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Engega el Mercat de la Fruita Dolça
PIERA

Diumenge 16 de juny comença 
el Mercat de la Fruita Dolça, 

amb préssecs de qualitat i produc-
te autòcton cultivat a les vinyes 
dels pagesos pierencs, i que es farà 
tots els diumenges d’estiu. 

El mercat s’instal·la els diumen-
ges d’estiu fins a setembre a la vo-
rera del costat de la rotonda de la 
B-224 en direcció a Capellades, al 
costat de l’accés dret del polígon 
industrial. En total seran 9 para-
des de productors locals les que 
s’instal·laran en aquesta ubicació.

Des de les regidories de Promo-
ció Econòmica i Sanitat de l’Ajun-
tament s’aposta per aquest tipus 
de comerç amb l’objectiu principal 
de potenciar el mercat de la fruita 
dolça, això sí, amb una ubicació 
que la fa especial i molt visible per 
als qui arriben i se’n van de la nos-
tra població.

La venda d’aquest producte 
compta amb l’organització d’acti-
vitats paral·leles, com maridatges, 
balls folklòrics, xerrades del CAP 
als esplais d’estiu per a la promo-
ció del consum saludable de fruita 

dolça i explicació a càrrec d’algun 
dels pagesos sobre com es cultiva 
el préssec i quins usos se’n pot fer.

E l s  pagesos  e laboradors 
d’aquest producte, amb denomina-
ció d’origen Penedès, el venen di-
rectament i acabat de collir de les 
seves terres, i el Mercat és el millor 
aparador per donar-se a conèixer. 
L’alt valor qualitatiu del préssec 
de la Fortesa, amb denominació 
d’origen Penedès, és conseqüència 
de dos factors molt importants: es 
tracta d’un cultiu 100% de secà en 
un terreny argilós i molt calcari, ca-

racterístiques que fan que el fruit 
que se’n deriva tingui unes quali-
tats difícils de trobar en altres re-
gions on el conreu del presseguer 
també és estès.

Si a aquests factors hi afegim 
el fet que el producte es cull en 
les condicions òptimes de madu-
ració, això fa que el préssec de la 
Fortesa sigui conegut per les seves 
excel·lents qualitats aromàtiques 
i gustatives. La collita comença a 
principi de juny i finalitza a mitjan 
setembre. La recol·lecció de prés-
sec pot allargar-se durant tota la 

campanya, gràcies al reg de què 
disposa la zona.

A part de l’Ajuntament de 
Piera, donen suport a aquesta inici-
ativa la Diputació de Barcelona, el 
Consell Comarcal, les entitats ADV 
FORDAL Fruita Dolça i Producció 
Integrada.

Concert del 30è 
aniversari de 
l’Escola de Música
CAPELLADES

L’Església de Santa Maria de Cape-
llades, serà diumenge vinent, 

l’escenari del concert commemora-
tiu del trentè aniversari de l’Escola 
de Música de la vila anoienca. El 
concert anirà a càrrec de tots els 
alumnes de l’Escola i la Banda de 
Música i s’hi estrenarà una petita 
glosa de temes catalans orques-
trada per el compositor capelladí 
Xavier Cassanyes.

El concert començarà a les 6 de 
la tarda.

Xerrada: Com 
iniciar-se en la dieta 
Alcalina
IGUALADA

Continua endavant el cicle de 
conferències “Que l’aliment 

sigui la teva millor medecina”, que 
s’encetava la setmana passada par-
lant de la Vitamina D, sol i càncer 
de pell; la propera xerrada s’ha pro-
gramat per dimecres vinent i es farà 
una introducció a la dieta Alcalina. 

La sessió, oberta a tothom, es 
farà a la Sala de Socis de l’Ateneu 
i anirà a càrrec de Pili Justo, llicen-
ciada en Biologia i terapeuta en 
Medicina Integrativa i Nutrició. Serà 
a partir de 2/4 de 8 del vespre.

Concurs de contes 
de Ràdio Nova
VILANOVA DEL CAMÍ

Aquesta és l’última setmana per 
participar al concurs de Con-

tes a la ràdio de Ràdio Nova, que 
enguany arriba a la quinzena edi-
ció. Un any més el certamen premi-
arà el talent literari d’infants, joves 
i adults. El termini per presentar els 
contes és demà divendres.

Es pot participar en tres cate-
gories infantils, dues juvenils i una 
d’adults. El lliurament es farà el 
divendres 21 de juny a les 6 de la 
tarda.  Podeu consultar les bases al 
web www.radionova.cat.

Final de curs del 
Grup de Pregària de 
Sant Vicenç de Paül 
IGUALADA

Dimecres vinent, dia 19,  a les 
6 de la tarda, a la capella de 

la Casa Natal del Beat Josep Tous, 
al carrer Sant Josep, 10, trobada 
extraordinària de final de curs, amb 
l’Eucaristia presidida pel P. Mateu 
Sanclimens, guardià del Convent 
dels Caputxins d’Igualada. 
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DIA A DIA
AVUI DIJOUS 13 - St. Antoni de Pàdua i Sta. Aquilina
■ A les 10 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, taller: Com fer servir la Biblioteca virtual.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, xerrada-debat:  Cal obrir un procés constituient. 
■ A les 8 de la tarda, a la Cooperativa de Castellolí, xerrada ERC “2014: Decidim llibertat”, amb Pere Aragonès.
■ A les 8 de la tarda, al Casal de Tous, xerrada ERC “2014: Decidim llibertat”, amb Dionís Guiteras.

DIVENDRES 14 - St. Eliseu, St. Fèlix i Rufí i Sta. Digna
■ A les 5 de la tarda, a Vallbona (sala polivalent), conferència de la infermera Pilar Salat.
■ A partir de les 6 de la tarda, al Casal del barri de Montserrat (Igualada), festa de celebració pel 17è aniversari. 
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Igualada, festa del 17è aniversari del Casal Cívic Montserrat.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de cinema sobre la pel·lícula Esmorzar amb diamants; moderador: 
Joan Millaret.
■ A les 8 del vespre, a la Sala Paper de Música de Capellades, curs sobre la Història de Catalunya, amb Víctor Cucurull. 
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Casal de Calaf, gala dels Premis Olímpia de l’Esport.
■ A les 9 del vespre, a Montbui (zona camp de futbol), IX Gimnastrada.
■ A les 10 de la nit, a l’amfi teatre del Parc de l’Estació Vella (Igualada), cicle de cinema clàssic: projecció de la pel·lícula To be or 
not to be.
■ A les 11 de la nit, a la plaça Pius XII d’Igualada, concert amb el grup Cat Roc.
■ A les 11 de la nit, a la Bastida (Igualada), festa de presentació del 8è The Lemon Day, amb concert de Dos Piedras i Susan’s 
Red Nipples i sessió de Dj’s amb Bonnie & Clyde .

DISSABTE 15 - St. Bernat d’Aosta
■ Al llarg de tot el dia, a Argençola, 3r Mercat de les Espècies, Productes i Artesania (sortides, exposicions, tallers, xerrades, 
música...)
■ Al llarg de tot el dia, al barri de Sant Agustí d’Igualada, Mercat artesanal i festes del barri: tallers infantils, degustació de te, 
cercavila, escacs, xocolatada...
■ De 9 del matí a 9 del vespre, al camp d’esports de Capellades, Campionat Futbol 7 mixt. 
■ A partir de les 11 del matí, al Teatre municipal L’Ateneu Igualadí, VII Marató (12 hores ininterrompudes) de l’Escola de Teatre 
La Tarima.
■ A les 11 del matí, a Les Comes, primer partit semifi nals d’handbol Top 4 infantil masculí.
■ A 2/4 de 12 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre Amor i silenci de Marc Freixas.
■ A ¾ d’1 del migdia, a Les Comes, segon partit semifi nals d’handbol Top 4 infantil masculí: CH Poblenou – CH Igualada.
■ A 2/4 de 4 de la tarda, a la Sala LAB de l’Ateneu Igualadí, jornada de Pati-Rol.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a La Llacuna (antic ajuntament), xerrada ERC “2014: Decidim llibertat”, amb Alba Vergés.
■ A les 6 de la tarda, a Vallbona (sala polivalent), sessió de teatre amb l’obra No és tan fàcil, amb el grup Teatre Espontani 
d’Òdena.
■ A les 6 de la tarda, a Can Papasseit, ball de tarda amb la música del solista David de Vic.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Les Comes, partit de futbol femení Copa Catalunya: CF Igualada (Preferent) – Levante Las Planas 
(Superlliga).
■ A les 7 de la tarda, al barri de les Flors d’Igualada, ball country.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala Paper de Música de Capellades, concert de Primavera amb Duo Sicard-Cardona.
■ A partir de 2/4 de 9 del vespre, a Fàtima, Fàtima té salsa; animació musical amb Agustí Aspa i el grup Habana.
■ A les 9 de la nit, a la pista de l’Ateneu Igualadi, sopar 54è aniversari Penya Blaugrana d’Igualada.
■ A les 11 de la nit, al barri de les Flors d’Igualada, ball de festa amb l’Orquestra Liberty.

DIUMENGE 16 - Sts. Quirze i Julita i St. Ferriol
■ Al llarg del matí, a Piera (Pg. Gall Mullat), Mercat d’antiguitats.
■ Al matí, al Raval d’Aguilera i Sant Bernabé d’Òdena, actes festius: bitlles, missa, coca i cava i festival infantil.
■ Al matí, al barri de les Flors d’Igualada, matinal amb jocs infantils i xocolatada.
■ A les 11 del matí, a Les Comes, partit pel 3r i 4t lloc TOP 4 infantil masculí handbol.
■ A les 12 del migdia, al Casal de Joves i grans de Piera, Arcadi Oliveras presenta el projecte de Procés Constituent que impulsa 
amb Teresa Foracades.
■ A ¾ d’1 del migdia, a Les Comes, partit fi nal TOP 4 infantil masculí handbol.
■ A partir de 2/4 de 6 de la tarda, al barri de les Flors d’Igualada, actuacions Bollywood, Rondalla Nova Unió i sevillanes. 
■ A les 6 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Capellades, concert commemoratiu pels 30 anys de l’Escola de Música.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball de tarda amb el músic Toni Carlo.
■ A les 6 de la tarda, a la pista de l’Ateneu Igualadí, Punt de trobada Folk.
■ A les 6 de la tarda, a Cal Ponet de Capellades, ball amb el Duo Amor.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, espectacle familiar Zoomwatts.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre La Brillante de Castellolí, El Rei Lleó, a càrrec del grup infantil.
■  A les 7 de la tarda, a l’auditori Cal Figueres (Hostalets), concert del conjunt de  vent “Franz Danzi”.
■ A les 7 de la tarda, al Claustre de l’Escola Pia (Igualada), Serenates d’estiu: Concert de música de cambra amb Raquel Castro 
i Yuval Gotlibovich.

DILLUNS 17 - Sts. Manuel, Sabel i Ismael i St. Raineri
■ A les 6 de la tarda, al Teatre municipal L’Ateneu Igualadí, sessió setmanal d’AUGA. Xerrada: Passió per la música, amb Fran-
cesc Lozano Winterhalder.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, presentació del llibre Una família exemplar, de Genís Sinca.

DIMARTS 18 - Sta. Marina i Sts. Marc i Marcel·lià
■ A les 6 de la tarda, al Casal de la Gent Gran de Vilanova del Camí, xerrada: Com protegir-nos del sol adequadament, amb la 
infermera Marisol Oliva.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cívic de Fàtima (Igualada), Club de lectura en català fàcil, sobre el llibre L’últim patriarca.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, presentació del llibre La força de l’ànima, de Maria Josep Pazos 
i Anna Vilajosana.

DIMECRES 19 - St. Romuald, Sta. Aurora i Sta. Juliana de Falconieri
■ A partir de les 5 de la tarda, a la plaça de Cal Font (Igualada), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre Català a la carta de David Vila Ros.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu Igualadí, xerrada: “Com iniciar-se en la dieta Alcalina?”.
■ A les 8 del vespre, a l’auditori de l’Escola de Música d’Igualada, concert dels alumnes de 6è de l’Escola de Música.

DIJOUS 20 - Sta. Èlia, Sta. Florentina i St. Silveri
■ A les 7 de la tarda, al pati de l’Escola Municipal de Música d’Igualada, festa de fi  de curs.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura del llibre Balzac i la petita modista xinesa de Dai Sijie. 
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic Centre, recital de poemes amb aroma de  te.

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

Concert dels alumnes de 6è a 
l’Escola de Música
IGUALADA

El proper dimecres 19 de juny 
els alumnes que han cursat el 

6è curs del grau professional del 
Conservatori de Música ens ofe-
riran un concert com a cloenda 
d’aquest curs. Hi participaran la 
Laura Muñoz i el Joaquim Font al 

piano, l’Helena López i la Maria 
Esplugas al violí i la Neus Sabaté al 
contrabaix. 

El concert és a les 8 del vespre 
a l’auditori de l’Escola de Música i 
l’entrada és lliure.

Ho organitza: Escola Municipal 
de Música d’Igualada

17 anys del Casal Cívic 
Montserrat 
IGUALADA

Aquest any el casal fa 17 anys, 
i com ja és habitual, ho cele-

brarem amb una gran festa. Demà 
divendres dia 14, a partir de 2/4 de 
6 de la tarda, a l’espai que hi ha 
davant de l’equipament farem jocs 
per a infants, taller de maquillat-
ge, vaixells, henna, etc. i acabarem 

amb l’actuació de la Jove Rondalla 
i xocolata desfeta per a tothom.

Aquesta festa compta amb la 
col·laboració dels joves del casal, 
el Grup de Dones de les Tardes dels 
Dimecres, els Grup de Dones Nour i 
la Rondalla Novaunió.

Us hi esperem a tots. 

Sortida de l’Associació 
Tatanka per anar a passejar 
gossos
VILANOVA DEL CAMÍ

L’últim diumenge de cada mes es 
fa la sortida mensual de l’Asso-

ciació Tatanka a les protectores per 
passejar els gossos i netejar. Però 
sempre acceptem propostes i, com 
que ens han demanat anar-hi tam-
bé aquest diumenge dia 16, així 
ho farem. Totes les persones que 
es vulguin incorporar al grup són 
benvingudes; quants més serem, 
més gossos podrem passejar i aju-
dar a les instal·lacions!

El lloc de sortida serà l’estació 
de tren de Vilanova del Camí (pas-
seig Indústria), a les 9.30 h, amb 
la possibilitat de fer un altre grup 
a les 10’30 h, i la tornada es fa-

rà al migdia. Les persones que no 
tinguin cotxe aniran amb altres 
grups. Cal confirmar la reserva al 
telèfon 667 331 369.

Cal recordar que, des de fa 
3 anys, la nostra associació, sen-
se ànim de lucre, es reuneix com 
a mínim una vegada al mes per 
anar a passejar o netejar les instal-
lacions de diverses  protectores 
de Catalunya. Podeu venir grans, 
petits…, tothom a qui realment 
li agradin els animals i vulgui fer 
alguna cosa per ells. Per qualsevol 
informació o posar-se en contac-
te amb nosaltres: www.facebook.
com/groups/tatankateam/

Festa 2013 al Barri de les 
Flors 
IGUALADA

L’Associació de Veïns del barri 
de les Flors d’Igualada són al 

capdavant de l’organització de les 
festes del barri, que aquest any 
presenten un caràcter solidari ja 
que es demana a les persones que 
participin dels actes, aportin un 
producte alimentari per tal que 
sigui lliurat al banc d’Aliments dels 
Pares caputxins.

Així els actes previstos per dis-
sabte 15 i diumenge 16 són els se-
güents. Dissabte a les 6 de la tarda, 
ofrena floral a la Mare de Déu de 
Montserrat.

A les 7 i fins les 9, ball country i 
en acabar,  sopar de veïns (preu del 
tiquet 5 euros). La festa acabarà 
amb el ball de nit que amenitzarà 
l’Orquestra Liberty, a partir de les 
11 de la nit.

L’endemà diumenge dia 16, cap 
a quarts d’onze del matí, jocs infan-
tils i xocolatada, i a la tarda, a par-
tir de 2/4 de 6, actuació del grup de 
Bollywood d’Òdena, concert de la 
Rondalla Nova Unió i mostra de  
sevillanes. Seguirà el concurs de 
truites i pinxos i el repartiment de 
premis. Posarà el fi de festa la mú-
sica en directe de El Mexicanito.

Festa del Raval d’Aguilera i 
Sant Bernabé  
ÒDENA

Arriba l’estiu i com cada any 
Òdena enceta un mes ple de 

festes dels diferents nuclis del 
municipi. La regidora de cultura i 
festes de l’Ajuntament, Ramona 
Vila, destaca el valor de cohesió 
i de participació ciutadana de les 
festes dels barris i en aquest sentit 
l’Ajuntament Dóna suport a totes 
les entitats que les promouen.  

El primer nucli en iniciar la seva 
celebració serà el Raval d’Aguilera 
i Sant Bernabé i ho farà aquest 
diumenge 16 de juny.

El programa previst és a les 
10.30 h Tirades lliures de bitlles ca-
talanes, a les 12 Missa i en acabar 
coca i cava per a tothom. Seguida-
ment a les 12.45h tindrà lloc l’es-
pectacle d’animació infantil “Festi-
ball” amb Vrivirom Duet i clourà la 
celebració un dinar de soci.

El president de l’associació de 
veïns, Francesc Esteban, convida a 
tothom a participar de la Festa.
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Per Sant Joan, per Nadal, 
per Cap d’Any, per a qualsevol 
celebració, i durant tot l’any, 

us oferim:

Pa amb gust de pa 
i coques i pizzes 

de sis gustos 
Av. del Mestre Muntaner, 38. Igualada

i molt a prop teu, en algun dels 15 punts de venda 
distribuïts per Igualada, Vilanova i Montbui.

