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LES MILLORS IDEES 
I OFERTES A IGUALADA 
PER AQUESTES FESTES

LLIBRERIA 
CAL RABELL

Santa Caterina, 17 

Llibreria, papereria, revistes, 
jocs de rol, Games Workshop

HIDRAMAR 
NATURA

Santa Maria, 14 

Roba, complements i saboneria

Obsequi per les compres 
superiors a 30€

BRODADETS
Aurora, 60-66 

Servei de brodats i 
arranjaments de roba

Detalls fets a mà i personalitzats a 
bon preu.

Vestits de patge.

PUNTO BLANCO
Balmes, 14 

www.puntoblanco.com 

PIJAMES 
home i dona 

a partir de 29 euros

TATIN
Passeig de les Cabres, 7 

Botiga especialitzada en rebosteria creativa
Venda de productes de pastisseria creativa 
de primeres marques internacionals. Wilton, 

Juncakes, Rainbow Dust, Fluff...
Tallers “Ho faig jo” per a adults, joves i famílies.
Tot tipus de festes que requereixin un toc dolç.

Pastissos, cupcakes i galetes personalitzades per 
encàrrec. També fem detalls per a batejos, comu-

nions, casaments i sopars d’empresa.

FACTORY OK
La Torre, 14 

www.truccotessile.it 

Pijames  i  interiors
per a home, dona i nens.

Molta varietat i qualitat a bons preus.

PEP BY PUNS
Sor Rita Mercader, 33 

www.bypuns.com 

Roba esportiva i serveis 
i equipacions tèxtils

10% en productes seleccionats

SARA CASTELLS JOIERA
Santa Maria, 4 

www.saracastells.com 

Joieria
Regal en cada compra superior a 50 euros 

(fi ns al 5 de gener de 2014).
A partir del 15 de desembre podeu 

participar en el sorteig d’una joia entrant 
al facebook sara castells joiera, i amb el 

tiquet de compra de la botiga 
(els sortejos es realitzaran passat Reis).

STYL’S COMERCIAL
La botiga de productes de perruqueria i estètica
Sant Magí, 40 (cantonada Cal Font) 

www.styls.es 

NOVETAT
MÀQUINA AUTOMÀTICA 

PER FER RÍNXOLS
10% descompte
(anunciada a TV)

IMPREMTA ALBIOL
Rambla Nova, 28

Tel. 93 803 16 73 - M. 687 037 236 

Tot el que necessites en 
impressió

Targetes, adhesius, fl yers, cartells, 
díptics, tríptics, revistes, catàlegs, 

calendaris, sobres, cartes, talonaris, etc.

LA CASA DELS GOSSOS
Santa Caterina, 43 
www.mesquegossos.es 

Botiga d’animals i accessoris 
per a mascotes

Ofertes permanents en aquaris i 
peixos 

Per cada 20€ de compra obtindràs 
0,20€ de loteria de nadal. 

L’humor de Quim Vila 
al Hot Blues

IGUALADA

Aquesta nit de dijous, a les 
11, el músic showman Quim 

Vila torna al Hot Blues amb el 
seu nou espectacle “Algun altre 
suggeriment resolutiu i coherent 
que no sigui un estat indepen-
dent?”.

Després d’uns quants discs i 
tres espectacles (“Quan l’alegria 
és a la sala, la tristesa puja l’esca-
la”, “Quina merda… tot!”, “Qui-
na puta merda… tot!!!”), Quim 

Vila presenta ara aquest nou es-
pectacle humorístic, construït a 
base d’speechs irònics marca de 
la casa i de temes de Cançons 
d’intents d’un país 1 i Cançons 
d’intents d’un país 2 (en grava-
ció), inspirat en el procés inde-
pendentista català i en declara-
cions de polítics de l’unionisme 
més cavernícola.

Una bona manera de celebrar 
el pont de la constitució; el preu 
de l’entrada és de tres euros. En 
acabar hi haurà sessió amb el Dj 
Mark Stewart.

Combos i Bigband de 
l’EMMI

Pel dimarts vinent hi ha pre-
vista una nova audició de Com-
bos i Bigband de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada (EMMI), 
on els alumnes interpreten el 
temes treballats al llarg del curs.

L’entrada és gratuïta i comen-
ça a les 10 de la nit. Recordem 
que Hot Blues és al carrer Tar-
ragona 9.

Els infants reben la nova carta 
dels Patges Reials 

ÒDENA

Els nens i nens d’Òdena reben, 
aquests dies, a les seves llars la 

carta dels patges Jatsim i Fagem 
per poder escriure els regals 
i desitjos que demanaran a Ses 
Majestats els Reis d’Orient. 

La  carta ha estat il·lustrada 
per Bet Farrés, qui va obsequiar 
i lliurar el dibuix a les entitats or-
ganitzadores de la festa de Reis: 

l’associació de Reis d’Òdena i 
l’associació dels Reis del Pla de la 
Masia i Sant Pere. La il·lustració 
són els patges Reials Jatsim i Fa-
gem, els emissaris dels tres Reis 
d’Orient a Òdena que el dia 1 
de gener recullen  les cartes dels 
nens i nenes del municipi. 

Els Patges Reials però, en una 
nota que acompanya la carta, 
han volgut explicar als nens i ne-

nes que si bé aquests dies són 
dies de festa, de retrobaments 
familiars, d’activitats lúdiques, de 
tradició,..., també s’ha de ser ca-
paç d’implicar-se amb els proble-
mes que pateixen moltes perso-
nes i famílies que moltes vegades 
tenim al costat de casa.

Així, els han encoratjat a par-
ticipar de les campanyes que or-
ganitzen diferents associacions 
amb la col·laboració de l’ajunta-
ment  per ajudar a les famílies 
amb problemes econòmics i soci-
als i fomentar entre la ciutadania 
el valor de la solidaritat.

D’una banda, la recollida de 
joguines noves que es durà a ter-
me des del dia 16 fins el dia 21 
de desembre de 17:30h a 20:30h 
al Casal de Joves. 

D’altra, el dia 1 de gener, co-
incidint amb el lliurament de car-
tes als patges Fagem i Jatsim es 
realitzarà la recollida d’aliments 
i productes d’higiene personal. 
Es demana portar oli, llegums, 
arròs, pasta, xampú, gel de dut-
xa, etc.
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A Vilanova del Camí volen 
que tinguem por
Alguns partits com IPV i PxC prete-

nen convertir Vilanova del Camí 
en un “Gran Hermano” instal·lant 
càmeres de vídeovigilància als car-
rers, places i edificis públics. 

Un informe del Centre Internaci-
onal per a la Prevenció de la Crimina-
litat sobre la valoració dels sistemes 
de vídeovigilància determina que és 
una eina ineficient per a reduir la 
criminalitat. 

Altres estudis han explorat la si-
tuació de desplaçament, ja que una 
vegada els infractors potencials són 
conscients de les càmeres públiques, 
canvien la seva ubicació. Al final, no 
hi ha una reducció en la taxa crimi-
nal. 

Un estudi de Sutton i Wilson 
(2004) a Austràlia revela que la ma-
joria dels entrevistats considera que 
la videovigilància és irrellevant o in-
útil. La crítica principal era que no 
tracta els problemes d’arrel o les cau-
ses del crim i no redueix la sensació 
d’inseguretat, cosa que prova la seva 
inefectivitat com a eina de preven-
ció, reducció i resolució dels crims. 

L’ús d’aquesta tecnologia ha ori-
ginat preocupacions ètiques, refe-
rides a la falta de protecció de la 
privacitat, la repressió de les lliber-
tats individuals i l’adició de temors i 
inseguretat. 

Un informe de la Policia de Lon-
dres (2007) revela que només es re-
sol un delicte a l’any per cada mil 
càmeres instal·lades. Segons el di-
putat David Davis, les CCTV (circuit 
tancat de TV) suposen una despesa 
immensa per a una efectivitat míni-
ma. Representen una intrusió en la 
privacitat del ciutadà i no contribu-
eix a millorar la seguretat. 

La taxa de delinqüència a Espa-
nya és de quasi 20 punts per sota de 
la mitjana de la UE (67’6) i molt lluny 
de països com Suècia (121), Bèlgica 
(95’14), Regne Unit (84’7), Alemanya 
(73’9) o França (56’4). Les xifres faci-
litades per la Junta Local de Segure-

tat de Vilanova del Camí demostren 
que la tendència de la criminalitat a 
Vilanova del Camí va a la baixa i es 
situa, clarament, per sota de la mitja-
na catalana. 

Quina és, doncs, la veritable 
motivació d’aquells que pretenen 
vendre una mala imatge del nostre 
poble, instal·lant càmeres de video-
vigilància, recollint signatures i alar-
mant la societat? 

La POLÍTICA de la POR. Partits 
que estan més preocupats per crear 
un estat anímic en els seus electors, 
en lloc d’exposar les seves idees i 
tractar de convèncer-los racional-
ment. La ignorància és font de te-
mors i, per tant, facilita l’exercici del 
poder. 

La por i l’odi són ciments ràpids. 
Les conspiracions, els enemics, les 
amenaces reals o fictícies uneixen 
molt. Hi ha, a més, una coneguda llei 
sociològica segons la qual, quan una 
societat té por, aspira a tenir un braç 
fort que la salvi i està disposada a 
canviar llibertat per seguretat. 

Irene Khan, secretària general 
d’Amnistia Internacional, va declarar 
que “mitjançant unes polítiques cur-
tes de mires que sembren el temor 
i la divisió, els governs estan minant 
l’estat de dret i els drets humans, 
alimentant el racisme i la xenofòbia, 
dividint les comunitats, intensificant 
les desigualtats i sembrant les llavors 
de més violència i conflictes. 

Kurt Goldstein, un psicòleg testi-
moni de l’època hitleriana, va escriu-
re: “No existeix millor manera d’es-
clavitzar la gent i destruir la demo-
cràcia que crear en les persones un 
estat de por. Un dels pilars bàsics del 
feixisme és la por”. En part, aquesta 
por es basa sempre en un engany. 

En definitiva, un plantejament 
totalment erroni, que amb l’engany i 
la política de la por pretenen aconse-
guir uns quants vots, miserablement. 

Jordi Barón
CiU - Vilanova del Camí

EDICTE
L’Ajuntament Ple, en sessió de data 27/11/2013 va adoptar, per la unanimitat dels 11 membres 
que la composen, els següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment la modifi cació de les Normes Subsidiàries de Planejament en l’àmbit 
dels sectors d’activitat econòmica Plans d’Arau I i II de la Pobla de Claramunt presentat per l’IN-
CASÒL i el conveni urbanístic formalitzat, a l’efecte, amb l’empresa Reciclatges Sabaté, S. L. en 
data 16/10/2013.

La documentació que la integra és la següent:

Llibre 1. 1. Document comprensiu
 2. Memòria
 3. Normes urbanístiques
 4.  Avaluació econòmica i fi nancera

Plànols
Llibre 2.  5. Estudi de xarxes i serveis
Llibre 3. 6. Informe de sostenibilitat ambiental
Llibre 4.  7. Estudi de la mobilitat generada

Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de quaranta-cinc dies hàbils, mitjançant 
anuncis a publicar en el Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, en un mínim d’un diari de 
premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal i en la pàgina web municipal. Durant 
aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol interessat als efectes de la presen-
tació d’al·legacions.

Cas que no es presentin al·legacions en el període d’informació pública s’entendrà aprovat provi-
sionalment sense necessitat de nou acord.

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, donar audiència als ajuntaments l’àmbit 
territorial dels quals limiten amb aquest municipi i sol·licitar els informes dels organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials, perquè els emetin en el termini d’un mes, llevat que 
una disposició estableixi un termini més llarg.

La qual cosa es fa públic en compliment del que disposa l’acord segon transcrit, tot fent avinent 
que la documentació que integra el Pla restarà exposada al públic a la Secretaria de l’Ajuntament 
i l’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres, de 9 a 14.30 hores i dimarts, de 18 a 20 
hores. La pàgina web municipal on es pot consultar és la  http:www.lapobladeclaramunt.cat/aju_
urban.htm. El diari de premsa periòdica és: L’Enllaç.

La Pobla de Claramunt, 28/11/2013

L’Alcalde, Santi Broch Miquel

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 neces-
sàriament amb les opinions que puguin sortir publicades en aquesta secció.

L’Alzinar de Masquefa davant de nous reptes 
Durant els últims mesos, la junta 

directiva de l’Alzinar, conjunta-
ment amb la col·laboració de socis 
de diverses edats, professions i pro-
cedències, ha estat desenvolupant 
un procés d’anàlisi, escolta activa 
i diàleg que ha significat diagnos-
ticar l’entitat i valorar la situació 
econòmica i social actual. 

El resultat d’aquest treball es 
resumeix en tres conceptes: cultu-
ra, esport i esperit social. El treball 
realitzat ha portat a cercar els orí-
gens i és en aquest punt on s’ha 
trobat bona part de la inspiració. 

El resultat del diagnòstic per-
met veure que l’Alzinar, la pista i 
la piscina són infraestructures amb 
greus problemes de sostenibilitat 
que cal corregir. En definitiva, o 
s’activa el patrimoni o bé la super-
vivència de l’entitat corre un greu 
perill. 

Es proposen tres accions: 
El primer repte és ser auto-

suficients i generar recursos de 
manera pròpia. I això passa per 
generar activitat econòmica fent 
ús del patrimoni. En aquest punt 
hi té un paper fonamental la pis-
ta esportiva. La proposta arriba 
per la banda de l’esport famili-

ar. Transformar la pista en un es-
pai esportiu outdoor és el camí. 
L’aposta és el pàdel i els esports 
d’estiu i sorra. Esports nous que 
tenen molts seguidors, sobretot 
de caràcter familiar, i que interac-
tuen de manera molt interessant 
amb la piscina de l’Alzinar. 

El segon pas és anar reinvertint 
allò que es genera en les pròpies 
instal·lacions de l’entitat. Caldrà 
activar l’altre espai mort de l’en-
titat, el sot. Correspon a la zona 
situada entre l’edifici de l’Alzinar, 
la pista i la piscina. És necessari que 
aquest espai tingui un caràcter for-
tament social, un espai de trobada 
de socis, no socis, esportistes, famí-

lies... Volem que sigui l’Espai Social 
Verd de l’Alzinar. 

I finalment, la piscina. Neces-
sita una inversió econòmica de 
40.000 € per tornar a obrir l’estiu 
del 2014. L’Alzinar ha de ser capaç 
d’invertir els rendiments que es ge-
neren en d’altres activitats pròpies 
en la piscina. 

L’Alzinar se situa en un canvi 
d’època que cal agafar ben fort i 
portar a bon port. És un moment 
clau que no es pot deixar passar. 
No actuar ara és no garantir la su-
pervivència de l’entitat en el futur.

L’Alzinar - Societat Recreativa 
i Cultural

Masquefa

Rectificació
En la darrera edició de L’Enllaç 

publicàvem una notícia amb el titular 
següent: “Igualada Comerç lliura 649 
euros al Banc de Queviures”. En reali-
tat, però, el destinatari del donatiu no 
era aquesta entitat, sinó la campanya 
“Beques menjador, cap nen sense di-
nar al cole”.

Demanem disculpes per les confu-
sions que hagi pogut causar aquesta 
errada totalment involuntària.

Enhorabona per la 
feina ben feta

Com l’any passat, torno a felicitar 
el Casal de la Gent Gran. En especial 
al seu president Lluís Mas, per la seva 
diligència, i a la resta de components, 
que cada temporada em delecten 
amb el seu espectacle, pel seu entu-
siasme i per fer-nos passar una tar-
da molt divertida a les persones que 
els seguim. Espero que no defalleixin 
en la seva alegria, que transmeten a 
tantes persones, i fins al proper any. 
Felicitats!!!

Ara exposaré la meva opinió 
sobre la nova ubicació de la Fira de 
Setembre, i per la bona idea de tras-
lladar-la a tota la ciutat. Els ciutadans 
van omplir els carrers i van donar mol-
ta alegria. Pel que fa a les vendes, cal 
preguntar als expositors, tot i que jo 
he sentit que es fan moltes preguntes 
i que la compra no es decideix fins a 

un altre dia. També estic d’acord, com 
proposen els organitzadors, de tras-
lladar-la al mes de juny, ja que encara 
podria anar millor.

