamas, amb 1’46”21. 

Antoni Jorba era 10è en 60 m 
llisos amb 9”00, i eren 11ns Josep 

Ma Lagunas en salt d’alçada amb 
1,45 m i Vidal Chivo en 3.000 m 
llisos amb 11’39”96. 

Gran actuació de l’equip cadet 
femení del CAI al Campionat 
de Catalunya de relleus
ATLETISME

Dissabte al matí, els equips 
cadet masculí i femení del Club 

Atlètic Igualada Petromiralles de 
relleus 4x200 m participaren en la 
jornada classificatòria del Campi-
onat de Catalunya de relleus, clas-
sificant-se per a la final el cadet 
femení amb el relleu format per 
Gemma Ortega, Judit Bascompte, 
Marta Llagostera i Anna Asensi, 

amb un gran registre de 1’48”88, 
el millor de tots els equips classifi-
cats en les 6 sèries classificatòries. 

El relleu cadet masculí del CAI, 
format per Vicenç Pulido, David 
Valls, Arnau Carulla i Miquel Pine-
da, va ser 3r en la semifinals amb 
un temps d’1’43”42, no accedint a 
la final del proper 3 de març, con-
juntament amb el Campionat de 
Catalunya cadet en pista coberta.

Car Service

Mecànica
Electricitat
Electrònica

Novetat:
adaptació de vehicles 

per a tot tipus 
de minusvalies

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

Eduard Viles (CAI), bronze 
en 60 m llisos al Campionat 
d’Espanya promesa
ATLETISME

El cap de setmana passat el pave-
lló d’Anoeta, a Sant Sebastià, va 

acollir els 26ns Campionats d’Espa-
nya promesa indoor, amb la par-
ticipació d’Eduard Viles, del Club 
Atlètic Igualada Petromiralles, que 
va assolir una gran 3a posició i 
medalla de bronze en els 60 m lli-
sos.

Viles era 3r en la final dels 60 m 
llisos amb un bon registre de 6”89, 

quedant a 8/100 del 2n classificat, 
David Alejandro (SG Pontevedra) 
amb 6”81, en la prova domina-
da per Alberto Gavaldá (Playas de 
Castellón) amb 6”76.

El proper cap de setmana 
Eduard Viles participarà als Cam-
pionats d’Espanya absoluts indoor 
que es duran a terme a Sabadell, 
en doble jornada de dissabte matí 
i tarda i diumenge matí.

Bons resultats del CAI Triatló 
Petromiralles al campionat 
de Catalunya per equips

DUATLÓ

El dissabte 2 de febrer es va cele-
brar el VI duatló del Prat, que a 

més era campionat de Catalunya 
de duatló per equips. El CAI Tri-
atló Petromiralles va estar repre-
sentat per 2 equips masculins i 2 
femenins, d’un total de 130 equips 
participants, 25 dels quals eren 
femenins.

Aquesta prova té la peculia-
ritat que es disputa en un format 
contrarellotge per equips. Cada 
minut prenia la sortida un equip, 
i el drafting només estava permès 
entre els components d’un mateix 
equip, per la qual cosa la tàctica 
és molt important. El fort vent va 
ser un dels protagonistes de la jor-
nada, afectant sobretot el tram de 
ciclisme.

Els guanyadors, i per tant cam-
pions de Catalunya de duatló per 
equips, en categoria masculina van 

ser el CN Reus Ploms seguit pel 
FastTriatlon i CN Mataró. I en fe-
menina el FastTriatlon seguit del 
CN Prat triatló i CN Vic. 

Els equips del CAI Triatló Pe-
tromiralles van obtenir uns molt 
bons resultats: 7è l’equip A femení 
format per Lola Brusau, Mar Franco 
i Sonia Julià; 17è l’equip B format 
per Lídia Borràs, Susanna Llopart 
i Clara Ruiz; 16è l’equip A masculí 
format per Dani Baraldés, Dani Se-
gura, Joan Riera, Oriol Duran, Marc 
Codina i Jordi Vidal; 55è l’equip B 
format per Josep Martínez, Jordi 
Jose, Oriol Oliveras, Oriol Castells, 
Sergi Pujabet i David Sevilla.

Igual que en les edicions ante-
riors, també es van desplaçar un 
gran nombre de companys del CAI 
Triatló Petromiralles i familiars per 
animar i donar suport als quatre 
equips del club. 

Podi de Jose-Roque Rios al 
II Duatló de Muntanya de 
Blanes

DUATLÓ

Gairebé 150 esportistes van par-
ticipar diumenge, al II Duatló 

de Muntanya de Blanes, prova en 
la que van prendre la sortida tres 
anoiencs, sobresortint l’actuació 
del vilanoví Jose-Roque Rios que 
va aconseguir una tercera posició 
en la categoria V2.

La prova s’iniciava amb  6km 
de cursa a peu, seguits de 18 km 

de BTT per acabar amb 3 km de 
cursa a peu.

Per part del CAI Triatló Pe-
tromiralles hi van participar tres 
components que van aconseguir 
els següents resultats: Sergi Puja-
bet 22è amb un temps d’1:23:18, 
Oscar Pérez era 72è amb 1:34:16 i 
era 76è de la general Jose-Roque 
Rios 01:34:41 i 3r en categoria V2.
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Sènior masculí A: CV Estructures Olot 3 - Pintures Planell Igualada VC 2
Segona derrota de la temporada
VÒLEI

Dissabte passat, el primer equip 
masculí de l’Igualada VC va 

desplaçar-se fins a Olot, on va per-
dre per 3-2. És la segona derrota de 
la temporada en 16 partits dispu-
tats. Malgrat la derrota sumen un 
punt i mantenen la segona posició 
en solitari. 

L’Olot va començar amb un ni-
vell altíssim: servei potent, atacs 
contundents, bloqueig sòlid i molts 
ànims, i als igualadins els va cos-
tar molt fer una jugada segura de 
punt; gairebé sempre hi havia una 
rèplica. Pràcticament no van apa-
rèixer en cap moment del primer 
set, que se’l va endur fàcilment 
l’Olot. En el segon set els iguala-
dins van començar a activar-se i a 
creure una mica en la victòria. Els 
locals van baixar el nivell i el partit 
va igualar-se. L’Igualada va anar 
entrant en el joc, però amb aspec-
tes a millorar, sobretot el posicio-
nament, va recuperar la confiança 
i va empatar el partit. Al tercer 
set la situació es va mantenir, van 
saber trobar els forats a la pista 
rival i els igualadins s’avançaven 
al marcador. Al quart set l’Olot va 
tornar a fer un grandíssim joc, amb 
una defensa molt difícil de tòrcer. 
Els dubtes van començar a aparèi-
xer al cap dels igualadins, i també 
el cansament a les cames, i no van 
poder evitar el tie-break. En aquest 
decisiu set, l’Olot va saber mante-
nir la tendència a l’alça i amb poc 
temps es trobava per davant en el 

marcador. Amb l’avantatge a favor, 
va culminar el set i el partit.

En el proper partit, l’Igualada 
jugarà dissabte a les 20 h al gimnàs 
de Les Comes contra el Salou.

Resultats dels altres 
equips 

Sènior femení A: CV Mataró 
“B” 0 - Pintures Planell Igualada 
VC 3

Dissabte passat el sènior feme-
ní “A” va començar la segona fase 
del campionat. Després dels mals 
resultats de la primera fase, a les 
igualadines els toca jugar la fase 
de descens. En el primer partit con-
tra el CV Mataró no van fer un bon 
joc, però tot i així va ser superiors 
a les locals. Les igualadines comen-
cen la lluita per la permanència 
amb una victòria per 0 a 3. Proper 
partit: dissabte que ve jugaran a 
les 18 h al Gimnàs de Les Comes 
contra el CV AA Llars Mundet “B”, 
un rival difícil. A la primera fase el 
Llars Mundet es va endur la victò-

ria de Les Comes i l’Igualada del 
Carmel. Màxima igualtat i partit 
important per aconseguir l’objectiu 
de mantenir-se a Tercera Catalana.

Sènior masculí B: Pintures Pla-
nell Igualada VC “B” 3 - AE Sàndor 2

L’equip sènior masculí B va gua-
nyar davant d’un rival directe, però 
ho va fer al tie-break, de manera 
que només aconsegueix retallar 
un punt respecte el rival. El partit, 
com el resultat reflecteix, va estar 
molt igualat, i els dos equips llui-
taven per allunyar-se de les zones 
de descens. En moments puntuals 
els igualadins van mostrar-se supe-
riors, però les errades no forçades 
equilibraven la balança. Tot i el 
resultat positiu, l’equip veu que la 
resta d’equips de la part baixa de 
la taula va sumant punts.

Juvenil femení: Pintures Planell 
Igualada VC 0 - CV Gavà 3 (17-25 / 
15-25 / 9-25).

Cadet femení: Pintures Planell 
Igualada VC 0 - CV Gavà 3 (10-25 / 
15-25 / 17-25).

Sis podis per al Club Atlètic 
Mas Piera

ATLETISME

Diumenge passat, quatre atle-
tes del Club Atlètic Mas Piera 

van participar a la final del III Tro-
feu Promoció, organitzat per la 
Joventut Atlètica Sabadell, que es 
va celebrar a la pista coberta de 
Sabadell.

Els atletes pierencs van aconse-
guir sis pòdiums. Cal destacar, en 
categoria infantil, el 2n lloc d’Aleix 
Guzmán en llançament de pes amb 
9,32 m, a més de quedar 7è en 
salt de llargada amb 4,08 m. L’aleví 
Eduard Guzmán va ser segon en 60 
m llisos amb 9’’14 i en salt de llar-

gada amb 4’16 m. En benjamí van 
participar Lucas Arruga, que va ser 
3r als 60 m llisos amb un temps de 
9”82 i 7è en salt de llargada amb 
2’93 m, i finalment Edit Guzmán, 
que va guanyar en salt de llargada 
i 400 m llisos amb uns registres de 
3’43 m i 1’17”42.