Tel. 93.809.40.54
http://elforndejorba.blogspot.com

Av. de Canaletes, 36. Jorba.

elaboració pròpia i del dia, amb bons ingredients,
fet a mà, amb fermentació lenta, cuit amb forn de llenya

des de 1930

El forn de Jorba

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.

I per què no el Rec 
Store tot l’any?

Si la Roca Village és oberta 
tot l’any, per què no el Rec? Seria 
perfecte i llavors tots els comerços 
igualadins reciclats d’outlet tindrí-
em feina tot l’any. Com en els anys 
90, en què Igualada era una fes-
ta. Això sí, dos caps de setmana a 
l’any se celebraria una edició espe-
cial. Per exemple, la Festa Major de 
primavera i d’hivern del barri dels 
adobers.

Joan 
Igualada

Agraïment
Volem donar les gràcies a tot 

el personal de la Residència Pare 
Vilaseca per l’atenció i la cura que 
ha rebut la nostra mare, Dolors 
Bertran Rius, “la Lola”, durant els 
vuit anys que hi ha viscut.

Ella sempre deia: “Quina sort 
que he tingut de poder estar aquí i 
de tenir aquestes noies tan atentes 
que m’estimen tant”.

Els últims dies de la seva vida 
els ha passat en estat de coma al 
seu llit, tal com ella va demanar 
expressament. Malgrat ser uns dies 
difícils per a tots, s’han vist grati-
ficats per les nombroses visites de 
totes aquelles persones que l’esti-
maven i que han vingut a besar-la i 
a desitjar-li un bon viatge.

Gràcies a tots. Ella ja ha trobat 
la Llum.

Teresa Closa

Coses del moment
El professor Bernardos, econo-

mista, és a totes i cada una de les 
tertúlies hagudes i per haver. Crida, 
explica amb èmfasi, canvis de veu, 

gallets fins i s’imposa amb les seves 
teories a base de gairebé no deixar 
parlar als oponents. Està en pos-
sessió de la veritat. A mi, aquests 
personatges que saben tant d’eco-
nomia i de tots els seus secrets, 
m’hauria agradat que aquesta clari-
vidència tan espaterrant que tenen 
de tot el que passa i per què passa 
l’haguessin tingut per preveure, tan 
sols una mica, tot el que ara estem 
intentant viure de la millor (difícil) 
manera. El trobarem a 8 TV, a TV3, 
al debat de la cinc, a Interec., etc. 
Ara li passa el vent per la flauta i 
ell fa moure els dits 

La setmana passada, a l’espai 
d’opinió de L’Enllaç, una persona 
demanava la baixada de l’IBI per 
als igualadins. Jo, des de Piera, 
també demanaria el mateix, per-
què també estem amb l’aigua fins 
al coll. Entre IBI, IVA, IRPF, possible 
baixada de pensions, baixades de 
sous, no pagament de la doble de 
Nadal i la possible omissió de la 
paga de juliol a moltes persones 
que segueixen (per sort) treballant 
tot està fet una merda, tot i que 
hem suportat una gran campanya 
per governar el país, que entre uns 
i altres ens deien exactament el 
contrari del que passa.

Ara el govern de Catalunya 
amenaça amb treure altra vegada 
l’impost de successions, que tants 
maldecaps comporta a persones 
que hereten dels seus pares, enca-
ra que sigui poca cosa.

Tant la Cospedal com en Rajoy 
van mentir a l’hora de prometre 
davant les eleccions. Tot plega, 
una solemne marranada. No som 
tractats com a persones. Tots ens 
menteixen. Són poderosos i ens 
ignoren de la pitjor manera.

Parlant d’un altre tema, i com a 
cosa fora vol per la seva estupide-

sa, voldria comentar el programa 
del vespre que condueix l’Alfon-
so Merlos --engominat, presumit, 
repel·lent, estret d’americana i fet 
un figurí-- i del seu tema preferit: 
Catalunya. Ens té posat el dit a l’ull 
perquè no hi pot posar el puny. 
L’acompanya la Curry Valenzuela 
i ens tracten de troglodites i mal-
gastadors, mentre els nens de 
Barcelona van pels carrers morts 
de gana... Jo també dec ser una 
mica justeta, perquè de cap de les 
maneres puc entendre que obsta-
culitzin els nostres plans de fotre el 
camp cap a la independència.

Per què escolto aquests mer-
dosos? Perquè crec que sempre val 
la pena saber el peu que calça el 
contrari.

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera (Anoia)

Agraïment 
Després de la tan participada 

Festa de Corpus, el diumenge dia 
2, a la nostra Parròquia com a ce-
lebració de la diada de conjunt de 
totes les parròquies de la ciutat, 
volem manifestar el nostre agra-
ïment a tots els qui l’han fet pos-
sible: Comissió Parroquial per al 
Corpus, personal de la Sagristia, 
Plantes Roset, Ajuntament d’Igua-
lada - Policia Local, Clubs Valldaura 
i Isard, Moviment Neocatecumenal, 
Moviment de Guies i Scouts d’Eu-
ropa, Parròquia de la Mare de Déu 
de Fàtima, nens i nenes de la Pri-
mera Comunió, escolans, portants 
del tàlem, convent dels Caputxins, 
mossens i diaca concelebrants, i 
Anoia Lloguers.

Mn. Josep Maria, rector, en 
nom de la Parròquia de la Sagrada 
Família d’Igualada

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Una renda garantida 
per eradicar la pobresa
En una anàlisi de les causes que 

han portat la societat catalana 
a tenir una situació de pobresa, 
l’Arcadi Oliveres ens en cita algu-
nes: L’atur creixent a causa de la 
crisi econòmica, calculat en 880.000 
persones de les que tan sols un 
55% cobren algun tipus de pres-
tació; la desfeta de l’estat de ben-
estar amb el deteriorament de ser-
veis públics bàsics, com ara l’edu-
cació o la sanitat; la retirada de la 
PIRMI (que ha suposat un estalvi de 
55 milions d’euros, just els diners 
que es recaptarien amb la posada 
en marxa de l’impost de successi-
ons); els successius desnonaments 
d’habitatges per mor de no poder 
pagar la hipoteca als bancs, unes 
entitats financeres que han estat 
“rescatades” pel govern de l’Estat 
al dictat del poder financer euro-
peu, i que ha suposat l’increment 
de persones sense sostre; una situ-
ació de vulnerabilitat que es dóna 
a partir d’uns emigrants que al seu 
dia varen venir reclamats per les 
ofertes de treball, quina mà d’obra 
resultava més barata; uns ancians 
i ancianes que han vist minvar el 
poder adquisitiu d’unes pensions 
enxiquides per l’increment del cost 
de la vida; l’existència de nombro-
ses famílies monoparentals que es 
veuen obligades a suportar la des-
pesa d’un habitatge amb família a 
partir d’un sol salari; o una preca-
rització extrema del mercat laboral 
que obliga a llargues jornades mal 
pagades per poder subsistir.

Cada vegada hi ha més perso-
nes excloses o susceptibles d’ex-
clusió, ho coneixem de prop, no 
ens cal més arguments. I ens pre-
guntem una i altra vegada què hi 
poden fer els nostres polítics, els 
qui tenen la responsabilitat de go-
vern? Diuen que no hi ha diners i 
miren cap a una altra banda, o de-
leguen la seva responsabilitat a les 
organitzacions socials que --des de 
la solidaritat-- fan un esforç consi-
derable per pal·liar els efectes més 
punyents d’algunes persones. Per 
exemple, un polític no pot dir que 
per pal·liar la desnutrició infantil ja 
hi ha els menjadors socials...

La situació de desnutrició in-
fantil és d’urgència humanitària. 
L’escola és avui un dels murs de 
contenció que posa barreres a un 
patiment infinit. Quan en acabar el 
curs tanquin les escoles, es tanca-
ran també els menjadors on dinen 
molts infants. I si tenim en compte 
que molts professors acrediten que 
hi ha infants que se’n van a dormir 
sense haver sopat o havent sopat 
molt poc, no es pot mirar cap a 
un altre cantó. El president de la 
Generalitat, Artur Mas, va admetre 

que, al març, el seu pressupost en 
beques menjador era de 35 mili-
ons, però va endossar als Ajunta-
ments la responsabilitat de la lluita 
contra la malnutrició infantil que 
alerten les entitats socials.

En aquest sentit, la Junta d’An-
dalusia va prendre l’acord de ga-
rantir, a tots els menors, tres àpats 
al dia. Llavors Joan Herrera, parla-
mentari d’ICV-EUiA, va demanar a 
Mas un compromís idèntic dotat 
amb els recursos que s’obtindrien 
de retirar el concert educatiu als 
centres que segreguen els alumnes 
per sexe, uns centres que bé deuen 
poder pagar-se una escola diferent 
si no segueixen els postulats vi-
gents per l’escola pública.

Quan el govern diu que fa el 
que pot, sense establir prioritats, 
actua com un gestor. La societat 
i l’opinió pública entenem que la 
política hi ha de dir alguna cosa, i 
no es pot permetre la callada per 
resposta.

L’article 24.3 del nostre Estatut 
de Catalunya (no censurat pel Tri-
bunal Constitucional) reconeix que 
“les famílies o persones en situació 
de pobresa tenen dret a accedir a 
una Renda Garantida Ciutadana 
que els garanteixi una vida dig-
na”. Aquesta llei encara no ha es-
tat desenvolupada, així que s’ha 
decidit presentar una ILP (Iniciativa 
Legislativa Popular) perquè es pu-
gui aplicar. Cal recollir unes 50.000 
signatures per poder-la presentar 
al Parlament de Catalunya. La pro-
posta d’aquesta ILP contempla el 
dret a rebre una renda en cas de 
no tenir ingressos per tal de garan-
tir que cap ciutadà, cap ciutadana, 
estigui per sota del llindar de la po-
bresa. (A Catalunya es va reconèi-
xer que --al 2012-- el límit d’aquest 
llindar de la pobresa era de 664 
euros al mes). Aquesta renda no 
està subjecta a l’obligació de seguir 
cap curs o cap altre “compensació”, 
perquè el dret a la vida és incondi-
cional. Tindrà caràcter indefinit fins 
que la persona que la rep pugui 
sortir de la situació de pobresa.

Aquests dies es duu a terme la 
campanya de recollida de signatu-
res. Cal tenir en compte que, en la 
mesura que assumim aquesta pro-
posta i ens fem sentir, el Parlament 
s’ha de pronunciar. La callada ens 
dóna la raó. Oi que ho tenim fàcil?

Solidaritat, sí, sempre, denunci-
ant la injustícia que la provoca; po-
bresa, eradiquem-la del mapa, no 
és necessària com alguns voldrien 
per justificar-se; caritat paternalista 
com a recurs permanent per jus-
tificar les diferències, mai més, és 
humiliant; Justícia i drets, sempre.

maribelanoia@gmail.com

Has d’assistir a un 
esdeveniment especial?
Tens un casament, una 
comunió…?
Vols estar maca de debò?

Deixa’t maquillar per
Tels.  93 804 06 80 

620 46 21 07 NO TE LA JUGUIS!
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DIJOUS, TEMES NOUS Peius CotonatCALAIX DE SASTRE Gaspar Vilarrubias

Al carrer Nou, quan 
plou...

A l’estranger fa molts anys que 
funcionen els carrers totalment 
de vianants o amb trànsit mínim 
acabats amb llambordes premsa-
des. Això sí, la calçada equipada 
amb una sòlida base de formigó. 
La calçada normalment és acabada 
amb asfalt. A les voreres, les llam-
bordes estan assentades damunt 
d’una capa fina de sorra i, en el 
cas d’intervenir per algun servei, se 
n’arrenca una i les altres segueixen 
fàcilment. A més, en cas de revol-
tes, es poden aixecar barricades 
amb molta facilitat...

Els llambordins, allí, tenen un 
disseny diferent: una doble T per-
met encaixar-les formant plaques 
molt ben travades. A Igualada n’hi 
ha uns metres al costat de la plaça 
del monument a les deixalles, a la 
baixada de can Riba. Per si algú no 
se n’ha assabentat, una companyia 
de productes químics interessada 
per l’abocador de Rubió, antici-
pant-se a la seva autorització, va 
patrocinar l’execució de la plaça i 
l’abocador no es va realitzar grà-
cies a l’oposició del veïnat. Una 
“planxa” per al patrocinador i per 
a l’ajuntament per no haver pre-
vist la reacció popular.

Algun arquitecte de l’època de-
via fer un “tour” per Alemanya i des 
de la finestra de l’autocar devia veu-
re que assentaven els llambordins 
damunt la sorra en alguna vorera 
i cregué que això era vàlid per a 
tota la calçada. Així es devia tractar 
el projecte de la calçada del carrer 
Nou i quan plou les roderes enfon-
sades del paviment són dos torrents 
que circulen per la via pública.

Evidentment, les esquitxades 
són aparatoses i els veïns ja n’estan 
tips i farts, i els transeünts també. 
Et pots quedar esquitxat de dalt a 
baix. Qui ho coneix, en cas de plu-
ja, ja no passa pel carrer Nou.

Fixeu-vos en el carrer de l’Alba: 
bona part de la calçada amb asfalt 

de color dins d’una caixa de passa-
mà d’acer inoxidable. Al carrer de 
Sant Magí, al Poble Sec, hi ha un 
tractament igual, perfecte.

Aquests problemes són fruit de 
l’atàvic sistema de subhastes de les 
obres on, al nostre país, es produ-
eixen rebaixes escandaloses i on el 
projecte diu “formigó” es tradueix 
a la realitat en “sorra”. A França 
mateix, les rebaixes no poden so-
brepassar un 6 o 7 % del projecte. 
Aquí admetem rebaixes surrealis-
tes i els resultats ja els veiem: cai-
rons que ballen a tot arreu al ritme 
de la música dels pneumàtics.

S’acaben d’anunciar millores 
milionàries al barri de St. Agustí. 
Arranjar alguna plaça i revitalit-
zar el comerç. Abans hi havia una 
quarantena de petits comerços, 
avui no els compteu ni amb els 
dits d’una mà. Potser la Xina in-
vertirà creant botigues de roba, 
que és el que falta... per vestir o 
desvestir jovent. A Espanya hi ha 
milers de botigues xineses. Ens 
han pres les indústries autòcto-
nes amb la pèrdua seca de la mà 
d’obra especialitzada, vénen a 
vendre els seus productes aquí i 
la gent hi compra oblidant que 
així trepitgem la indústria autòc-
tona i fomentem l’atur a nivells 
d’escàndol. El govern no hi posa 
mà simplement per poder vendre 
armes a la Xina

Ara que ja no plou, tornem, 
doncs, al carrer Nou. És urgent que 
l’autoritat posi mà d’immediat per 
evitar més degradació a l’indret. El 
barri de Sant Agustí pot esperar. 
Avui no és temps de fer despeses 
no urgents o innecessàries. Per al-
tra banda, seria bo arrancar els 
ferros existents. La perspectiva del 
carrer Nou sembla el pas a un cen-
tre penitenciari. Ben mirat, aquests 
ferros mostren la ineficàcia de l’au-
toritat. 

El català, llengua útil dins Europa
És difícil ser equànime en trac-

tar aquest tema, ja que els sen-
timents arrelats i la partitocràcia 
dominen la ciència lingüística. Si 
bé aquest subjecte sempre ha fruït 
d’actualitat, en aquest moment en 
què bufen aires secessionistes, i 
més encara: una ventada engegada 
per un ministre que, amb intenció 
d’afermar el castellà a Catalunya, 
ha provocat un cataclisme que pas-
sarà a la història. Gràcies, Sr. Wert: 
cada vegada que parla crea més 
independentistes.

L’argument més emprat pels 
“mesetaris” contra el nostre idio-
ma, que molts d’ells encara quali-
fiquen com a dialecte, rau en que 
tal parla no serveix per a res i que 
--segons un dels molts opinants-- 
més valdria estudiar xinès, llengua 
molt emprada en molts restaurants 
(no m’ho invento, ho he llegit a 
Internet).

És el propòsit d’aquest escrit 
mostrar uns aspectes segons els 
quals el català esdevé una llengua 
útil, i no em refereixo a allò d’anar 
per casa, sinó amb mires d’aspecte 
internacional. Però abans voldria 
reproduir un parell de converses 
que vaig oir en dues èpoques di-
ferents i en barris de Barcelona. 
“Er catalán no é un idioma, é un 
dialeto”, paraules d’un immigrant 
del sud que he volgut reproduir, 
aproximadament, amb la seva par-
la original. Resposta d’un català: 
- “¿Conoce Vd. la diferencia entre 
un idioma y un dialecto?”. - “Claro 
--va ser la resposta--. Un idioma é 
hablao por gente con curtura de 
una nación, y un dialeto é propio 
de una región que no zabe hablá 
bien y no tié naa de curtura”. No 
faré cap comentari.

Però no tots els qualificadors 
són tan poc il·lustrats en llenguat-
ge, encara que sí en mala edu-
cació. Vegeu una altra conversa 
anticatalana, agafada a Internet: 
“Cataluña está en España, le joda 
a quien le joda, así que todos a 
hablar el español! Ya vale tanta 
gilipollez con el catalán y sus ton-
terías. No es más que un dialecto 
que hablan cuatro frikis en el pue-
blo de su tia”. 

Amb arguments com aquests 
no es pot arribar molt lluny. Sor-
tosament, aquests tipus de per-
sones no formen majoria. La gran 
massa de castellanoparlants són, 
dins el seu concepte nacional, més 
cultes. 