Finalment, com en altres ocasions 
ja he dit, a Igualada, quan es fan coses 
importants, la gent sortim al carrer. 
Un d’aquests esdeveniments va ser el 
Rec.0, i tot i que hi havia moltes per-
sones forasteres, els igualadins també 
hi vam anar. El dissabte a la tarda, al 
centre de la ciutat, feia goig participar 
als tasts de vins, un altre esdeveni-
ment important.

Cristina Collado

Mitja hora sense llum
El passat 29 de novembre de 2013, 

al matí aproximadament de 10:45 a 
11:15 part de la zona del Barri de St. 
Agustí i part de Santa Margarida de 
Montbui es va veure afectada pel tall 
de subministrament elèctric. La nostra 
corredoria d’assegurances ens han dit 
que si l’avaria no surt en un mitjà de 
comunicació, potser que la companyia 
faci com en altres ocasions que no la 
reconeix tot i haver-la arreglat, per 
no haver de fer front a les indemnit-
zacions.

Nosaltres hem fet la reclamació 
correctament i esperem que no es pro-
dueixi aquest cas, però ens ha semblat 
oportú de comunicar-vos-ho, també 
per tenir-ho en compte per altes inci-
dències que es pugin produir.

Imma Enrich
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LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

L’ESBARJO Sebastià Borràs

Hi havia una vegada...
No fa molts anys, en una Espa-

nya que no era més que un 
grapat de regnes que batallaven 
entre si, va venir al món Artur, des-
cendent dels reis de Catalunya.

El van portar al mag Merlí 
(Jordi) per tal que l’eduqués. El 
mag Jordi va decidir portar el nen 
al castell d’un noble, el qual tenia 
un fill, en Duran. Per garantir la se-
guretat del príncep Artur, Jordi no 
va descobrir els seus orígens.

Cada dia, Jordi explicava al jo-
ve Artur totes les ciències conegu-
des, i com que era mag, fins i tot 
algunes coses de les ciències del 
futur, com les TIC i certes fórmules 
màgiques.

Els nobles van acudir al mag 
Jordi per trobar el monarca suc-
cessor. Jordi va fer aparèixer sobre 
una roca de Montserrat una espasa 
fermament acanada, amb una lle-
genda que deia: “Aquesta és l’es-
pasa Excàlibur. Qui aconsegueixi 
treure-la d’aquesta roca serà rei de 
Catalunya”. Els nobles van provar 
fortuna, però a pesar de tots els 
seus esforços no van aconseguir 
moure l’espasa ni un mil·límetre. 

Artur i el fill del noble, que 
eren ja dos xicots fets i drets, havi-
en anat a la ciutat per assistir a un 
torneig en què el fill del noble, en 
Duran, pensava participar. Quan 
ja s’aproximava l’hora, Artur es va 
adonar que havia oblidat l’espasa 
a la posada. Va sortir corrent a to-
ta velocitat, però quan va arribar 
la porta estava tancada. Artur no 
sabia què fer. Sense espasa, Duran 
no podria participar en el torneig. 
En la seva desesperació, va mirar 
al voltant i va descobrir l’espasa 

Excàlibur. Acostant-se a la roca, va 
tirar de l’arma. En aquell moment 
un raig de llum blanca va descen-
dir sobre ell i Artur va extreure 
l’espasa sense trobar la menor re-
sistència. Va córrer fins a Duran i li 
va oferir. Duran es va estranyar en 
veure que no era la seva espasa.

Artur li va explicar què havia 
succeït. Duran va veure la inscrip-
ció de “Excàlibur” en l’espasa i li 
ho va fer saber a son pare. Aquest 
va ordenar Artur que la tornés a 
col·locar en el seu lloc. Tots els no-
bles van intentar treure-la de nou, 
però cap va aconseguir-ho. Llavors 
Artur va prendre l’empunyadura 
entre les seves mans. Sobre el seu 
cap va tornar a descendir un raig 
de llum blanca i va extreure l’es-
pasa sense el menor esforç, però el 
Three party no va voler que Artur 
governés i van estar temps i temps 
intentant regnar ells a Catalunya, 
però sense èxit, fins que tots van 
admetre que aquell noiet sense 
cap títol “conegut” havia de portar 
la corona de Catalunya, i van desfi-
lar davant del seu tron, jurant-li fi-
delitat, la majoria... a canvi de que 
trenqués els pactes amb Castella.

El mag Jordi, pensant que Ar-
tur ja no el necessitava, es va reti-
rar al seu domicili. Però no havia 
transcorregut molt de temps que 
Artur va voler assumir la plena so-
birania de Catalunya, com ja era en 
el 1714. Com que l’ Estat espanyol, 
l’opressor, cada vegada escanyava 
més i espoliava els catalans, l’Artur 
va dir que prou, que sense depen-
dre de la resta d’Espanya podríem 
anar millor, com antigament amb 
els reis catalans, però la Cort del 

Rei Borbó es va alçar en “armes” 
de tota mena contra el rei Artur. 
Els partits de l’oposició també vo-
lien el seu lloc i el criticaven que 
no portaria el regne per bon camí, 
però ningú es mullava per ajudar-
lo. Llavors Jordi va proclamar que 
Artur era fill dels reis de Catalunya, 
per la qual cosa era rei legítim. Pe-
rò els nobles van seguir en guerra 
fins que van ser derrotats gràcies al 
valor, paciència i astúcia de l’Artur, 
ajudat per la màgia del Jordi i fi-
nalment pel suport del poble, que 
primer només volia el noble cava-
ller Oriol Junq, que amb bona in-
tenció però poca experiència volia 
cavalcar massa ràpid l’última milla 
cap a la llibertat, per arribar abans, 
posant en perill de rebentar el ca-
vall. Al final el poble va entendre 
que calia donar suport a l’Artur, 
que havia donat la cara i creat el 
camí més segur i adequat cap a la 
plena llibertat de Catalunya.

Per evitar que allò que havia 
ocorregut no tornés a repetir-se, 
Artur va crear la Taula Rodona, 
que estava formada per tots els 
nobles lleials al regne i va reformar 
i millorar el Parlament més antic 
del món. 

Casat amb la princesa Jueva, va 
governar amb saviesa, aconseguint 
un segle de benestar, prosperitat, 
justícia i felicitat per a tot el poble 
de Catalunya.

“Ja pots seguir regnant sense 
necessitat dels meus consells”, li va 
dir el mag Jordi a l’Artur. “Conti-
nua sent un rei just i el futur parla-
rà de tu i del gran Estat Català”.

Vet aquí un gos, vet aquí un 
gat, aquest conte s’ha acabat. 

La saben llarga
Segons els diccionaris, hi ha per-

sones que són llargues, altres 
que la saben llarga i uns tercers 
que la saben molt llarga. Això, 
naturalment, entre altres versions 
amunt i avall. Aquí i ara, ben mirat, 
estem vivint una tongada d’anys 
en els quals els ciutadans que no 
són llargs de gambals, tot i que 
tampoc en siguin curts, les veuen 
passar de llarg gairebé totes. En 
tots els àmbits i direccions, sense 
possibilitat haver-ne. I tot per què? 
Perquè són molts, ja massa, els qui 
militen en les files dels qui la saben 
llarga, amb una elit per sobre, que 
no se sap ben bé si els supervisa, 
que la saben molt. Llarga és clar.

Gràcies a tal elit, si hom mi-
ra les coses que passen amb certa 
perspectiva en el temps i les ex-
pectatives prèvies, pot arribar fà-
cilment a la conclusió que els qui 
la saben llarga tenen una facilitat 
innata per donar llargues als afers 
que no els acaben d’entrar de bon 
peu. Especialment si es tracta de 
comunicacions entre europeus o 
bé econòmics a nivell mundial els 
quals, dit sigui de passada, solen 
anar de bracet.

Exemples? En trobaríem de ben 
propers. Per exemple, les comuni-
cacions entre Igualada i Barcelona i 
la ubicació de l’estació terminal pel 
que fa referència a la capital de 
comarca. Mirant-ho amb perspec-
tiva, si s’arribés a arreglar el desori 
econòmic, seria l’hora d’endegar 
un projecte faraònic que aixequés 

el passeig de Verdaguer de cap 
a cap i posar l’estació terminal a 
Jorba, per exemple, amb baixadors 
a Igualada i Montbui ja que no 
fórem capaços d’enfonsar la línia 
fèrria quan hauria costat quatre 
quartos. El transport, públic, semi 
o privat, per carretera, no caldria 
tocar-lo ja que deixaríem tertulians 
a l’atur, amb el subsegüent incre-
ment del famós índex.

Altres exemples de més àmplia 
volada podrien ser els de l’eix fer-
roviari que uneixi la part sud de la 
Mediterrània europea amb la part 
central i els subsegüents enllaços 
amb el nord i l’Àrtic. Fa una colla 
d’anys que els qui la saben llarga 
van donant llargues a la connexió 
ferroviària amb França. Quan no 
falta una catenària adient és un 
tram de via i quan tot això ja està 
superat, l’homologació d’alguna 
part del TGV. Val a dir que, actu-
alment, hom ja pot aspirar a ser 
un dels viatgers que puguin tras-
lladar-se a París amb tren d’alta 
velocitat. Llevat, és clar, de quatre 
detalls que queden per resoldre i 
que faran que, any rere any, com 
des d’en fa molts, la solució defi-
nitiva encara no estigui a l’abast. 
Llargues per part dels qui la saben 
molt llarga. 

I pel que fa als paradisos fis-
cals? Si vostè compta amb una em-
presa que fabrica i paga els seus 
impostos a Catalunya, per citar un 
estat que encara no ho és i una 
autonomia que grinyola des de fa 

temps ja que no arriba el lubricant 
econòmic adient, amb tots els res-
pectes, bada. Puntualitzem: bada o 
bé no és prou gran per tenir domi-
ciliada la seva seu central, posem 
per cas, a Suïssa o bé a Singapur, 
pel que fa als ingressos produc-
tius sense pagar impostos. I qui 
diu aquests dos paradisos fiscals 
en podria escollir d’altres sempre i 
quan formés entre les files dels qui 
la saben llarga.

També, diuen alguns experts, 
els anomenats secrets bancaris són 
a punt de desaparèixer. L’OCDE se 
n’ocupa. Com? Gràcies a l’intercan-
vi sistemàtic d’informació sobre els 
qui són experts en polítiques tribu-
tàries. La saben llarga? Quelcom. 
D’aquí a cinc anys podria estar so-
lucionat. La saben llarga. Sempre 
d’aquí a quatre o cinc anys més.         

LA CRUÏLLA Josep Maria Mas i Busqué

Per deslliurar-nos de la 
pesta

Dissabte passat vaig tenir nova-
ment oportunitat d’acompa-

nyar el molt nombrós pelegrinat-
ge amb el nostre alcalde i una 
representació de regidors del 
nostre Ajuntament (per cert, i dit 
de passada, només de la matei-
xa formació política del batlle) 
per pujar al santuari de la nos-
tra patrona nacional, la Mare de 
Déu de Montserrat, per complir 
el vot solemne (així el qualifica 
l’historiador cronista de la ciu-
tat Antoni Carner, al Cel sia!, a la 
seva Historia de Igualada en 30 
minutos) que els seus antecessors 
del “Comú” o “Universitat” (les 
designacions que rebia alesho-
res l’òrgan de govern municipal) 
varen fer el dia 8 de desembre de 
1515 (diumenge que ve, per tant, 
se’n compleixen els 498 anys, a 
les envistes ja del mig mil·lenni) 
de portar cada any un ciri amb 
l’escut de l’aleshores vila d’Igua-
lada reproduït a la columna de 
cera, davant la pesta imperant 
aleshores i de la qual els igua-
ladins d’aleshores en quedaren 
deslliurats.

El “Diccionari de la llengua 
catalana”, de l’Institut d’Estudis 
Catalans, defineix “pesta” com a 
“malaltia epidèmica d’origen bac-
terià que es transmet directament 
de persona a persona a través de 
certs animals, com les rates, les 
puces i les xinxes”, i també com 
a “abundor excessiva d’una cosa 
molesta”, i també com a “pudor 
forta”, i encara com a “persona 
o cosa molt dolenta, que pot cau-
sar dany”. En les intervencions de 
l’alcalde igualadí i de l’abat de 
Montserrat a la recepció posterior 
a la Missa Conventual, en què es 
va fer l’ofrena implorant nova-
ment la protecció de la Moreneta, 
es va parlar de les noves pestes 
que ens assolen avui, com són els 
impediments que se’ns posen a 
la llibertat de la nostra nació i la 
greu crisi econòmica que afecta 
a tantes persones i famílies, amb 
greus deficiències dels drets fona-
mentals de la persona, com són el 
treball, l’habitatge, l’alimentació, 
l’educació i la sanitat.

Tristament, doncs, sempre 
hi ha pestes en què ens trobem 
superats a causa de les nostres 
limitacions inherents a la condi-
ció humana. Però la flama d’un 
ciri ens recorda que hi ha llum 

enmig les nostres foscors, en les 
nostres situacions difícils, que a 
voltes se’ns presenten com insu-
perables. Seguint el fil de la refle-
xió de l’abat montserratí glossant 
aquesta ofrena, nosaltres vàrem 
marxar de Montserrat, però allí hi 
quedà el ciri encès, la nostra ofre-
na, nosaltres mateixos represen-
tats per aquest element sempre 
fascinador, sempre expressiu dels 
més profunds i vius anhels del cor 
humà, i si no recordeu la munió 
d’ofrenes de llantions que contí-
nuament es fan a la Verge Bruna. 
I el què ens representa és flama, 
és foc, és llum, és esperança, és vi-
da, és el signe d’una ciutat, d’una 
nació (en el ciri hi ha també l’es-
cut nacional) que volen ser vives, 
lliures de tantes infeccions que 
ens degraden i que no ens dei-
xen ser amb la nostra identitat 
pròpia, insubstituïble en aquest 
gran mosaic, en aquesta simfo-
nia que ha de ser el món, amb la 
pluralitat que ens acosta, ni que 
sigui com un tast, la immensitat, 
la grandesa, la magnificència del 
nostre Creador que hi ha deixat la 
seva petjada, petjada que queda 
degradada cada vegada que una 
nació queda oprimida per una al-
tra per ofegar-la.

Testimoni d’aquesta nostra vi-
talitat que es vol sobreposar altra 
vegada a les pestes d’avui, són, 
a tall d’exemple i del dia mateix 
de l’esdeveniment que comen-
to, l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera, entitat especialment invi-
tada enguany a l’ofrena montser-
ratina en motiu dels seus 150 anys 
de tan fecunda i feliç trajectòria, 
i el Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI) que ofrenà, per 
a la Biblioteca del monestir, els 
volums 12 (any 2006) i 13 (any 
2009) de la Miscellanea Aquala-
tensia, els reculls de treballs cul-
turals i científics nostrats. I per 
rematar-ho, el capvespre del ma-
teix dissabte, la basílica de Santa 
Maria s’omplí a favor de Càritas 
Arxiprestal de l’Anoia-Segarra 
en la seva lluita contra les conse-
qüències dramàtiques de la crisi 
econòmica, atenent centenars de 
casos, entitat eclesial a la que s’hi 
abocaren les corals amb els seus 
cants que feren realitat de con-
junt --quin miracle!-- allò de que 
“qui canta els seus mals espanta”.

DESPACHO DE ABOGADOS 
EN IGUALADA

•  Divorcios de mutuo acuerdo 
por 600 euros

•  Divorcios contenciosos por 
1.200 euros

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

la construcción

Tel. 610706309
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POLIFONIES

L’oportunitat del malestar
Es parla molt de la transició de 

l’estat del benestar a l’estat 
del malestar, especialment en un 
moment en què la crisi econòmica 
està significant la retallada de les 
prestacions socials, mentre se’ns 
acusa de viure per sobre de les 
nostres possibilitats i se’ns dema-
na fer un sobreesforç econòmic 
per eixugar el dèficit pressupostari 
d’uns governs amb comptes més 
que dubtosos i esquitxats per la 
corrupció i el frau.

Com és fàcil d’entendre, això 
està generant un ambient de cris-
pació general i de rebuig cap a la 
classe política i les seves maneres 
de gestionar el poder que, nosal-
tres, els mateixos conciutadans, els 
hem atorgat.