Tot i que no van arribar a la fa-
se final, cal felicitar la resta d’atle-
tes del club que van participar a les 
eliminatòries: Anna Guzmán, Ed-
gar Campoy, Karen Garcia, Marina 
Martí, Héctor, Gabriel, Anna Pérez, 
Álvaro Arruga, Laia Guzmán, Irene 
Guillén i Salma Bautista.

Xavi Jové (CERRR Igualada), 
tercer al Duatló de la Noguera
DUATLÓ

Molt bona actuació global dels 
5 integrants del CERRR Igua-

lada que van participat a la duatló 
de la Noguera, una prova força 
dura al tram de ciclisme, ja que hi 
havia muntanya.

El guanyador va ser  Xavi Tor-
rades (1h09’02’’), 2n Joan Ruvireta 
(1h09’16’’) i 3r Xavi Jové (1h10’24’’) 
i primer a la categoria junior, que 
mica en mica es va consolidant com 
un dels duatletes amb millor forma 
d’aquesta temporada de duatló de 
carretera que acaba de començar. 

També cal ressaltar el 20è lloc 
d’Isidre Guixà, amb 1h14’30’’ i 3r 
en veterans; 25è Ramon Sànchez 
amb 1h15’46’’, i que la suma dels 
temps d’aquests tres duatletes del 
CERRR Igualada els va situar al 5è 

lloc de la classificació per equips, 
guanyada pel Reus.

Molt meritòria la 33a posició 
de Xavi Roca amb 1h 17’55’’, des-
prés d’un procés gripal , i excel-
lent 50è lloc d’Ivan Cordón amb 1h 
21’07’’, més acostumat al duatló de 
muntanya.

Roger Roca domina els 10 km 
de Badalona
DUATLÓ

Una nova demostració del 
Roger, que enguany està 

demostrant trobar-se molt bé 
de forma, després de setmanes 
de competició seguides, i que 
en una cursa més curta, la de 
10.000 m a Badalona, va aconse-
guir una nova victòria, amb un 
excel·lent registre de 30’49’’, per 
davant de Kamal Jamali i Mario 
Mazana. 

Joan Gabarró va aconseguir un 
meritori 20è lloc i un registre de 
35’42’’
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3a Catalana Preferent Sènior masculí: 
Escola Pia de Granollers 32 - Club Handbol Igualada 32
Els igualadins empaten en l’últim segon

HANDBOL

El primer equip del Club Hand-
bol Igualada va aconseguir un 

valuós punt a la pista de l’Handbol 
Escola Pia, gràcies a un gol en l’úl-
tim segon de partit.

Els igualadins es van desplaçar 
dissabte passat a Granollers per 
jugar davant  l’equip que els se-
gueix en la classificació de Tercera 
Preferent. Era, per tant, un partit 
molt important amb un rival di-
recte per ocupar un dels llocs que 
donen dret a la promoció directe 
a Segona. I més, tenint en compte 
que en el partit de la primera volta 
jugat a Igualada, els de Granollers 
van guanyar de 8 gols.

Aquest, però, va ser molt igua-
lat. Cap dels dos equips va aconse-
guir en cap moment una avantatge 
de més de dos gols. Es va arribar al 
descans amb un empat a 17 gols i 
al final del partit l’empat era a 32 
gols.

Quan faltaven 11 segons pel 
final, els de l’Escola Pia van iniciar 
la jugada que hagués pogut supo-
sar la seva victòria, i van aconse-
guir marcar quan faltaven només 
3 segons pel final. Els igualadins, 

però, es van poder refer, i amb una 
ràpida jugada van aconseguir un 
agònic gol en l’últim  segon. Gol 
molt celebrat per tot l’equip i l’afi-
ció que els va acompanyar.

Per l’equip de Jordi Riba van 
jugar: Toni Martínez (porter, 9 atu-
rades), Pol Cantero (2), David Cubí 
(1), Adrian Suero (10), Roger Cal-
zçada, Esteban Lezama (6), Martí 
Ruiz (6), Carles Oller (4), José Luis 
Alvarez (3) i Sergi Velasco.

Altres resultats
Lliga Catalana juvenil femeni-

na: H. Sant Quirze 9 - Club Hand-
bol Igualada 30

Per l’Igualada, dirigides per 
Roger Calçada,van jugar: Jordi-
na Marsal, Elena Mínguez, Nora 
Muñoz, Jana Sendra, Judit Gómez, 
Mar Samper, Berta Calçada, Anna 
Font, Marta Muñoz, Ana Vazquez, 
Ainoa Rizo i Míriam Pla, a la por-
teria.

Lliga Catalana cadet femenina: 
Club Hanbdol Igualada 20- CEH 
Vendrell 15

Dirigides per Noèlia Díaz, van 
jugar:Júlia Estany, Núria Martín, 
Andrea Torregrosa, Ana Vazquez, 

Maria Barrantes, Maria Noguera, 
Marina Just, Ariadna Sanz i Marcel-
la Esquerra.

L’equip Special Apinas 
té la seva oportunitat 
davant l’Infantil masculí

El dissabte de carnaval, l’equip 
d’handbol de l’Escola Auria API-
NAS, va disputar un interessant 
amistós contra l’equip Infantil mas-
culí del Club Handbol Igualada. 

Els nois i noies de l’Escola es 
van reunir per disputar i gaudir 
d’aquest partit amb ganes, i de-
mostrar tot allò après durant el 
curs.

Va ser un partit molt disputat 
per part dels dos equips, arribant 
al descans amb una notable igual-
tat en el marcador. La motivació 
de jugar contra un equip federat, 
va propiciar que els nois i noies de 
l’Escola Auria sortissin en la segona 
part, amb ganes de menjar-se el 
món, i donar tot allò que saben 
en el partit, provocant la victòria 
final.

Val a dir que l’equip d’Apinas 
va estar reforçat amb jugadors de 
l’equip infantil per donar una mica 
més d’emoció. 

Per l’Infantil masculí, dirigits 
per Roger Calçada,van jugar: Ma-
nel, Brayan, Nico, Adri, Joel, Nil, 
Toni, Pep i Max.

Per l’equip d’APINAS, dirigits 
per Jordina, Marc i Jou, van jugar: 
Alejandro (5 gols), Joan (1 gol), 
Bernat (6 gols), Jesús (3 gols), Cris-
tian (4 gols) i Àngels (amb moltes 
parades). L’àrbitre del partit: Sergi 
Garcia.
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Sènior masculí: Physic GM CB Igualada 94 – AESE 54
Partit còmode 
BÀSQUET

El Physic Igualada va dominar el 
partit des del seu inici, amb un 

ritme elevat, bastant encert exteri-
or (fins a 14 triples en tot el partit) 
i un parcial de 14-0 que comença-
va a encarrilar el matx pels locals 
(26-16 al final del primer quart). 
En el segon període els jugadors 
visitants van intentar posar-se en el 
partit, però no ho van aconseguir i 
van marxar al descans amb un mar-
cador advers de 47-29. A la repre-
sa, l’equip visitant va pressionar 
i es va posar a només nou punts, 
però els igualadins es van tornar a 
escapar en el marcador de seguida. 
En el darrer quart els locals van 
seguir ampliant distàncies per aca-

bar guanyant d’una forma bastant 
còmoda.

Abans de l’inici del partit, es va 
guardar un minut de silenci en me-
mòria de Ramon Nadal,  pare d’un 
jugador del mini masculí del CBI. 

Van jugar pel CBI: Padrós (2), 
Huertas (15), Torres (11), Fons (15), 
Tejero (11), Sesé (11), A. Roca (1), 
Gual (11), M. Roca (14), Fratila (3), 
Laguarta i Martínez.

Sènior femení: Bàsquet Draft Gramenet 51 - Depimés CB Igualada A 61
De cara a la segona fase
BÀSQUET

Important victòria del Depimés CB 
Igualada A en el darrer partit de 

la primera fase.
El partit va començar amb molt 

poca tensió per part igualadina, un 
joc molt fred i amb moltes impre-
cisions de cara a cistella. S’erraven 
llançaments molt còmodes i de-
fensivament es concedien moltes 
facilitats per tal que les jugadores 
del Draft comencessin dominant el 
partit. Les igualadines van tardar 
5 minuts en anotar la primera cis-
tella de camp i quan van anotar la 
segona, en el minut 9, la diferència 
ja era de 10 punts. S’acabava el pri-
mer temps amb un clar i merescut 
19 a 9. 

En el segon període, les iguala-
dines van haver de batallar contra 
la defensa zonal plantejada per 
l’equip rival i amb molta paciència 
i bona circulació de pilota aconse-
guien derrocar-la. Al descans s’arri-
bava amb un ajustat 29 a 27.

En aquest tercer període les no-
ies de l’Igualada van trobar la seva 
millor versió sobretot carregant 
molt el joc en les interiors; al final 
d’aquest període, amb un triple 

igualadí s’aconseguia una màxima 
diferència de 8 punts, 38 a 46. 

En el darrer període, les igua-
ladines van seguir dominant en 
el marcador fins a augmentar la 
diferència als 12 punts, 41 a 53, 
però a partir d’aquí les coses van 
començar a canviar. Les noies del 
Draft van endosar un parcial de 
10 a 2 que les permetia col·locar-
se a només 4 punts del Depimés a 
manca de dos minuts per a la fi del 
partit. Les locals volien guanyar el 
partit però si no podien fer-ho vo-
lien aconseguir guanyar l’average. 
En el darrer minut però, les igua-
ladines amb dos triples consecutius 
van trencar les il·lusions de les del 
Draft col·locant el marcador final 
amb un 51 a 61. 