La utilitat del català: les 
vocals catalanes

El català posseeix una colla de 
fonemes, absents en el castellà, 
que faciliten el coneixement de 
llengües foranes d’importància: 
anglès, francès, alemany, italià i 
moltes d’altres. Al castellà només 
s’hi pot trobar cinc vocals: a, e, i, o, 
u, mentre que el català en posseeix 
vuit --que també existeixen en els 
idiomes esmentats--. Son: à, é, è, 
i, ó, ò, u æ ; à oberta (cant, fàcil), 
é tancada (neu, tinter), è oberta 
(peu, època), i (fill, heroïna), ó tan-
cada (gota, aprovació), ò oberta 
(cosa, però), u (just, túnica) i la vo-
cal neutra æ (home, pare).

En castellà només es coneix la ó 
tancada i són incapaços de pronun-
ciar la ò oberta, que es troba en els 
altres idiomes esmentats. El ma-
teix succeeix amb la è oberta, que 
no pronuncien. La vocal neutra æ 
també els és desconeguda. 

Consonants catalanes
Si passem a les consonats, el 

nombre de pronunciacions no és 
tan gran, però també en tenim que 
no existeixen en castellà.

El castellà no es distingeix la s 
sonora de la s sorda (casa: s sonora; 
passa: s sorda). Aquesta s sonora 
gaudeix d’una molt marcada pro-
nunciació en el francès (maison: 
casa), l’italià (casa) i en l’anglès 
(opposed: oposat). Una altra ca-
racterística la trobem en la lletra 
j, en el so de Joan, i la g de pagès, 
que els castellans transformen en 
y en payés, en no saber pronuncia 
aquest so vocal. També escriuen 
“la yihad islàmica” que en català i 
tants d’altres idiomes, inclòs el ma-
teix àrab, es pronuncia “gihad islà-
mica” (anglès: John, francès: Jean, 
italià Giovanni, català: Joan). 

El so del x catalana en caixa i 
faixa tampoc està al castellà. Exem-
ple francès: chat (gat) i anglès: 
shadow (ombra). La ç --c trenca-

da-- tampoc existeix en el castellà, 
essent d’ús freqüent en el francès i 
portuguès. Francès: com ça; portu-
guès: çefe (jefe). L’apòstrof tampoc 
no hi és en castellà, no obstant, 
és d’ús freqüent en el català, an-
glès, francès i italià. En aquestes 
tres llengües s’empra com a article 
determinat davant vocal. Els exem-
ples són múltiples.

Semblança amb idiomes 
neollatins

Resta encara quelcom més im-
portant pel que fa a l’aprenentat-
ge del francès, l’italià, el retoromaç 
de Suïssa i el romanès. Aquests 
quatre idiomes contenen un nom-
bre llarguíssim de mots, molts 
d’ells ben semblants al català, i al-
guns exactament iguals, la qual 
cosa fa possible anunciar el català 
com a pont de passatge ideal per 
a l’aprenentatge de llengües neo-
llatines. Durant una estada a Ro-
mania em va sorprendre un rètol 
a l’hotel en el qual m’allotjava que 
resava: “Atenciao! peril de foc”. 
No cal que posi exemples de frases 
franceses i italianes molt semblats 
al català, per ser prou coneguts i 
abundants. 

Ara em resta un toc sever 
d’atenció als catalans secessionis-
tes, però que parlen un català so-
brecarregat de mots castellans o 
de castellanismes. Que no es pla-
nyin del ministre Wert, atès que 
són ells els que li fan la tasca d’era-
dicació de la nostra llengua. En 
molts d’ells he aconseguit un trist 
càlcul d’un 33% de castellanismes 
o de paraules totalment castellanes 
en el seu llenguatge col·loquial. 
Quant a escriure’l, molts d’ells mai 
no ho han intentat. Tinguem tots 
molta cura: la nostra llengua és el 
paradigma dels signes diferencials 
de Catalunya, i si desapareix, amb 
ell desapareixerà Catalunya. 

Peiusc@hotmail.com

†
En record de 

Francesca 
Ramon i Gumà
Vídua d’Arcadi Llorens i Llobet

Ha mort el passat dimarts dia 11 de juny a 
l’edat de 94 anys, havent rebut els Sants 
Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

A.C.S.

Els seus estimats: Fills, Mercè i Ramon Balaguer; 
néts, Joan i Jordi; germà , Josep Ramon; germanes 
polítiques, Maria Molas i Rosa Isbert i demés 
familiars, ho fem saber a llurs amics i coneguts.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dijous dia 13 a 
les 10 del matí, a l’església de la Sagrada Família.

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

†
6è aniversari de

Ma ROSA SEGURA ESTEVE
El teu espòs, fi lls, néts i família tota sempre et recordarem.

El dissabte 15 de juny, a les 7 de la tarda, se celebrarà una missa 
en memòria seva a la parròquia de Sant Martí de Carme.

Segueixes estant entre nosaltres

Carme, juny de 2013

DEFUNCIONS
Ignacio Grande García, de 63 anys (Vilanova del Camí); Milagros 

Velasco Gil, de 99 anys (Igualada);  Laureano Teomiro Barroso, de 
75 anys (Igualada); Andrés Domene Cuadrado, de 78 anys (Santa 
Margarida de Montbui); Pepe Puig Casals, de 48 anys (Igualada); 
Francesca Ramon Gumà, de  94 anys (Igualada); Luisa Arroyo Iz-
quierdo, de 78 anys (Santa Margarida de Montbui).
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Lluïda XVII Gimnastrada de Vilanova del Camí
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Divendres passat es va cele-
brar, al pavelló de Can Titó de 

Vilanova del Camí, la XVII edició 
de la Gimnastrada, organitzada 
pel Club Rítmica Vilanova del Camí 
amb el suport de l’Àrea d’Esports 
de l’Ajuntament.

Després de 17 anys de Gimnas-
trades, en què hem anat al circ o 
hem ballat amb les músiques del 
món, el lema d’aquest any era “Po-
esia i Dansa”. Més de 250 gimnas-
tes de tota la comarca van passar 
pel tapís de pavelló en una tarda 
plena d’emocions en què ens van 
fer gaudir amb les seves coreogra-
fies.

El Club Rítmica Vilanova agra-
eix l’assistència de tots els que hi 
van ser presents, ja que sense ells 
no hagués estat possible, i a tots 
els pares i mares del club la seva 
col·laboració en la preparació de 
la Gimnastrada. Una vegada més, 
gràcies a tots va ser un èxit.

Cal recordar també que el Club 
Rítmica Vilanova obre les inscrip-

cions del seu campus d’estiu. Més 
informació a: crvilanovadelcami.
ritmica@gmail.com.

... i demà, IX Gimnastrada 
de Santa Margarida de 
Montbui

Un any més, el Club Esportiu 
Montbui ha preparat amb molta 
il·lusió una nova edició de la Gim-
nastrada. Enguany el fil conductor 

serà “La xarxa”, on ens endinsarem 
i explorarem les seves possibilitats. 

En aquesta ocasió la gimnas-
trada tindrà lloc al camp de futbol 
del Sant Maure, davant del pavelló 
Montaqua, a partir de les 9 de la 
nit. Tothom està convidat a gaudir 
dels balls de diverses entitats de 
l’Anoia i de les presentacions del 
Club Esportiu Montbui. L’entrada 
és gratuïta. 

Espectacular actuació de les gimnastes de la 
UD San Roque a la final de Copa Catalana
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Diumenge passat, dia 9 de juny, 
al pavelló de la Vall d’Hebron 

de Barcelona es va disputar la 
final individual de Copa Catalana 
de gimnàstica rítmica dels nivells 
VII i VIII, amb la participació de 
vuit gimnastes de cada categoria, 
entre les quals hi havia 12 repre-
sentants de la UD San Roque de 
Vilanova del Camí, que van obtenir 
uns resultats espectaculars: cinc pri-
mers llocs, cinc segons, dos terceres 
i dos quarts.

En la final de nivell VII, Sira 
Montes es va proclamar campiona 
en categoria infantil amb maces; 
Aida Morales va ser subcampiona 
en aleví cèrcol i Aina Sorolla, en la 
mateixa categoria, va assolir la 4a 
posició.

Al nivell VIII, Maria Cosano va 
quedar campiona en categoria 
infantil amb cèrcol i 3a en mans 
lliures; Raquel Cañizares era sub-
campiona amb pilota; Elisabet Vali-
ente també va quedar 2a en mans 
lliures i 3a amb cèrcol. En categoria 

júnior, Gisela Muñoz es va procla-
mar campiona amb aparell cinta, 
Andrea Roures va ser la guanya-
dora amb maces i Ivet Playa era 
2a amb el mateix aparell, a l’igual 
que Judit Sabrià, que també era 
subcampiona amb cèrcol. En cate-
goria sènior, Elsa Montes es procla-
mà campiona amb aparell cèrcol i 
Gemma Castillo quedava 4a amb 
la cinta. A més, van ser les úniques 
gimnastes de l’Anoia que van ser 
en aquesta final.

Les entrenadors Sara, Sònia, 
Mònica, Sandra, Lídia, Clara i Gem-
ma estan molt satisfetes del treball 
desenvolupat i dels resultats ob-
tinguts aquesta temporada, amb 
estrès, alegries, plors, traves i difi-
cultats, i per tot el que s’ha acon-
seguit en nom de la UD San Roque.

Divendres passat, totes les gim-
nastes del club van participar a la 
Gimnastrada de Vilanova del Camí.

Fi de curs de l’escola esportiva de Tai-jitsu
ARTS MARCIALS

El passat dissabte 8 de juny es 
va celebrar al pavelló municipal 

Mestre Vila Vell d’Òdena l’última 
trobada d’infantil de tai-jitsu.

Es va iniciar la trobada amb la 
presentació de l ‘activitat a càrrec 
del mestre Pere Soler 5è Dan de 
tai-jitsu. Posteriorment els 127 par-
ticipants van realitzar rotacions en 
els 6 tatamis on cadascun acollia 
dos monitor de l’escola esporti-
va de tai-jitsu. El públic va poder 
gaudir del gran nivell tècnic, de les 
diverses metodologies i pedagogia 
que el CE Budokan Vilanova del 
Camí ha estat treballant durant 
més de 15 anys.

Una vedada finalitzada les sis 
rotacions, es va procedir al can-
vi de cinturons dels nens de l’es-
coles esportives de tai-jitsu dels 
col·legis: CEIP Joan Maragall, CEIP 
Marta Mata, CEIP Garcia Fosas, 
CEIP Ramon Castelltort, Acadè-
mia Igualada, CEIP Dolors Martí, 
CEIP Torrescassana, EE Ajuntament 
d’Òdena, CEIP Garcia Lorca, Fun-

dació Privada Àuria i l’EE Budokan 
Vilanova del Camí.

Destacar la participació del 
grup de tai-jitsu de la Fundació 
Privada Àuria, que durant aquesta 
temporada s’ha iniciat i consolidat 

a càrrec de la monitora/professio-
nal Sònia Garcia amb una valoració 
molt positiva.

Per a més informació: www.
budokan.es

L’Obra Social “la Caixa” 
col·labora en la millora dels 
vestidors dels camps de 
futbol de Les Comes

L’Obra Social “la Caixa” i l’Ajun-
tament d’Igualada han arribat 

a un acord per a dur a terme l’ar-
ranjament i millora dels vestidors 
dels camps de futbol secundaris del 
Complex Esportiu de Les Comes. 
Les accions previstes tindran un 
cost total de 30.000 euros, la mei-
tat dels quals els aportarà l’Obra 
Social “la Caixa”.

En concret, es preveu afrontar 
la rehabilitació dels sis vestidors 
dels camps de futbol número 2, els 
terrenys annexos al camp de futbol 
principal. S’hi canviaran les rajoles 
del terra i les parets de les dutxes, 
s’hi instal·laran nous ruixadors d’ai-
gua, s’arranjarà la instal·lació de 
distribució d’aigua, es milloraran 
les finestres i tancaments, es canvi-
arà el col·lector de sortida d’aigües 
i s’hi posaran nous bancs.

Els encarregats de presentar 
el conveni ahir dimecres, van ser 
la regidora d’Esports de l’Ajun-
tament, Rosa Plassa, la directora 
d’àrea de negoci de “la Caixa” a 
l’Anoia-Baix Llobregat Nord, Anna 
Asensio, i el director de l’oficina 
principal de “la Caixa” a Igualada, 
Jaume Palací.

Rosa Plassa afirmà que “aques-
ta acció, llargament reclamada 

pels milers d’usuaris que cada any 
passen per Les Comes, és possi-
ble avui gràcies a la implicació de 
l’Obra Social “la Caixa”” i recorda 
que “els vestidors ja fa molts anys 
que es van construir i les principals 
queixes que acostumem a rebre 
són a causa del mal funcionament 
de les dutxes, de les olors, de les 
humitats i de l’aspecte envellit que 
presenten”.

De la seva banda, Anna Asen-
sio, destacava “el compromís de 
l’Obra Social “la Caixa” amb el mu-
nicipi d’Igualada i, sobretot, amb 
els tres-cents cinquanta infants i jo-
ves que podran gaudir amb aques-
ta col·laboració d’unes millors 
instal·lacions per a desenvolupar 
la pràctica de l’esport, important 
eina d’integració i cohesió social” 
i avançà que la voluntat és que 
aquestes obres de millora “tinguin 
alhora un component social i les 
pugui dur a terme algun centre es-
pecial de treball”. En total, aquests 
camps reben setmanalment 330 
adults i 350 nens i joves. Entre en-
trenaments i competicions, això 
suposa que la instal·lació i els seus 
vestidors acullen un promig de més 
de 1.400 usos setmanals.

Primers Premis Olímpia de 
l’Esport, a Calaf
Aquest divendres 14 de juny 

tindrà lloc al Casal de Calaf la 
primera gala dels Premis Olímpia 
de l’Esport, una iniciativa de la 
Diputació de Barcelona que pretén 
reconèixer l’esforç i la dedicació 
d’esportistes, clubs i entitats de les 
comarques centrals de la demar-
cació.

Calaf compta amb dos espor-
tistes candidats a rebre el premi. 
D’una banda, la jove atleta Pau-
la Blasco, campiona de cross de 
Catalunya, en la categoria d’es-
portista revelació. De l’altra, Fran-
cisco Morales, president del Club 
de Tennis Calaf, en la categoria de 
contribució a l’Esport. Serà diven-
dres a partir de les 20.30 h quan es 

donaran a conèixer els guanyadors 
de cada un dels àmbits.

La gala comptarà amb la pre-
sència del vicepresident primer de 
la Diputació de Barcelona, Ferran 
Civil; el diputat d’Esports, Josep Sa-
lom; el director del Consell Català 
de l’Esport, Gerard Figueras, l’alcal-
dessa de Calaf, M. Antònia Trullàs, 
així com altres alcaldes i regidors 
d’esports de les quatre comarques.

El jurat que decidirà els gua-
nyadors està format per Lourdes 
Miquel, exatleta d’elit; Vicenç 
Comas, degà dels periodistes de la 
Catalunya central; Josep Maldona-
do, senador; Albert Costa, extennis-
ta; i Josep Salom, diputat d’Esports.

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
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Lliga Catalana de 1a: Esquaix Igualada 2 - Nick 
Barcelona 2
Es manté la categoria

ESQUAIX

El primer equip que milita a Lliga 
Catalana de l’Esquaix Igualada, 

jugarà un any més a la màxima 
categoria la temporada vinent.

Tot i tenir assegurada la per-
manència abans de jugar, aquest 
cap de setmana es van sumar 2 
punts més que consoliden l’equip 
en 6a posició final.

El rival de torn, el Nick de 
Barcelona tampoc s’hi jugava gran 
cosa ja que ocupa la 5a posició, 
però el partit va ser molt igualat 
i va estar apunt de caure a favor 
igualadí per 3-1.

Va obrir foc el júnior iguala-
dí Bernat Jaume i sumant el punt 
després d’un dur partit davant Da-
ni Quian per 11-3, 9-11, 9-11, 11-
6, 11-7, al mateix temps Lluís Fer-
nández va desaprofitar 2 boles de 

partit davant David Luna perdent 
finalment per 11-3, 11-9, 10-12, 
11-5, 10-12. David Biern, va sumar 
el segon punt pels barcelonins des-
prés de dominar el partit davant el 
local Albert Enrich per 4-11, 4-11, 
17-19.

Finalment, el Nasi Herms va 
igualar pels anoiencs guanyant Da-
ni Ramírez per 5-11, 9-11, 11-8, 
11-9, 11-6.

La Lliga Catalana es juga d’oc-
tubre a juny i el grup de 1a cate-
goria consta de 8 equips. No hi ha 
play-off a diferència de la 2a i 3a 
categoria. El equip amb més punts 
acumulats en els partits d’anada 
i tornada guanya el títol i l’últim 
perd la categoria. Aquest any la 
perd el Punt Groc de Girona on hi 
juga l’igualadí Joel Jaume.

Gran resultat dels igualadins 
al campionat de Catalunya 
S13 i S17

ESQUAIX

Tres bronzes al campionat de 
Catalunya per a menors de 13 

i 17 anys que es disputava a Iguala-
da, és el balanç final de l’escola del 
club igualadí. Globalment parlant 
ha estat un dels millors de la seva 
història.

D’entre els molts participants 
igualadins, cal destacar i comen-
çant pels més petits, el tercer lloc 
final del Nacho Fajardo caient sola-
ment davant el campió del Natació 
St. Andreu Pablo Dolz i guanyant 
pel tercer lloc al Noel Hita de Ter-
rassa. Apart del Nacho cal desta-
car també el cinquè lloc del Roger 
Ortiz, el 8è del Roc Ros, el novè 
de Nil Aguilera i l’onzè del Gerard 
Sabariegos. 

A nivell femení, la victòria final 
a sub 13 fou per la barcelonina Se-
lena Georgiev del Ciutat Diagonal 
guanyant a la també barcelonina 
Sofia Mateos de l’Iradier en la fi-
nal.