Esperar que ens ho donin tot 
fet, eludir responsabilitats, resig-
nar-nos a que tot s’esvaeixi i creu-
re’ns que fins ara el benestar era 
un regal dels governs és erroni. 

Arran d’això, són molts els 
moviments recentment apareguts 
que, tot i les oïdes sordes de la 
classe política, gràcies a les noves 
tecnologies i les xarxes socials van 
agafant força i, en l’àmbit medià-
tic, comencen a fer-se escoltar.

És ara quan tots i totes hem de 
poder fer una reflexió del paper 
que juguem dins de tot aquest en-
tramat; és ara quan, sacsejats pel 
malestar, ens hem de preguntar 
quina és la nostra responsabilitat i 
començar a agafar consciència de 
que ens cal caminar junts si volem 
mantenir el nostre benestar.

Per això el malestar sempre 
ha estat una oportunitat. Si ens 
conformem, si ens mantenim en 
la nostra zona de confort, tot i el 
nostre malestar, no hi haurà mai 
un desig de canvi.

Si el que es vol és, precisament, 
aconseguir un canvi haurem de fer 
com van fer els nostres avantpas-
sats: agrupar-nos per defensar els 
nostres interessos com a comunitat, 
com a veïns, com a treballadors..., 
deixar de banda les individualitats 
i creure en les nostres capacitats 
com a poble per lluitar contra els 
abusos, ajudar-nos els uns als al-
tres, donar-nos suport en èpoques 
difícils... No hem d’inventar res de 
nou, només hem de mirar enrere 
per veure que al llarg de la histò-
ria tot estat del malestar ha estat 
motor de canvi en la recerca d’una 
millora en les condicions de vida.

Així doncs, no hem d’obviar les 
dificultats per les quals estem pas-
sant com a societat, ni quedar-nos 
com a espectadors mirant-nos-ho 
des de fora, sinó buscar i creure’ns 
les capacitats que tenim com a in-
dividus i com a societat per provo-
car el canvi desitjat.

És moment d’aprofitar l’opor-
tunitat del malestar per reinven-
tar-nos, per treballar i afrontar 
col·lectivament, com a individus i 
professionals, la situació actual de 
crisi.

Per això, potser ara, com a pro-
fessionals del camp social hauríem 
de poder treure’ns la bata blan-
ca, eliminar la imatge creada de 
dispensadors de caritat, recuperar 
la proximitat amb la comunitat, 
les persones..., i així recuperar la 
nostra tasca d’agents de canvi en-
coratjant cap a la solidaritat i el 
treball en comunitat a l’hora de 
buscar el benestar.

Mònica Mateu Martínez
Treballadora Social APINAS
monica.mateu@apinas.cat

RETALLS DE L’ESCOLA ÀURIA

Opinions diverses
Avui parlem amb la Maite Tolosa  

i la Magdalena Cuerva, educa-
dores de la Llar residència d’Api-
nas.

La Llar residència està en fun-
cionament des del desembre de 
1992 com un servei de suport a les 
famílies i els seus fills que estan 
escolaritzats a l’escola Àuria i que 
per diferents motius i al llarg de 
la setmana (de dilluns a divendres) 
precisen d’un servei per fer front 
a diferents necessitats que es pre-
senten.

La Llar esta ubicada en un pis 
de l’avinguda Dr. Pasteur d’Igua-
lada, aquest pis està adaptat a les 
necessitats d’accessibilitat i de mo-
bilitat que puguin tenir els seus 
usuaris.

La Llar segueix el calendari 
escolar marcat pel Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, afegint-hi el mes de 
juliol coincidint amb el Casal d’es-
tiu de l’esplai Àuria.

- Quantes places té la llar actu-
alment?

- La Llar és de sis places, però 
actualment hi ha tres usuaris.

- Quin tipus d’usuaris acolliu a 
la llar?

- Els usuaris que acollim pre-
senten diferents tipus de discapaci-

tat i afectacions. Alguns exemples 
serien paràlisis cerebral, autisme, 
síndrome de Down, ...

- Com us organitzeu vosaltres 
dues?

- Cadascuna de nosaltres té 
unes tasques assignades i una 
atenció específica amb cada usuari. 
Algun dia, es pot variar parlant el 
dia abans o si sorgeix algun pro-
blema a la Llar.

- Com és el dia a dia a la llar 
amb els nens?

- Tenim un horari establert amb 
les activitats a portar a terme cada 
dia. A part de les activitats de la 
vida diària: higiene personal, auto-
nomia personal, autonomia social... 
Per a nosaltres és important ajudar 
als usuaris a poder expressar-se de 
manera adequada a les situacions 
que es presentin, ajudar-los a que 
agafin confiança, a respectar les 
diferències, perquè a la llar tenim 
usuaris de molt diferent perfil que 
aprenen dia a dia conviure i a res-
pectar-se.

- Com organitzeu la part més 
domestica?

- En funció d’uns horaris. Cada 
educadora ja sap quina part de la 
feina li pertoca.

- Donat que teniu usuaris de 
diferents tipologies, és difícil sa-

tisfer les necessitats individuals de 
cadascú?

- Si. Concretament amb els usu-
aris que no poden expressar-se ver-
balment o greument afectats. Sem-
pre es busca la millor estratègia de 
comunicació, a més hi ha factor 
important, tenim una relació de 
temps i els coneixem, moltes ve-
gades no calen paraules per saber 
com estan, ens ho diuen de moltes 
maneres.

- Quins objectius de convivèn-
cia us proposeu?

- Que puguin tenir capacitat 
per prendre decisions, autonomia, 
capacitat de comunicar-se, que 
agafin confiança en si mateixos, 
que es respectin i que mantinguin 
una relació d’afecte.

- Com és la relació amb les fa-
mílies de la llar? Rebeu visites?

- La relació amb les famílies és 
bona. Truquen per telèfon o vénen 
de visita. Qualsevol cosa ens la co-
muniquem. 

- I amb l’escola, com us coor-
dineu?

- Ens coordinem fen reunions 
amb l’equip pedagògic i via tele-
fònica.

- Què és el que trobeu més di-
fícil de la vostra tasca?

- El més difícil de la nostra tas-
ca és aconseguir harmonia durant 
tota una setmana, ja se sap que les 
relacions són complicades.

- Com és la relació amb els ve-
ïns? 

- La relació amb el veïnat és 
molt bona i mai hem tingut cap 
problema.

- Teniu alguna anècdota per 
explicar?

- En tenim moltes, però una 
simpàtica... un dia un usuari porta-
va les sabates trencades, i ell consi-
derava que era millor perquè així 
no li feien pudor els peus.

Maite, Magdalena gràcies per 
la vostra col·laboració i la vostra 
tasca.

Davant de la passivitat i la 
improvisació... acció!
Estem contents! El govern del 

Sr. Boquete, després d’acu-
sar-nos de mentiders, ha decidit 
tirar endavant una proposta del 
PSC de Masquefa i així solventar 
una situació molt injusta per als 
emprenedors i el teixit comercial 
de Masquefa.

Havíem denunciat diverses ve-
gades que l’impost per obertura 
de negoci o comerç és més car a 
Masquefa que en altres municipis 
del voltant. Concretament, 8 ve-
gades més car a Masquefa que a 
Piera. Reiteradament hem propo-
sat baixar aquest impost per facili-
tar la implantació de nous negocis 
i així enfortir i consolidar el teixit 
econòmic del poble i crear ocu-
pació. En el passat ple municipal 
l’alcalde Sr. Boquete va anunciar 
que estudiaria abaixar aquest im-
post. Enhorabona... Més val tard 
que mai!

Tot i així, una vegada més 
aquest govern dóna mostres de 
passivitat i posterior improvisació. 
Passivitat perquè davant les reite-
rades denúncies dels agents pú-
blics (associacions de comerciants, 
empresaris particulars i partits po-
lítics), no ha estat fins ara que co-
mencen a estudiar la situació. Han 
esperat a posar en greus dificultats 
a comerciants i emprenedors per 
començar a estudiar una proposta. 
Que no ho sabien? La seva inac-
ció posa en perill l’economia de 
Masquefa i dificulta obrir les persi-
anes dia a dia.

I de nou denunciar la improvi-
sació. Aquest govern no és capaç 
d’avaluar i planificar. La falta de 
diagnosi de la realitat masquefina 
fa que no vegin quins elements del 
teixit econòmic cal millorar i trans-
formar. Aquest desconeixement fa 
que les mesures preses no es pla-
nifiquin, no es marquin clarament 
els objectius i, per tant, les accions 
s’endarrereixin o simplement no 
tinguin els resultats esperats. Fi-
nalment, és el mateix teixit associ-
atiu i els partits politics els que han 
d’indicar el camí al Sr. Boquete. El 
govern està aturat.

Cal passar a l’acció... I no po-
dem trigar més. Hem de ser capa-
ços de consolidar els aproximada-
ment 80 llocs de treball del teixit 
econòmic local i incrementar el seu 
número. Baixar l’impost d’obertura 
dels negocis és un inici. Els passos 
següents han de fomentar i po-
tenciar el suport al teixit econòmic 
existent, afavorir la instal·lació de 
nous projectes comercials i eco-
nòmics a Masquefa i promoure el 
nostre territori i els seus recursos 
a través del desenvolupament de 
programes de màrqueting territo-
rial i difusió.

Tot això s’aconsegueix coope-
rant i col·laborant. L’acció conjunta 
de tots els agents és

bàsica. Tots sumem, tots som 
importants!

PSC-Masquefa

Reflexió escrita sobre el 
destí de Sikarra
Feliçment, sí que s’ha fet realitat 

allò de “perquè no sabien que 
era impossible, ho van aconse-
guir!”. Entre tots hem salvat Sikar-
ra i ens hem de felicitar.

Fent un símil bèl·lic podríem 
dir que s’ha guanyat una guerra 
després de presentar diverses bata-
lles i en diversos fronts. 

Qui ha estat l’adversari? Crec 
que una barreja de diversos factors 
que, aliats, van estar a punt de 
vèncer. La comoditat, el conformis-
me, la indefinició... combinats amb 
una certa indolència formaven una 
mena de muralla inexpugnable, 
amb el temps corrent al seu favor. 
Tots temíem el 22 de novembre 
per si la comissió corresponent de-
cidia el soterrament de Sikarra.

Qui ha estat el bàndol vence-
dor? Bàsicament, la força de la so-
cietat civil la qual, a través i gràcies 
a les xarxes socials i als mitjans de 
comunicació, ha pogut manifestar 
el seu neguit, impotència i frus-
tració.

Gràcies a la xarxa Som Segarra, 
que amb la campanya SALVEM SI-
KARRA ha aconseguit mobilitzar 
i conscienciar moltíssima gent. I 
gràcies també a les més de 500 
persones i entitats que s’hi han 
adherit.

Gràcies als diaris convencionals 
i digitals, que s’han fet ressò de la 
campanya.

Gràcies a les emissores de ràdio 
perquè també s’han interessat pel 
futur de Sikarra.

Gràcies a l’ACN, a 8tv i a TV3, 
que han fet conèixer Sikarra arreu 
del territori.

Gràcies als polítics que ens han 
escoltat i han lluitat per Sikarra, i 
també als arqueòlegs de la UdL i 
del MAC que ens han fet costat.

Gràcies a CatPatrimoni, perquè 
amb el seu projecte de museïtzació 
ha fet que es concretessin i es de-
finissin postures ambigües; perquè 
aquest projecte, probablement, va 
significar que Josep Manuel Rueda 
(sotsdirector general del Patrimo-
ni) i Ramon Ten (responsable del 
Servei d’Arqueologia i Paleonto-
logia) s’hi interessessin, amb bona 
disposició per assumir-lo.

I, evidentment, gràcies a la Di-
putació de Barcelona, representa-
da en aquesta ocasió pel diputat 
Marc Castells, que ha assumit fer-se 
càrrec de la protecció del jaciment 
primer, i de la museïtzació després.

Ara caldrà que a l’hora d’ela-
borar aquest projecte es puguin 
recollir totes les sensibilitats i es 
facin confluir tots els interessos: 
històric i arqueològic, urbanístic i 
constructiu. 

Jordi Segura
Conservador del Museu Muni-

cipal Josep Castellà Real 
Els Prats de Rei

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

www.latossa.com
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“Una mirada, un sentiment”, nova exposició 
de Núria Riba, a la Figuerosa
Des del diumenge 1 de desem-

bre ja podem tornar a gaudir 
de l’obra inèdita de la jove artista 
anoienca Núria Riba amb l’exposi-
ció “Una mirada, un sentiment”.

Llicenciada en Belles Arts i amb 
un currículum molt extens, ha fet 
exposicions, tant col·lectives com 
individuals, arreu de Catalunya. 
També ha estat seleccionada en 
diverses vessants artístiques, com 
la pintura, el dibuix i l’escultura, 
i ha guanyat premis de pintura 
ràpida i, fins i tot, podem trobar 
obra pública seva, com l’“Oda a la 
cérvola blanca”, a Sant Martí de 
Tous. Ja fa temps que l’artista s’ha 
encaminat a un estil més pictòric 
i des de fa aproximadament un 
any se centra primordialment en 
la temàtica dels retrats. Després de 
l’exposició col·lectiva a la 1a Shop 
Night de Vilanova del Camí i de 
“Retrats Moixiganguers” a Igua-
lada, en què ja va mostrar el seu 

estil retratista, a “Una mirada, un 
sentiment” segueix amb aquesta 
temàtica, obrint-se a noves cares i 
expressions d’arreu del món i més. 

L’exposició la podem trobar a 
la petita població de la Figuerosa, 
situada a la carretera que va de 
Guissona a Tàrrega. L’acull “Lo ca-
fè de la Figuerosa”, l’antiga escola, 
a la plaça de la Font, fins al dia 12 

de gener. Els horaris són els diven-
dres a partir de les 19 h, dissabtes 
a partir de les 18 h i els diumenges 
durant tot el dia (menys als mig-
dies).

També es poden veure més 
obres de l’artista a nuriariba-
bosch@blogspot.com o buscant la 
seva pàgina com a artista al Face-
book.

L’Empremta acull una nova exposició sobre 
Gràfica Publicitària
Fidel a la seva voluntat de difon-

dre i promocionar obres rela-
cionades amb les arts gràfiques, 
la Sala L’Empremta de Gràfiques 
Vilanova acull a partir d’avui dijous 
dia 5 de desembre l’exposició “Pro-
jectes finals de Gràfica Publicitària 
de l’Escola Municipal d’art Gaspar 
Camps”.

Es tracta d’una mostra dels tre-
balls que han presentat els alum-
nes que ja han completat el cicle 
formatiu de grau superior de Grà-
fica Publicitària del curs 2012-2013 
de l’escola d’art igualadina.

El cicle formatiu de grau supe-
rior de Gràfica Publicitària prepa-
ra els alumnes per desenvolupar 
projectes de disseny gràfic i optar 
al món laboral com a autònoms 
o vinculats a empreses relaciona-
des amb el disseny gràfic, les arts 
gràfiques, les relacions públiques, 
la promoció d’articles diversos, el 
grafisme editorial, l’ambientació 

d’espais, la imatge corporativa i 
senyalització i la imatge gràfica del 
producte. 

L’exposició, que s’inaugura di-
jous a les 8h del vespre a la Sala 
l’Empremta (Carrer de Santa Maria 
número 12 d’Igualada) i que es po-
drà visitar fins al dia 8 de gener 

de 2014, compta amb el suport de 
L’Art de la Llum, una de les empre-
ses igualadines vinculades al sec-
tor gràfic, que col·labora habitual-
ment amb l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps, i que, per aquesta 
ocasió ha imprès les imatges del 
projectes.

TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, “Seda natural pintada a mà” de Carme Balsells 
Remolà. Fins a l’11 de gener.
■ A la Biblioteca Central d’Igualada, exposició “Els nostres carrers, els nostres autors”, organitzada conjunta-
ment amb l’Arxiu Històric Comarcal. Fins dissabte.
■ A la Biblioteca Central d’Igualada, exposició “Els nostres músics: Les corals”. Fins al 10 de desembre.
■ A la sala d’exposicions de l’EMA Gaspar Camps d’Igualada, “Il·lustracions Parada 19”, de Valentí Gubianas. 
Fins al 20 de desembre. 
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, Premi Ciutat d’Igualada de creació artística Procopi Llucià en 
la modalitat de fotografi a. Fins diumenge.
■ A Nivell 46 - Vad’Art (c/ St. Magí 46, Igualada) exposició d’olis de Neus Brunet: “Natures mortes, Igualada 
viva”. Fins al 6 de gener de 2014. Es podrà visitar els dijous, divendres i dissabtes a partir de les 18 h. Festius 
oberts desembre: 6, 8, 15, 22, 26 i 29, i 6 de gener. Entrada lliure.
■ A d’ARA Galeria d’Art d’Igualada, “Un Nadal fosc però il·luminat” mostra d’ornamentació nadalenca de 
fl oristeria NUS. Fins a fi nals de desembre.
■ A la Sala d’Art del Racó del Traginer d’Igualada, exposició “Camins de trobada”, gravats i pintures d’Ana 
M. Marín Gálvez. Del 5 de desembre al 7 de gener de 2014. (S’inaugura avui dijous, a les 20 h).
■ A “Lo cafè de la Figuerosa” (ctra. de Guissona a Tàrrega), Núria Riba presenta l’exposició de retrats “Una 
mirada, un sentiment”. Fins al 12 de gener.
■ A Les Voltes Casa Bas de Capellades, exposició Antològica de Josep Costa Solé. Del 8 de desembre al 6 de 
gener, dissabtes i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 h. (S’inaugura dissabte, a les 12.30 h).
■ A L’Empremta de Gràfi ques Vilanova, projectes fi nal de curs 2012-13 de l’alumnat del cicle formatiu de 
grau superior de Gràfi ca Publicitària de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. Del 5 de desembre al 8 de 
gener. (S’inaugura avui, a les 20 h).
■ Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, exposició de fotografi a de Joaquín Manzano Martín. Del 9 al 31 de de-
sembre, de 17 a 21 h.
■ Al restaurant Somiatruites, exposició “L’Avi del Cel: Xavier Andrés Gumà 1929-1972”. Del 3 al 15 de de-
sembre.
■ A la sala gran de la Casa Bertran de Calaf, “Les afi cions dels calafi ns”. Amb treballs i manualitats de diver-
sos veïns del municipi. De l’11 al 15 de desembre.

A Somiatruites, l’Avi del Cel: 
Xavier Andrés Gumà 
Del 3 al 15 de desembre, el res-

taurant Somiatruites d’Igua-
lada acollirà l’exposició “L’Avi del 
Cel: Xavier Andrés Gumà 1929-
1972”, que recull pintures del anys 
60 gràcies a la recopilació que mol-
tes famílies han fet de quadres, 

escenes, paisatges i làmines gua-
nyadores de concursos. 

De la seva passió en va fer una 
feina, començar a pintar samarre-
tes, el què s’ha convertit en ofici 
familiar.

L’Esplai de la Gent Gran 
proposa la segona edició de 
“Les aficions dels calafins”
La sala gran de la Casa Bertran 

de Calaf tornarà a acollir, de 
l’11 al 15 de desembre, la mostra 
“Les aficions dels calafins”. Serà 
la segona edició d’aquesta expo-
sició, que l’any passat va registrar 
moltíssimes visites, i que pretén fer 
visibles els treballs i les manuali-
tats de diversos veïns i veïnes del 
municipi. Així doncs, s’hi podran 
admirar labors, treballs amb fusta, 
pintures, miniatures... i un llarg 

etcètera de manualitats, algunes 
de ben sorprenents. L’exposició es 
podrà visitar els dies 11, 12, 13 i 
14 de desembre d’11.00 a 12.30 h i 
de 16.00 a 18.30 h. El diumenge 15 
la mostra estarà oberta de 16.00 a 
19.00 h. Es tracta d’una iniciativa 
de l’Esplai de la Gent Gran amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, la 
Fundació “la Caixa” i el Mil·lenari 
de Calaf.

ELS PETITS ANUNCIS

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

* Senyora de 48 anys, cata-
lana d’Igualada i amb cotxe 
propi, s’ofereix per fer TASQUES 
DOMÈSTIQUES en general. Telè-
fon 654 117 397.

* ANGLÈS. Classes particulars 
per a nens i adults, de dilluns a 
dissabte. Conversa, repàs i reforç. 
Telèfon 669 610 146 (Marta).

* INSTAL·LACIONS I REPARA-
CIONS d’electricitat, fontaneria, 
calefacció i aire condicionat. 
També petits treballs de paleta. 
Servei de qualitat a molt bon preu. 
24 anys d’experiència. Telèfon 636 
182 036 (Carles), e-mail: carles.in-
stal.lacions@outlook.com.

* VENC LLENYA. Pi a 100 euros/
tona, faig i roure a 150 euros/tona, 
alzina a 170 euros/tona i sacs 
d’estelles a 7 euros. Telèfon 650 
445 042 (Lourdes).

* S’ofereix ECONOMISTA per 
portar comptabilitats d’empreses 
i d’autònoms. Declaracions de 
renda. Gestió de tots els impos-
tos (IVA - IRPF - Impost de Soci-
etats…). Realització de comptes 
anuals i d’informes econòmics-
fi nancers. Tancaments anuals. 
Atenció personalitzada. Telèfon 
628 424 079.

* Quieres trabajar como MECÁNI-
CO NÁUTICO? Te preparamos di-
cha profesión con alta demanda, 
practicándola en talleres náuticos. 
Gestión de empleo. Tel. 977 27 32 
57.

* TREBALLA com a Tècnic Pro-
fessional en Tanatopràxia - Tana-
toestètica i Operari Funerari. 
Pràctiques en tanatoris i gestió de 
feina. Tel. 977 27 32 57.

* ES LLOGA HABITACIÓ a Igual-
ada. Ideal per a professors. Zona 
molt tranquil·la i ambient acollidor. 
Telèfon 626 101 470.

* SACS DE LLENYA A DOMICILI. 
Sacs de 20 Kg a 6 euros. Alzina/
roure/faig. A granel a partir de 500 
kg. Telèfon 687 84 29 12.

* AULA 42 - reforç escolar de 
primària, ESO, batxillerat i uni-
versitat. T’ajudem a estudiar, fer 
deures, preparar exàmens... In-
dividual o grups reduïts. Classes 
d’anglès a 20 €/mes. P3-P4-P5-
primària-ESO-batxillerat-adults. 
Inscripcions proper curs obertes. 
Curs pont preparació prova 
d’accés a mòduls de grau superi-
or. Telèfon 93 803 49 46 - 626 082 
108. C/ Prats de Rei, 3 - Igualada.

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus 
Pastilla Berisal de Navarra - Tipus 
Saldosa Navarra. També Tipus 
Ametlla de Torremar i Tipus Re-
gina Ametlla 99% rica en sodi. 
6’40 euros/sac de 25 kg, IVA in-
clòs. Transport gratuït. En el preu 
s’inclou la comprovació de l’aigua. 
Especialistes en tractaments i 
manteniments de comunitats de 
bombes d’aigua. Telèfon 608 949 
966 (Joan).

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Mas-
sa avaries al seu ASCENSOR 
o MUNTACÀRREGUES? Preus 
elevats o mal servei de man-
teniment? Truqui’ns i consulti les 
nostres ofertes per a comunitats, 
empreses i particulars. Reparem 
i conservem tot tipus i qualsevol 
marca d’ascensors i muntacàrreg-
ues. Sol·liciti pressupost i estalviï 
fi ns a un 50% del que paga actu-
alment. Empresa amb delegacions 
a tot Catalunya. Tel. 630076279.
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✞
25è aniversari de

JOSEP LLORACH i SOLÉ
Mort el 6 de desembre de 1988, a l’edat de 27 anys

Els seus pares, germanes i tota la seva família
preguem a tots aquells que l’estimaren i conegueren

que el tinguin present en el seu record.

Igualada, desembre de 2013

✞
En record de

MARIA ROSA MATEU VIVES
vídua de Sebastià Aguilera Estrada

Ha mort cristianament el passat dijous dia 28 de novembre, a l’edat de 88 anys

A. C. S.

Els seus estimats: fi lls, Josep Ma i Alícia, Francina i Luigi; néts, Daniel, Giulia, Pablo; 
germanes i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat, que tingué 
lloc el passat dissabte dia 30 de novembre a l’arxiprestal basílica de Santa Maria.

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

✞
En record de

JOAN ARGELICH MARLÈS
Va morir cristianament el passat diumenge dia 1 de desembre, 

a l’edat de 89 anys

A.C.S.

Els seus estimats: esposa, fi lls, néts, besnétes, germana i demés familiars ho 
fem saber a llurs amics i coneguts. 
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat, 
que tingué lloc el passat dimarts dia 3 a l’església de la Sagrada Família.

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

DEFUNCIONS
Carmen Pulido García, de 83 anys (Vilanova del Camí); Rosa Cid Cordero, de 73 anys; Rosa Falguera Munné, de 

93 anys (Capellades); Maria Rosa Mateu Vives, de 88 anys (Igualada); Jaume Claramunt Esbert, de 73 anys (Vilanova 
del Camí); Amelia Liébana González, de 77 anys (Santa Margarida de Montbui); Sixta Guareño Terrón, de 91 anys 
(Igualada); Antonio Marín Lara, de 76 anys (Òdena); Carmen Peláez Ruíz, de 71 anys (Vilanova del Camí);  José 
Manuel Fernández Soldán, de 69 anys (Vilanova del Camí); Teodora Contreras Aparicio, de 97 anys (Igualada); Mercè 
Parera Brichs, de 90 anys (La Llacuna); Joan Argelich Marlès, de 89 anys (Igualada); Concepció Soteras Miquel, de 
83 anys (Castellolí); Josefa Duran Barco, de 84 anys (La Llacuna); Rosa Balcells Raich, de 92 anys; Encarnación 
Sevillano Arrabal, de 91 anys (Igualada); Josep Tudó Segarra, de 78 anys; Montserrat Segura Teixé, de 88 anys (Por-
querisses); Damián Cortés Llombart, de 95 anys; Lorenzo Díaz Díaz, de 78 anys.

Àngela Rovira i Carol, 
àvia centenària

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

El dia 20 de novembre complia 
100 anys l’àvia montbuienca 

Àngela Rovira i Carol. Per celebrar 
aquesta efemèride el dissabte dia 
23 es va celebrar, a l’Ateneu Igua-
ladí, un dinar amb familiars i amics 
--bàsicament del Nucli Antic-- de 
l’Àngela. La trobada va permetre 
homenatjar aquesta àvia centenà-
ria i molt estimada al Nucli Antic 
de Montbui. 

Durant la trobada, a la qual hi 
van assistir personalitats destaca-
des com l’exregidor montbuienc 
Jordi Mercader, l’expresident de 

l’Ateneu de Montbui Tomàs Mi-
quel o el mateix mossèn montbui-
enc Josep Maria Pujol, una repre-
sentació municipal, encapçalada 
per l’alcalde Teo Romero, la tinent 
d’alcalde de Gent Gran Aurora 
Fernández i la regidora de Festes 
Silvia Latorre, va lliurar una placa 
commemorativa a l’Àngela Rovira, 
que als seus 100 anys es mostra 
amb un estat de salut envejable 
en tots els sentits. Les autoritats 
i l’àvia centenària van compartir 
un brindis amb tots els assistents 
a aquest acte protocol·lari i molt 
celebrat. 

Des del Servei d’Atenció Social de Càri-
tas i durant el mes de novembre de 
2013 s’han lliurat ajuts, entre d’altres, 
als següents casos: SERVEI D’AJUDA

• Mare de família separada amb dos fi lls en edat escolar que 
no percep cap  pensió del seu exmarit. Un dels fi lls necessita ma-
terial escolar per realitzar estudis secundaris. Càritas ajuda amb el 
pagament d’aquest material, amb 89,21 euros.

•  Home que participa en els curs d’Aprendre Ofi cis de Càritas, 
demana ajuda per poder fer front a una part del rebut de la llum, i 
Càritas li dóna aquest ajut per evitar el tall en el subministrament, 
amb 88 euros.

• Matrimoni jove que fi nalment han trobat un pis per poder 
viure amb dignitat, vénen a Càritas en demanda d’una nevera que 
no poden comprar perquè viuen amb l’únic ingrés de 426 euros. 
Després d’una visita al domicili i comprovar que efectivament els 
hi falta aquest electrodomèstic, es decideix des de Càritas fer 
l’ajuda de 320 euros.

• Matrimoni amb dos fi lls, han vingut al servei d’atenció social 
de Càritas en demanda d’ajut pel pagament d’un rebut de la llum. 
Tenen dos dies de termini sinó els tallaran el subministrament i 
Càritas conscient d’aquesta urgència els ajuda en el seu paga-
ment amb 52,05 euros.

• Parella jove que han hagut de llogar una habitació després 
d’anar vivint en precari d’un lloc a l’altre. Aquest mes no han pogut 
pagar el lloguer de l’habitació i Càritas els ajuda en el seu paga-
ment amb 170 euros.

• Matrimoni sense fi lls, ell s’ha quedat sense treball, doncs 
l’empresa ha tancat  i de moment no té prestació d’atur. No poden 
fer front a la despesa de lloguer d’aquest mes i per això Càritas els 
ajuda amb 300 euros.

• Matrimoni sense fi lls que no disposa de cap ingrés econòmic 
i deuen el pagament d’un rebut de l’aigua que vénen a demanar 
Càritas. També són benefi ciaris del Banc de queviures. Càritas 
ajuda en el pagament del rebut de l’aigua amb 51,50 euros.

• Matrimoni amb sis fi lls que fi nalment ha trobat un pis en 
condicions adequades per poder-hi viure tots vuit membres de la 
família. No poden pagar la totalitat de l’entrada del pis i Càritas els 
ha ajudat en una part de l’entrada amb 200 euros

• Matrimoni sense uns ingressos econòmics fi xes. La seny-
ora treballa algun dia a la setmana en servei domèstic. Han rebut 
l’amenaça de tall de subministrament per impagament d’un rebut 
de la llum i per això Càritas els ajuda en el pagament d’una part 
del cost amb 129,25 euros.
Ajuda’ns a ajudar….
Podeu  fer donatius  a   “la Caixa”   
c/ c núm.  2100 / 0001 / 07 / 0200221597.
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OK Lliga femenina: Girona HC2 - Igualada FHCP 3
Primera victòria fora de casa
HOQUEI PATINS

L’Igualada Femení HCP, amb una 
clara trajectòria ascendent en 

el joc, no acabava de transformar 
en punts els darrers partits, però a 
Girona, després d’un partit d’infart 
--com l’anterior a Palau de Plega-
mans-- va assolir la primera victòria 
fora de casa de la temporada.

El partit començava amb un 
Girona abocat i forçant les igua-
ladines a fer faltes. Mica en mica 
s’equilibrà la possessió i les ocasi-
ons de gol, tot i que el Girona es va 
avançar. Les visitants incrementa-
ren el seu joc ofensiu i Marta Soler 
igualava el partit a 1 després d’una 
recuperació al mig de la pista. Un 
minut més tard, Elba Garreta posa-
va per davant les igualadines, però 
en el darrer segon les gironines 
tornaven a marcar i s’arribava al 
descans amb empat a 2.

A la represa, una falta directa 
executada per Marta Soler era re-
fusada per la portera local. Lluny 
de descentrar-se, el domini anoienc 
era una realitat, tot i que Laura 
Salvador tampoc aconseguia trans-
formar una altra falta directa, però 
un minut després es treia l’espina i 
marcava un gol que entrà per l’es-
caire i suposava el 2-3. En el darrer 
minut --no apte per a cardíacs--, les 
igualadines van cometre tres fal-
tes i es quedaven a una de la fal-
ta directa en contra... i davant un 
Girona abocat a l’atac. Però a di-

ferència de la primer part, no hi va 
haver gol local en el darrer segon i 
l’Igualada s’enduia la primera vic-
tòria a domicili de la temporada..

Igualada FHCP: Solange Álva-
rez, Elba Garreta, Judith Baldris, 
Laura Salvador, Clara Ferrer, Marta 
Soler i Laura Hernández

El proper partit serà el 5 de 
gener contra un dels colíders de 
l’OK lliga femenina, el CP Manlleu. 
Esperem tot el suport possible el 
mateix dia de la cavalcada dels Reis 
d’Orient.