D’aquesta manera, el conjunt 
igualadí aconsegueix finalitzar 

aquesta primera fase en segona 
posició. La propera setmana és 
de descans i la següent ja comen-
çarà la segona fase en la qual les 
igualadines s’hauran d’enfrontar 
a els cinc mlillors equips del grup 
2: Joventut Les Corts, Platges de 
Mataró, Cerdanyola, Viladecans i 
SESE. Es preveu una segona fase 
molt apassionant en la qual les 
igualadines lluitaran per entrar en-
tre les quatre primeres per poder 
entrar en les semifinals de Copa 
Catalunya.

Van jugar pel Depimés CB Igua-
lada A: AC. Martínez, V. Júlvez, L. 
Icart (9), C. Carner (10), N. Minguet 
(14), M. Torra (1), X. Freixas (6), 
M. Pujol (4), A. Acevedo (11) i M. 
Quintana (6).

Xavier Borràs

Jornada negativa per als equips del VDC 
Bàsquet Club Endavant
BÀSQUET

La jornada de dissabte passat es 
va resoldre amb dues derrotes 

per als equips sènior i júnior del 
VDC Bàsquet Club Endavant, men-
tre que l’aleví mixt no va jugar.

L’equip sènior masculí va per-
dre davant el CE La Marina B per 
57 a 50, després d’una pròrroga, 
en un bon partit dels jugadors vila-
novins, que es van veure clarament 
maltractats per un arbitratge molt 
casolà i covard del senyor Orme-
lla. Davant d’una afició molt nom-
brosa i sorollosa, l’àrbitre va xiular 

totes les accions dubtoses a favor 
de l’equip local. Després d’una 
bona primera part que va acabar 
amb 20-27 al marcador a favor dels 
vilanovins, al tercer quart va co-
mençar la desastrosa actuació del 
col·legiat, que va tornar a ficar al 
partit l’equip local, i finalment, a 
la pròrroga, es va encarregar de 
decantar el resultat definitivament 
del costat local. Van jugar: Roger 
Freixes, Ricard Pons (17), Fernando 
Leno, Víctor Ajenjo, Òscar Borrega, 
David Jurado, Gerard Pons (7), Ma-
nu Contreras (13), Carlos López (2), 

Stalin Rodríguez (11), Albert Vilalta 
i Adrià Díaz.

L’equip júnior va perdre davant 
el segon classificat, CE Gelida per 
82 a 12. Dura derrota davant un 
equip molt superior en edat i expe-
riència. Degut a les moltes baixes 
van jugar 5 jugadors cadets, que 
ho van deixar tot a la pista. Van ju-
gar: Sergi Gálvez, Tiago Rodríguez 
(4), Camilo Rodríguez (4), Carlos 
Latorre, Àlex Nebrera (4), Juan A. 
Ramírez, Samuel Caballero, Javier 
Sànchez, Leo Rodríguez i Aleix 
García.

Tercera victòria per als petits 
de la SE Casal Català
BÀSQUET

Dissabte es va viure, a la pis-
ta de la SE Casal Català dels 

Hostalets de Pierola, la tercera vic-
tòria de l’equip premini en el que 
va de competició. Els petits de la 
casa s’enfrontaven al St. Gabriel 
- Ripollet C i es van imposar per 
44-30.

En una molt bona primera part 
(12-0) els nostres jugadors van aga-
far un avantatge que els va servir 
per acabar guanyant el partit. En 
aquest període el Ripollet no es va 
trobar còmode a la pista i la nul-

la defensa va deixar via lliure als 
hostaletencs. En els altres quarts la 
diferència es va neutralitzar i, tot 
i anar força igualats durant els set 
quarts restants, la renda del prin-
cipi va valdre per endur-se el partit 
i seguir mantenint-se en la segona 
posició de la classificació. 

El partit dels mini davant del 
CB Nou Badia es va ajornar per al 
dia 16 de març.

La propera jornada el premini 
descansa i el mini juga el diumen-
ge 17 de febrer a la pista del CB 
Opalo-Cerdanyola.

Resultats dels equips base 
del Club Bàsquet Igualada

Sènior B masculí: Physic GM Igua-
lada 77 – Remocat SA Súria 81

Van jugar pel CBI: M. Padrós (17), 
F. Vives (2), A. Esquerra, M. Sánchez, 
D. Gil, S. Laguarta (23), I. Martínez, G. 
Estany (16), A. Domènech, A. Fratila 
(18) i A. Santiago. 

Sènior B femení: Depimés CB 
Igualada 61 – Bàsquet Molins 71

Van jugar pel CBI: C. Bargallo (13), 
M. Freixas, E. Compte (14), M. Amatllé 
(8), C. Tarrida (11), J. Fuertes (4), P. 
Jorba, M. Basurto (2), C. Carmona (9) 
i A. Aracil.

Sots 21 masculí: Autoescola Poble 
Sec CB Igualada 42 – CB CIC 50

Van jugar pel CBI: A. Fontanella, 
M. Benito (2), J. Prat (2), M. Romero 
(3), E. Cabral (6), A. Santiago (5), D. 
Tarrida, S. Tarrida (14), A. Esquerra (2) 
i J. Lorente (5).

Lamentar d’aquest encontre la 
baixa per trencament de ròtula del 
jugador Marc Romero.

Júnior masculí A: McDonald’s CB 
Igualada 68 – Sferic Terrassa 47

Van jugar pel CBI: Benito (12), 
Máximo (12), León (16), Marsalino (4), 
Raurich (4), Torrents (2), Serra (3), Tar-
rida (7), Prat, Marcè (2), Gabarró (2) i 
Cuadros (4).

Júnior femení B: CE Vilanova i la 
G. 48 – McDonald’s CB Igualada 57

Van jugar pel CBI : M. Espejo (5), 
C. Albiol (4), M. Gou (4), M. Palmés, 
M. Barral (1), E. Díez (19), M. Llorens 
(15), C. Roca (3), S. Tomàs (2) i N. Tor-
rens (4).

Júnior femení C: CB La Mercè 34 
– Tallers Gaseti CB Igualada 58

Van jugar pel CBI: Guillamón (2), 
Puig (3), Colell, Carner (10), Córdoba 
(8), Domènech, Rius (9), Fernández 
(12) i Garcia (14).

Cadet masculí A: Autoescola Po-
ble Sec CB Igualada 61 – Catalana O. 
Manresa 66

Van jugar pel CBI: J. Hernández, 
J. Mangues (4), J. Vidal, M. Susanna 
(5), L. Fullana (21), M. Solé, S. Figueras 
(20), M. Ndiaye (5), P. Martí, C. Pauné i 
A. Ortínez (3).

Cadet femení A: CB Igualada 57 
– Boet femení Maresme 40

Van jugar pel CBI:  Rigol (20), 
Jorba, Codina (10), Masegosa, Calleja 
(7), Mas (5), Torrens (7) Bernal i Ribera 
(8).

Cadet masculí B: Ferret. Jorba Solà 
CB Igualada 52 – CB La Mercè 72

Van jugar pel CBI: Pont (4), Elvira 
(6), Sanromà, Raja, Jorba (11), Qiu, 
Merino, Ribera (7), Díez, Martínez (7) 
i Bru (15).

Cadet femení B: Remacat SA Súria 
61 – Garatge Montserrat CB Igualada 
43

Van jugar pel CBI: Laia Ferrer, 
Clàudia Solé, Núria Admetller, Núria 
Barral, Marta Sàbat, Mar Fernández, 
Marta Ambròs, Mariona Roset i Maria 
Maestre.

Infantil masculí A: AEJ Riera 
Cornellà 61 – Toyota Naymotor CBI 
A 60

Van jugar pel CBI: Marc Couso, 
Max Puig, Adam Gabarró, Arnau 
Carpi, Salvador Farres, Ferran Gil, 
Ferran Romero, Arnau La Torre, Bern 
Gabarró i David Muñoz.

Infantil femení: CB Roda 43 
– Petronieves CB Igualada 54

Van jugar pel CBI: C. Tomàs (2), 
M. Aldomà (7), M. Fernàndez (4), È. 
Pedragosa (9), E. Roda (10), M. Gassó, 
L. Figueras (2), K. Òdena (6), C. Gracia 
(10) i A. Tarrida (4).

Pre-infantil masculí: Trioptic CB 
Igualada 53 – AEC Collblanc 52

Van jugar pel CBI: S. Torrallardo-
na, O. Llopart (8), R. Porredón (2), M. 
Linares, G. Soteras (8), A. Moreno (2), 
N. Riba (6), D. Calle (2), A. Matencio 
(7). R. Marsà (3), G. Morera (3) i T. 
Lamolla (10).

Preinfantil femení A: CB Gavà 45 
– Podologia A. Balsells CB Igualada 42

Van jugar pel CBI: Marita Flores, 
Berta Morros, Carla Garrido, Carla Ca-
sellas, Anna Fernández, Ivette Juárez, 
Paula Elvira, Anna Bachs i Aina Marsà. 

Preinfantil femení B: Escola Joan 
XXIII 26 – Anoia Motor CB Igualada 57

Van jugar pel CBI: Mariona Rie-
ra, Ari Bertran, Ting Ting Qiu, Paula 
Padró, Anna Forner, Berta Coloma, 
Mireia Castells, Melissa Viadiu i Carola 
Maestre.

Mini masculí A: Vitaldent CB Igua-
lada 77 – Bàsquet Base Molins 52

Van jugar pel CBI: Edu Tomàs, Ot 
Godó, Joan Quintana, Joan Moreno, 
Pol Vázquez, Marc Criado, Jan Segura, 
Joan Ribaudí, Toni Lamolla i Bernat 
Soteras.