A sub 17, gran resultat del JA 
Pallejà que va caure a semis davant 
Nilo Vidal de l’Estival de Tarragona 

però va jugar un gran partit gua-
nyant 3-2 al barceloní del Ciutat 
Diagonal Pol Marin en el partit pel 
tercer lloc. 

De la resta d’anoiencs en 
aquesta categoria, també cal des-
tacar, el vuitè lloc del Gerard Fusté, 
el 9è del Cèsar Vives, el 10è del 
Eloi Lopez, l’11è del Javi Fajardo, 
12è David Ramos, 15è del Marc 
Santfeliu, 16è del Ricard Aguilera i 
17è del Biel Mabres. 

El campió, fou el jugador de 
Can Mèlich de St. Just, Edmon Lo-
pez.

A nivell femení sub 17, les lo-
cals van estar prou bé, destacant 
el partit que donava el tercer lloc 
entre les igualadines Mar Aguirre 
i Mireia Graell resolt per la primera 
per 3-2. De la resta d’igualadines, 
Berta Aguirre acabà en cinquè lloc, 
Alba Graell sisè i Laia Aguilera 8è.

La final va ser per la vallesana 
Maria Pajares davant la barceloni-
na Alexandra Georgiev.

L’acte, va finalitzar amb la pre-
sència del president de la Federa-
ció Catalana, Joan Casahuga.

A Bellpuig, 4a prova del XII Circuit amb el 
Torneig AEGU 
PITCH AND PUTT

Dissabte passat, els jugadors del 
club van competir al sempre 

difícil, però interessant, Golf Urgell 
de Bellpuig. S’encarava ja la quarta 
convocatòria d’enguany i era una 
bona oportunitat per obrir front 
en les classificacions. Tot i que es 
podien preveure unes bones tar-
getes, en el global final podem dir 
que no fou així, ja que el recorre-
gut era molt tècnic i amb un grau 
de dificultat elevat.

D’aquesta manera quedaren 
les taules un cop acabats els 18 
forats: En Scratx, el clar vencedor 
fou novament Ramon Jardí amb 
37 punts. En Handicap Inferior el 
guanyador va ser Lluís Fernández 

amb38 punts, just un per sota as-
solí Josep Maria Cucurull i en la 
tercera posició Gumer Collado amb 
35 punts. En la segona categoria 
de Handicap Superior es va impo-
sar Ricardo Garcia Tiscar amb 36 
punts, els mateixos que Gerard 

Garcia, que va ser segon amb una 
bona actuació, i tercer era Joan 
Solé amb 35 punts. En l’apartat 
Juvenil el guanyador fou Albert 
San José amb 30 punts, seguit de 
Francesc Sala amb 29, els mateixos 
que el tercer, Bernat Martí. Final-
ment, en categoria Femenina la 
guanyadora fou Imma Amat amb 
34 punts, en segon lloc Assump-
ta Pozo amb 32 i tercera Antònia 
Llambés amb 31 punts.

Després de la primera visita 
del club a Bellpuig, recordem que 
aquest proper cap de setmana es 
torna a competir en aquest bell 
camp amb el V Torneig Finques 
Subirana, a l’excel·lent camp de Pa-
noràmica Golf & Country Club.

Classificades per a la Final de Barcelona
PATINATGE ARTÍSTIC

Dissabte passat va tenir lloc la 
Semifinal de Barcelona de Pati-

natge Artístic, organitzada per la 
Federació Catalana de Patinatge 
amb la col·laboració del Patinatge 
Artístic Piera. Aquesta edició, que 
es va celebrar al Pavelló el Prat, va 
comptar amb la participació de 18 
clubs de Catalunya, acompanyats 
per familiars, simpatitzants i pati-
nadors, que van sumar més de 800 
persones assistents.

Del Patinatge Artístic Piera hi 
van participar 14 patinadors, que 
es van classificar en aquesta semi-
final. Va ser una llarga jornada, 
que va començar a les 8 del matí, 
i el club pierenc va demostrar una 
vegada més l’alt nivell competitiu 
i organitzatiu, i va consolidar així 
una excel·lent trajectòria.

Aquest cop, 7 patinadors del 
club de Piera es van classificar per 

a la Final en la categoria de Debu-
tants: Arantxa Navarro (1a classi-
ficada), en Certificat Aina Munné 
(1a classificada), Judit Landete (2a 
classificada), Iniciació A Adriana 
Consentino (1a classificada), Inicia-
ció B Menors Patricia Pelegrin (4a 
classificada) , C Majors Natalia Tor-
res (3a classificada) i en C Menors 
Judit Lopez (3a classificada). 

Altres membres del Club que 
també cal esmentar per les seves 
actuacions: Maria Caelles, Lucia 
Ramón, Marta Rodriguez, Lara 
Blanco, Vega Blanco, Sofia Prieto i 
Arnau Medina. Ara, els patinadors 
del Club hauran de treballar de ca-
ra a la Final de Barcelona, que tin-
drà lloc els dies 12 i 13 d’octubre.

Cara i creu per al CN Igualada en la 
modalitat de mà parelles
PILOTA BASCA

Intensa setmana pelotazale per 
part dels nostres jugadors. I 

començant per la bona notícia, 
Oliva III es va desplaçar amb la 
Federació Catalana de Pilota fins 
a Ezcaray (La Rioja), on durant tot 
el cap de setmana es va celebrar 

un torneig en què hi van parti-
cipar clubs de La Rioja, Madrid, 
Saragossa, Vitòria i Catalunya. 
Després de jugar tres partits clas-
sificatoris, i en categoria cadet, 
el nostre jugador, formant pare-
lla amb Iker Duro (Casa de los 
Navarros), es va classificar per 
disputar la final, després de gua-
nyar els tres partits. El primer con-
tra la parella Pedro De La Insua 
i Adrià Martí (Amics del Frontó 
del Puig, València) per un clar 15-
8, el segon contra Javier García 
i Alejandro Andrés (Club Pelota 
Urbión, La Rioja) per 15-12 i el 
tercer contra Aaron Eguizábal i 
Mario Larrubia (Nafarren Etxea, 
Barcelona) per 15-11. En la gran 
final van jugar contra Pedro Enca-
bo i Borja Hortigosa (Olaburu Iur-
reta, Vitòria), que en un partit 

emocionantíssim es van endur la 
victòria per un ajustat 16-15. 

Va ser un cap de setmana molt 
intens, amb molts partits de les 
categories inferiors, des de pre-
benjamí fins a cadet. Cal destacar 
les grans virtuts dels joves jugadors 
del País Basc, que en un futur prò-
xim arribaran a ser jugadors pro-
fessionals d’aquest esport.

La notícia dolenta la van propi-
ciar la parella sènior del CN Iguala-
da (Oliva-Tabaré), que en un partit 
en què s’hi jugaven el ser o no ser 
al Torneig de los Sanfermines van 
perdre per un clar 22-12 davant la 
parella del Club Atano (Paco-An-
tonio). Amb aquest resultat s’ha 
acabat la temporada oficial, ja que 
han quedat eliminats del torneig.

Secció de Pilota Basca del CN 
Igualada

Av. Països Catalans, 28 
Igualada 

www.marcelclaramunt.com
Tels. 93 803 01 79 

93 803 54 39 - 639 373 187 
616 626 753
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Nou dies de promoció del millor tennis
TENNIS

Durant nou dies, l’Anoia ha estat 
la seu d’una competició tennís-

tica puntuable per l’ATP. El Torneig 
Internacional Arcadi Manchón 
s’ha tancat amb un èxit de públic i 
repercussió superior a l’any passat. 
Dos tennistes entre els 300 millors 
del món, Steven Díez i Pepe Che-
ca-Calvo han disputat la final, que 
es va resoldre a favor del primer, 
principal cap de sèrie, per 6-1 i 6-2.

Els guanyadors del torneig de 
dobles han estat Mark Vervoot i 
el català Oriol Roca. La final de 
dobles es va jugar després d’una 
exhibició de luxe: dues jugadores 
del top100 de la WTA, Silvia Soler i 
Garbiñe Muguruza van disputar un 
tie-break davant del públic congre-
gat al CT Montbui. Una autèntica 
delícia pels aficionats al bon tennis 
de l’Anoia.

L’esportivitat i la solidaritat han 
estat també protagonistes d’aques-
tes jornades. En primer lloc, amb 
les visites de 1.800 escolars per les 
pistes. Nois i noies que han vist de 
primera mà l’atractiu del tennis al 
cor de l’Anoia. També hi ha hagut 

activitats consagrades a la promo-
ció personal, com els clínics per dis-
capacitats o els partits en cadira 
de rodes. Bona acollida va tenir, 
també, a la darrera jornada, el Mi-
ni Tennis. Aquest mateix dia es va 
fer un acapte solidari d’aliments, 
en col·laboració amb Càritas, per al 
Banc de Queviures. 

Han estat nou dies apassionants 
d’esport, però també de compar-
tir i aprendre. L’equip Top Tennis 
ha treballat de valent al costat 
de l’impulsor del torneig, Arcadi 

Manchón i dels amfitrions del CT 
Montbui, per fer d’aquest esde-
veniment un referent modèlic a 
l’Anoia i Catalunya. L’organització 
agraeix també als patrocinadors, 
els jugadors que han participat, 
la Federació Catalana de Tennis, 
l’ajuntament de Santa Margarida 
de Montbui i a tots aquells que 
han col·laborat d’alguna manera, 
el seu suport i confiança, i vol co-
mençar a treballar per fer possible 
una nova edició el 2014.

Igualada acull la final TOP4 de 1a Catalana 
Infantil masculina
HANDBOL

El pavelló de les Comes tornarà 
a ser l’escenari d’una final TOP 

4 d’handbol, així després d’haver 
acollit, recentment, la infantil de 
noies, aquest cap de setmana és 
el torn a la final a 4 de Primera 
Catalana Infantil masculina que es 
disputaran els equips del KH7 BM 
Granollers Sporting, el CH Joven-
tut Mataró, el CH Poblenou i els 
CH Igualada. La primera semifi-
nal enfrontarà els dos primers 
equips esmentats, a partir de les 
11 del matí i la segona semifinal 
la jugaran el CH Poblenou i els 
igualadins, a partir de 3/4 d’1 del 
migdia. L’endemà diumenge, en 
els mateixos horaris, disputa pel 
tercer i quart lloc i la final respec-
tivament.

Resultats de l’última 
jornada

1a Catalana Infantil masculí: 
EIE La Llagosta 17 - Club Handbol 
Igualada 21

Pel Club Handbol Igualada, di-
rigits per Roger Calçada, van ju-
gar: Max Segura, Josep Marcé, Nil 
Subirana, Joel Caño, Pol Riba, To-
ni Barrantes, Dani Navarro, Cesc 
Carles, Nico Orozco, Arnau Ca-
pitán, Adrià Senar i Martí Méndez.

Copa Federació Cadet mas-
culí: Handbol Cardedeu B 38 - 
Club Handbol Igualada 29 / Club 
Handbol Igualada 32 - Handbol 
Cardedeu B 34

Van jugar a les ordres de Martí 
Ruiz: Pere Sendra, David Díaz, 
Carles Serra, Eric Gil, Jordi Balsells, 
Àlex Campos, Xavi Ballesteros, Joel 
Caño, Brayan Mezquita i Sergi Ba-
llesteros. 

2a Catalana Juvenil masculí: 
Club Handbol Igualada 33 - CE 
Tortosa 30

A les ordres de Pol Cantero i 
Carbonell van jugar: Sergi García, 
Daniel Fons, Adrià Cano, Jordi Gra-
do, Jordi Vilarrubias, David Diaz, 
Raül Ubía, Daniel Jové, Miquel Al-
bareda, Iban Sanmiguel, David Hol-
gado, Marc Tarrida i Aleix Royo.

Copa Federació Infantil femení: 
Club Handbol Igualada 11 - CH Rà-
pid Cornellà 14 

Dirigides per Laura Baraldés, 
van jugar: Carla Bisbal, Marta Her-
nández, Emma Jové (lesionada), 
Aida López, Maria Mayol, Cristina 
Muñoz, Olga Núñez, Núria Rizo 
(portera), Èlia Roca, Júlia Subirana 
i Èlia Torreblanca.

Special FAP-Apinas: CHI 
Cadet Femení 22 - Special 
FAP-APINAS 24

El dissabte per el matí, el con-
junt format pels nois de la funda-
ció Àuria i l’escola, van disputar un 
interessant partit amb les noies del 
cadet del Club Handbol Igualada. 

El partit va estar molt disputat 
des del primer minuts fins l’últim, 
on els dos equips van lluitar amb 
força per mantenir-se dintre del 
partit, arribant al final de la prime-
ra part amb el un marcador molt 
ajustat, on l’avantatge era mínima.

La segona part va començar 
tal i com va acabar la primera, una 
fluixa defensa per part dels juga-
dors de la fundació Àuria va pro-
vocar que les cadets s’avancessin 
en el marcador, però això va durar 
poc, degut a que gràcies a un gran 
atac van saber mantenir-se dintre 
del joc, i van ajustar la distancia 
fins arribar al final del partit, amb 
dos gols per davant, 22-24. 

Dirigits per Edu Jounou, per 
l’equip Special van jugar: Alex Jor-
dano (6), Toni Torras (6), Haider (5), 
Carles Pons (2), Imanol (2), Sergi (2) 
i Carles Torras (1)

Per l’equip Cadet de l’Iguala-
da dirigides per Ton Casellas, van 
jugar: Marcel·la Esquerra, Maria 
Noguera, Paula Domingo, Andrea 
Torregrosa i Ana Vazquez.

Cursos de l’Escola ARA pel curs 2013-2014

Quiromassatge Kinesiologia
Reflexoteràpia Flors de Bach 

Quiropràxia Gestalt

www.araterapia.com

Escola de teràpies manuals i naturals 
C/. Cardenal Vives, 1, 1r 2a 
    93 805 23 26 – 08700 Igualada

Albert Kenji Matsuoka, 
tercer a l’Open Catalunya 
juvenil A
TENNIS TAULA

El cap de setmana passat, quatre 
palistes del CPP Igualada CTAI 

van prendre part a la tercera fase 
de l’Open Catalunya d’enguany 
en diverses categories. El resultat 
més destacat fou la tercera posició 
d’Albert Kenji Matsuoka a la cate-
goria juvenil A.

El jugador d’Igualada va supe-
rar la fase de grups invicte i l’elimi-
natòria de quarts de final davant 
de Sergi Boadas (Cassà) per 3-1. 
Posteriorment, el jove anoienc no 
va poder accedir a la final en per-
dre per 2-3 davant Enric Casadó 
(Tàrraco). En la lluita per la tercera 
posició, Albert Kenji Matsuoka va 
imposar-se a David Vilardell (Fal-
cons) per 3-1, el mateix resultat 
que ja havia aconseguit en la par-
tida que tots dos havien disputat a 
la fase de grups.

A la mateixa categoria tam-
bé hi va participar Francesc Masip, 

que va quedar a la tercera posició 
del seu grup després de guanyar 
una partida i perdre’n dues. Els 
altres dos palistes del CPP Igualada 
CTAI que van participar a l’Open, 
Joan Masip i Miguel Moriana, no 
van poder guanyar cap partida a 
les seves respectives categories. 
Joan Masip va competir a la cate-
goria sènior A, mentre que Miguel 
Moriana ho va fer a juvenil B.

Exitós Open Captur
PÀDEL

El primer cap de setmana del 
mes de juny es va disputar al 

Club Les Morers l’exitós Opèn de 
pàdel Captur.

Divendres tarda i dissabte al 
matí es van disputar els partits de 
classificació entre les 72 parelles 
participants per les final repartides 
en categories Masculina or, plata, 
bronze i Femenina or i plata.

Dissabte un nombrós públic va 
contemplar un torneig molt dispu-
tat i el gran desig, per part dels ju-
gadors, d’oferir un bon espectacle 
i molta esportivitat.

Es va respirar un ambient molt 
familiar, dinar dels participants 
amb les seves famílies i amics, co-
mentaristes de partits a les tauletes 
de la terrassa del restaurant, mira-
des expectatives del públic...

El diumenge es van disputar 
les finals de totes les categories i el 
guanyadors van ser:

Masculí Or: 1rs Pep Albalat 
- Roberto Rodríguez i 2ns Jaume 
Mallart - Jordi Almirall. Plata: 1rs 
Laureano Mora - Antonio Galin-

do i 2ns Francesc Escriche - Jaime 
Muñoz. Bronze: 1rs els palistes de 
les Moreres Kilian Cerdan - Jaume 
Mallart jr i 2ns Lluís Gou - Marc 
Farrés.

Femení Or: 1es Sandra Caliz - 
Eli Campos i 2es Maite Ramos - Nà-
dia Gutiérrez. Plata: 1es Yolanda 
Yus - Lidia Ramos i 2es Eva Buch 
- Montse Carrillo.

L’equip Calfont_Moreres dóna 
les gràcies als participants i als pa-
trocionadors, alhora que felicita a 
l’organitzador del torneig, Jordi 
Ortega, per la bona organització, 
atenció i dedicació.

Aida Macià guanya el 
Freestyle a Sant Pere Pescador
WINDSURF

El dissabte 1 de juny es va cele-
brar la segona prova de Fre-

estyle del Circuit Català de Fun-
board (windsurf), en les instal-
lacions del càmping de la Ballena 
Alegre a Sant Pere Pescador. 
La tramuntana, amb més de 40 
nusos, va fer acte de presència 
i els competidors van haver de 
demostrar les seves habilitats amb 
unes condicions extremes per a 
la pràctica del windsurf. La igua-
ladina Aida Macià (CAT-85/ Buff, 
Sailsboards Girona, Simmer i RRD) 
va sorprendre als jutges, ja que va 
aconseguir avançar una màniga 
en cada una de les eliminatòri-
es en unes condicions en les que 
jugava amb desavantatge, fruit 
que no comptava amb el mate-
rial necessari per fer front a les 
extremes condicions del dia. Tot 
i així, la igualadina va aconseguir 
una primera posició en fèmines, 
seguida de Montse Collado; a més 

a més, a la general de la prova 
aconsegueix una merescuda sete-
na posició.