Entrevista al míster
Les noies entrenades per Joan 

Antoni González Prieto “Pirri” mi-
lloren partit rere partit. Després de 
8 partits sembla que l’equip ja té la 
forma física que cal després d’una 
traumàtica pretemporada per la 
incertesa de la participació a l’OK 
lliga femenina. Segons “Pirri”, “és 
complicat parlar d’entrenaments 
durant la pretemporada quan tot-
hom, fins i tot les jugadores, estan 
tan implicades i ocupades, encara 
ara, per obtenir recursos i captant 
socis per tirar-ho tot endavant. El 
valor humà d’aquestes jugadores i 
d’algunes exjugadores és infinit”.

L’entrenador valora les prime-
res 9 jornades: “estem millorant 
i millorarem encara més, encara 
no estem al 100% físicament, pe-
rò aquest equip té un sostre molt 
alt i encara el tenim massa amunt. 

Si haguéssim tingut una pretem-
porada normal estaríem, proba-
blement, entre els 5 primers. Les 
primeres derrotes van fer molt mal 
mentalment perquè estàvem fí-
sicament molt lluny del que ha-
víem d’estar pels motius que he 
explicat”. També valora les noves 
incorporacions: Sílvia Borràs, So-
lange Álvarez, Clara Ferrer, Laura 
Torres i Meritxell Martínez, “totes 
sumen, la temporada és llarga i les 
necessitaré a totes”. Afegeix que 
“algunes han intervingut poc a pis-
ta fins ara, però treballen molt bé i 
tindran minuts segur”.

Sobre l’equip diu que “hi ha 
campiones del món que aporten 
molta experiència i demostren ser 
un gran actiu, i també joves ju-
gadores que s’estan polint i que 
arribaran a un nivell molt alt avi-
at... Tenim molts motius per ser 
optimistes”. El tècnic assenyala que 
“l’any passat, després dels 8 pri-
mers partits teníem només 3 punts 
més que aquesta temporada i en-
cara no havíem jugat contra el CP 
Voltregà; aquesta temporada ja hi 
hem jugat i podríem tenir 6 punts 
més que no hem assolit per petits 
detalls en moments clau”. Cal acla-
rir que la lliga es troba a la jornada 
9, però el partit corresponent a la 
jornada 5 contra el Traviesas HC es 
va ajornar fins al gener.

OK Lliga: Vic 4 – Monbus Igualada HC 0
Marcador excessiu
HOQUEI PATINS

El Monbus IHC va tornar a 
marxar amb les mans buides 

de l’Olímpic de Vic i amb un resul-
tat que no reflecteix amb exactitud 
tot el que va passar a la pista. Els 
igualadins van disposar d’un penal 
i dues accions claríssimes de 2×1 
… i van enviar  tres boles al pal. I 
malgrat tot això es van quedar a 
zero. El Vic va aprofitar les seves 
oportunitats i es va quedar amb els 
3 punts.

Avui a les 9 del vespre l’Igualada 
rep a Les Comes el Voltregà.

Van jugar per l’IHC: Elagi, Mo-
las, Ton, Pla, Vives, Jassel, Munta-
né, Garreta, Vilaseca i A. Ferrer.

Resultats dels equip 
base de l’Igualada 
Hoquei Club

Sub 23: CP Vic 2 – Igualada HC 
3.

Minis: Igualada HC 1 – PB 
Martorell 2.

Aleví B: Igualada HC 1 – CP 
Sant Ramon 18.

Aleví A: Igualada HC 8 – CP 
Masquefa 5.

Infantil A: Igualada HC 8 – CE 
Noia 1.

Juvenil: Igualada HC 8 – CP 
Vilafranca 2.

Júnior B: Igualada HC 8 – Cape-
llades HC 6.

Prebenjamí A: HC Montbui 1 
– Igualada HC 3.

Prebenjamí C: CH Castellet 1 
– Igualada HC 2.

Benjamí A: CE Olesa Patí 1 – 
Igualada HC 9.

Benjamí C: CH Navarcles 1 – 
Igualada HC 11.

Benjamí B: HC Piera 0 – Iguala-
da HC 12.

Infantil B: HC Piera 4 – Iguala-
da HC 2.

Júnior A: Igualada HC 2 – Shum 
Maçanet 6.

Final de la primera fase de 
lliga per a l’HC Montbui
HOQUEI PATINS

Tres dels cinc equips base fede-
rats de l’HC Montbui han acon-

seguit classificar-se entre els tres 
primers equips dels respectius 
grups, en la primera fase de com-
petició de la Federació Catalana de 
Patinatge.

L’equip benjamí, entrenat per 
Manel Cervera, ha quedat 3r de 
grup i jugarà les eliminatòries a 
doble partit (14 i 15 de desembre) 
per intentar accedir al Campionat 
de Barcelona. En categoria aleví, 
l’equip entrenat per Daniel Baral-
dés ha quedat 1r i també jugarà 
l’eliminatòria a doble partit ( 8 i 
15 de desembre) però en aquesta 
ocasió per accedir al Campionat 
de Catalunya, a l’igual que l’equip 
juvenil, 3r classificat i entrenat per 
Gabri Ramírez.

Mini  prebenjamí  A :  HC 
Montbui 1 - Capellades HC 3

HC Montbui: Oriol Malet, Oriol 
Carrero, Pol Ticó, Pol Izquierdo, 
Aleix Aguilera, Gabriel Jorquera i 
Joel Garcia. Sota les ordres de Pau 
Torras i Ricard Pérez. 

Min i  p reben jamí  B :  CP 
Vilafranca 2 - HC Montbui 1

HC Montbui: Adrián Bueno, 
Alejandro Luque, Andreu Saurí, 

Eudald Ymbernon, Manel Saurí, 
Daniel Iglesias, Pol Ruiz i Eloi Codi-
na. Sota les ordres d’Ivan Rica. 

Prebenjamí: HC Montbui 1 - 
Igualada HC 3

HC Montbui :  Marc  Ser-
ra (porter), Ona Vidal, Vadim 
Puig, Ariadna Busqué, Judit Llo-
bet, David Ruiz, Pau Torilo i Liu 
Capdevila, sota les ordres de Roger 
Madrid.

Benjamí: HF Sant Josep 0 - HC 
Montbui 2

HC Montbui: Zoe Torras (porte-
ra), Andrés Pérez, Pau Bars, Arnau 
Bosch, Pere Subirana, Àlex Molero, 
Marc Lastra i Guillem Ribas, dirigits 
per Manel Cervera.

Infantil: CH Navarcles 0 - HC 
Montbui 5

HC Montbui: Roman Arribas i 
Sergi Ribas (porter), Víctor Bossa, 
Arnau Botines, Dimitri Rosich, Ar-
nau Puig i Ainoa Carrillo, sota les 
ordres de Bernat Perelló.

Juvenil: CP Manresa 2 - HC 
Montbui 1

HC Montbui: Roger Madrid i 
José M. Sancho (porters), Pol Bosch, 
Carlos Morales, Ivan Rica, Ricard 
Pérez, Pau Torras, Eric Garcia. A la 
banqueta, Gabri Ramírez.

HC Montbui 

Jornada de resultats molt positius
HOQUEI LÍNIA

Cap de setmana ple d’hoquei 
línia. Totes les categories han 

jugat i han resolt els seus enfronta-
ments de manera molt positiva.

Els prebenjamins han jugat 
molt bé i han guanyat a un equip 
format per jugadors molt novells. 
Els benjamins han guanyat els dos 
partits, sumant sis punts i assolint 
el segon lloc de la classificació. Els 
alevins han empatat un partit molt 
igualat amb un final no apte per a 
cardíacs. Els juvenils han lluitat de 
valent i han aconseguit fer valer 
els seus punts forts per guanyar el 
partit. Per acabar, els sèniors han 
jugat bé, sense fer un joc especta-
cular han controlat un partit que 
s’ha posat difícil i han passat d’un 
0-2 a un 5-2 final. Remuntades que 
costen de veure i ho han fet da-
vant del líder de la lliga plata.

Benjamins: HL Igualada 6 - Tu-
cans ASME 0

Jugadors de pista: Julián Car-
rasco, Jan Gamboa, Àlex Cano, Ro-
ger Ferrer, Ian López, Jordi Cano, 
Biel Segura. Porters: Unai Gràcia i 
Martí Sabaté.

Prebenjamins: HL Igualada 10 
- CentPatins B Torre de la Llebre 4

Jugadors de pista: Laia Mer-
cader, Àlex Sánchez, Nil Alonso, 
Martí Roig, Arnau Santano, Marc 
Fusté, Lluís Torras. Porter: Pol Fer-
rer.

Benjamins: HL Igualada 11 - 
CentPatins White B 2

Jugadors de pista: Julián Car-
rasco, Jan Gamboa, Àlex Cano, Ro-
ger Ferrer, Ian López, Jordi Cano, 
Biel Segura. Porters: Unai Gràcia i 
Martí Sabaté.

Alevins: HL Igualada 3 - Tucans 
ASME 3

Jugadors de pista: Marc Cano, 
Gal·la Torrents, Adrià Pajares, Àlex 
Cano, Roger Ferrer, Maria Soma-
carrera, Samuel Piquer, Alba Ferrer, 

Unai Pérez i Adam Gràcia. Porters: 
Oriol Sánchez i Sergio Pérez.

Juvenils: HL Igualada 2 - Tucans 
ASME 1

Jugadors de pista: Marc Tor-
rents, Clàudia Navarro, Paula Sa-
baté, Albert Mudarra, Ferran Ol-
medo, Carles Sanllehi i Roger Mas. 
Porter: Jordi Marimón.

Sèniors: HL Igualada 5 - Tucans 
ASME Muralla Òptica 2

Jugadors de pista: Roger Ale-
many, Xavier Álvarez, Marc Canet, 
Nil Domènech, Jaume Doncel, Sa-
mu Ferrera, Jordà Martínez, Manel 
Moya, David López, Albert Mun-
tadas, Hèctor Rodríguez i Marc Valls. 
Porters: Pol Valls i Jordi Marimón

Jornada a Les Comes

BITLLES CATALANES

Aquest passat dissabte 30 de 
novembre els equips del Club 

de Bitlles Igualada van rebre a 
casa els seus corresponents rivals. 
Així l’equip Igualada A s’enfron-
tava i s’imposava als bitllaires del 
Bellpuig, guanyant les dues par-
tides per 348 punts a 345 i 349 a 
320.

D’altra banda l’equip Iguala-
da B va jugar els seus dos partits 
corresponents a la lliga rebent a 
les Comes l’equip del Huerto de 
Cervera; de les dues partides l’Igua-
lada va perdre la primera per 333 
punts a 346 dels visitants i la sego-
na partida es decantava favorable 
a l’equip local per 344 a 338.

L’Esquaix Igualada compleix a la 3a jornada 
de Lliga 
ESQUAIX

Tercera jornada de la Lliga Cata-
lana de 3a amb victòria pels 

interessos de l’Esquaix Iguala-
da que s’imposava al Malibú de 
Sabadell per 3-1.

David Aguilar va sumar el pri-
mer punt guanyant Eloi Bagué 
11-8, 11-9, 11-4, el vallesà Marc 
Bruguera va empatar a 1 guanyant 
l’igualadí Ton Colom per 7-11, 8-11, 
11-9, 8-11. Jordi Doncel va donar 

avantatge als anoiencs gràcies a 
la seva victòria amb Maria Pajares 
per 8-11, 11-9, 11-9, 11-8 i final-
ment Jordi Gual va donar el punt 
definitiu als igualadins després de 
guanyar a Jordi Bosch 11-7, 11-8, 
11-7.
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Sènior masculí - 3a Catalana Preferent: Club Handbol Igualada 23 - CH 
Sant Quirze 18
Continua la bona ratxa
HANDBOL

El igualadins van sortir molt con-
centrats des de l’inici. La bona 

defensa bloquejava totalment els 
atacs visitants pel centre i forçava 
a que tiressin els extrems, els llan-
çaments dels quals eren ben atu-
rats pel porter local. El control del 
partit el portava l’Igualada, però 
de tant en tant feia badades en 
defensa que permetien als visitants 
poder anar fent gols i seguir vius 
en el partit. 

La segona part amb el marca-
dor favorable de 9-8, va començar 
amb un ritme força lent que afavo-
ria els visitants, ja que no deixava 
explotar una de les bones armes 
de l’equip igualadí, la rapidesa. I 
això va permetre als rivals posar-se 
per davant en el marcador. A partir 
d’aquí, hi va haver un temps mort 
demanat per l’entrenador local per 
afrontar els últims 15 minuts amb 
garanties d’aconseguir la victòria. I 
així va ser, un molt bon quart d’ho-

ra que va permetre als locals des-
plegar el seu joc habitual i poder 
capgirar el marcador al seu favor.

Entrenats per Eduard Ortolà, 
van jugar: Ton Casellas (2 a.) i Jordi 
Bermejo (11 a.), com a porters. Ro-
ger Calçada (7), Esteban Lezama 
(2), David Cubí (4), Sergi Garcia, 
Juan Carlos Aguila, José Luís Ál-
varez (1), Rubén Álvarez (3), Èric 
Elvira, Pol Cantero (4) i Miquel Al-
bareda (2).

Sènior femení 1a Catalana: CH Igualada 21 - CH Alcarràs 20
Final d’infart
HANDBOL

Enfrontament del primer i segon 
de la classificació, el CH Alcarràs 

amb 12 punts i el CH Igualada amb 
10.

A la primera part, l’Igualada es 
posava davant en el marcador amb 
un 2-0 inicial i amb un altre parcial 
de 5-0 es distanciava al marcador 
per arribar al descans amb un mar-
cador controlat però escàs, a causa 
de la feina que els dos equips esta-
ven fent en defensa, 12-7.

A la segona meitat,  era 
l’Alcarràs el que marcava en dues 
ocasions seguides, agafant a les 
igualadines descol·locades. Des-
prés dels primers minuts, les locals 
semblaven haver entrat una altra 
vegada en el partit, però cap al 
minut 22 les jugadores del Alcarràs 
van fer un pas endavant, i amb un 
parcial de 5-0 es col·locaven 20-20 
al marcador quan falta un minut 

escàs, atac aprofitat per les iguala-
dines que les tornava a posar un a 
dalt i atac del C.H. Alcarràs, que el 
frustrava la portera del C.H. Igua-
lada Míriam, donant la victòria a 
l’equip local en un final molt emo-
cionant.

Van jugar pel CHI: Nora Muñoz, 
Jordina Marsal, Jana Sendra, Ainoa 
Rizo, Raquel Arnau, Laura Ferrera, 
Elena Minguez i Míriam Pla. Entre-
nador: Jordi Riba. 

Resultats dels equips base 
del CHI

HANDBOL
Juvenil masculí Lliga Catalana: 

AE Carles Vallbona BMG 33 - Club 
Handbol Igualada 28

Entrenats per Pol Cantero van 
jugar: Jordi Vilarrubias (5), Raül 
Ubia (2), Daniel Fons (2), Sergi 
Garcia (13), David Diaz (2), Cesc 
Carrer, Jordi Grado (4), Pere Sen-
dra i Adrian Cano. Porters: Marc 
Tarrida (8 a.) i Carles Serra (7 a.).

Infantil masculí A Lliga Catala-
na: JH Mataró 26 - Club Handbol 
Igualada 35

Van jugar pel CHI: Toni Bar-
rantes, Max Segura, Dani Navarro, 
Iván Ruiz, Iker Sabuquillo, Nil 
Subirana, Jose A. Herreria, Arnau 
Capitán, Cesc Carles i amb Joel So-
lanelles i Martí Méndez a la por-
teria. Entrenador Roger Calçada i 
Pere Sendra.

Infantil femení Lliga Catalana: 
Club Handbol Igualada 15 - CH 
Amposta 19

Van jugar pel CHI: Aida López, 
Alba Casé, Amanda Sanjuan, Ane 
Crespo, Èlia Torreblanca, Emma Jo-
vé, Jana Elvira, Judit Robusté, Júlia 
Subirana, Olga Núñez, Laia Moyes i 
a la porteria Txell Comellas i Núria 
Rizo. Entrenadores: Laura Baraldés 
i Jordina Marsal.

Cadet femení 1a Cata-
lana: Club Handbol Igualada 34 
- ACLE Guissona 8

Pel Club Handbol Igualada di-
rigides per Joan Alcoberro i Hilari 
Canales van jugar: Irene Garri-
do (portera), Carla Bisbal, Paula 
Domingo, Cristina Muñoz, Maria 
Mayol, Èlia Roca, Oriana Quintero, 
Marcel·la Esquerra, Marta Hernán-
dez i les infantils: Núria Rizo i Aida 
López.