Mini femení A: CB Tona 43 – Vital-
dent CB Igualada 68

Van jugar pel CBI: Natalie Fuer-
tes, Jana Fuertes, Clara Carner, Júlia 
Biosca, Júlia Tort, Berta Salat, Aina 
Yàñez, Iona Ambròs i Pia Homs.

Mini femení B: CB Gavà 45 – Ro-
vell de l’Ou CB Igualada 61

Van jugar pel CBI: Ainoa Farré, 
Maria Enrich, Carlota Castelltort, Abril 
Samaniego, Laura Segués, Pia Casa-
mitjana, Paula Guasch i Júlia Casellas. 

Premini masculí: CB Prat Aigües 
del Prat 25 – CB Igualada 75

Van jugar pel CBI: Lluc Sala, Ber-
nat Enrich, Tià Castelltort, Arnau Bru-
net, Martí Arcarons, Oriol Viladrich i 
Pere Miquel Marbà.

Premini femení A: Bosco Horta 67 
– Tintaprint CB Igualada 66

Van jugar pel CBI: Agar Farrés, 
Elena Poncell, Sira Morros, Rut Mari-
mon, Carlota Díaz-Guerra, Nora Gu-
del, Elena Romeu, Gal·la Farnós i Mar 
Solà.

Premini femení B: CB Esparregue-
ra Negre 30 – CB Igualada 63

Van jugar pel CBI: Etna Vidal, Beth 
Muxí, Sira Díaz-Guerra, Arlet Cots, Pi-
lar Pintó, Marta Ger, Judit Mas, Carla 
Solà, Júlia Pujolà, Blanca Acevedo, Ai-
na González i Sara Homs.

DESPACHO DE ABOGADOS 
EN IGUALADA

•  Divorcios de mutuo acuerdo 
por 600 euros

•  Divorcios contenciosos por 
1.200 euros

•  Reclamaciones de cantidad
•  Incapacidades
•  Contratos
•  Problemas inmobiliarios y de 

la construcción
Tel. 610706309
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La Lliga PadelCat de menors passa per 
Igualada

PÀDEL

Debut contundent i promete-
dor dels joves palistes del Club 

Natació Igualada, que diumenge 
van competir en la primera troba-
da de la Lliga PadelCat, en la seva 
categoria de Menors, (aleví i infan-
til) contra el CE Vallès.

Els nois del CNI van guanyar 
amb una contundència increïble, 
donant mostres d’un gran nivell i 
amb uns resultats molt folgats. La 
parella formada per Alex Dinaret-
Oscar García, es van adjudicar el 
seu partit per un gran 6/1 i 6/0. La 
parella formada per Marc Criado-

Joel Vila, van solucionar la seva 
eliminatòria per un 6/2 i 6/2, així 
com la parella formada per Laia 
Álvarez-Pol Vázquez, que van gua-
nyar molt fàcil el seu partit amb un 
6/0 i 6/1.

4a jornada de la Lliga PadelCat
PÀDEL

Palistes del CNI
En la jornada número 4 de la 

Lliga PadelCat, en la seva categoria 
masculina, els integrants del Club 
Natació Igualada C, van perdre 
la seva eliminatòria en les instal-
lacions del Slampadel a Collbató 
per un contundent 3-0.

Les parelles formades per Jordi 
Carbonell-Jordi Vázquez, Juli Caro-
Carlos Lapuente i Ángel Sánchez-
Diego Beleví, van perdre tots els 
seus partits.

El Masculí A va caure en 
Manresa contra el CT Manresa A per 
la mínima, les parelles que van par-
ticipar van ser Rosendo Pérez i Joan 
Pajares que després de guanyar el 
primer set no van aconseguir em-
portar-se el partit. La parella Nacho 
Pérez i Jose Angel Ulloa van caure 
per la mínima en dos set molt treba-
llats i la parella Xavi Morera i Alex 
Duarte es van tornar a emportar el 
punt, després de fer un partit molt 
seriós amb molts bons punts.

Ànims i a seguir treballant.

Palistes del Club Can Busqué
El cap de setmana, l’equip mas-

culí del Club Can Busqué, va assolir 
la seva primera victòria a la Lliga 
PadelCat, davant de l’equip del CT 
Can Bonastre, per 2-1. Les parelles 
1 i 2 formades per Adrià Martínez-
Jose Vilchez i Xavier Cañete-Martí 
Solís, van guanyar els seus partits, 
i la parella 3 integrada per Jordi 
Ólle-Sergi Moro, no van superar 
els rivals.

Palistes del mascuí Calfont_Les 
Moreres A

Dissabte el Club Tennis les 
Moreres-Calfont es va imposar 
per 2-1 al Club Tennis Olesa. La 
parella Jaume Mallart - Jordi Or-
tega guanyava a Ferran Badia 
- David Sebaniego per 6-0/ 6-3. La 
parella número dos formada per 
Pep Albalat i Carlos Jiménez es 
van imposar per 6-2/6-3 a Josep 
Granados - Ramon Martin i final-
ment Xavier Mercade - Gabriel 
Vidal van caure derrotats 2-6/ 0-
6.

L’equip Femení i el Masculí B 
van tenir jornada de descans. 

Resultats dels palistes d’Esquaix Igualada
PÀDEL

El primer equip Subaru va sortir 
derrotat d’Olesa 2-1, però amb 

molt bones sensacions després dels 
tres partits. Mito Campins/Albert 
Homs van resoldre en 3 sets el seu 
partit 6-4, 6-7, 6-1. Els 2 partits 
restants també es van resoldre en 
3 sets i amb la sensació de poder 
haver guanyat almenys un d’ells. 
Isidre Marimon/Carlos Jiménez 
van cedir 3-6, 6-3, 2-6. Finalment 
Ramon Gabarró/David Jaume van 
caure 3-6, 6-4, 1-6.

Pel que fa al B, segueix la tra-
jectòria triomfal i va sumar una 
nova victòria davant l’Andrés Gi-
meno. Eduard Calzada/Pep Farré i 
Jordi Homs/Angel Solé van sumar 
en 2 sets per l’equip igualadí men-
tre que Xavi Mayor/Pere Farré van 
caure també en 2 sets.

L’equip A de noies, que jugava 
lliga catalana federada va sumar 

gràcies a les victòries de Merxe 
Puertolas/Pili Pineda desfent-se 
6-4, 6-3 de Ma Jose Castro/Maria 
Morianes i Rosa Ma Riba/Mireia 
Homs derrotant 6-3, 6-4 la parella 
T. Herrando/Anna Ma Pinya. El 
punt manresà va ser a costa de 
la parella igualadina Alba Sanou/
Georgina Carrer perdent 0-6, 2-6 
davant Montse Casadevall/Maria 
Lao.   

Les palistes del B, Margot Gu-
mà/Elia Soriano van dominar el seu 
partit davant Mònica Ariza/Encar-
na Vadillo 6-0, 6-3. Pepi Morera/
Cristina Pons van fer el mateix 7-6, 
6-3 amb Núria Serrano/Lourdes Ji-
ménez. En canvi Mercè Muntané/
Rosa Sanuy no van tenir tanta sort 
i va cedir amb Montse Rodríguez/
Rosa Batalla per 0-6, 3-6.

Acaba el torneig de 
Can Busqué

PÀDEL

Aquest cap de setmana va fina-
litzar el torneig de pàdel que 

s’organitzava des del Club de Can 
Busqué Igualada, on més de 50 
parelles van disputar-se les victòri-
es en les 10 categories que hi havia 
en joc.

Cal destacar la bona acollida 
que ha tingut el nou format de 
competició entre els participants 
del torneig, consistent en partits 
complerts i quadre eliminatori.

Els resultats del torneig en les 
diferents categories i nivells, van 
ser els següents:

En Femení Or guanyaven: N. 
Torres-A. Gràcia vers G. Santama-
ria-S. Vidal.

En Femení Plata: M. Pintó-
A. Pintó s’imposaven a E. Sala-G. 
Martínez.

En Masculí Or guanyaven: A. 
Fernández-J. Pajares a A. Escofet-
C.Cuñado.

En Masculí Plata guanyaven M. 
Corcelles-B.Solé a P. Aguilera-A. 
Morros.

En Mixtes Or eren primers: S. 
Caliz-J. Ortega guanyant a G. Fer-
ré- P. Puig.

Guanyaven en Mixtes Plata: 
Y. Piñero-G. Molano a L. Torres-S. 
Moro.

L’organització agraeix la parti-
cipació dels esportistes i seguidors 
i ja treballa per a una propera edi-
ció.

Joan Masip, tercer al Torneig 
Estatal a Valladolid

TENNIS TAULA

Aquest cap de setmana s’ha dis-
putat a Valladolid el Torneig 

Estatal, amb tots els jugadors que 
s’hi han guanyat l’accés per mitjà 
dels diversos tornejos zonals. Pel 
CPP Igualada CTAI hi van prendre 
part els tres jugadors de l’equip 
infantil: Joan Masip, Albert Kenji 
Matsuoka i Francesc Masip, amb 
una excel·lent actuació, destacant 
la tercera posició de Joan Masip, 
que sortia com a vuitè cap de sèrie 
del torneig i va desplegar el seu 
millor joc per arribar al podi. 

Joan Masip va començar classi-
ficant-se com a segon del seu grup 
(del qual era cap de sèrie) després 
de perdre únicament amb Juan 
Carlos Cubero (1-3, Andalusia). 
Posteriorment va superar les elimi-
natòries davant Alberto Aliaga (3-
0, Andalusia), Álvaro Tascón (3-2, 

Castella i Lleó) i Javier Rodilla (3-2, 
València) fins arribar a semifinals, 
on es va trobar amb Rodrigo Ca-
no (Madrid), que posteriorment es 
proclamaria campió i amb qui va 
perdre per 0-3.