Executant la maniobra que li permet 
avançar cap a la següent màniga
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Albert Torres guanya la Triatló 
de Muntanya de les Medes
TRIATLÓ

Diumenge passat es va celebrar 
a l’Estartit la 5a edició de la 

triatló trail de les Medes, amb unes 
distàncies d’1’8 km nedant, 25 km 
de BTT i 13 km corrent, en uns 
circuits molt exigents a causa de 
l’orografia del parc natural i molt 
ben marcats i dissenyats per Diver 
Sport.

Uns 200 corredors van partici-
par en aquesta prova, amb un for-
mat que permetia fer 1, 2 o 3 disci-
plines, cosa que perjudica als que 
les fan totes, ja que han d’arrencar 
tres vegades i es competeix amb 
corredors que estan més “frescos”. 
Però això afavoreix la participació 
i, en el fons, com més gent millor! 

En el tram de natació els ne-
dadors van ser transportats amb 
barca fins les Medes, des d’on es 
va donar la sortida. Albert Torres, 
no acostumat a nedar tanta dis-
tància al mar, va acabar en 7a po-
sició absoluta, sense arriscar massa. 
El tram de BTT estava marcat per 
zones molt pedregoses i baixada 
final molt dreta fins una cala i la 
seva ascensió, que s’havia de fer 
a peu. Torres va imposar un fort 
ritme que el va permetre fer tot 
el tram en solitari fins a meta. En 
l’última prova de cursa a peu, que 
també presentava forts desnivells, 
Albert Torres va sortir molt con-
servador, al seu ritme, però es va 

trobar cada cop millor fins assolir 
la 5a posició absoluta, que li va 
servir per proclamar-se vencedor 
d’aquesta triatló.

Cal remarcar que Toni Onorato, 
tambe de l’equip CNI/Best/Faro BH, 
només va participar en la prova de 
BTT, ja que s’està recuperant d’una 
lesió, i va finalitzar en 15a posició 
absoluta.

Les classificacions finals van 
ser: 1r absolut Albert Torres amb 
2h30’42’’, 2n Aran de Mingo amb 
2h36’40’’ i 3r Manel Torralba amb 
2h42’14’’. 

Corredors d’Uecanoia, a la 
10a Cuita el Sol

CURSA DE MUNYANYA

Aquest passat dissabte 8 de juny 
es va celebrar a Àreu (Pallars 

Sobirà) la 2a prova de la Copa Cata-
lana de Curses Verticals, la conegu-
da i exigent Cuita el Sol al Mon-
teixo, que consisteix en completar 
el recorregut ascendent sense que 
l’ombra de la posta de Sol atrapi 
els corredors. La cursa, amb els seus 
4.7 km i 1.680 m de desnivell amb 
arribada al cim del Monteixo (2905 
m), és la cursa vertical més dura del 
Pirineu. El mateix dia però la orga-
nització va decidir escurçar el recor-
regut de la prova fins al primer avi-
tuallament a la cota 2200 m, degut 
a vàries circumstàncies inevitables: 
la neu ja apareixia en aquesta cota, 
el terreny estava força humit per 
les pluges, alguna nevada en les 
últimes hores i s’hi sumava el fet 
que la meteorologia no estava sent 
gaire benèvola. L’arribada doncs, 
era fins al Jespedil, resultant en un 
recorregut final de 2,5 km i 1000 m 
de desnivell positiu.

Quatre corredors del Club Ex-
cursionista Uecanoia es van posar 
darrere de la línia de sortida per 
tal de desafiar les dures condicions 
meteorològiques. 

La representació femenina del 
CE Uecanoia – Base Pedraforca, 
ser Diana Carrasco, entrant en una 
molt bona 10 posició i amb un 
temps d’1h 6min 54s.

Pel que fa als corredors júnior 
i seguint una bona progressió, el 
jove Gerard Batet, va finalitzar la 
prova en 14a posició i un temps de 
50min i 23s.

De la Secció de Curses de Mun-
tanya Uecanoia – Base Pedrafor-
ca, també cal destacar la setena 
posició de l’Albert Ferrer amb un 
temps de 43min i 56s, i que amb 
aquest resultat es posiciona molt 
bé de cara a la classificació general 
de la Copa Catalana de Curses Ver-
ticals. L’altre corredor de la secció 
va ser en Pere Marsé, que va entrar 
en 40a posició, aturant el cronò-
metre en 52 minuts.

Amb aquesta cursa, ja en són 
dues les proves disputades de la 
Copa Catalana que es decidirà 
el proper 13 de juliol a l’última 
prova del campionat, al poble de 
Capdella a la Vall Fosca, amb la 4a 
edició de la Vertical Cabanera.

Pere Marsé i Pilar Rodríguez 
Forn

Pol Makuri, Gerard Batet, Albert Ferrer, Diana Carrasco i Pere Marsé

Bronze pels igualadins Quim Solé i Dídac San 
José amb la Selecció Catalana
CURSES D’ORIENTACIÓ

A primers del mes de juny es va 
disputar a Portillo (Valladolid) 

el Campionat d’Espanya d’orienta-
ció per autonomies en edat escolar 
(infantils i cadets). 

Entre els components de la Se-
lecció Catalana que es va desplaçar 
a Castella i Lleó hi participaven, 
en la categoria cadet masculí, els 
atletes de l’escola Esportiva RRR 
Quim Solé i Dídac San José, for-
mant equip conjuntament amb els 
atletes del Grions Orientació Pep 
Mateu i Albert Acedo.

La classificació final era la suma 
de les puntuacions obtingudes en 
les proves de llarga i mitja distàn-
cia i l’esprint.

S’ha de dir que les proves es 

van dur a terme en uns terrenys 
molt sorrencs, amb molt poc des-
nivell, i on es necessitava una molt 
bona lectura de mapa per tal de 

moure’s amb fluïdesa per un ter-
reny d’allò més tècnic.

Destacar el 5è lloc de Quim So-
lé a la mitja distància a tant sols un 
minut del primer classificat i el 8è 
en la llarga distància. En Quim Solé 
va acabar en una 7a posició final.

Dídac San José que s’estrenava 
amb la selecció, va firmar una 38a 
posició final demostrant que està 
en una continua progressió.

En la classificació final per co-
munitats l’equip català va aconse-
guir el tercer lloc, per darrera de 
les comunitats de Castella i Lleó i 
Castella la Manxa.

Destacar que tota la Selecció 
Catalana anava dirigida pel entre-
nador igualadí Roger Solé.

EGAN finalitza el 23è curs de barranquisme
Després d’un hivern generós en 

quant a neu arriba el desglaç, 
i amb ell la pràctica del barran-
quisme. És per això que EGAN posa 
en marxa cada primavera el curs 
d’iniciació al descens de canons i 
engorjats, que enguany arriba a la 
23a edició.

Aquest any han estat tretze 
els cursetistes que han volgut des-
cobrir, practicar i perfeccionar les 
tècniques que s’utilitzen en aquest 
esport d’acció. Durant quatre caps 
de setmana s’han visitat diversos 
barrancs de l’Anoia, Berguedà, 
Urgell i Aragó, tots en unes immi-
llorables condicions. Per tant, la 
diversió i l’aprenentatge han anat 
de la mà en tot moment. A més, 
tant dins com a fora dels barrancs 
s’han barrejat les sortides amb les 
xerrades de seguretat i prevenció 
d’accidents, tècnica de progressió, 
planificació, respecte al medi, clas-
se pràctica de nusos, etc.

La progressió i assimilació de 

coneixements per part dels curse-
tistes ha estat gradual; des del pri-
mer dia al barranc de Santa Càndia 
(Orpí), on es van practicar diverses 
tècniques de ràppel i bloqueig, fins 
als últims caps de setmana, en què 
els cursetistes ja instal·laven corda 
supervisats per monitors del centre 
a la serra de Guara (Osca).

Tal com dèiem, la diversió i 
l’aprenentatge han anat de la mà 
en tot moment, i durant el curs 

s’han visitat racons de singular be-
llesa, excavats a la roca per l’erosió 
de l’aigua. A més, donades les par-
ticulars condicions meteorològi-
ques d’aquesta primavera, els con-
trastos han estat molt accentuats: 
des d’una feble nevada al barranc 
de Fenollet a fer el barranc de Cu-
eva Cabrito, a Guara, amb màniga 
curta. I tot en menys de quatre 
setmanes.

Festa esportiva de l’Ateneu 2013
El passat dissabte 25 de maig, 

l’AMPA de l’Escola de l’Ateneu 
va organitzar una nova edició de 
la Festa Esportiva de l’Ateneu.

Al matí al gimnàs de l’Ateneu 
es va celebrar el torneig de Judo, i 
tots els nens i nenes que el practi-
quen ens van mostrar els seus pro-
gressos.

A la tarda, a la pista de l’Ate-
neu es van realitzar diferents exhi-
bicions, partits i circuits de tots els 
extraescolars esportius que ofereix 
l’AMPA.

Van començar els nens i nenes 
de P5-Lleons jugant un partit de 
futbol i a continuació els nens i 
nenes d’Iniciació Esportiva (1r i 2n-
Àguiles i Aranyes), van mostrar els 
seus progressos en bàsquet.

Després tots els alumnes que 
realitzen l’activitat de Patinatge, 
equipats amb els seus patins, gor-
res i texans, van oferir una exhibi-

ció molt dinàmica. Seguidament 
els nens i nenes de Psicomotricitat, 
van realitzar un circuit superant 
tots els obstacles.

L’equip de Gimnàstica Rítmica 
de l’escola, també va ser present 
a la festa esportiva, les gimnastes 
van oferir una exhibició molt coor-
dinada de les seves habilitats sobre 
el tapís.

Tot seguit els equips masculins, 
femenins i mixtes de Poliesportiu 
Benjamins i Alevins, van disputar 
simultàniament partits de futbol i 
de bàsquet.

L’AMPA va obsequiar a tots els 
nens i nenes que realitzen extra-
escolars esportives a l’escola, amb 
una fotografia de record dels seus 
respectius equips.

Com a cloenda de la jornada 
esportiva, una representació de 
pares i mares de diferents classes 
i els nois i noies de Castors, van 
disputar l’esperadíssim partit de 
futbol Pares-Mares.

Durant tota la tarda a la sala 
de socis de l’Ateneu, molts nens i 
nenes es van animar a fer tallers de 
manualitats, maquillatge de cares i 
jugar a jocs cooperatius, i així pas-
sar una bona estona.
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Gran actuació dels atletes del CAI a les 
prèvies del Campionats de Catalunya cadet, 
infantil, aleví i benjamí
ATLETISME 

El passat cap de setmana, en 
doble jornada de dissabte i 

diumenge, es van dur a terme a 
les pistes de Castellar del Vallès, 
amb organització del CA Castellar 
i la FCA, les proves corresponents a 
les jornades prèvies classificatòries 
dels Campionats de Catalunya de 
les categories benjamí, aleví, infan-
til i cadet. 

Amb una participació multitu-
dinària, un nombrós grup d’atletes 
del Club Atlètic Igualada Petromi-
ralles, amb una gran actuació glo-
bal, es classificaren en bona part 
de les proves per a les finals del 
proper 15 de juny a Tarragona (in-
fantil, aleví i benjamí) i el 16 de 
juny a Lloret de Mar (cadet). Les 
fortes pluges de dissabte obligaren 
l’organització a suspendre la jorna-
da matinal, pendent de fixar data 
per a la seva celebració. 

Categoria cadet
En masculins cal ressaltar les 

grans actuacions d’Héctor Hidal-
go, 1r en els 5.000 m marxa amb 
26’47”64; Guillem Carner, 2n en 
semifinals dels 300 m llisos amb 
2’49”77; de Vicenç Pulido, 3r en 
javelina amb 38’86 m i 4t. en la 
semifinal dels 100 m tanques amb 
17”01; d’Oriol Bertran, 4t en jave-
lina amb 35,04 m i 6è en salt d’al-
çada amb 1,62 m; Jordi Fernández, 
6è exaequo en salt de perxa amb 
3’00 m, i d’Arnau Carulla, 2n en 
la semifinal dels 300 m llisos amb 
40”34, classificant-se aquests atle-
tes per a les finals. 

En els 100 m llisos eren 8ns 
Miquel Pineda en semifinal amb 
12”33 i David Valls amb 12”58, que 
també era 23è en salt de llargada 
amb 5’02 m. Marcel Abad era 12è 
en la semifinal de 600 m llisos amb 
1’38”85. Pau Roca era 14è en disc, 
amb 22’37 m. Víctor López era 17è 
en 1.500 m obstacles amb 5’28”65, 
i Arnau Bisbal 20è en 3.000 m llisos 
amb 10’48”69. En el triple salt, era 

19è Sergi San José amb 9,59 m i 
21è Gerard Roca amb 9’31 m, que 
a més era 3r en la semifinal amb 
50”22, no classificant-se aquests 
atletes per a les finals.

Pel que fa a cadet femení, 
van sobresortir les grans actua-
cions d’Anna Asensi, guanyado-
ra en la 2a sèrie dels 300 m llisos 
amb 42”53, seguida de Gemma 
Ortega, 7a en la mateixa sèrie amb 
44”93; de Núria Rey, 3a en llança-
ment del pes amb 9’39 m, i de les 
participants en els 100 m llisos: 2a 
Gemma Ortega en la 2a sèrie amb 
13”25, seguida d’Emma Sarret, 6a 
amb 13”63. Judit Bascompte era 
1a de la 3a sèrie dels 100 m llisos 
amb 13”47, i es classificava a més 
7a en llargada amb 4’76 m, i Marta 
Llagostera era 1a en semifinals de 
600 m llisos amb 1’44”10, classifi-
cant-se totes per a les finals.

Mar García era 11a en semifi-
nals dels 600 m llisos amb 2’00”02 i 
Emma Sarret quedava 19a en triple 
salt, essent 19a amb 9’16 m i no 
assolint passar a les finals.

Categoria infantil
Pel que fa als masculins, cal res-

saltar les grans actuacions d’Oriol 
Martínez, 1r en disc amb 30’22 m, 
d’Héctor Ramos, 2n en triple salt 
amb 10’33 m i 3r en salt d’alçada 
amb 1’50 m. Oriol Castells era 3r 
en triple salt amb 9’94 m i Baldiri 
Gassó 5è en llançament de disc, 
amb 25’07 m, classificant-se per a 
la final, mentre que Adrià Pujadó 
era 15è en disc, amb 19’57 m i no 
accedia a la final.

En fèmines van sobresortir les 
grans actuacions de Paula Blasco, 
guanyadora en 1.000 m llisos amb 
3’14”87, seguida de Mar Belenguer, 
4a amb 3’23”70, i d’Èlia Ibarra, 5a 
amb 3’24”05, a més de la victòria 
de Laia Moix, 1a exaequo en salt 
d’alçada amb 1,46 m, classificant-se 
les 4 atletes per a la final. Tatiana 
Lago era 16a en disc amb 15,85 m i 
no va assolir el pas a la final.

Categoria aleví
En aleví masculí sobresortiren 

les actuacions de David Muñoz, 3r 
en llançament de pilota amb 38’60 
m i 5è en 600 m llisos amb 1’53”15, 
assolint la classificació en ambdues 
proves. Eduard Vilaseca era 24è en 
pilota amb 22’94 m i no va accedir 
a la final.

En femenines sobresortiren 
Martona Segura, 4a en llança-
ment de pilota amb 26’53; Marcel-
la Solé, 5a en 2.000 m llisos amb 
7’38”39, seguida d’Anna Torras, 
11a amb 7’48”85, i van passar a 
la final, a l’igual que Berta López, 
que era 6a en semifinals dels 600 
m llisos amb 1’56”13. Júlia Solé era 
13a amb 1’59”55, però no va acce-
dir a la final.

Categoria benjamí
En benjamins cal destacar Isaac 

Baltà, 1r en salt d’alçada amb 1’18 
m. Àlex Riera era 7è en semifinals 
dels 1.000 m llisos amb 3’35”25 i 
Ton Badía 5è amb 3’42”77. Tots ells 
van accedir  a les finals, a l’igual 
que Lluc Roda, 10è en pilota amb 
22’63 m, però que no es classificà 
per a la dels 1.000 m llisos, des-
prés d’entrar 2n en semifinals amb 
3’49”35.

No van accedir a la final Àlex 
Riera, 1r en semifinals dels 60 m 
llisos amb 10”06; Arnau Cos, 5è 
amb 10”16 i Nicolau Gassó, 4t amb 
10”46. Arnau Cos era 24è en pilota 
amb 18’28 m.

Pel que fa a les femenines, so-
bresortiren les grans actuacions de 
Mar Planas, 2a en 1.000 m marxa 
amb 6’16”57, i Martina Segura, 2a 
en semifinals de1.000 m llisos amb 
3’56”72, que es van classificar per a 
les finals, com també Núria Moix, 
9a exaequo en salt d’alçada amb 
1’01 m. Salma Eddaqquaq era 13a 
en llançament de pilota amb 14,85 
m i Judit Navarro 23a amb 8’82 m, 
i no van accedir a la final.