Infantil masculí B Primera Ca-
talana: Club Handbol Igualada 27 
- CH Santpedor 7

Dirigits per David Díaz i Cesc 
Carrer, van jugar: Joel Solanelles, 
Xavi Reina, Marc Espinagosa, Iván 
Ruíz, Íker Sabuquillo, David Mal-
partida, Agustín Vázquez, Pol 
Calvet, Biel Hornas, Fernando Al-
mendro, Arnau Torner, Toni Puig i 
Gerard Simón.

Campionat de Catalunya 
Aleví Experts masculí-mixt: BM 
Granollers 12 - Club Handbol Igua-
lada 3

Pel Club Handbol Igualada van 
jugar: Laia Moyes, Mariona Alba-
reda, Marta Albareda, Xènia Mén-
dez, Pol Calvet, Dimas, Pol Quinta-
na, Agustín Vázquez, Bernat Bisbal 
i Arnau Claramunt. Entrenen: Ana 
Vázquez i Marta Muñoz.

El CH Vilanova guanya el Gavà en la jornada 
de presentació 

HANDBOL

Meritòria i treballada victòria 
de l’equip sènior de l’Hand-

bol Vilanova davant el Gavà per 25 
a 23 en un municipal Can Titó ple 
de públic amb motiu de la jorna-
da de presentació dels equips de 
l’entitat. 

En la presentació, després dels 
corresponents agraïments, i pre-
cedits de la mascota del club, ana-
ren desfilant una a una les més 
de seixanta jugadores de l’entitat, 
acompanyades del cos tècnic. La 
jornada també oferí un contrapunt 
solidari amb la recollida de gairebé 
100 quilos d’aliments per al Banc 
de la Teca. 

Dos punts importants, en 
un partit dur 

El partit de l’equip Sènior 
s’inicià de manera molt igualada i 
s’anava a la mitja part amb 14-12.  
A la represa el Gavà va canviar la 

defensa a 5:1 cosa que no afectar 
gaire al joc ofensiu del Vilanova. 
Cap al minut 10, el partit es va tor-
nar tosc i dur, però les locals van 
estar molt esperonades pel caliu 
del públic.

Van jugar pel CHV: Caba-
llero, Holgado, S. Rodríguez, L. 
Rodríguez, Pulido, Egea, Caldera, 
G. Ramis, Díaz, Duarte, Garcia i 
Moreno.

El derbi juvenil es queda 
a casa

Segona victòria de les vilanovi-
nes a casa en el derbi contra el CH 
Igualada per 24-9. La represa amb 
el marcador 10-3 va continuar amb 
la mateixa dinàmica; una defensa 
i porteria concentrades van per-
metre robar pilotes i sortir ràpida-
ment al contraatac. Ofensivament 
les vilanovines van saber reaccio-
nar davant la defensa plantejada 
per l’equip visitant.

Van jugar pel CHV: Julia Ra-
mis, Núria Trullols, Lina Holgado, 
Marta Borràs, Mireia Borràs, Bea 
Cano, Xenia Martín, Núria Martos, 
Natàlia Moreno, Míriam Quiño-
nero, Laia Castaño, Andrea Arias i 
Patricia Gómez.

Les cadets del CH 
Vilanova guanyen amb 
claredat l’Agramunt

El resultat a la mitja part era de 
9 a 4 i el marcador final de 18 a 6.

Van jugar pel CHV: Andrea E., 
Marta R., Laura T., Esther V., Aida 
N., Laura R., Desiree M., Dèbora 
Z., Mireia N., Marina F. Nerea F. i 
Lídia R.

Resultats infantils
L’infantil A encara no coneix 

derrota aquesta temporada i 
aquest cap de setmana va tornar a 
saldar positivament el seu enfron-
tament a Sant Feliu de Llobregat 
per 28 – 23.

Van jugar pel CHV: Laia Tarrida, 
Nerea Vázquez, Andrea de la Rosa, 
Míriam Ohudida, Carla Salgado, 
Cintia Ferrer, Paula Rodríguez, No-
elia Lopez, Nerea Ramos i Laura 
Rodríguez. 

L’infantil B va perdre davant 
el líder.

Van jugar pel CHV: Marina Lo-
pez, Sandra Sánchez, Carla Medi-
na, Cristian Balagueró, Ingrid Par-
do, Àfrica Hernández, Laura Gasco 
i Marta Tapiolas.

L’infantil masculí B va guanyar 27 a 7

Lliga: EE Handbol Òdena 22 - Handbol Rubí 6
Victòria sense exigències

HANDBOL

Aquesta jornada de lliga ha 
estat poc emocionant. Els 

d’Òdena s’han limitat a guanyar 
un contrincant gens complicat ni 
perillós.

La primera part ha estat freda 
i lenta i al descans els locals gua-
nyaven 12-2, sense haver mostrat 
gaires esforços. A la segona part, 
tot i que l’Handbol Rubí ha fet una 
barrera defensiva més marcada, 
s’ha acabat el joc amb 22-6. Els 

odenencs segueixen demostrant 
que mereixen estar a la capçalera 
de la lliga i que són un equip a 
tenir en compte.

Amb l’entrenador Miquel Al-
bareda Cuadras han jugat: Pau 
Gubern Garcia, Mark Fresnedoso 
Franco, Pau Jorba Aurich, Ismael 
Benavente Alia, Jerome Galán 
Rodríguez, Joel Bretones Martín i 
Bernat Gil Berndes. A la porteria, 
Pablo Nuncio Guisado.

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Mòbil 629 323 438 - rupertcarvajal@terra.com

NO ESPERIS A QUE ARRIBI EL FRED!!! 
ET CANVIEM LA CALDERA
FINANÇAMENT A MIDA!!!!

AIGUA - GAS - ELECTRICITAT - CALEFACCIÓ - A. CONDICIONAT 
MANTENIMENT INDUSTRIAL - ENERGIA SOLAR
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Resultats dels equips base 
del CBI
BÀSQUET

Sènior B masculí: Cerberus 
Artés B 58 – Physic CB Igualada 57. 
Van jugar pel CBI: P. Benito (23), D. 
Gil (3), E. Borrega (2), I. Martínez 
(4), A. Domènech, A. Yebra (8), B. 
Marimón (6), F. Vives, T. Borrega 
(6) i M. Benito (5). Entrena, Jordi 
Martinez Quero.

Sènior B femení: Depimés CB 
Igualada 58 – BC Viladecans C 34. 
Onzena victòria de les igualadines. 
Van jugar pel CBI: Bargalló (2), So-
ler (7), Miramunt (8), González (5), 
Compte (22), Amatllé (6), Tarrida 
(0), Fuertes (2) i Sellarès (6). Entre-
na: Sergi Alamillo. Parcials: 19-6, 
25-18, 44-27, 58-34.

Sots 25 masculí: CB Tutxi Berga 
47 – Autoescola Poble Sec CBI 46. 
Segona derrota de la temporada, 
que frena les aspiracions de con-
tinuar al capdamunt de la classifi-
cació.

Van jugar pel CBI: P. Salanova 
(8), J. Palet (4), A. Santiago (2), F. 
Claramunt (2) A. Esquerra (6), V. 
Iglesias, B. Torrens (2) i J. Lorente 
(22). Entrena: Carles Vergara.

Sots 21 femení: Diagonal Mar 
Front Marítim 28 – Autoescola Po-
ble Sec CB Igualada 51. L’equip es 
desplaça amb la baixa de tres de 
les quatre pívots.

Van jugar pel CBI: Espejo (5), 
Martínez (3), Tomàs (8), Lladó, , 
Barral (12), Díez (14), Llorens (6) i 
Roca (4). Entrena: Imar Martínez. 
Parcials: 4-14, 11-7, 10-10 i 13-20.

Júnior masculí A: AE Minguella 
61 – Jogaplast CB Igualada 68. Van 
jugar pel CBI: Leon (10), Ndiaye 
(13), Raurich (5), Benito (2), Ser-
ra (4), Gabarró (14), Màximo (12), 
Tarrida (8) i Marcè. Entrena: Josep 
Marimón.

Júnior femení A: CB Igualada 
58 – Barça CBS Grana 61. Van jugar 
pel CBI: G. Rigol (9), C. Serra (18), J. 
Lamolla (4), J. Codina, M. Masego-
sa (3), M. Calleja (2), C. Mas (1), L. 
Rius (4), C. Martínez (1) i M. Ribera 
(16). Entrena: Aitor Iglesias. Parci-
als: 16-7, 13-17, 17-19 i 12-18.

Júnior masculí B: Basket Alme-
da 75 – Toyota Naymotor CBI 55. 
Van jugar pel CBI: J. Mangues (4), 
J. Vidal, M. Susanna (9), Ll. Fullana 
(5), M. Soler (2), S. Figueres (14), P. 
Martí (4), R. Fullana (6), E. Bru (1) i 
A. Ortinez (10). 

Júnior femení B: Tallers Gaseti 
CBI 56 – Joviat La Salle 44. Van 
jugar pel CBI: C. Guillamon, C. 
Puig (17), B. Colell (7), S. Carner 
(10), M. Cordoba, J. Ramia (2), N. 
Domènech, M. Fernandez (12), C. 
Garcia (5), M. Rodriguez (1) i L. 
Ferrer (2). Entrena: Aitor Iglesias. 
Parcials: 13-12, 10-12, 19-10 i 14-
10.

Cadet masculí A: Ferreteria 
Jorba Solà CBI 72 – Nou Bàsquet 
Olesa 70. Van jugar pel CBI: Gui-
llem Pont (8), Jordi Elvira (2), Max 
Puig, Salvador Farrés (8), Guillem 
Jorba (17), Ferran Gil (7), Arnau 
Carpi, Roger Ribera (6), Carlos Fra-
tila (10), Àlex Cavalleto i Enric Bru 
(14). Entrena: David Soteras. Parci-
als: 23-13, 20-20, 10-14 i 19-23).

Cadet femení blau: Bàsquet 
Samà Vilanova 62 - Trias Shop CB 
Igualada blau 58. Van jugar pel 
CBI: Roselló (3), Solé (16), Aldomà 
(12), Pedregosa (7), Roda (5),  Mar 
Fernández (2), Òdena (4) Gràcia i 
Maria Fernández (6). Entrena: Vero 
Júlvez.

Cadet masculí B: Autoescola 
Poble Sec CBI 83 – Joviat La Salle 
C 69.

Cadet femení groc: El Traster 
Artés 74 – Garatge Montserrat CBI 
45. Van jugar pel CBI: Laia Ferrer 
(4), Clara Tomàs (5), Laia Figueras 
(13), Mar Rodríguez, Maria Gassó 
(2), Núria Barral (2), Marta Sàbat, 
Paula Marsal, Marta Ambròs (4), 
Anna Tarrida (3) i Maria Maestre 
(12). Entrena: Pol Salanova.

Cadet masculí C: Akord’s CBI 
103 – Casal Vilafranca 39. Contun-
dent victòria. 

Van jugar pel CBI: Ll. Claramunt 
(9), P. Lumbreras (9), P. Castelltort 
(12), M. Rosell (3), Q. Rosich (9), 
O. Delgado (13), G. Pallarès (3), 
F. Romero (18), J. Torrens (12), M. 
Couso (14) i O. Llopart. Entrena: 
Adrià Fratila.

Infantil masculí A: McDonald’s 
CB Igualada 60 – UE St. Cugat 51. 
Van jugar pel CBI: Maria López, 
Marita Flores, Berta Morros, Carla 
Garrido, Laia Puiggròs, Carla Case-
llas, Anna Fernández, Paula Elvira, 
Ivette Juárez, Anna Bachs i Aina 
Marsà. Entrena: Eric Vargas.

Infantil masculí B: Trioptic CBI 
60 – Vila Construccions Artés 61. 
Gran crescuda de l’equip.

Van jugar pel CBI: Nil Vidal, 
Gerard Poncell, Marc Linares, 
Daniel Calle, Marc Sánchez, Albert 
Moreno, Marc Fanega, Marc Pere-
ra, Roger Porredon, Roger Marsà, 
Raul Vivas i Alex Juarez. Entrena: 
Alexey Domènech

Pre-infanil masculí: Taxi 2.0 CB 
Igualada 43 – CB La Mercè 93. Van 
jugar pel CBI: B .Aguilar, T. Lamo-
lla, P. Vazquez, J. Segura, O. Godó, 
E. Tomas, J. Moreno, J. Quintana, 
H. Jörgens, M. Criado, I. Raurich i 
B. Soteras. Entrena: Emili Díez.

Pre-infantil femení A: Femení 
Bages 69 – Podologia A. Balsells 
CB Igualada 18. Van jugar pel CBI: 
Natalie Fuertes, Berta Salat, Cèlia 
Palmés, Jana Fuertes, Pia Homs, Ai-
na Yáñez, Iona Ambròs, Júlia Tort i 
Carlota Colell. Entrena: Pau Benito.

Mini masculí A: Vitaldent CBI 
135 – AE MVP Cervelló 22. Van 
jugar pel CBI: Martí Nadal, Oriol 
Morera, Pau Arús, Oriol Carrera, 
Joan Albareda, Pol Verges, Ernest 
Miret, Miquel Romero, Isidre En-
rich i Arnau Miret. Entrena: Bernat 
Torrents.

Mini femení blau: CB Sant 
Josep Obrer 77 – Vitaldent CB 
Igualada 44. Van jugar pel CBI: Ai-
noa Farré, Maria Enrich, Pia Ca-
samitjana, Abril Samaniego, Sara 
Homs, Marta Ger, Laia Mas, Paula 
Guasch i Júlia Fontanellas. Entrena: 
Alba Acevedo.

Mini femení blau groc: La Salle 
Manresa 99 – Vitaldent CB Igua-
lada 41. Van jugar pel CBI: Agar 
Farrés, Elena Poncell, Sira Morros, 
Nora Gudel, Carlota Díaz-Guerra, 
Laura Vancells, Blanca Acevedo, 
Gal·la Farnós i Mar Solà. Entrena: 
Núria Minguet.

Pre-mini masculí: Anoiadiari 
CBI 69 – CB Castellbisbal 19. Van 
jugar pel CBI: Isaac Baltà, Bernat 
Enrich, Biel Salat, Marc Pérez, Marc 
Moron, Lluc Sala, Àlex Riera, Biel 
Sevilla, Joan Comas i Nil Santaeulà-
ria. Entrena: Pili Mullerat. 

Pre-mini femení blau: BF 
Viladecans 24 – McDonald’s CB 
Igualada 86. Van jugar pel CBI: 
Gal·la Godó, Beth Muxí, Sira Dí-
az-Guerra, Arlet Cots, Pilar Pintó, 
Alba Ribalta, Judit Mas, Carla So-
là, Blanca Altés, Martina Forner, 
Ona Torras, Dafne Vallcarcel i Elsa 
Homs. Entrena: Miquel Benito.

Sènior masculí A - Copa Catalunya: CB Gavà 1 65 - Physic CB Igualada A 61
El partit s’escapa als últims minuts del partit
BÀSQUET

L’equip igualadí va dominar el 
marcador durant tot el matx 

però en els minuts calents es va 
bloquejar (parcials: 10-18, 17-13, 
14-19 i 24-11). 

El partit va començar amb un 
bon to defensiu i ofensiu. Els locals 
no es van trobar còmodes en cap 
moment però van tenir oportu-
nitats des de la línia de tirs lliures 
que van desaprofitar. 

El segon quart va ser més pa-
cífic per part dels igualadins i els 
gavanencs ho van saber aprofitar, 
anotant des de totes les posicions 
excepte des de la línia de triple. El 
partit es veia clarament dominat 
pel ritme del conjunt blau però la 
diferència en el marcador no ho 
reflectia així; sobre tot pels bàs-
quets fàcils fallats i algunes errades 
defensives.

A la represa, els de Raül Caba-
llero van sortir a la pista a donar-
ho tot per la victòria. Van viure un 
quart pletòric. Però no van ser tot 
èxits en aquest quart, l’Igualada 
tenia un gran problema a la pista 
amb l’ala-pívol del Gavà, Mateo, 
jugador clau en el seu equip.