Albert Kenji Matsuoka va 
aconseguir classificar-se entre els 
24 millors del torneig, en quedar 
a la tercera posició del seu grup 
després de guanyar tres partides i 
perdre’n dues. La tercera plaça del 
grup li va donar accés a la ronda 
prèvia al quadre final, on l’igualadí 
va perdre per un ajustat 2-3 davant 
Martín Pintos (Galícia).

Per últim, Francesc Masip va 
quedar a la quarta posició del seu 
grup després de guanyar una par-
tida, per bé que en va arribar a 
perdre tres per un marcador de 2-3 
que, d’haver-les guanyat, haurien 
pogut donar-li la classificació.

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

P. Verdaguer, 120, entl. - IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com
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MOTOR Joan Vidal

Personalitat 
Hyundai i30 3p 1.6 CRDI 110 Tecno S

MOTOR

Si ja el model de 5 portes és 
summament atractiu, aquesta 

novetat reforça encara més la per-
sonalitat esportiva d’un compacte 
del segment C que s’ha dissenyat 
al centre tècnic que Hyundai té a 
Russelsheim, exclusivament pen-
sant en el mercat europeu i que 
ve a completament de moment 
la gamma i30, a l’espera del fami-
liar que apareixerà en escena en 
el proper Saló de l’Automòbil de 
París el setembre.

Com ja succeeix en els altres 
models recentment apareguts, el 
nou i30 3p inclou, sense cap cost 
addicional, el programa (Five Year 
Triple Care) amb 5 anys de garan-
tia sense límit de quilometratge, 5 
anys d’assistència en carretera i 5 
anys de revisions del cotxe.

La inspiració cupé del nou i30 
comença per un frontal lleugera-
ment modificat amb fons negre i 
fars de boira específics, evident-
ment amb la sobre dimensiona-
da portada lateral i uns grups òp-
tics dibuixats per aquest model, 
seguint les pautes marcades de 
“l’escultura fluida” present des del 
2009 quan va aparèixer l’ix35. El 
cert és que el cotxe és molt maco, 
es miri per on es miri.

Per dins, tant la grafia com la 
resta d’equipament no varia del 
cinc portes, amb un accés prou 
còmode a les places del darrere, 
gràcies a que la porta lateral creix 
17 cm. Continua agradant-me el 
tacte i el revestiment del materials 
que són de qualitat, destacant els 

pedals en alumini que identifica 
a l’acabat Sport. També hi ha un 
acabat en color taronja per l’inte-
rior, amb els repunt d’aquest color 
al volant, el poms del canvi, la part 
superior del quadre i els reposa 
braços de les portes.

La gamma mecànica de llan-
çament en gasolina inclou el co-
negut motor 1.4 litres de 100 CV 
(5,6 l/100km de consum mitjà) i 
en dièsel hi ha dues variants; la de 
la nostra prova, el CRDI 1.6 amb 
110 i un altra de 128 CV que es 
comercialitza solament en acabat 
Sport i porta de sèrie els fars xenó, 
navegador, airbag de genoll, sostre 
solar i càmera d’aparcament en el 
Tecno S. Quan al canvi de marxes 
totes les versions porten el manual 
de sis velocitats i els sistema FLEX 
STEER amb tres ajustament que 
permeten una assistència variable 
a la direcció. Preus; entre 17.990 i 
25.690 euros.

Del seu comportament dinàmic 
em continua sorprenent el compro-
mís entre el bastidor i la suspensió 
independent en ambdós eixos, per 
oferir-nos en tot moment una co-
moditat de marxa increïble. Sens 
dubte, és un dels seus punts forts 
perquè es el suficientment rígida 
per afrontar els revolts amb una 
estabilitat prodigiosa i a la vegada 
no transmet cap sensació molesta 
pel que respecta al confort.

Cilindrada: 1.582 cc / Potència: 
110 cv / Acceleració 0 a 100 km/h: 
11,5 segons / Consum mitjà: 4,1 
litres/100km / Pes: 1.290 kg. / Preu: 
21.890 euros. 

El Palau Sant Jordi acull els millors trialers i enduristes
Setè “palau” de Toni Bou

Vol vendre´s el seu cotxe? Baixa taxació?
Consulti’ns sense cap compromís.

622 129 797
maximataxacio@gmail.com

(No acceptem vehicles accidentats ni de més de 10 anys d’antiguitat)

MOTOR

El pilot de trial, el pierenc Toni 
Bou aconseguia, diumenge al 

Palau Sant Jordi, la seva setena vic-
tòria, el seu setè “palau”, igualant 
el rècord del pilot Jordi Tarrés de 
fa vint anys.

El Sant Jordi oferia una bona 
entrada, amb aficionats tant del 
món del trial com de l’enduro ja 
que s’hi celebrava una prova del 
Mundial de Super Enduro, el Mun-
dial de Enduro Indoor.

A la graderia no hi va faltar, 
un any més, un nombrós grup de 
pierencs, enguany amb samarreta 
vermella, fidels seguidors de Toni 
Bou.

Aquesta era la segona cita del 
Mundial d’X-Trial, prova que ja en-
capçala Toni Bou amb dinou punts 
d’avantatge respecte el seu segui-
dor més immediat, Albert Cabes-
tany.

En la prova de Barcelona Bou 
va fer gala del seu excel·lent estat 
de forma física i va exhibir un gran 
pilotatge, dominant des de l’inici 
de la prova, sent a més l’únic pilot 
que va completar una de les zones 
sense puntuar. Al final de la tarda 
Toni Bou tancava el trial indoor del 
Sant Jordi amb només set punts, 
vint-i-un n’aconseguia Adam Raga, 
segon al podi i era tercer el japo-
nès Fujinami pels 23 punts, en una 

final molt disputada per aquests 
dos graons.

La propera prova del Campio-
nat del Món de trial indoor serà el 
10 de març a Màlaga.

Primer “palau” de Jordi 
Balcells

A la prova del Mundial d’En-
duro Indoor, el Moto Club Igua-
lada s’hi va veure representat pel 
montbuienc Jordi Balcells. Aquest 
jove pilot corria en la categoria 
Desafio Solomoto, on un bon gra-
pat de pilots estatals van haver de 
guanyar-se el pas a la final després 

de les classificacions. En la tanda 
en que el Jordi Balcells s’havia de 
classificar, aquest va tenir la mala 
sort de sortir molt enrere, ja que es 
va veure involucrat en una sortida 
molt complexa. Això va fer que es 
jugues el pas a la final a la repesca, 
on només el guanyador d’aquesta 
tenia accés. En Jordi no va decebre 
i va ser el més ràpid. Així dons, 
amb una màniga més que els seus 
contrincants i per tant una mica 
més cansat, va sortir a la final a per 
totes. Una bona sortida el va por-
tar al grup capdavanter, i després 
d’una llarga i intensa màniga el pi-

lot del Moto Club Igualada acabar 
finalment en una molt meritòria 
sisena posició.

Un nombrós grup d’oficials del 
Moto Club Igualada va estar pre-
sents en tasques de direcció de cur-
sa i control i rescat de pista, donant 
un cop de mà al Moto Club Segre. 
Així doncs la direcció de cursa era 
portada per Jordi Mas, i els oficials 
eren en Dani Mas, Marc Queraltó, 
Josep Maria Enrich, Isaac Olivé, To-
ni Mendoza, Arnald Pascual, David 
Estapé, Enric Ruiz i Jordi Bòria.

Jordi Balcells. Fotografia de David Estapé

Preferent femení: CF Igualada 6 - CF At. Riudeperes 1
L’Igualada femení resol amb facilitat
FUTBOL

Més facilitat de la que s’espe-
rava per resoldre l’encontre 

contra un Riudeperes que gairebé 
no va inquietar les noies de casa.

L’Igualada va començar cor-
recte i va anar a més en el decurs 
d’un partit que va dominar com-
pletament. Si els primers minuts 
van ser de tempteig, a mesura que 
corria el rellotge, les blaves ens van 
obsequiar amb bon joc i jugades 
espectaculars.

Un xut al pal al minut 18 va 
servir perquè la Judit recollís el re-
buig, li passés a la Marina al punt 
de penal i aconseguir obrir el mar-
cador.

Amb el resultat el contra, les de 
Calldetenes van anar perdent força 
i el joc de l’Igualada anava amunt. 
Va ser en aquest període que la 
Núria des de l’angle de l’àrea va 
aconseguir el segon gol de la tarda 
amb un xut molt ben col·locat.

La pressió no es va aturar 
i quan ja quasi s’anava a la mit-
ja part, les grogues van cedir dos 
córners seguits. A la sortida del 
segon, l’Elena de cap des del segon 
pal posava el 3-0 al marcador.

La segona part ens va oferir 
més bon futbol i les igualadines 
van posar setge a la porteria de les 

osonenques. Una gran passada de 
l’Esther a la Mariona feia pujar el 
quart gol de la tarda, i a la sacada 
de mig camp, la Mariona roba la 
pilota a la zona de tres quarts per-
què la Marina pugui fer el cinquè.

En ple recital igualadí, una sa-
cada llarga de la Noelia la recull la 
Marina que passa una defensa ja 
superada pel resultat del partit i 
marca el 6-0 per l’Igualada.

Només en els darrers minuts les 
visitants van tornar a pressionar de 
manera que van aconseguir el gol 
de l’honor amb el partit gairebé 
acabat.