Eduard Viles (CAI), mínima per a l’Europeu 
sub23 i rècord d’Igualada en 100 m llisos 
ATLETISME

Dimecres de la setmana pas-
sada, l’atleta del Club Atlè-

tic Igualada Petromiralles Eduard 
Viles va tenir una sensacional 
actuació en la 1a Jornada del Cri-
tèrium Josep Campmany, a l’esta-
di Joan Serrahima de Barcelona, 
assolint un nou rècord d’Iguala-
da absolut en els 100 m llisos i 
la marca mínima per participar a 
l’Europeu sub-23.

L’atleta de Mediona, encara 
de categoria promesa, s’impo-
sava en la 1a sèrie classificatòria 
dels 100 m llisos amb un sensaci-
onal registre de 10”45, millorant 
el seu rècord d’Igualada absolut 
de 10”46, assolit al Critèrium de 
Benicarló l’any 2009, i assolint 
també la mínima per participar 
als Campionats d’Europa Sub-23 
de Tampere (Finlàndia), de l’11 al 
14 de juliol.

Viles, que està preparant a 
Salamanca la prova de relleus de 
4x100 m de la Copa d’Europa per 
seleccions amb la selecció espa-
nyola absoluta, té previst partici-
par en la prova dels 100 m llisos 
del Meeting Internacional Ciutat 

de Salamanca i al Campionat d’Es-
panya per Federacions d’Avilés, 
amb la selecció catalana, en 100 
m llisos i els relleus de 4x100 m. 

En la 1a Jornada del Critèrium 
Campmany hi participaren també 
diversos atletes del CAI, sobresor-
tint el triomf de Sheila García en 
100 m llisos, amb 12”48 a la final i 
12”39 en semifinals, i el 1r lloc del 
juvenil Adrià Bertran en llança-
ment de disc amb 41’07 m. També 
el 2n lloc d’Ariadna Ramos en tri-
ple salt amb 12’81 m (vent + 2’4 
m/s); 5è era Roger Vila en 1.500 m 
llisos per invitació, amb 3’50”66; 
4t Genís Comella en la final B de 

1.500 m llisos amb 4’16”41; 6è 
Josep M. Lagunas en disc absolut 
amb 34’90 m i 7è Albert Rovira 
en la final C dels 400 m llisos amb 
52”77.

“Pluja” de finalistes del CA 
Mas Piera als Campionats de 
Catalunya
ATLETISME

El cap de setmana passat, l’Es-
tadi Municipal de Castellar del 

Vallès va acollir la jornada prèvia 
del Campionat de Catalunya ben-
jamí, aleví, infantil i cadet.

La jornada matinal de dissabte 
va quedar suspesa per les fortes 
pluges i, per tant, totes les proves 
afectades es realitzaran a la jorna-
da final, el 15 de juny, a Tarragona.

En categoria infantil, l’Aleix 
(llançament de pes i llargada) i 
l’Anna Guzmán (600 m llisos) van 
passar directament a la final, a 
l’igual que l’Eduard Guzmán (salt 
de llargada i 60 m llisos) en ca-
tegoria aleví, i la Júlia Escayol i 
l’Edit Guzmán (salt de llargada) en 
benjamí.

La resta de finalistes són els 
alevins Alejandro Pastor (llança-
ment de pes: 6’12 m) i Marina 

Martí (llançament de pilota: 23’96 
m.) i Edit Guzmán (60 m llisos: 
9,75). Cal destacar també l’actua-
ció de la Laia Guzmán, la més peti-
ta de la categoria, que va competir 
en 1000 m llisos i 60 m llisos. 

El club agraeix la feina de tots 
els voluntaris que van deixar les 
pistes en perfectes condicions per 
poder disputar els campionats a la 
tarda. Som increïbles… L’atletisme 
és increïble.

Bons resultats del CAI al XV 
Triatló de Manresa

TRIATLÓ

El dissabte 8 de juny, en el marc 
incomparable del Parc de l’Agu-

lla i amb el permís del temps, que 
va obrir unes clarianes durant el 
transcurs de la prova, es va cele-
brar la quinzena edició del triatló 
de Manresa.

La prova, amb una participació 
de 548 triatletes, consistia en un 
primer tram de natació de 750 m, 
seguit de 18 km de ciclisme per la 
carretera de Súria, amb un circuit 
d’anada i tornada força entretin-
gut, i per acabar 5 km de cursa 
a peu pels voltants del Parc de 
l’Agulla. Els guanyadors absoluts 

foren Xavier Torrades, del CN Reus 
Ploms, i Verònica Aveni, del CN Vic. 

El CAI Triatló Petromiralles va 
ser present a la prova amb una 
gran participació i molt bons resul-
tats de tots els components, des-
tacant l’excel·lent 4a posició Sub 
23 de Marc Codina i la brillant 11a 
posició per equips d’un total de 42 
equips classificats.

Resultats individuals: 29è Marc 
Codina, 60è Jordi Vidal, 83è Daniel 
Segura, 100è Josep Martínez, 215è 
Toni Mabres, 227è Isidre Roca, 285è 
Jordi Jose i 337è Toni Salanova. En 
fèmines: 34a Susanna Llopart.

El CAI Triatló Petromiralles a 
Cambrils

TRIATLÓ

El passat 9 de juny, es va celebrar 
la primera edició del triatló de 

Cambrils, amb distàncies olímpica 
i esprint, on el CAI Triatló Petromi-
ralles va tenir representants en les 
dues proves.

La distància olímpica, amb un 
total de 381 triatletes participants, 
constava d’un primer tram de 1.500 
metres de natació, realitzant dues 
voltes amb sortida i entrada al mar 
inclosa, seguits d’un segon tram de 
40 km de ciclisme força plans, amb 
dues voltes de 20 km per la N-340 
pràcticament en la seva totalitat. A 

la cursa a peu es realitzaven dues 
voltes a un circuit de 5 km pel pas-
seig marítim de la localitat.

Per part del CAI Triatló Petromi-
ralles, els 5 components de l’equip 
que van gaudir d’una bona jornada 
de triatló, van fer les següents posi-
cions: 34è Aleix Carbonell, 45è Sergi 
Pujabet, 108è Albert Felip i 167è 
Joan Lara.

L’atleta del CAI Óscar Torrer Fa-
lomir va prendre la sortida de la 
prova de distància esprint, junta-
ment amb d’altres 268 atletes, sal-
dant la seva actuació amb una 43a 
posició.
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Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Entre el Bages i l’Anioa
EXCURSIONISME

La passejada programada pel pas-
sat dijous 6 de juny, per motius 

aliens als responsables de planifica-
ció, fou substituïda per una excur-
sió entre els límits dels termes de 
Castellfollit del Boix i el Bruc. Avui 
s’incorpora a la colla una noia molt 
joveneta, la qual cosa, a més de la 
bona companyia, fa rebaixar uns 
quants punts la mitjana d’edat del 
nostre veterà grup.

Aparquem els cotxes a Cal Fi-
guera, al peu de la pista que va 
de cal Maianès (Maians) a la Guàr-
dia. Ja de sortida, ens enfonsem 
per la baixada que mena al torrent 
de Maians Vell i el torrents dels 
Pèlags. El sender passa per sobre 
d’aquest últim, amb una bonica 
visió d’un saltant amb força aigua 
al peu d’una balma ben profunda 
amb un gran toll. 

Remuntant el pendent fem cap 
a Ca N’Oller de la Guàrdia, ja al 
terme del Bruc, una gran masia 
que inicialment data del segle XV, 
que al llarg dels anys ha estat re-
modelada, amb uns afegits d’un 
espai porxat i una torra de nova 
planta tota de pedra que avui és 
una preciosa casa per fer-hi estàn-
cia de turisme rural. Val la pena 

visitar-la i en Carles ens acompanya 
per la gran zona enjardinada, amb 
grans extensions de mantell verd 
de la gespa ben cuidada i infinitat 
d’arbres i plantes, en un equilibrat 
paisatge que s’endinsa en l’esplèn-
did marc natural. En mig del jardí 
i formant part del conjunt, una 
capella, amb un petit campanar, 
dedicada a Sant Simeó l’Estilista. 

Esmorzem a banda i banda del 
mansoi rierol del torrent dels Pè-
lags, i tot pujant per un corriol mig 
amagat que ens porta a la zona de 
cal Francesc i cal Serra fem cap a 
l’anomenada Casa Vella, avui com-
pletament arranjada i transforma-
da, per seguir per la zona de les 

Creus Verdes per un feréstec camí ja 
mig perdut que el temps i l’herbas-
sar cuidaran de tapar, que baixa fins 
els inicis del torrent de Sant Feliu, i 
trescar una bona estona tot pujant 
novament a Cal Figuera per la ban-
da oposada de la que havíem sortit.

Resum de la matinal: Partici-
pants 17. Distància recorreguda, 
10,5 km. Temps net de camí, des-
comptades totes les aturades, 2 
hores i 40 minuts. Coordinadors, 
Josep M. Compte i qui signa.

La pròxima passejada serà des 
de la Censada Nova, a l’avenc de la 
Censada i estrets de Can Virella.

Text i foto: Joan Mollà

A Ca N’Oller de la Guàrdia

Sortida a la Garrotxa de la Colla 
Excursionista de Vilanova del Camí
EXCURSIONISME

En un fresc matí de primavera, 
50 caminaires ens vam trobar 

per fer una sortida per la Garrot-
xa, un lloc de gran bellesa. Si fa 
dos anys les abundants pluges no 
ens van deixar fer la nostra ruta, 
a causa de la pujada de les aigües 
del riu, aquest cop ho vam passat 
d’allò més bé fent equilibris sobres 
les pedres o travessant les fredes 
aigües amb calçat de goma. 

L’autocar ens va deixar molt a 
prop de Sadernes, on vam comen-
çar la caminada tot travessant la 
riera de Sant Aniol, atractiu prin-
cipal del camí. Arribem al pont de 
Valentí, seguim per un corriol que 
voreja la riera i un cop a la resclosa 
de Gomarell esmorzem, abans de 
començar la pujada que ens ha de 
dur al salt de la Núvia, per un camí 
pedregós però que ens fa gaudir 
cada cop més de les vistes de la 
vall. Al salt de la Núvia les vistes 
són impressionats i seguim un cor-
riol fins al salt del Brull, on l’aigua 
ens regala un magnífic espectacle, 

i baixem a Sant Aniol. L’església 
de Sant Aniol d’Aguja (o d’Uja) a 
l’alta edat mitjana havia estat seu 
d’un monestir benedictí del mateix 
nom i més tard d’una parròquia i 
d’un santuari. L’associació d’Amics 
de Sant Aniol d’Aguja té com a ob-
jectiu reconstruir l’edifici pujant el 
material necessari de manera eco-
lògica, sense contaminar el medi 
ambient. Per un divertit pont pen-
jat travessem la riera, i més enda-
vant, per les pedres o amb els peus 

a l’aigua, tornem a casa després de 
gaudir d’una excursió magnífica 
que volem agrair als nostres vocals 
Cayo Alonso i Pere Bartrolí, amb la 
col·laboració de Francesc i Hipólito.

La propera sortida serà els dies 
22 i 23 de juny al llac d’Ayous i pic 
des Moines (França). Recordem als 
amics inscrits a aquesta sortida que 
el dijous abans hi haurà una reunió 
a la seu de la colla.

F. Cullerés - Foto: J. Abad

Caminada a Montserrat de treballadors de 
Grafopack
EXCURSIONISME

Per segon any consecutiu, el diu-
menge 26 de maig, un grup de 

treballadors de l’empresa d’arts 
gràfiques Grafopack va fer la 
caminada des de l’empresa fins a 
Montserrat.  

Nou treballadors ben trempats 
ens vàrem aixecar a les 3 de la ma-
tinada, vam fer un cafè per treure 
la son i ens vam posar en marxa.

Cap a les 6 h ja érem a Can 
Massana, on vàrem fer una parada 
per esmorzar i agafar forces per 
continuar. Tot seguit vam enfilar 
el GR-172 i ja no el vam deixar fins 
arribar a les escales de Sant Jeroni, 
on vam començar a baixar. A les 10 
h del matí arribàvem al monestir 

després de gairebé 6 hores de ca-
minar, gaudint del paisatge i de la 
bona companyia de tots plegats.

Tot sigui dit, també un parell 
de companys ens van venir a bus-
car amb els seus cotxes i ens van 
portar fins a Castellolí, on vam fer 
un vermut. Unes cerveses i un pa-

rell de porrons de vi van acompa-
nyar unes tapes i uns entrepans de 
botifarres.

Passat el migdia, tots cap a ca-
sa, cansats però contents i a espe-
rar l’any vinent, a veure si s’afegei-
xen més companys.

Salut i quilòmetres.

Una participada caminada 
descobreix el passat miner 
de Calaf i de Calonge de 
Segarra

EXCURSIONISME

Una seixantena de persones van 
prendre part aquest diumen-

ge a la 2a edició de la caminada 
amb torna per les antigues mines 
de Calaf i de Calonge de Segarra. 
De nou sota el guiatge d’Antonino 
Mestres i amb explicacions de Pere 
Tardà, els participants van poder 
gaudir d’aquesta ruta, que feia un 
curiós repàs històric per la història 
minera de la zona. Els visitants van 
veure l’interior d’algunes antigues 

mines, i van poder conèixer quines 
eines s’hi empraven i apropar-se 
així a les dures condicions laborals 
dels treballadors. Aquesta era la 
segona vegada que s’organitzava 
aquesta ruta; la primera vegada 
la pluja va obligar a escurçar-ne el 
recorregut i es va creure interessant 
repetir-la, per tal que més gent 
pogués participar-hi. Les caminades 
amb torna les organitzen la regi-
doria d’Esports de l’Ajuntament de 
Calaf i Antonino Mestres.

Laura Orgué trenca rècords
CURSA DE MUNTANYA

Segona prova el calendari de la 
Copa d’Espanya de Quilòmetre 

Vertical que se celebrava diumen-
ge als Pics d’Europa. La igualadi-
na Laura Orgué es va imposar al 
podi després de trencar els rècords 
d’aquesta prova càntabra.

Els pronòstics ja donaven Or-
gué com a favorita després d’ha-
ver-se imposat a la Cara Amon; a la 
prova Kilómetro Fuente De l’espor-
tista igualadina es va imposar amb 
un temps de 45’30’’. 

La propera cursa d’aques-
ta Copa d’Espanya serà la prova 
Ribagorça  romànica que se cele-
brarà a finals de juny. Recordar 
que Laura Orgué ostenta també 

el títol de Campiona del món de 
l’especialitat.

Marco Jubes arrasa al 
Campionat de Catalunya

ESCALADA EN BLOC

Aquest passat dissabte 8 de 
juny es va disputar a Ingravita, 

la 2a prova de la Copa Catalana 
d’escalada en bloc i campionat de 
Catalunya.

Amb un gran èxit de participa-
ció i de públic durant tot el dia, els 
competidors van poder escalar a la 
sala nova del rocòdrom igualadí on 
hi havia les classificacions, i al “bo-
let” de la planta baixa on hi havia 
les finals de cada categoria.

Uns recorreguts immillora-
bles, gràcies als equipadors de la 

FEEC Helena Alemán i Fèlix Obra-
dó, van ser les que van servir per a 
posar a prova la destresa i la força 
dels participants, vies, que es que-
daran muntades perquè els usuaris 
del rocòdrom les puguin gaudir.

Va haver-hi 61 inscrits, entre 
els quals escaladors de renom com 
Marco Jubes, Marieta Cartró, Sara 
Aicart, Tino Lois i Pol Roca.

Va ser en les finals on vam 
poder veure l’escalador veneçolà 
Marco Jubes gairebé flotant pels 
blocs més complicats on la resta de 
participants els costava de moure’s.
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MOTOR Joan Vidal

Renovació constant 
Toyota RAV4 150 AWD Advance

Un dels models més emblemà-
tics de la marca japonesa ha 

renovat la tercera generació, pre-
sent des de 2006, amb uns lleu-
gers retocs en el 2010 i 2011. Ara 
és més estilitzat, fins al punt de 
créixer fins als 4’57 m (205 mm 
més que abans), guanya també en 
amplada amb 1’84 m (+ 30 mm) i 
és un xic més baix (1’66 m). Una 
aposta molt clara per un disseny 
molt més modern per mantenir-
se entre una munió d’adversaris 
on els SUV urbans compacte fan 
furor. 

Clar que Toyota juga amb 
avantatge, perquè des de 1994, 
que va aparèixer la primera gene-
ració, l’han anat polint fins aques-
ta quarta fornada que guanya en 
espai interior, maleter i, sobretot, 
en confort de marxa. 

La nova gamma mecànica cons-
ta de 3 variants: una de gasolina i 
dos dièsel, en els quals s’ha acon-
seguit reduir un 11% les emissi-
ons de CO2. Primer de tot tenim el 
conegut gasolina 2.0 de 151 CV, i 
pel que fa als dièsel s’ha incorpo-
rat un nou motor dièsel 2.0 litres 
de 124 CV que va associat a una 
transmissió manual de sis velocitats 
i tracció davantera. En els dos més 
potents de cada combustible tam-
bé es pot muntar la caixa automà-
tica de variador continu Multidrive 
o Autodrive de 6 velocitats i que 
sempre va associada amb la tracció 
total AWD. Preus: entre 25.990 i 
38.590 euros. Crec que per acabar-
ho d’arrodonir, i tenint en compte 
que Toyota és una marca pionera 
en muntar la tecnologia híbrida en 
els seus models, potser no tarda-
rem gaires anys a veure un RAV4 
hybrid.

Con deia abans, el canvi d’imat-
ge és evident, amb una graella 
inferior Under Priority que pren 
força i protagonisme el concepte 
Keen Look. Ara ja porta llum di-
ürna i pel darrere s’ha substituït 
l’obertura lateral de la porta per la 
vertical, i també desapareix la roda 
de recanvi a la vista.