Al darrer quart els del CB Gavà 
no tenien res a perdre (acumula-
ven 8 derrotes seguides) i per tant 
van sortir a fer el seu millor quart, 
i així va ser. L’últim quart es pot re-
sumir en 3 moments diferents, que 
van ser la clau per la victòria local. 
El primer moment van ser els pri-
mers 4 minuts, on H. Vila va realit-
zar un correctiu sobre els interiors 
de l’Igualada. El pívot del Gavà va 
dominar la pintura amb els rebots 
defensius i ofensius i va permetre 
al seu equip apropar-se en el mar-
cador (47-54). L’Igualada encara es 

mantenia viu gràcies a la insistèn-
cia de Fons i a punts de Tejero. El 
segon moment va ser quan els del 
Gavà van plantejar la seva defensa 
zonal, i el Physic CB Igualada A va 
col·lapsar-se inesperadament (l’ha-
vien plantejat 2 vegades durant el 
partit i l’equip blau la va resoldre 
sense problemes). L’últim moment 
clau va ser un triple local quan el 
marcador es trobava empatat (59-
59); aquest triple va posar a l’equip 
gavanenc per davant en el marca-
dor i així va ser fins al final. 

La pròxima jornada serà el dis-
sabte 14, a les Comes, contra el 
S.E.S.E, a 2/4 de 8 del vespre.

Van jugar pel CBI: Q. Padrós 
(5), M. Padrós, E. Fernández (10), J. 
Huertas, J. Torres (12), C. Fons (19), 
A. Gual (6), A. Roca, A. Fratila, E. 
Tejero (9), S. Laguarta, B. Martínez. 
Entrena: Raül Caballero.

Sènior femení A - Copa Catalunya: 
Joventut Les Corts A 63 - Depimés CB Igualada 47
Van guanyar les millors
BÀSQUET

Victòria merescuda d’un Joven-
tut Les Corts superior que va 

dominar el partit de principi a 
final. Un parcial 17 a 5 en els pri-
mers nou minuts de partit ja va 
posar les coses molt de cara per les 
barcelonines. 

El segon període també va co-
mençar amb un parcial favorables 
a les barcelonines de 10 a 4, que 
les va situar 27 a 13 en el marca-

dor, però les visitants van saber 
reaccionar per no marxar del tot 
del partit, i 3 cistelles consecutives 
les tornava a deixar a 10 punts. Al 
descans 32 a 21.

En el tercer quart el líder va 
passar per sobre les anoienques; als 
últims deu minuts les locals van re-
laxar-se i les jugadores entrenades 
per Emili Ortiz ho van aprofitar per 
guanyar el període tot i que ja no 
va influir en la victòria clara local.

El proper partit del Depimés CB 
Igualada A serà d’aquí dues setma-
nes, el dissabte 14 de desembre a 
3/4 de 6 a Les Comes. El rival serà 
el Draft Gramenet, i les igualadines 
buscaran una victòria que les acosti 
una mica més al seu objectiu.

Van jugar pel CBI: C. Carner (7), 
A.C. Martínez (2), N. Minguet (2), 
L. Icart (15), P. Català (8), M. Quin-
tana (6), V. Júlvez, A. Acevedo (7) i 
X. Freixas.

Jornada de derrotes per als equips escolars 
del VDC Bàsquet Club Endavant

BÀSQUET

Va obrir jornada l’equip infantil 
masculí, amb derrota davant el 

Bàsquet Piera per 66-15.
Millora considerable en el joc 

de l’equip, que va plantar cara du-
rant la primera part, amb una en-
trega encomiable. El cansament i 
la superioritat física dels pierencs 
van fer que la segona meitat es fes 
molt llarga per als jugadors vilano-

vins. Parcials: 16-5, 13-6, 13-2 i 24-2.
Van jugar: Adrià Sala (5), Jonat-

han Martínez, Marc Lumbreras (4), 
Víctor Larrache (6), Arnau Cano, 
Cristian Martínez, Carlos García i 
Santiago Torres.

L’equip infantil femení va jugar 
el millor partit de la temporada, 
tot i la derrota davant la UE Cape-
llades per 17-23, en un partit molt 
igualat i jugat amb molta intensitat 

per les noies del club. Al descans el 
marcador estava molt igualat, 9-10. 
El parcial del tercer període va re-
sultar decisiu per al marcador final 
(3-10), i tot i guanyar l’últim per 5-
3 no va servir per guanyar el partit. 
Les sensacions van ser molt bones i 
les noies i el públic van sortir molt 
contents per la imatge donada. 
Parcials: 4-6, 5-4, 3-10 i 5-3.

Van jugar: Anabel Tena, Lucía 
Moreno (2), Irene Leno (5), Maria 
Vega (3), Andrea García (2), Marina 
Navarro (3) i Carla Bocache (2).

Pas enrere de l’equip cadet. 
Després de dos partits molt bons, 
van perdre davant l’IES Martí Dot 
per 12-41. No van trobar el seu joc 
durant tot el partit i el resultat al 
descans (6-24) ja feia molt difícil 
lluitar per la victòria. A la segona 
part va millorar la defensa, però 
no l’atac, que va ser molt travat. 
Parcials: 6-16, 0-8, 2-10 i 4-7.

Van jugar: Raul de la Torre, 
Sergi Gálvez (4), Iulian Schimba-
tor, Juan Antonio Ramírez, Sergi 
Sánchez (2), Javier Sánchez (2), Leo 
Rodríguez i Aleix García (4).

Els equips sots 25 masculí i sè-
nior femení van tenir jornada de 
descans.

Propera jornada: Dissabte vi-
nent, dia 14, a les 11 h, Ampa Col-
legi Sta. Teresa de Jesús - VDCBC 
Endavant infantil masculí;  a 
les 12 h, VDCBC Endavant cadet 
- SES Collbató; a les 12h, VDCBC 
Endavant infantil femení - Joan 
Mercader; a les 19 h, SMP Xamba 
Vilafranca - VDCBC Endavant sèni-
or femení; a les 19.30h, CE Gelida 
- VDCBC Endavant sots 25 masculí.
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Podis anoiencs a la Final de la Copa Catalana 
de conjunts
GIMNÀSTICA RÍTMICA

Poquer d’ors del San 
Roque

Tarragona ha acollit aquest 
passat 1 de desembre, la Final de 
Copa Catalana de Conjunts, que 
organitza la Federació Catalana de 
Gimnàstica.

Els conjunts del vilanoví San 
Roque que es van classificar per 
aquesta final eren els conjunts ale-
ví IV, aleví VII, infantil VIII i també 
la gimnasta Elsa Montes cedida al 
club Vilafranca que també va parti-
cipar en aquesta final.

En la categoria aleví IV el con-
junt del San Roque va fer un exer-
cici espectacular aconseguint la 
primera posició amb. Les integrans 
d’aquest conjunt son: Laia Alsina, 
Marta Alonso Lamas, Irina Garcia, 
Julia Farré, Rut Vives, Tania Navàs i 
Nerea Camacho. 

En la categoria aleví VII amb 
les gimnastes Aina Sorolla, Aida 
Morales, Paula Mensa, Alba Bosch, 
Sandra Domínguez van fer un fan-
tàstic ball quedant guanyadores de 

la categoria. Immillorable final de 
temporada per aquest conjunt.

A la categoria infantil VIII van 
quedar campiones de la final de 
Copa Catalana les gimnastes: Sira 
Montes, Raquel Cañizares, Maria 
Cosano, Carla Bosch, Elisabeth Vali-
ente i Mar Remon. Aquest conjunt 
participarà al campionat d’Espanya 
absolut que es farà a Granada.

També Elsa Montes gimnas-
ta del San Roque i cedida al Club 
Vilafranca, va penjar-se una meda-
lla d’or.

3a posició per a les noies 
del CE Montbui

En representació del  CE 
Montbui, l’equip aleví de nivell 

IV, format per: Anna Ballet, Mar-
ta Canales, Mireia Jiménez, Júlia 
Rubio i Nadin Garcia, van actuar 
en primera posició realitzant un 
exercici fantàstic que els va merèi-
xer la tercera posició del podi amb 
sensació de victòria. L’excel·lent 
treball d’aquestes joves s’ha vist re-
compensat i ara ja es preparen per 
treballar la temporada individual.

L’equip del Rítmica 
Vilanova tanca la 
temporada

Les gimnastes del Rítmica 
Vilanova van competir en catego-
ria infantil nivell IV, amb l’aparell 
de maces. El conjunt, format per 
Gisela Fontalba, Duna Muñoz, Vic-
tòria Ferré, Anna Díaz, Ariadna 
Burgada i Itziar Beltran, va demos-
trar una vegades més la seva pro-
gressió com a gimnastes.

Amb aquesta competic ió 
l’equip dóna per finalitzada la tem-
porada de conjunts i es centrarà en 
preparar les competicions individu-
als que començaran al gener.

Competicions dels atletes del CERRR 
Igualada
ATLETISME

16a Mitja Marató “Ciutat 
de Mataró”

Diversos components del CERRR 
van participar en la 16a Mitja Ma-
rató “Ciutat de Mataró”, Gran Pre-
mi Diputació de Barcelona, famosa 
per la seva bossa per al corredor i 
que cada any tanca inscripcions po-
ques hores després d’obrir-les. La 
prova constava d’un circuit bastant 
ràpid i molt planer, però amb un 
final molt dur.

David Molinero Albareda es va 
estrenar en els 21 km fent un gran 
paper, amb un temps de 01.25.26, 
i comptant amb l’ajuda de Sergio 
López Juárez, amb 01.25.16, els 
quals es van disputar l’esprint. Ro-
berto López Juárez, tot i no asso-
lir una gran marca, 01.23.16, està 
molt content ja que la setmana 
abans va competir ajudant un com-
pany a la Marató de San Sebastián. 

Sergi Rodríguez Batista va 
aconseguir una 4a posició, baixant 
fàcil de l’hora i deu minuts, després 

de competit la setmana passada a 
la Jean Bouin, i parant el crono en 
0.09.34.

El guanyador absolut va ser 
David Martínez Luján, del CA 
Manresa, amb 01.07.30. 

Nocturna Trail Rosa del 
Nord

Xavier Jové va competir a la 
Nocturna Trail Rosa del Nord, so-

bre una distància de 22 km i 1600 
m, que va finalitzar a la 1 de la nit. 
Va ser una cursa molt dura, amb 
molt desnivell, neu, trams en què 
no es podia veure, rampes, feri-
des i arribant a meta deshidratat. 
Finalment, va entrar 2n general, 
essent una bona recompensa.

Bernat Ferrer Carvajal, amb la Selecció 
Catalana
VELA

Des d’ahir dia 4 i fins diumenge, 
a Port Garraf té lloc el Campi-

onat d’Espanya de Vela, en què hi 
participa, defensant els colors de 
la Selecció Catalana de la classe 
Làser 4.7 per tercer any consecutiu, 
l’igualadí Bernat Ferrer Carvajal, 
regatista del CMA.

Després d’unes molt dures 
regates classificatòries per poder 
formar part de l’equip català, Fer-

rer va aconseguir ser el 10è del 
rànquing. La selecció està formada 

pels 17 millors regatistes catalans 
de la classe.

Jornada rodona per als 
equips dels Hostalets de 
Pierola
BÀSQUET

El cap de setmana ha estat quasi 
perfecte per a la Secció Esporti-

va del Casal Català dels Hostalets 
de Pierola.

Dissabte, el premini SECC-Ais-
lux rebia a casa al que fins alesho-
res era el líder de la competició, el 
Viladecans, un equip molt correcte 
esportivament, amb un entrena-
dor amb qui dóna gust competir. 
El matí era gèlid i els jugadors 
estaven una mica freds, però en 
un partit amb bones jugades i in-
tervencions meritòries els locals es 
van imposar per un claríssim 56-6.

Diumenge vam recuperar el 
partit ajornat per la pluja que ens 
enfrontava al Masquefa, en un en-
contre en què les diferències del 
joc es van veure reflectides al mar-
cador, 53-3.

Amb aquestes dues victòries i 
cap derrota, la Secció Esportiva del 

Casal Català - Aislux es col·loqui lí-
der de la categoria a falta d’un sol 
partit per acabar la fase prèvia.

La SECC - Sala també va vèncer 
els dos partit d’aquest cap de set-
mana, dissabte rebia a casa el cuer, 
el Vallirana, i fent un bon joc es va 
endur el partit per 38-26. Molt més 
ajustat va ser el duel de diumenge 
amb el Masquefa, dos equips molt 
igualats en la tècnica de joc, però 
aquesta vegada el marcador es va 
decantar pels hostaletencs, 57-54.

L’equip infantil femeni SECC 
- Els Cafeters, que rebia el Mare de 
Déu del Carme del Prat, va tornar 
a ensopegar, tot i que l’afició local 
va sortir més contenta amb el joc 
de l’equip, més competitiu i amb 
la sensació de tenir més ambició i 
concentració que la setmana ante-
rior. El resultat va ser de 12-49.

La propera setmana no hi ha 
competició.

19è Mototerra dels Hostalets 
de Pierola

Munné cau a la primera 
ronda

MOTOR

El proper diumenge 8 de desem-
bre tindrà lloc la 19a Mototerra 

dels Hostalets de Pierola. Les cur-
ses, que tindran lloc a La Caseta 
de l’Hort, s’iniciaran a les 9h i fina-

litzaran a les 15h. Hi haurà Servei 
de bar.

Les inscripcions més la llicència 
tindran un preu de 60 euros i es 
poden fer les inscripcions al telè-
fon 607 338 920.

SOFTRACKET

L’igualadí Nil Munné va jugar el 
passat cap de setmana el Cam-

pionat de Catalunya de softracket 
a l’Esportiu Rocafort de Barcelona, 
quedant sotscampió de consolació.

El softracket que és una vari-
ant de raqueta amb molt d’èxit, 
es juga dins d’una pista d’esquaix 
amb una pilota més gran i de bot 
molt més viu que la d’esquaix i 
unes raquetes més curtes.

El soft, com així es denomina, 
té un circuit estable a nivell català 
i estatal tant individual com per 
equips.

El Nil Munné va caure a 1a ron-
da del quadre principal davant el 
barceloní David Febrer. Posterior-
ment en el quadre de consolació 
va tenir una notable actuació gua-
nyant Jose Latorre i Artur López. A 
la final van perdre davant Joaquin 
Juárez.

2a Provincial - A: 
CTT Vilanova 2 - CTT Sant Andreu
S’estronca la ratxa de 
victòries dels vilanovins
TENNIS TAULA

Diumenge passat, el CTT Sant 
Andreu va estroncar la ratxa 

de victòries del CTT Vilanova, que 
va començar l’encontre gairebé 
sense escalfar, per problemes de 
desplaçament. Així, els vilano-
vins van sortir freds i descentrats 
davant uns rivals que no eren, ni 
de lluny, superiors.

En la primera partida, Manuel 
Suero va perdre per 3-0 i, com pas-
sa darrerament, amb parcials ajus-
tats, davant Carlos Castillo. Diego 
Naranjo, també amb parcials ajus-
tadíssims, va cedir 1-3 contra Joan 
Llàcer, un jugador que no és millor 

que el vilanoví, mentre que Julio 
Morales va aconseguir el primer 
punt dels locals en derrotar Raúl 
Pascual per 3-0.

M. Suero no va poder amb J. 
Llàcer, que li va endossar un 0-3, i 
J. Morales tampoc va puntuar con-
tra C. Castillo, que es va imposar 
per 0-3, amb 10-12 en el segon 
parcial i 8-11 en el tercer, i amb al-
guna que altra pilota discutible per 
part del jugador visitant. En canvi, 
D. Naranjo sí que va aconseguir 
el segon punt local, en derrotar 
clarament R. Pascual per 3-0, i així 
es donava per finalitzat un partit 
desafortunat.

Pots llegir-lo a internet: 
www.latossa.com
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El cros Pompeu Fabra supera la xifra de l’any 
passat
ATLETISME

L’onzena edició del cros de l’Es-
cola Pompeu Fabra va reunir un 

total de 387 participants, el passat 
diumenge. Una xifra que supera la 
de l’edició de l’any passat. També 
cal remarcar l’alta participació dels 
alumnes del centre: en total uns 
176. El president de l’Ampa de l’es-
cola, Carlos Delgado, es va mostrar 
molt satisfet per la bona resposta 
dels alumnes, pares i mares a la 
prova. Va ser el primer cros escolar 
de l’any a Vilanova del Camí, ja 
que el cros del Joan Maragall es va 
haver de suspendre i s’ha ajornat 
per la primavera.