Van jugar pel CFI: Noelia 
García, Elena Alert (1), Janet Men-
doza, Esther Soler, Carla Navarro, 
Míriam Solies, Yaiza Moratilla, Ara-
celi Barroso, Ainoa Sánchez, Jèssica 
Pablos, Judit Pablos, Mariona Mar-
sal (1), Núria Miquel (1), Marina 
Salanova (3). Entrenadors: Santi 
Ramos i Paco Pablos.

Aquesta setmana l’Igualada 
rep a Les Comes el Sant Cugat en 
un horari poc habitual: diumenge 
a les 12 del migdia.

L’Esther lluitant una pilota
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maria dolors capellades
PSICÒLOGA - EMDR

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

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

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

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

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 tarda de dilluns a dijous

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

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

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

persones grans que necessitin 
companyia, amistat, atencions 

especials i el caliu que 
ells es mereixen.

Atenció a domicilis 
a hores convingudes

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

PODOLOGIA
Marta Cortés N. Coleg. 1356

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

Tel. 609 57 66 41 / hores convingudes

DOLOR
REUMÀTIC
Dr. Josep Zambudio
Metge Reumatòleg

St. Carles 45, 2n - 2a
Igualada / 93 805 25 95

Més de 10 anys 
al seu servei

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

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

Mòbil: 646490 885
atenciofamiliar@terra.es

Cirurgia de cataractes

Cirurgia de la miopia,
hipermetropia
i astigmatisme

Oftalmologia general

Josep Ferrera Figuerola
Oftalmòleg

Assistencial Anoia
Rambla de Sant Ferran, 62 

08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25

www.assistencialanoia.com

Dr. Albert Ambròs - Col 2286
Dra. Núria Múnera - Col. 3777

Av. Mestre Muntaner, 72 Baixos - IGUALADA

Dra. Sandra Ubia Sáez
Col. 38442

Dra. Bàrbara Delàs Alós
Col. 34783

Oftalmologia general.
Cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia.
Cataractes i Glaucoma.
Oftalmologia pediàtrica.

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

•  Finançament 
sense 
interessos 
a 1 any

•  Especialistes 
en implants

Reeducacions 
psicopedagògiques

Col n. 18.622

Especialista en TDAH

SALUT

Marc Márquez i Irina Arnau sotscampions 
d’Espanya
BALLS DE SALÓ

Els ballarins catalans (ell iguala-
dí), Marc Márquez i Irina Arnau 

s’han proclamat aquest cap de set-
mana sotscampions d’Espanya en 
el campionat d’Espanya de 10 balls 
(estàndards i llatins) a l’Eliana, 
València.

El pupils d’Àlex Cazorla, Ka-
rina Rubio i Jesús Rubio després 
de fer sis rondes i haver entrat 
a la renyida final, aconseguien 
una gran merescuda segona po-
sició; la parella no va tenir rival 
en quant a la modalitat de lla-
tins, tot guanyant 4 dels 5 balls 
(Txa,txa,txa, Rumba bolero, Pas 
doble i Jive).

Destacar que a primes del 
mes de febrer  el XVI Trofeu Vila 
de Sant Vicenç dels Horts de ball, 
van participar en les modalitats 

d’estàndards i llatins aconseguir 
també el segon graó del podi, en 
cada una de les modalitats.

Els ballarins, es preparen pel 
proper campionat d’Espanya de 
llatins que tindrà lloc al juny.

Matinal esportiva 
al Mont-aQua

TAEKWONDO

Aquest passat diumenge 10 de 
febrer es va celebrar al Pavelló 

Mont-Aqua de Montbui la primera 
trobada comarcal de Taekwondo, 
amb la participació de cent tren-
ta alumnes de diferents Clubs, 
organitzat pel Club Taekwondo 

Gui d’Igualada, aquesta trobada va 
servir per perfeccionar tècniques i 
passar un agradable matí en com-
panyia de mestres, alumnes i famí-
lia. Des de l’organització s’agraeix 
la cessió del pavelló a l’Ajuntament 
de Montbui i la col·laboració dels 
diferents mestres.
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Clínica Dental Capellades
Matins de 10 a 1 - Tardes de 3 a 9  - Dissabtes obert

Neteja bucal gratuïta - Finaçament 1 any sense interessos
DISPOSEM DE LÀMPARA DE BLANQUEJAMENT

C/ Abat Muntadas, 1 - 08786 Capellades  - Tel. 93 801 39 20 - www.dentalmon.es

SALUT

CARME
TERÀPIES DE  SANACIÓ I AUTOAJUDA
DIRIGIT A EMPRESES I PARTICULARS

Sanació energètica - Mediumnitat - Psiquisme i fenòmens paranormals 
Vidència - Coaching - Teràpies de relaxació

TOT TIPUS DE PROBLEMES
Es cobra la voluntat

Tel. 659 998 443

Dr. César Martín Eleno Aparell Digestiu

Dr. Joan Vidal Medicina i Psicologia

Carme Carbonell Psicologia clínica

Mariona Berini Psicologia infantil

Assumpció Linares Logopèdia i cant

 aqualatamèdics       consultoris

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

DR. JORDI GRAELLS ESTRADA
Dermatologia mèdico-quirúrgica i 

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

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

Telèfon permanent: 93 290 68 67 

RAMBLA NOVA, 39, 1r - 08700 IGUALADA

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

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

PSICOPEDAGOGIA, 
LOGOPÈDIA, 

PSICOLOGIA I 
PSIQUIATRIA

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

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

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

Servei de psicologia escolar i psiquiatria.

Gabinet especialitzat en

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

08700 IGUALADA
centreauditiu

- Última tecnologia en audiòfons digitals
- 5 anys de garantia

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

- Personal titulat

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

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

Tel. 93 804 24 27 - Obert dissabtes matí

Centre de Psicologia Clínica 
        i Psicoteràpia

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

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

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

Dr. DIONÍS 
LUQUE

URÒLEG
-  TRACTAMENT 

LÀSER DE 
PRÒSTATA

- VASECTOMIA

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

El CN Igualada, campió de 
Catalunya de trinquet en mà 
parelles

PILOTA BASCA

Diumenge al matí el CN Igua-
lada es va desplaçar al frontó 

olímpic de la Vall d’Hebrón, per 
tal de disputar la final del Cam-
pionat de Catalunya de Trin-
quet de 2a categoria. Els nostres 
representants, Oliva-Canziani, es 
van enfrontar a la parella del CN 
Barcelona Sanz IV - Calventus, amb 
resultat final de 40 a 13 favorable 
als igualadins, que es van procla-
mar amb tot mereixement campi-
ons de Catalunya. Aquest és el pri-
mer títol de la nostra parella, que 
després de disputat ja varis campi-
onats junts van agafant una millor 
compenetració. Quant al partit, tal 
com demostra el marcador, ho van 
tenir més fàcil del que es pensa-
ven, gràcies sobretot al servei del 
davanter Oliva, que va fer 22 punts 

directes. Destacar també la molt 
bona adaptació del saguer Canzia-
ni al trinquet, ja que era la primera 
vegada que hi jugava. 

A l’altre frontó es va jugar una 
altra jornada del Campionat de 
Catalunya de Cistella de 3a catego-
ria, en què Oliva II, formant parella 
amb Antoni Pedragosa, van perdre 
per 33-35 davant Unai -Elisenda, en 
un partit molt emocionant que no 
es va decidir fins l’últim moment.

Dissabte vinent s’inicia el Cam-
pionat de Catalunya de frontó 
curt, on la nostra parella buscarà 
guanyar un altre títol, jugant la 
primera jornada al frontó del Molí 
Nou a partir de les 17’00 h davant 
el CN Terrassa.

Secció de Pilota Basca del CN 
Igualada

Els quatre jugadors moments abans d’iniciar la gran final.

Veterans del Club Excursionista UECANOIA
Pel Parc Natural del Garraf
EXCURSIONISME

Excel·lent itinerari el del dijous 
7 de febrer pel sector occiden-

tal del Parc Natural del Garraf. El 
punt d’inici fou el poble d’Olivella, 
en ple parc i damunt d’un turo-
net, el Puig Cabot, a 211 m. a., al 
límit amb el Baix Llobregat i l’Alt 
Penedès, en un terme envoltat 
per nombroses masies i sis urba-
nitzacions i on s’hi arriba des de la 
carretera N-340, per les carreteres 
locals BV2415 i BV2111. Comen-
cem el nostre circuit per una ruta 
molt forestal, majorment planera, 
ombrívola i molt ben senyalitzada 
degut a la bona tasca de la Dipu-
tació de Barcelona (xarxa de parcs), 
per camins i corriols arranjats que 
són un element patrimonial i iden-
titari del territori. Transcorre per 
dins del bosc, curull d’una vegeta-
ció pròpia i característica del pai-
satge mediterrani, combinat amb 
roques calcàries de tota mena. Al 
llarg del camí anem trobant antics 
forns de calç abandonats que havi-
en estat en explotació fins als anys 
seixanta.

Bona part del circuit discorre 
per fondals i un bon tram pel cos-
tat de la riera de Begues o de Ribes 
(ben seca) i pel camí vell d’Olivella 
a Sant Pere de Ribes, per arribar a 
can Suriol, un gran mas del 1791 (si 
bé l’origen es remunta al segle XIV) 
caracteritzat per una doble galeria 

porxada d’arcs de mig punt. Molt 
a prop hi ha un pou de considera-
bles dimensions. Per l’ombriu del 
coster de la Bóta s’arriba a frec de 
la urbanització Mas Milà, més a po-
nent, i poc després, en una verda i 
solejada planúria, fem l’obligatòria 
parada per esmorzar.