Per dins trobo molt millorats 
els materials, més versatilitat inte-
rior per gaudir-ne els cinc ocupants 
i un refinament en els elements 
d’equipament de sèrie que el situ-
en entre els millors Premium de la 
seva categoria: climatitzador auto-
màtic, càmera de visió al darrere, 
Uport USB, sensors de pluja i llum, 
control d’arrencada en pendent o 
les opcions de fars de xènon, llan-
tes de 18”, obertura elèctrica de 
la porta posterior o l’avisador de 
canvi de carril involuntari. La ve-
ritat és que sempre he tingut una 
agradable sensació d’espai.

Per carretera el RAV4 continua 
sent molt confortable. Potser en 
aquesta quarta generació més en-
cara. I per camins, la tracció total 
afavoreix una conducció fàcil de 
portar. El que també m’ha sorprès 
gratament és la comoditat en 
aquest terreny, amb un equilibri 
entre la baixa sonoritat i les sus-
pensions que són una joia. Si pen-
sem en que la principal utilització 
del RAV4 és per asfalt, principal-
ment en trajectes urbans i interur-
bans i per les escapades per camins 
en els moments d’oci, torna a ser 
una referència en agilitat. 

Cilindrada: 2.231 cc / Potèn-
cia: 150 cv / Acceleració 0 a 100 
km/h: 9,6 segons / Consum mitjà: 
5,7 litres/100km / Pes: 1.605 kg. / 
Preu: 29.990 euros. 

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

Marc Seuba guanya a Andorra

Ramon Figueras, campió de Catalunya de 
descens

Campionat de Catalunya de Trial 4x4 a Seva, 
Bargalló primer

16 corredors de l’OTB al Campionat Anbaso XC

MOTOR

A Xavier Bargalló i Alfons Mar-
garit, equip del Moto Club 

Igualada, els hi va valer la sego-
na posició aconseguida al trial 
4x4 de Seva, per situar-se primers 
del Campionat Català del Grup 
B, grup reservat per els vehicles 
preparats, i aconseguir així ser els 
guanyadors virtuals de tot l’estiu. 
Bargalló, amb el seu Land Rover 
Defender 90, va finalitzar  amb 
un cartró de 45 punts, empatat 
per això amb Sebastià Mas, ter-
cer classificat amb Range Rover 
V8, obtenint però la majoria de 
“zeros” entre les 12 zones dispu-
tades a favor del de Capellades. 

El primer classificat a Seva va ser 
el veterà Agustí Ros i el seu Mer-
cedes G amb 25 punts de pena-
lització.

La general doncs la domina 
Bargalló amb 43 punts, seguit de 
Sebastià Mas i Agustí Ros empatats 
a 41 punts. 

La propera cita del Campionat 
Català tindrà lloc el proper 1 de 
setembre a Hostalets de Balenyà.

Dintre del període de descans 
estival aquesta parella no para... i 
continuarà la seva activitat partici-
pant a la Copa TT x-trem d’Andorra 
amb un preparadíssim Nissan Patrol 
GR, i a més tenen ja confirmada la 
participació a la Challenge x-trem, 
una prova internacional extrema 
de 4x4 de 4 dies de durada, com a 
colofó final.

Enric Ruiz, Moto Club Igualada

Bargalló i Margarit sortejant una de 
les complicades zones.
Foto: Grup 4x4 d’Osona

BIKETRIAL

Diumenge passat, dia 9 de 
juny, a Arinsal (Andorra) es 

va celebrar la prova puntuable 
per al Campionat d’Espanya i de 
Catalunya de Biketrial 2013. 

Es tracta d’una competició que 
normalment, a causa del terreny 
andorrà, presenta dificultats, a 
les quals s’hi van afegir les baixes 
temperatures i la pluja caiguda el 
dissabte i durant tot el dia de la 
prova. El terreny relliscós no per-
metia ni la més mínima errada, pe-
rò malgrat les dificultats, el pilot 
odenenc del Moto Club Igualada, 
Marc Seuba Romeu, es va mostrar 
satisfet per haver aconseguint clas-
sificar-se en 1a posició a la catego-
ria Mínime. 

Amb aquesta nova victòria el 
Marc encapçala el Campionat de 
Catalunya i ha estat seleccionat 
directament per participar al Cam-

pionat d’Europa i al Campionat del 
Món amb la selecció catalana de 
Biketrial.

www.trialseuba.com 

BTT

El cap de setmana de l’1 i 2 de 
juny, la localitat de Gausac (Vall 

d’Aran) va acollir el Campionat de 
Catalunya de descens, en el mag-
nífic racó conegut com “Plan Bata-
ller”, en un recorregut de 600 m de 
desnivell i 2,5 km de distància on 
la pluja i el fang van ser uns dels 
grans protagonistes durant tot el 
cap de setmana, però l’emoció del 
descens combinada amb els canvis 
de traçat, degut a la precipitació, 
van afegir un punt de dificultat a 
la prova que molts “raiders” van 
haver se solucionar amb petites i 
improvisades reparacions i canvis 
de pneumàtics.

Els raiders igualadins van fer 
una molt bona cursa tot i els pro-

blemes mecànics que va patir Toni 
Dalmau (At. Sta. Coloma Sec. Ci-
clisme) va baixar amb un temps 
de 6.05.134, Toni Prat (Moto Club 
Igualada) va fer un temps de 
6.43.80; destacar que era l’únic rai-
der màster 50 que es va atrevir a 
disputar el campionat amb aques-

tes condicions meteorològiques, 
per últim el raider Ramon Figue-
ras (Moto Club Igualada – Dife-
rent Bike) es proclamava Campió 
de Catalunya màster 40 amb un 
temps de 5.40.01 renovant el títol 
per segon any consecutiu.

BTT

Aquest passat diumenge es va 
disputar la segona prova del 

Campionat Anbaso XC a Avinyó, 
en un circuit que es diferenciava 
per la seva alta exigència tècnica i 
la duresa dels 40 km de senders i 
trialeres infinites a recórrer.

L’equip Òdena - Tomàs Bellès 
hi va fer acte de presència amb 16 
corredors a línia de sortida.

En Jaju va realitzar una molt 
bona tàctica anant de menys a més 
en un circuit en el què els quilò-
metres anaven passant factura, 
quedant el 4rt general. Més en-
rere entrava el David Pallarès en 
9a posició i a poc el quartet per 
excel·lència, entraven tots junts en 
les posicions del 13 al 16 per ordre 

de Josep Enric Farriol, Raúl Rubio, 
Cristian González i Enric Forn, fent 
un gran treball d’equip. El Jaume 
Tort era el 42è, en Carlos Gonzàlez 
el 44è, David Verdaguer el 51è, 
Jose Mallen, que el seu cap no el 
deixa rendir al 100%, va ser el 59è, 
el cadet Toni Fernandez era el 101, 
la fèmina Penélope Verdaguer va 
entrar la 111 junt amb Jerónimo 
Alonso que feia el 112, en Serafí 
Pérez el 114, i en Tapiolas el 116. 
La fèmina elit Meritxell Obradors 
va retirar-se al km 30 quant dispu-
tava la 3era posició, degut a una 
inoportuna avaria al canvi.

La propera cita del Campionat 
Anbaso XC serà el 30 de juny a la 
clàssica de Sant Pere Sallavinera.

Jose Mallen
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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

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
col 38442

Dra Bàrbara Delàs
col 34783

 
Oftalmologia general. 

Cirurgia refractiva:
miopia, astigmatisme i hipermetropia. 

Cirurgia de cataractes i glaucoma. 
Cirurgia de retina-vitri. Diabetes. 

Oftalmologia pediàtrica.

CENTRE
D’OFTALMOLOGIA

D’IGUALADA

●  Serveis d’atenció 
domiciliària

● Acompanyaments
● Serveis a domicili
● Servei de nit hospitalari

SERVEIS 24 h DIÀRIES IGUALADA I COMARCA I SERVEI DE COTXE

626 942 593 
lataronja3@hotmail.com - C/ Gessamí, 3  - IGUALADA  - lataronja.cat

la taronja, els preus més econòmics!

SALUT

1a Divisió Territorial grup 4: FS Montbui 5 - PB La Palma 5
Un empat per acabar la temporada 
FUTBOL SALA

El partit es va iniciar amb clar 
domini local mentre que l’equip 

de La Palma, tancat a mitja pista, 
desfeia qualsevol perill i esperava 
a sortir al contraatac, i seria així 
com aconseguia avançar-se 0-1 al 
minut 6, però un minut més tard 
Alberto empatava al culminar una 
bona jugada. Poc després els grocs 
s’avançaven amb el 2 a 1, gol de 
Toni en finalitzar una bona passa-
da d’un company. Llavors els visi-
tants van passar a pressionar a tota 
la pista, recuperant la pilota molt 
ràpid i sortint amb porter juga-
dor, fet que va sorprendre els local, 
però tot i així els del Baix Llobregat 
només creaven perill amb llança-
ments llunyans que topaven amb 
les bones aturades de Fran, mentre 
els grocs esperaven per sortir al 
contraatac, però la manca d’encert 
de cara a porteria evità ampliar 

l’avantatge abans del descans. 
La segona meitat va començar 

amb el Montbui pressionant fort i 
aviat va ampliar l’avantatge amb 
el 3 a 1, gol de Jose després d’una 
pèrdua de pilota a mitja pista i d’en-
carar porteria tot sol. El partit no 
va canviar de dinàmica i un llança-
ment llunyà de La Palma tornava a 
retallar diferències (3-2), però en la 
següent jugada Alberto feia el 4 a 
2 al culminar una bona passada de 
David després d’un contraatac. El 
partit va elevar el nivell de tensió, 
amb entrades més dures i un arbi-
tratge sense criteri que van aprofitar 
els visitants per marcar el 4-3, però 
una pèrdua de pilota l’aprofitava 
Oli des de la seva pista per marcar 
a plaer el 5 a 3. A pocs minuts del 
final els visitants tornaven a reduir 
diferències (5-4) amb un xut des de 
fora l’àrea, però l’àrbitre encara va 
tenir temps de ser protagonista en 

expulsar David al veure la segona 
targeta groga després d’una falta 
molt rigorosa a mitja pista. Els grocs, 
amb cinc faltes, veien com La Palma 
aprofitava el llançament de deu me-
tres per marcar el definitiu gol de 
l’empat a 5 gols. 

Alineació: Ricard, Amadeu, Ja-
vi, Alberto (2), Oli (1) --cinc inicial-
-, Toni (1), Jose (1), Carlos, David, 
Fran i Chechu.

Amb aquest empat el FS 
Montbui suma 49 punts i finalitza 
la lliga en una meritòria tercera 
posició, amb 15 victòries, 4 empats 
i 5 derrotes. Amb 108 gols a favor i 
84 en contra. 

Resultats de la base del 
Futbol Sala Montbui

Juvenil A: FS Montbui 6 - FS 
Sagarra 3

Juvenil  B :  FS Navàs -  FS 
Montbui: suspès

Inscripcions de les 24 hores del 7è. Memorial 
Ramon Sans Guix
FUTBOL SALA

Els dies 5 i 6 de juliol tindrà lloc 
la 35a edició de les 24 hores de 

Futbol Sala Capellades, 7è. Memo-
rial Ramon Sans Guix, organitzades 

pel Club de Futbol Sala Capellades, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment i Megafonies Vallbona i l’es-
ponsorització de l’empresa Ondu-
lados Carme.

El preu de la inscripció és de 
150 euros equip, aigua inclosa. Els 
interessats, amb places limitades, 
poden trucar al Juanito Ramos al 
606930423.

La UE Calaf clou la 
temporada amb un dinar de 
germanor

FUTBOL

Aquest diumenge la Unió Espor-
tiva Calaf va celebrar la seva 

festa de fi de temporada, una 
diada de caràcter familiar que va 
comptar amb la participació de 150 
persones. La pluja va obligar a tras-
lladar l’espai del dinar del camp de 
futbol de Les Garrigues cap al poli-
esportiu. De totes maneres, des-
prés de l’àpat la festa va continuar 
al camp de futbol, lloc on va tenir 
lloc el berenar. En el transcurs de 
l’acte la Junta va lliurar a cada un 
dels equips un obsequi de reconei-

xement per l’esforç de jugadors i 
entrenadors. Per la seva banda, el 
regidor d’Esports de l’Ajuntament, 
Josep Manel Navarro, va felicitar la 
Unió Esportiva Calaf per la present 
temporada, i va animar-los a treba-
llar per la continuïtat dels equips -
-que permeti disposar en tempora-
des futures de les categories cadet 
i juvenil. Navarro també va agrair 
l’esforç de la Junta, la feina de la 
qual és bàsica per al bon funciona-
ment de l’entitat, i va encoratjar 
els més joves a implicar-s’hi.
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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

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

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. 2a.
Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

DR. PERE BRESCÓ
DRA. MARIA DEGOLLADA -  DRA. NÚRIA PAGÈS

TOCOGINECÒLEGS

* Prenatal * Pre i postmenopausa * Patologia mamària
* Planifi cació familiar * Incontinència urinària * Ecografi es
* Esterilitat * Cirurgia Laparoscòpica

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

Tarifa jove menors de 25 anys

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

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Salvador Sibina
Psicòleg Clínic

Visites en hores concertades
93 804 25 91

617 32 39 89              607 97 98 93
Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

SALUT

Copa Catalunya: 
UE Atlètic Prat 0 - CF Igualada femení 2
I dissabte, futbol de 
Superlliga a Les Comes
FUTBOL

L’Igualada femení ha mostrat la 
seva millor versió en els vuitens 

de final de la Copa Catalunya i 
està a punt per a rebre dissabte 
vinent el Levante Las Planas de 
Superlliga a Les Comes.

L’expedició igualadina viat-
java amb només 11 jugadores al 
sempre difícil camp d’El Prat de 
Llobregat, però les noies de San-
ti Ramos i Paco Pablos responien 
amb serietat i, des de la primera 
fins l’última han estat a l’alçada 
del partit.

Si bé el domini del partit va 
correspondre gairebé tota l’estona 
a les de l’Anoia, les locals jugaven 
refiant-se de l’avantatge de tenir 
fins a tres davanteres molt ràpides 
i ofensives, buscant en el contra-
cop sorprendre la defensa i la por-
tera igualadines. No van poder. 

Van jugar pel CFI: Noelia 
García (portera), Elena Alert, Janet 
Mendoza, Carla Navarro, Esther 
Soler, Núria Miquel, Jèssica Pablos, 
Míriam Solies, Ainoa Carrillo, Judit 
Pablos i Marina Salanova. Entrena-
dors: Santi Ramos i Paco Pablos.

Dissabte a 2/4 de 7 de la tar-
da, el Levante Las Planas que mi-

lita a Superlliga femenina, visitarà 
l’Igualada a Les Comes. Malgrat 
que les possibilitats de les igua-
ladines de passar ronda es veuen 
molt minvades, serà una bona oca-
sió per veure futbol femení de pri-
mer nivell.

La Judit, autora dels dos gols del 
partit.

Copa Catalunya: CE Carme 0 - UD San Mauro 4
El Sant Maure passa ronda
FUTBOL

Eliminatòria a partit únic i que 
supera l’equip montbuienc de 

la UD San Mauro; destacar el mal 
paper de l’àrbitre que va expulsar 
del camp un jugador montbuienc i 
dos locals, així com al segon entre-
nador de l’equip visitant, a més de 
suspendre el partit al minut 75.

El partit es va posar de cara 
a l’equip visitant ja al minut 16 
d’iniciar-se el joc. Vindria l’expulsió 
de Calvo al minut 41 i després del 
descans, només iniciar-se el joc se-
ria un jugador del Carme el doble-
ment amonestat i obligat a deixar 
el terreny de joc. L’equip veuria 

com cinc minuts més tard un al-
tre jugador era expulsat per doble 
groga, i com l’equip visitant mar-
cava de penal xiulat sobre Aitor. 
Seguidament un altre penal sobre 
Aitor que no s’acaba convertint en 
gol, i encara un tercer també sobre 
Aitor que no és  xiulat i per protes-
tar s’expulsa el segon entrenador 
maurista.

El tercer gol dels montbuiencs 
vindria de Mili Andreu que cul-
minava el bon partit realitzat; el 
quart al minut 70 el signava de 
nou Aitor.

Quan els grocs es disposaven a 
fer canvis a la baqueta, el col·legiat 

té un estira i arronsa amb algú de 
la banqueta local, i sense més, aga-
fa la bola i suspèn el partit.

Els homes de Paquito, de la UD 
San Mauro, doncs, continuen en-
davant a la Copa Catalunya.

Van jugar per la UD San Mau-
ro: David García, Cristian Castaño, 
Carlos Martínez, Sergio Torres, Xavi 
Nieto, Carlos Marimón, Joan Sali-
nas, Pedro Calvo, Aitor Martínez, 
Mili Andreu, Oscar Simón, Carlos 
Manzano, Sergio Pérez, Alex Lla-
nas i Carlos Sosa.