Seguim pel Fondo de Querol i 
el del Raurell i pugem fins al Mas 
Raurell, dalt la serralada, on la pa-
noràmica és tan dilatada i el dia 
tan clar que abasta des del Me-
diterrani pel costat esquerre, fins 
Montserrat pel dret i el Montclar 
pel centre. Després d’una sobtada 
baixada entrem al poble d’Olivella, 
on la part antiga és un acollidor 
conjunt de cases de pedra, algunes 
modernament restaurades, presidi-

des per l’església “nova” dedicada 
a Sant Pere i Sant Feliu i construïda 
sobre les restes del Castell Nou als 
voltants de 1429, on fem la foto-
grafia de família.

Resum: Participants, 34. Distàn-
cia, 11’3 km. Desnivell acumulat, 
230 m. Temps net de camí (des-
comptades les aturades) 2 hores i 
45 minuts. Coordinadors Jordi Ma-
teu i Jaume Rosich.

Propera excursió: Dijous 21, 
Sant Salvador de Guardiola i Sant 
Pere del Brunet; sortida a les 7’30 
h. Propera passejada: Dijous 28, 
Castellolí, font del Ferro i rodalies; 
sortida a les 8’00 h.

Text i foto: Joan Mollà
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FEM BATEIJOS I COMUNIONS
MENÚ DIARI I SERVEI A LA CARTA

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

RESTAURANT OBERT DE
DIMECRES A 

DIUMENGE

HOTEL 
ROBERT

OBERT 
TOTS ELS DIES

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

08787 LA POBLA DE 
CLARAMUNT

Carns a la brasa 
Menjars casolans 

Menú diari
Menú especial 

dissabtes i diumenges
amb cava 13,50 euros

Travessia Sant Valentí, 2  - 
Tel. 93 809 62 26

SANT MARTÍ DE TOUS

Diumenge 17 
ball amb  

PARÍS LA NUIT

Restaurant - Braseria  
Cafeteria

Menú diari
Servei de carta

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

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

Tel. 93 805 01 63 

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

LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Esmorzars de forquilla i ganivet per a grups ciclistes o motards

Salons per banquets
COMUNIONS des de 28€
Casaments des de 55€

Menú diari i cap de 
setmana
Dissabte 12.90€
diumenge 17.90€

OBERT CAPS DE 
SETMANA 
I FESTIUS

93 808 00 21
619 745 498

www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

MENÚS ESPECIAL GRUPS
A partir de 7 euros per persona, dos plats
Menú infantil: A partir de 3 euros per nen

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

MENÚ:
7,10 euros

(dos plats + aigua, 
dies laborables)

www.elsfogons.com

RESTAURANTS 
CAFETERIES - BARS

CALÇOTADES

Restaurant Cal Ramonet
de Santa Maria de Miralles

Obert diumenges i festius - Dissabtes (per encàrrec) -
CALÇOTADES COMPLETES 19,50 €

Disposem de tres menús de 14,50 € - 18,50 € - 21,50 €
i obsequi d’una fusta d’ibèrics

CARTA amb 26 plats per escollir, amb arrossos, taules d’ibèrics i formatges, brasa, 
secret i fi let ibèric, espatlla de be, cargols, canalons casolans, peus de porc i més...

Ctra. Igualada-Valls, km 51 - a 13 Km d’Igualada
RESERVES AL TEL. 93 808 00 61

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

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

Les millors

CALÇOTADES
i

Cuina de Pagès

Obert caps de setmana
Altres dies amb reserva

club les moreres
b a r  •  r e s t a u r a n t  •  b r a s e r i a

Menú diari
Menú cap de setmana

CALÇOTADES 24 €
Ctra. de Valls km. 3,2 Sta. Margarida de Montbui (nucli antic)

Reserves bar 93 805 02 11

EquipaBar 
Maquinària d’hoteleria
Compra venda maquinària
Servei Tècnic propi
Bars, restaurants, cuines…

EquipaBar 
Maquinària de granissats 
i orxata
Venda i lloguer de maquinària i subministrament 
de productes per a granissats i orxates

C/ Llacuna, 50 – IGUALADA - Tel. i Fax 93 803 67 74 – Mòbil 616 11 23 40 - www.equipabar.com - anoia@equipabar.com

Bernat Jaume, 5è del 
campionat d’Espanya júnior
ESQUAIX

El jove Bernat Jaume, represen-
tant de l’Esquaix Igualada, va 

assolir el 5è lloc en els passats cam-
pionats d’Espanya júniors jugat a 
Santiago de Compostel·la. L’igua-
ladí, molt poc afortunat en el sor-
teig, va caure a quarts de finals 
contra la seva bèstia negra, el 
Vallesà Iker Pajares i posteriorment 
va guanyar pel cinquè lloc al gallec 
Alex Sotelo i al murcià Luis Tapia. 
Aquest resultat deixa en l’aire, la 
participació de l’anoienc als pro-
pers europeus a jugar a Zurich.

Lliga Catalana
La competició de Lliga catala-

na es va saldar amb derrota 3-1 a 
Sabadell i els de Tercera tampoc 
van sumar a Polinyà.

L’equip Subaru de 1a Catego-
ria que juga a la lliga catalana es 
va desplaçar a Sabadell d’on en 
van sortir derrotats per 3-1 amb 
els següents parcials: el jove Bernat 
Jaume va sumar el punt igualadí 
guanyant 3-0 al 1 de Sabadell Xavi 
Silvestre. Nasi Herms es va ressentir 
d’una lesió i malauradament no 
va poder acabar el partit davant 

el 2 vallesà Santi Grau. Finalment, 
Lluís Fernandez i David Martinez 
van caure davant Eric Zabalbeas-
coa i Sergi Planas respectivament. 
Aquest punt, acosta l’equip igua-
ladí a la salvació tot i tenir molt a 
prop al Punt Groc de Girona i el CN 
Lleida a 3.

Pel que fa a l’equip de 3a va 
caure sense pal·liatius davant el 
Nagi a Polinyà. Van defensar els 
colors de l’Esquaix Igualada: Joan 
Arnau Pallejà, Ton Colom, Carles 
Sanchez i Josep Anton Colom. De 
moment l’equip queda situat a la 
part baixa de la classificació.

Importants resultats dels nedadors del CNI 
als Campionats de Catalunya infantils
Irena Gual 2a classificada en 200 m. braça
NATACIÓ

A la piscina de 50 m del Club 
Natació Sabadell, s’ha dispu-

tat els campionats de Catalunya 
de Natació d’hivern en categoria 
infantil.

L’equip del Club Natació Igua-
lada estava representat per Ire-
na Gual, Ona Brunet, Elia Ibarra i 
Carles Llorens, que van complir de 
manera molt brillant els objectius 
marcats, tant de millora de mar-
ques com de resultats individuals.

És important destacar que la 
competició es va fer en piscina de 
50 m, i els nedadors igualadins es-
tan acostumats a entrenar i com-
petir en piscines de 25 m, el que 
fa que les ganes i esforç per acos-
tumar-se a aquesta distància fes 
que fos més meritori els resultats 
obtinguts.

De la nedadora Irena Gual cal 
destacar que amb els resultats ob-
tinguts li obren les portes als cam-
pionats d’Espanya i a un futur molt 
prometedor.

En 200 m Estils, al matí va re-
alitzar una important marca de 

2’39.31, i a les finals de la tarda 
amb una marca de 2’39.72 va acon-
seguir una magnífic 8è lloc. En 200 
m Braça, important resultat i classi-
ficació. Marca en jornada de matí 
de 2.55.88 i a les finals de la tarda 
2,50.76; aconseguia el 2n. lloc.

En 100 i 200 m Esquena era 8a 
classificada en les finals. En 100 
m Braça era 6a classificada i unes 
magnífiques marques en jornada 
classificatòria 1.21.40 i a la final 
1’21.34.

Ona Brunet participava en les 
proves de 200 m. lliures, 50 m. 

lliures, 100 m. esquena i 100 ml 
papallona, cursa en la que va acon-
seguir el 19è lloc amb una marca 
d’1’18.24. 

Èlia Ibarra nedava pels 100 m. 
lliures i pels 50 m. lliures on es clas-
sificava en 20è lloc amb un temps 
de 31,60.

Carles Llorens prenia la sortida 
en les proves de 100 m. lliures, 50 
m. lliures i 100 m. braça prova on 
entrava en 21è lloc amb un temps 
d’1’28’’69.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ KURSAL 1
La jungla 5: Un buen día para morir. USA, 2013. Acció. Di-
recció: John Moore. Intèrprets: Bruce Willis, Jai Courtney, 
Sebastian Koch, Rasha Bukvic, Cole Hauser, Yuliya Snigir, 
Mary Elizabeth Winstead. Un cop més, MaClane es troba 
en el lloc equivocat en el moment equivocat quan viat-
ja cap a Moscú a la recerca del seu fi ll; resulta que Jack 
treballa clandestinament per a protegir Komarov, un de-
lator de la corrupció imperant en el govern. MAJORS DE 
12 ANYS.
Dies 15, 19, 20 i 21 a les 18.15, 20.15 i 22.30.
Dies 16 i 17 a les 16.15, 18.15, 20.15 i 22.30.

■ KURSAL 2
Mamá. Canadà i Espanya, 2013. Terror. Direcció: Andy 
Muschietti. Intèrprets: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-
Waldau, Megan Charpentier, Isabelle Nélisse, Daniel Kash, 
Javier Botet. Les germanes Victoria i Lilly desapareixent 
al bosc després que el seu pare assassinés sa mare. Cinc 
anys després són trobades per uns tiets en una cabana. 
La família es fa càrrec d’elles però estan convençuts que 
les germanes estan envoltades d’una presència malèvola, 
una presència letal. MAJORS DE 12 ANYS
Dies 15, 19, 20 i 21 a les 18.15, 20.15 i 22.30.
Dies 16 i 17 a les 16.15, 18.15, 20.15 i 22.30.

■ KURSAL 3
Las sesiones. USA, 2012. Tragicomèdia. Direcció: Ben 
Lewin. Intèrprets: John Hawkes, Helen Hunt, William H. 
Macy, Moon Bloodgood, Annika Marks. Basada en els es-
crits autobiogràfi cs de Marck O’Brien, el fi lm conta la his-
tòria d’un home confi nat a un pulmó artifi cial i que als 38 
anys, decideix perdre la seva virginitat amb l’ajuda d’una 
terapeuta i l’assessorament d’un sacerdot. MAJORS DE 16 
ANYS.
Dies 15, 19, 20 i 21 a les 18.00 i 20.00.
Dies 16 i 17 a les 16.00, 18.00 i 20.00.
El lado bueno de las cosas. USA, 2012. Comèdia. Direc-
ció: David O. Russell. Intèrprets:  Bradley Cooper, Jenni-
fer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker, 
Julia Stiles, Shea Whigham. El professor Solitano torna a 
casa després d’una estada en una institució mental; tot 
es tornarà més desafi ant quan Pat coneix a Tiffany, una 
noia amb els seus mateixos problemes. MAJORS DE 12 
ANYS.
Dies 15, 16, 17, 19, 20 i 21 a les 22.30.

■ CASAL DE TOUS
El festín de Babette. Dinamarca, 1987. Drama. Direcció: 
Gabriel Axel. Intèrprets: Stéphane Audran, Bodil Kjer, Bir-
gitte Federspiel, Jarl Kulle. Dues germanes solteres, any 
1871, en un remot poble pescador de la costa danesa, 
recorden la seva joventut. L’arribada de Babette, vingu-
da de París fugint del terror i acollida com a minyona, va 
canviar les seves vides. Anys després Babette tindrà oca-
sió de correspondre a la bondat i al seu acolliment, amb 
un ostentós àpat. APTA.
Dies 16 i 17 a les 6 de la tarda.
El profesor. USA, 2011. Drama. Direcció: Tony Kaye. In-
tèrprets: Adrien Brodym, Marcia Gay Harden, Christina 
Hendricks, Bryan Cranston, William Petersen, Tim Bla-
ke Nelson. Henry Bathes el protagonista del fi lm, és un 
professor amb un gran talent per a connecatar amb els 
alumnes, tot i que ell vol ignorar aquest talent. En ser 
professor substitut mai té prou temps per establir cap re-
lació, però tot canviarà quan arriba a un institut on s’hi 
ha instal·lat l’apatia. S’adonarà que no està sol en la seva 
desesperada recerca de la bellesa, en un món aparent-
ment mancat d’amor i ple de dolenteria. MAJORS DE 12 
ANYS.
Diumenge dia 17 a ¾ de 8 del vespre.

Pintar la llegenda
“La vida de Pi” d’Ang Lee

Quan es va acostant en l’ho-
ritzó la cerimònia dels Oscar 

m’agradaria parlar d’una de les 
pel·lícules amb més nominacions  
de la present edició que encara no 
havia tingut oportunitat de veure i 
que molts ja heu pogut disfrutar ja 
que es va estrenar el passat mes de 
desembre. M’estic referint a La vida 
de Pi del director taiwanès Ang 
Lee que, entre altres candidatures, 
competirà per Oscar tan impor-
tants com són el de millor pel-
lícula, millor director o millor guió 
adaptat. Es tracta d’un film que 
sembla haver molestat a alguns 
pel seu evident missatge religiós, la 
seva voluntat de sermonejar, el seu 
afany de transcendència o per un 
misticisme de disseny. Per la meva 
part, no negaré aquests defectes 
que estan a punt de destrossar un 
calidoscòpic film que explica, bàsi-
cament, l’aventura fantàstica d’un 
noi que ha de conviure amb un 
tigre de bengala en un bot salva-
vides després de patir un naufragi. 
Una desventura marítima expli-
cada com si es tractés d’un conte 
d’exotisme orientalista nascut del 
geni de la làmpada màgica que 
encomana un contagiós càntic a 
l’esperit d’allò meravellós.

Un aspecte a ressaltar d’aquest 
film dividit en tres parts i estructu-
rat com una història de supervivèn-
cia viscuda i/o patida en condicions 
extremes contada a un escriptor 
caçador de relats increïbles és el 
seu desbordant desplegament de 
pirotècnia visual viscut ben bé com 
una experiència sensorial. Aquest 
enfocament en clau de faula deli-
rant de llumetes electritzants, ai-
gües marines com miralls que re-
flecteixen cels crepusculars, mera-
velles subaquàtiques que solquen 
la superfície com pinzellades de co-
lor, firmaments que es fonen amb 
el fons marí i viceversa, atorga al 
relat una estètica més aviat kitsch 
o carrinclona; però les seves imat-
ges de postal publicitària, d’eslò-
gans gràfics de tonalitats pastel, 
de pel·lícula acolorida amb fons i 
decorats pintats digitalment té un 
innegable poder de fascinació

Més enllà del discurs o del pla-
er hipnòtic que provoca l’enlluer-
nament dels seus efectes numèrics, 
aquest film el trobo especialment 
recomanable per l’aposta clara que 
fa al reivindicar la necessitat de la 
fabulació i per posar al descobert 
com la màscara del cinema fantàs-
tic no és altra cosa que la disfressa 
que s’ajusta i s’adapta a la reali-
tat. És cert que tot això s’explicita 

cap al final de la pel·lícula --i aquí 
demano perdó si avanço alguns 
esdeveniments-- amb la intenció 
de revertir el sentit al relat que fins 
aleshores estàvem seguint plàcida-
ment com si d’un viatge fabulós 
i oníric es tractés.  Una confessió 
a càmera del protagonista arriba 
precedida per un informe dels as-
seguradors del vaixell que no dó-
na crèdit al relat explicat del noi 
supervivent i que exigeix quelcom 
més versemblant, més creïble. En 
aquest precís moment, la realitat 
sepultada irromp en tota la seva 
cruesa en la superfície del vistós i 
flonjo relat. 

La història amagada i ara ver-
balitzada d’un naufragi real no 
compta amb la seva corresponent 
pel·lícula en imatges. La barbàrie 
i el salvatgisme humà en un bot 
salvavides convertit en una bru-
tal carnisseria on van morir la prò-
pia mare del noi i un mariner a 
mans d’un tripulant del vaixell és 
un relat esfereïdor i traumàtic, un 
relat inimaginable i per tant, no 
és representable, no és filmable. 
Només les despullades paraules 
donen compte de la magnitud de 
la odissea de supervivència huma-
na en una barca a la deriva durant 
més de dos-cents dies. La història 
viscuda és tan terrible  que per ex-
plicar-la i donar-li un sentit s’ha 
de triar un model narratiu com la 
faula amb animals, com si fóssim 
en els territoris de La Fontaine o 
els germans Perrault. En el prodi-
giós conte filmat per Ang Lee, les 
bèsties --un orangutan i una zebra 
són devorades primer per una fa-
mèlica hiena i després aquesta és 
destrossada pel tigre de bengala-- 
es converteixen finalment en sím-
bols i metàfores del comportament 
humà en una situació límit.

De totes maneres, abans de la 
confessió final, el relat conté un 
passatge prou revelador com és 
el de l’illa encantada, lloc emble-
màtic on s’aturen tots els relats de 
viatgers i de nàufrags a la deriva, 

des d’Ulisses a Simbad passant per 
l’illa misteriosa de Jules Verne o 
l’illa diabòlica de Moreau de H. 
G. Wells. Una illa plena de perills 
i d’encants, una mena de paradís 
que amaga el seu costat fosc, un 
espai edènic de dia que amaga un 
infern de nit. Una illa amb plan-
tes carnívores que assetgen als in-
cauts navegants, com descobreixen 
el mateix protagonista quan cull 
una flor que amaga un inquietant 
tresor, una dent humana. No és 
altra cosa que l’empremta del ca-
nibalisme, autèntica frontera hu-
mana, tabú intocable, però que 
emergeix com un lloc comú en un 
bon grapat d’episodis històrics o 
novel·lats de nàufrags desesperats 
--des del navegant Cabeza de Vaca 
al passatge d’antropofàgia viscut 
per Gordon Pym en l’obra de Poe-
-. La irrupció d’aquest fet produeix 
una esquerda en el fins aleshores 
homogeni i ordenat relat de caire 
embriagador conjuntat de colors, 
textures i atmosferes visionàries. 
Aquest episodi qüestionador de 
l’ordre bucòlic en el qual vivia el 
relat, per força havia de desembo-
car en l’eixuta crònica del malson 
del sofriment i patiment inhumà 
d’un jove nàufrag que ho havia 
perdut tot enmig de l’oceà indi-
ferent.

Com que aquesta buidor és in-
enarrable, aleshores neix la funció, 
la representació, que pren la forma 
d’una arca de Noé de butxaca en 
què batega el costat salvatge amb 
la difícil convivència del tigre i del 
jove, el qual aprèn l’ensinistrament 
i el sotmetiment del ferotge fe-
lí. Com interpel·la el protagonista 
rescatat al buscador d’històries i al 
mateix espectador, tots preferim 
sovint més la fantasia a la realitat, 
la ficció al real, el relat embelli-
dor a la lletjor d’una vida llasti-
mosa de nàufrag abandonat. Així 
es prefereix imprimir la llegenda 
a la sordidesa d’una història fe-
ridora, millor pintar una història 
de colors preciosos per subliminar 
allò ominós que no es pot dir. La 
paleta infogràfica com a metàfora 
de l’horror.

Joan Millaret Valls

C/ Masquefa, 19 • IGUALADA
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