Paco Díaz

Campions de lliga!
FUTBOL

El diumenge 2 de juny, l’equip 
Juvenil de l’Agrupació Esporti-

va Piera, entrenat per Pepe Gea i 
acompanyat d’un nombrós grup 
d’aficionats, va disputar l’últim 
partit de la temporada 2012-13 
al camp de l’Hortonenc, a Sant 
Llorenç d’Hortons. Els Juvenils van 
guanyar el rival per un contundent 
0-12 i es va proclamar campió de 
Lliga de la categoria Juvenil divisió 
21. L’equip va veure així acomplert 
el somni de l’ascens a 1a divisió, 
tot un èxit esportiu i pel qual cal 

felicitar l’equip format per: Raúl 
Almeida, José Alberto Blanca, Enoc 
Bouza, Xavier Cucurell, Robert 
Esteve, Pol Gericó, Omar Giovani 
Vinadé, Anton Haynar, Yassine Kar-
ban, Thomas Kiss, Daniel Quiles, 

Sergi Remesal, Aleix Ribas, Carles 
Rodriguez, Adrià Roig, Victor 
Rubio, Marc Sarrà, Faissal Tahri, 
Jose Miguel Tudela. Entrenador: 
Pepe Gea i Delegat: Jose Antonio 
Blanca.
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HOTEL 
ROBERT

OBERT 
TOTS ELS DIES
SOPARS A LA 

TERRASSA

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

info@hotel-robert.com
LA POBLA DE CLARAMUNT

Carns a la brasa 
Menjars casolans 

Menú diari
Menú especial 

dissabtes i diumenges
amb cava 14,50 euros

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

SANT MARTÍ DE TOUS

Diumenge 16 
ball amb  
EL PEP

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

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

OFERTA DEL MES
GRANISSADORA de 6 litres 

790 €
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

RESTAURANT CAL MAGINET de FILLOLRESTAURANT CAL MAGINET de FILLOL
MENÚS des de 10 fi ns a 20 10 fi ns a 20 €€
a triar segons gust i butxacagust i butxaca

Tels.:Tels.:
977 880 017977 880 017
608 083 009608 083 009
937 446 063937 446 063

Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat

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. 93 808 00 05
Mòbil 659 99 72 97

Ctra. de Valls, Km. 52’5
STA. M. DE MIRALLES
www.facebook.com/calescola

* CUINA DE  PAGÈS I ACTUAL
* MENÚS PER A 
CELEBRACIONS

* MENJADOR PRIVAT

OBERT CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS

Juliol i agost atendrem per encàrrecJuliol i agost atendrem per encàrrec
Reserva la teva taula!!!Reserva la teva taula!!!

Campionat de vòlei sorra, 
també a Vilanova
VOLEIBOL

L’Agrupació Cultural i Recreativa 
de Vilanova del Camí ha orga-

nitzat per aquest estiu un campi-
onat de Vòlei Sorra. Després de 17 
anys que no es feia al municipi, la 
cita esportiva s’ha programat pels 
dies 19, 20 i 21 de juliol. Des de 
l’entitat, el president Manel Ocaña 
i el vicepresident David Roig han 
fet la presentació de l’esdeveni-
ment i han animat a l’afecció a 
participar d’aquesta cita esportiva 
i lúdica. 

Segons expliquen des de 
l’agrupació, les dates triades s’han 
valorat molt i finalment s’han de-
cidit aquestes per no solapar-se 
amb altres tornejos de vòlei sorra 
que es fan a la comarca, com el de 
Vallbona, Igualada, Capellades o 
Piera. David Roig, espera que els 
afeccionats s’apuntin al torneig de 
Vilanova tot seguint la ruta que ja 
fan per la comarca.

Hi haurà categories masculina, 
femenina i mixta en dues moda-
litats d’equips: 2x2 i 4x4 (aquesta 
darrera amb la possibilitat d’ins-
criure fins a 6 persones). El preu 
de la inscripció és de 20 i 40 euros, 
respectivament. A cada categoria 

es podran inscriure com a màxim 
16 equips. Cada participant rebrà 
una samarreta i un regal sorpresa. 

Les inscripcions es poden fer 
fins el 9 de juliol, a través de la pà-
gina web http://voleisorravilanova.
blogspot.com i de forma presencial 
als establiments El Gusi dulce (C/ 
Major, 109) i Perruqueria Montse 
Oliva (C/ Antonio Machado, 29). 
A través de la pàgina web, l’enti-
tat també convida a participar a 
tothom qui vulgui col·laborar en 
l’organització del torneig, fent de 
voluntari. 

Igualada va acollir la gran festa de l’hoquei 
línia català
HOQUEI LÍNIA

Dissabte passat van tenir lloc a 
Igualada diversos esdeveni-

ments, com ara tecnificació per a 
les categories inferiors i la Copa 
Federació en categoria sènior, mas-
culí i femení.

Totes les activitats paral·leles 
a la Copa es van jugar al pavelló 
polivalent de les Comes, que va te-
nir una gran afluència de jugadors 
de categories inferiors, i dels seus 
pares, que després de l’activitat 
van aprofitar per anar a visitar les 
botigues del Rec 07.

Al pavelló d’hoquei es va dis-
putar la Copa, que va ser molt es-
pecial per als jugadors igualadins, 
ja que després d’una temporada 
grisa van veure l’oportunitat de 
reivindicar-se i lluir les seves habi-
litats.

En el primer partit de quarts 
es van enfrontar al Premià, un vell 
conegut amb qui han tingut grans 
tardes i vespres de bon hoquei, i 
aquest partit no va decebre a nin-
gú, amb un resultat final de 7-5 
favorable als igualadins.

Al partit de semifinals els locals 
es veurien les cares amb els juga-
dors de l’HCR Cent Patins B, cone-

guts també de la lliga a qui no van 
poder superar; en aquest partit de 
Copa es va donar el tomb a la trui-
ta i els igualadins es van prendre la 
revenja, imposant-se per un desta-
cat 6-3 que els col·locava a la final 
a disputar amb l’altre equip del 
Cent Patins, un dels millors d’Euro-
pa, i que es va proclamar campió 
després de vèncer l’Igualada per 13 
gols a 5.

El lliurament de premis poste-
rior va ser molt emotiu, ja que els 
igualadins aconseguien una gran 
fita, arribar a la gran final, elimi-

nant a grans equips i donant un 
gran espectacle, la propera tempo-
rada es preveu molt bonica, ja que 
a part de disputar la lliga Catalana 
jugarà la lliga plata espanyola, on 
esperem fer un gran paper.

Van jugar per l’IHL: Miquel Ra-
bell, Jordi Marimon, Xavi Álvarez, 
Jaume Doncel (C), Nil Domènech, 
Samuel Ferrera, David López, Toni 
Marcet, Albert Muntadas, Hèctor 
Rodríguez, Marc Torrents i Marc 
Valls.

Josep Anton Ropero



31CINEMA13 de juny de 2013

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ KURSAL 1
Resacón 3. USA, 2013. Comèdia. Direcció: Todd Phillips. Intèr-
prets: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifi anakis, Justin Bar-
tha. El grup d’amics comencen a portar una vida “normal”; no-
més Alan continua insatisfet; després d’una crisi personal veu 
que ha de buscar ajuda, i qui millor que els seus tres amics. 
Un cop tots junts, qualsevol cosa pot passar... MAJORS DE 16 
ANYS.
Dies 14, 18, 19 i 20 a les 6:15, 8:15 i 10:30.
Dies 15 i 16 a les 4:15, 6:15, 8:15 i 10:30.

■ KURSAL 2
Fill de Caín. Espanya, 2013. Thriller. Direcció: Jesús Monllaó Pla-
na. Intèrprets: José Coronado, Julio Manrique, Maria Molins, 
Jack Taylor, David Solans, Mercè Rovira, Abril García, Helena 
de la Torre. Nico Albert és un adolescent de caràcter peculiar, 
intel·ligència excepcional i una única obsessió: els escacs. Carlos 
i Coral, preocupats per l’estranya actitud del seu fi ll, decideixen 
contractar el psicòleg infantil. A través de la teràpia i de l’afi ció 
comuna als escacs. Descobrir la veritable raó d’aquesta hostili-
tat vers el pare serà l’única opció per evitar que l’essència del 
mal acabi dominant les seves vides. MAJORS DE 16 ANYS.
Dies 14, 18, 19 i 20 a les 6:00, 8:00 i 10:30.
Dies 15 i 16 a les 4:00, 6:00, 8:00 i 10:30.

■ KURSAL 3
Fast&Furious 6. USA, 2013. Acció. Direcció: Justin Lin. Intèrprets: 
Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Luke Evans, Michelle 
Rodriguez, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Elsa Pataky. 
Des que Dom i Brian van destruir l’imperi d’un mafi ós apoder-
ant-se de milions de dòlars, el grup segueix dispers. Hobbs però 
vol tornar a reunir l’equip per intervenir una banda de letals 
conductors mercenaris. MAJORS DE 16 ANYS.
Dies 14, 15, 16, 18, 19 i 20 a les 5:30, 8:00 i 10:30

■ CASAL DE TOUS
Bárbara. Alemanya, 2012. Drama. Direcció: Christian Petzold. 
Intèrprets: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Chris-
tina Hecke. L’acció se situa l’any 1980 a la Rep. Democràtica 
d’Alemanya; Bàrbara és destinada, com a càstig, a un petit po-
ble on exercirà com a pediatra. Res li importa d’aquell lloc d’on 
n’espera fugir ben aviat. Però creuar-se amb André li acabarà 
fent perdre el control dels seus plans. MAJORS 7 ANYS.
Diumenge 16 a les 6 de la tarda.

La vida de Pi. USA, 2012. Drama. Direcció: Ang Lee. Intèrprets: 
Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Gérard Depardieu, Rafe Spall, 
Adil Hussain. Pi Patel és un jove indú, fi ll del propietari d’un 
zoo. La seva família decideix d’anar a Canadà però una tem-
pesta porta a la deriva el vaixell en què viatge. Pi aconsegueix 
salvar-se en pujar a una barcassa que trobarà ja “ocupada” per 
un tigre de Bengala; el jove intentarà domar-lo per tal de poder 
sobreviure. MAJORS DE 7 ANYS.
Diumenge 16 a ¾ de 8 de la tarda.

L’hipnotitzador
Trance de Danny Boyle

Nova cabriola narrativa del direc-
tor de Trainspotting,Danny 

Boyle, que juga amb la fragmen-
tació i el desordre per explicar una 
història força simple que encaixaria 
en els paràmetres del cinema negre 
en la prestatgeria d’atracaments 
imperfectes. No sé si hem perdut el 
nord, però el que sí s’ha perdut és 
la linealitat cronològica a l’hora de 
contar els thrillers actuals. Així ens 
trobem que els directors més crida-
ners del moment es veuen obligats 
a marejar la perdiu, a embolicar la 
troca, a enredar l’espectador amb 
rebrecs i prestidigitacions de tota 
mena per sorprendre, una mica 
més si cap, un espectador avesat a 
desxifrar tota mena de jeroglífics 
temporals. Hi ha històries expli-
cades del dret i del revés, de dalt 
a baix, de dins a fora, de pe a pa, 
d’aquí cap allà i, la que ens ocupa, 
també va en totes direccions, com 
un relat en abisme que va obrint 
portes i finestres tot multiplicant 
els camins a seguir per perdre’s 
més fàcilment.

La trama criminal explica com 
el jove Simon (James McAvoy), em-
pleat en una casa de subhastes, 
es confabula amb uns atracadors 
d’obres d’art per robar el quadre 
de Goya, Les bruixes en l’aire. Però 
durant l’assalt Simon es salta el 
guió i aleshores rep un fort cop 
al cap del líder dels lladres, Frank 
(Vincent Cassel) i això fa que perdi 
la memòria. Aquest estat amnèsic 
fa que Simon oblidi on ha amagat 
la preuada tela posant dels nervis 
als lladres que estan disposats a 
matar-lo. Per desencallar aquest 
atzucac, tiraran de beta d’una doc-
tora especialitzada en hipnosis que 
els ajudarà a omplir les llacunes de 
memòria que pateix aquest per-
sonatge amnèsic digne de figu-
rar al costat d’il·lustres despistats 
amb cervells desmuntats, com ara 
el protagonista de Memento, de 
Christopher Nolan.

Per la meva part haig de dir 
que aquests mosaics de peces tren-
cades ja no em treuen la son per-
què la capacitat de xoc s’esvaeix 

en cada rebrec que em fan, enca-
ra que haig de confessar que fi-
nalment m’enxampa el caràcter 
lisèrgic de les imatges confuses i 
insegures de Boyle que cerca una 
mena d’estat en trànsit en l’espec-
tador-pacient. Això és produeix 
per la profusió en alguns moments 
de plans que juguen amb reflexos, 
miralls i vidrieres que afavoreixen 
perspectives obliqües amb rostres 
qüestionats, així com la presència 
d’algunes vistes nocturnes de nu-
sos viaris virats en vermell, perfecta 
metàfora visual del laberint per on 
ens porta la pel·lícula. Al final ens 
queden alguns fascinats instants 
enmig d’un relat desconstruït que 
gira sobre els inextricables racons 
de la ment escorcollats per una 
hipnotista detectivesca llicenciada 
a El gabinet del doctor Caligari. 

Joan Millaret Valls

Els Cinemes Girona de Barcelona acullen el 
1r Festival de Cinema Alemany
Demà divendres dia 14 de juny 

arrenca la 1a edició del Festi-
val de Cinema Alemany als Cine-
mes Girona de Barcelona, amb la 
projecció del film inaugural Costa 
Esperanza / Wirwolltenaufs Meer 
del director debutant Toke Constan-
tin Hebbeln. Es tracta d’un film que 
s’endinsa en el passat recent ale-
many, quan als anys vuitanta i sota 
el règim comunista de la RDA dos 
amics que treballen al port de Ros-
tock pensen sortir del país enrolant-
se en un vaixell. En un format de 
thriller polític i d’espionatge ambi-
entat abans de la caiguda del mur 
de Berlín i de la consegüent reuni-
ficació alemanya, els dos companys 
hauran de provar la seva fidelitat al 
govern mentre  els serveis secrets de 
la Stasi s’encarreguen de validar les 
seves confessions.

Entre altres pel·lícules selecci-
onades trobem la primera de Pola 
Beck, Nuevos horizontes / Am Him-
mer der Tag sobre el món d’una 
generació adolescent que es mou 
entre la despreocupació del pas-
sat i un futur que ara es presenta 
absolutament incert. O retrobem 
un dels èxits del cinema alemany 
d’enguany, Speed - En busca del 

tiempo perdido / Spedd - Auf der 
Suchenach der verlorenen Zeit de 
Florian Opitz, que en clau docu-
mental intenta fer un retrat de la 
nostra civilització explorant altres 
models de vida al marge de la nos-
tra societat capitalista global.

Fins al diumenge 16 de juny 
tindrem oportunitat de poder veu-
re títols representatius i inèdits a 
casa nostra de la cinematografia 
alemanya més actual a càrrec de 
diversos directors joves. Aquest 
festival neix com una extensió del 
veterà Festival de Cine Alemany 
de Madrid i arriba a les nostres 

cartelleres gràcies a la iniciativa en-
degada pel productor i distribuïdor 
Paco Poch amb la col·laboració de 
German Films.

Aquesta experiència tindrà 
continuïtat a la tardor amb la set-
mana de cinema alemany al Goet-
he Institut i cal subratllar que els 
participants en aquest 1r Festival 
de Cinema Alemany podran optar 
a un bitllet d’avió d’anada i torna-
da a Berlín per a dues persones. Si 
voleu ampliar informació us podeu 
adreçar al portal www.cine-ale-
man.com.

Joan Millaret Valls

El Festival Microcurt bat el 
rècord de participació
IGUALADA

Després de tancar el període 
d’inscripcions de la dotzena 

edició, el Microcurt d’Igualada es 
consolida com a cita imprescindible 
en la ruta de festivals internaci-
onals de curtmetratges de curta 
durada.

Els 230 curtmetratges rebuts 
durant poc més d’un mes, mani-
festen la bona salut del Festival i el 
seu reconeixement entre els realit-
zadors que s’embarquen al món de 
l’audiovisual.

Bona part dels microcurts 
arriben de diferents punts de 
Catalunya, a través d’escoles de ci-
nema i joves realitzadors indepen-
dents. Un segon alt percentatge 
d’inscrits arriben del País Basc i de 

la Comunitat de Madrid, seguits 
per altres punts de la geografia 
espanyola com Andalusia, Galícia o 
Cantàbria.

La participació internacional ve 
marcada per l’Argentina, des d’on 
s’han rebut deu microcurts. Paï-
sos com Mèxic, Canadà, l’Equador, 
Rússia, el Brasil, Anglaterra, França, 
Panamà, Colòmbia, i fins tot, Iran o 
Malta, tenen representació en el 
Festival Microcurt d’Igualada.

D’entre tots ells, l’organització 
selecciona els setze millors treballs, 
que acabaran optant als premis Mi-
crocurt, que atorga el jurat format 
per professionals de l’audiovisual 
d’Igualada.

La projecció dels curtmetrat-
ges seleccionats, així com tots els 

curtmetratges de la comarca de 
l’Anoia, seran projectats a la gran 
pantalla instal·lada a la plaça Pius 
XII, la nit del divendres, 28 de juny, 
a les 22:30h.

Revista de cultura i pensament
Tres números l’any (abril, setembre i desembre).
Preu exemplar: 12 Euros

A Igualada podeu adquirir la revista a les següents llibreries:
Abacus, Aqualata, Jordana, Llegim i Rabell.

Consulteu el sumari de tots els números a: 

www.revistaigualada.cat
També hi trobareu els articles (en pdf)
amb més de d’un any d’antiguitat.

REVISTA D’IGUALADA
Apartat de Correus 372
08700 Igualada Tel. / Fax 93 804 93 40

Ja ha sortit el núm. 43
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Pinturex
C. de la Masia, 30 - 08711 ÒDENA - Tel. 931 160 181 - Fax: 931 160 086

www.tupinturex.com - info@tupinturex.com

Porta’ns aquest diari Porta’ns aquest diari 
i per una compra superior a 50 euros i per una compra superior a 50 euros 

et regalarem un pot de pintura et regalarem un pot de pintura 
blanca de 5 Kg.blanca de 5 Kg.

OFERTA VÀLIDA FINS AL 30 DE JUNYOFERTA VÀLIDA FINS AL 30 DE JUNY

Pintura BLANCA COLORS EXTRA 5 Kg

8’95 euros - IVA inclòs

Pintura BLANCA 20 Kg 

21’95 euros - IVA inclòs

Pintures COLORS 

10 euros 
IVA inclòs
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