Des del Consell Esportiu de 
l’Anoia es va fer arribar la since-
ra felicitació per l’organització de 
l’esdeveniment tot ressaltant la 
gran implicació de l’escola. “Sense 

dubte actes d’aquestes caracterís-
tiques són els que fan créixer l’es-
port escolar a la nostra comarca” 
han expressat.

Cal fer esment que molts pares 
i mares van participar no només en 

l’organització el dia de la cursa, si-
nó que també ho van fer setmanes 
abans, en els preparatius. Van bus-
car el suport imprescindible dels 
espònsors i els col·laboradors.

6 victòries i 17 podis per als atletes del CAI 
al Cros de Valls
ATLETISME

El diumenge 1 de desembre es 
va disputar la 25a edició del 

Cros Ciutat de Valls, 16è Memorial 
Júlia Celma, amb organització del 
FACVAC de Valls, que va comptar 
amb la participació de destacats 
atletes catalans, entre ells 61 mem-
bres del CAI Petromiralles.

Cal ressaltar les 6 victòries in-
dividuals i 17 posicions de podi as-
solides pels representants del CAI, 
en una brillant actuació global dels 
anoiencs. Van sobresortir les vic-
tòries del júnior Rafael Hompa-
nera, la cadet Paula Blasco, l’aleví 
Marcel·la Solé, la benjamí Carla 
Bisbal, el benjamí Pepe García i la 
prebenjamí Maria Mayordomo. 

Rafael Hompanera s’imposava 
en la cursa Promesa amb un temps 
de 18’55” per fer els 5.150 m de la 
prova conjunta amb els juvenils. 
Era 2n Guillem Carner amb 20’08” 
i en veterans, categoria M-40, 3r 
Antoni Vilches amb 21’08” i 5è Jo-
sé Antonio Fernández amb 22’11”.

En cadet cal ressaltar les actua-
cions de Paula Blasco, guanyadora 
amb 5’41” sobre 1.580 m de cursa, 
2a Èlia Ibarra amb 5’56” i 3a Carlo-
ta Cerón amb 6’26”. Entranva 13a 
Cristina Gabarró amb 6’55” i 15a 
Cristina Ribas amb 7’15”.

En aleví va sobresortir el 1r 
lloc de Marcel·la Solé amb 3’11”, 
2a Júlia Solé amb 3’12”, 5a Lau-
ra Giménez amb 3’20”, 6a Ma-
riona Rodríguez amb 3’22”, 10a 
Martina Segura amb 3’32”, 15a 
Marina Subirana amb 3’40”, 19a 
Judit Campoy amb 3’51”, 22a Judit 
Navarro amb 3’55” i 23a Laura 
Blázquez amb 3’56”.

En benjamí s’imposava Carla 
Bisbal amb 3’20” sobre 810 m, 2a 
Núria Moix amb 3’30” i 7a Ona 
Torras amb 4’05”. En masculins el 
guanyador era Pepe García amb 
3’21” per fer els 810 m de cursa, 
mentre que Olau Riera era 5è amb 
3’32”, 15è Jan Clemente amb 4’00” 
i 19è Daniel Aguilera amb 4’10”.

Maria Mayordomo era 1a en 
prebenjamí amb 1’11” sobre 300 
m, 2a Edna Torras amb 1’23” i 3a 
Ares Giménez amb 1’25”. En mas-
culins, entrava 2n Joan Miserachs 
amb 1’09”, 5è Jan Navarro amb 
1’14”, 6è Luca Santos amb 1’15”  i 
10è Biel Freixa amb 1’28”.

En juvenil Mar García era 2a 
amb 23’28” i 7a general absoluta 
en la prova gran juvenil-júnior-pro-
mesa- sènior- veteranes i Open, do-
minada per Marta Galimany (AA) 
Catalunya amb 18’07” sobre els 
4.380 m de cursa. 

En aleví Berta López era 3a 
amb 6’17” per cobrir els 810 m de 
cursa, 5a Jana Roca amb 6’22”, 7a 
Paula Iglesias amb 6’43”, 10a Laia 
Moix amb 6’46”, 11a Judit Ibarra 
amb 6’47”, 19a Julia Carmona amb 
7’06”, 24a Berta Enríquez amb 
7’21”, 25a Mar Paris amb 7’25”, 
26a Maria Aribau amb 7’26”, 29a 
Laura Tarragó amb 7’32” i 36a Ma-
rina Abad amb 7’45”, participant 
també Elisenda Prat. En masculins 
Àlex Riera era 4t amb 6’24” per 
cobrir els 1.580 m de cursa, 5è Lluc 
Roda amb 6’25”, 7è Jan Bisbal amb 
6’31”, 8è Àlex García amb 6’43”, 
10è Pau Vilanova amb 6’47”, 13è 
Guillem Santos amb 6’53”,15è 
Guim Moreno amb 6’58”, 28è Mi-
quel Solé amb 8’34” i 30è Albert 
Díaz amb 8’56”. 

En cadet, Marcel Abad era 
5è amb 9’13” sobre 2.430 m, 12è 
Sergi San José amb 9’51”, 13è Pol 
Sanz amb 9’52”, 14è Xavier Már-
quez amb 9’59”, 16è Daniel Berrio 
amb 10’09” i 21è Ricard Font amb 
10’53”. 

La prova gran masculina, pro-
mesa-sènior-open sobre 8.460 m, 
va ser dominada per Nasser Ouk-
helfen (Esp. Penedès) amb 31’40”, 
i era 6è Open Xavier Villanueva 
(CAI) amb 41’50”.

Inscripcions obertes, ja, per a la cursa Reis 
Race
ATLETISME

Els aficionats al running tenen 
una nova cita a l’agenda de cur-

ses i competicions de l’any: el 6 de 
gener, a Igualada. La colla castelle-
ra de la ciutat ha organitzat la Reis 
Race: una cursa urbana, oberta a 
tothom, amb un original recorre-
gut urbà que portarà els corredors 
per diferents espais emblemàtics 
de la capital de l’Anoia.

Aquesta insòlita i original cursa 
ofereix diversos atractius per als 
participants. Per una banda, la Reis 
Race dóna l’oportunitat de posar 
el cos a to, després d’uns dies de 
festa i possibles excessos. La Reis 
Race és la primera prova de l’any 
puntuable per a la Lliga Champi-
onchip’2014, una competició que 
agrupa més d’un centenar de cur-
ses que se celebren a Catalunya.

El recorregut és un més dels 
aspectes que fan, d’aquesta nova 

cursa, una de les més interessants 
del calendari al nostre país. Un cir-
cuit urbà de 10 km recorrerà diver-
sos llocs emblemàtics de la capital 
de l’Anoia, descobrint l’interior 
d’edificis i espais d’interès històric, 
patrimonial o arquitectònic, com 
els edificis modernistes de l’Asil del 
Sant Crist o de l’antic Escorxador, 
el claustre de l’Escola Pia, el Museu 
de la Pell, el barri del Rec o el lo-
cal dels Moixiganguers, Cal Tabola, 
ubicat en una antiga adoberia.

Finalment, cal destacar l’apar-
tat dels obsequis per als partici-
pants, ja que tots els corredors re-
bran un tortell de Reis, una ampo-
lla de cava i una bossa del corredor 
amb diferents regals i promocions 
dels patrocinadors de la cursa.

Les inscripcions, que ja estan 
obertes, s’han de realitzar a tra-
vés d’internet, a www.reisrace.cat 
fins el dissabte 4 de gener a les 

17h (o quan s’arribi a 1000 inscrits). 
El preu de la inscripció a la Reis 
Race és de 13 euros pels propieta-
ris de xip groc, i 15 euros pels que 
no disposen de xip (xip de lloguer 
que caldrà retornar després de la 
cursa). Els primers 250 participants 
inscrits tindran un obsequi de Pun-
toBlanco, col·laborador de la cursa.

Hi haurà premis per els tres pri-
mers classificats de cada categoria 
masculí i femení, així com també 
als tres primers absoluts masculins 
i a les tres primeres absolutes fe-
menines. També hi haurà premis 
per els castellers que participin a 
la cursa.

Podeu consultar el reglament, 
el recorregut i altres aspectes de 
l’organització de la cursa a www.
reisrace.cat

El CAI Triatló Petromiralles, 
7è millor club de Catalunya

TRIATLÓ

Aquesta setmana s’ha publicat 
el rànquing oficial de clubs 

2013 de la Federació Catalana de 
Triatló, que engloba les classifica-
cions de la temporada de les duat-
lons, triatlons i acuatlons del circuit 
català. 

El Club Atlètic Igualada Triat-
ló Petromiralles ha aconseguit la 

millor classificació de la història 
del club, amb una brillant 7a po-
sició d’un total de 91 equips. En 
l’apartat femení també s’ha assolit 
una brillant 10a posició entre 38 
equips.

El club dóna les gràcies a tots 
els esportistes, col·laboradors i pa-
trocinadors per aquesta fita.

El CAI Triatló, a la duatló de 
muntanya del Solsonès
ATLETISME

Diumenge passat es va dispu-
tar al pantà de Sant Ponç 

(Solsonès) la cinquena prova del 
calendari de duatlons de munta-
nya de la Federació catalana de 
triatló. La prova, amb un ambi-
ent molt fred i humit, va començar 
amb 6 km de cursa a peu, amb un 
primer tram totalment pla, però 
que ràpidament es va començar a 
enfilar amb pronunciades rampes 
i corriols tècnics. El tram de BTT, de 
24 km, començava amb dues fortes 
pujades i l’única complicació d’un 
terreny glaçat i fangós que exigia 
mantenir una gran concentració. El 
tram final de 3 km a peu va tornar 
a ser exigent, ja que es va com-
binar una llarga pujada amb fort 

desnivell amb un descens ràpid i 
tècnic.

Per part del CAI Triatló Pe-
tromiralles s’hi van desplaçar qua-
tre atletes que van obtenir els se-
güents resultats: 39è Jordi Vidal 
amb 01.46, 73è David Aragon 
amb 01.57, 80è Jose Roque Rios 
amb 01.59 i 90è David Segura amb 
02.04.

El 15 de desembre, 
41a Pujada a la Tossa
ATLETISME

El Club Atlètic Igualada Petromi-
ralles, en col·laboració amb 

el Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada, tenen previst organit-
zar, el diumenge 15 de desembre, 
la 41a edició de la Pujada Igualada 
- La Tossa de Montbui (cursa atlèti-
ca), 3r Memorial Lluís Torrescasana.

La sortida de la cursa, oberta a 
atletes federats i no federats ma-
jors de 14 anys, es donarà a les10 
del matí des del punt habitual, el 
km 0 de la Ctra. d’Igualada a Sta. 
Maria de Miralles (cruïlla Escoles Pi-
es), amb arribada al cim de la Tossa 
i un recorregut total de 6.300 m.

Hi haurà trofeus per als 3 pri-
mers classificats-des de la general, 
i també de cada categoria, que van 
des d’1m.-7f. fins a 6m.-12f., a més 
d’una bossa amb provisions, uns 
mitjons Punto Blanco, una medalla 
al·legòrica i un tiquet per a la boti-
farrada. Les inscripcions, al preu de 
5 €, es poden fer anticipadament 
(fins al 13 de desembre) a la web 
www.clubatleticigualada.com, i el 
mateix diumenge, des d’una hora 
abans de la sortida, al lloc d’inici 
de la prova, si no s’ha arribat al 
límit de 200 participants. El paga-
ment es farà el dia de la cursa, al 
recollir el pitral.

Dolors Palau (CNI), a la mitja 
Marató de Sant Sebastià
ATLETISME

El diumenge 24 de novembre 
es va dur a terme la marató, la 

mitja marató i els 10 km de Sant 
Sebastia. Pel Club Natació Iguala-
da hi va ser present Dolors Palau, 
que va fer la mitja marató amb un 
registre d’1.41.36, que d’aquesta 
manera comença a agafar la forma 
després d’una parada forçada per 
motius de salut.
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El CFS Òdena col·labora amb 
la Marató de TV3 amb un 
partit benèfic
FUTBOL SALA

Aquest dissabte 7 de desembre, 
a les 12 del migdia al pave-

lló Mestre Vila Vell, el CFS Òdena 
jugarà un partit benèfic per tal de 
col·laborar amb la Marató de TV3. 
L’acte està organitzat de manera 

conjunta per la Fundació Privada 
Àuria i el Club Futbol Sala Òdena, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment.Els beneficis es destinaran 
a la Marató de TV3, que enguany 
està dedicada a les malalties neu-
rodegeneratives.

Dues victòries i una derrota 
per als equips vilanovins
FUTBOL

El Vilanova del Camí va gua-
nyar de forma clara, 5-0, a un 

Montbui que no va oposar resis-
tència en cap moment. Els locals 
van dominar plàcidament, van ofe-
rir un gran joc i van agradar amb 
combinacions pròpies d’equips 
d’alt nivell. El resultat podria haver 
estat més remarcat, però els vilano-
vins van treure el peu de l’accelera-
dor a l’última mitja hora de joc. Els 
roig i blancs continuen sumant de 
tres en tres i són líders en solitari 
amb 4 punts d’avantatge al segon 
classificat, que és el Calaf.

L’Anoia va golejar també per 5-
0 a un feble la Torre de Claramunt. 
L’equip va mostrar un bon joc i va 

fer divertir la parròquia local. Els 
jugadors de la Torre només van 
plantar cara durant els primers 15 
minuts, moment en què l’Anoia 
obria el marcador. Amb aquests 
tres punts, l’Anoia és tercer, a dos 
punts del segon classificat i amb 
un partit menys, que jugarà aquest 
proper dissabte a dos quarts de 
cinc de la tarda a Tous.

I La Paz va caure golejat a 
mans d’una Penya Madridista Tos-
sa-Montbui que no va tenir pietat. 
Només la manca d’encert a la sego-
na meitat va fer que els vilanovins 
no s’emportessin una derrota més 
dura. Amb aquest resultat, La Paz 
s’enfonsa a l’última posició de la 
classificació amb 4 punts.

Festa Social del C.T. Pobla 2013
TENNIS

Aquest passat dissabte el Club 
Tennis Pobla va reunir un nom-

brós grup de socis i simpatitzants 
en la gala de final de temporada 
social del 2013.

L’Hotel Robert va acollir un 
any més la Festa Social del Club, 
una celebració que precedeix a la 
que serà la del 30è aniversari de 
l’entitat el pròxim 2014, en la que 
amés de sopar i gaudir amb els 
companys i amics es van fer lliura-
ment als guanyadors dels diferents 
campionats socials que s’han dis-
putat durant tot l’any. També es va 
ter un repàs de totes les activitats 
del 2013 així com la trajectòria dels 
quatre equips que participen amb 
quaranta jugadors en la Lliga Cata-
lana de Tennis.

Un dels moments més emotius 
es va produir quant el President 
fundador del Club, Antoni Jové, 
l’Alcalde de La Pobla Santi Broch i 
el regidor d’esports Juan C. Pérez 
van fer lliurament a Josep May-
oral d’unes distincions en reco-
neixement a la seva tasca com a 
President del CT Pobla durant els 
últims 25 anys. Tot seguit Broch 
es va adreçar als assistents felici-
tant en primer lloc al President 
del Club per aquests 25 anys de 
treball per l’esport del tennis i 
portar el nom de La Pobla per 
tot Catalunya i encoratjant a se-
guir mantenint viu aquest esperit. 
“Sóc conscient de les vostres ne-
cessitats” i que en temps difícils, 
però, no es pot fer tot el que un 
voldria. Va reiterar que des de 

l’Ajuntament es continuaria do-
nant tot el suport necessari, com 
ho ha fet fins ara.

Amb el lliurament de trofeus i 
l’esperat bingo de regals va posar 
punt i final a una magnífica vet-
llada.

Esportistes premiats al 
llarg de la vetllada

III Masters Social
2a Categoria: 1r David Andreu, 

2n Francesc Gual.
1a Categoria: 1r Xavier Pérez, 

2n Marc Casado.
Preferent: 1r Toni Jové, 2n 

Albert Rovira.
XV Dobles femenins:  1es 

Montse Aguilera i Blanca Vich, 2es 
Eva Jové i Anna Folqué, consolació: 
Ester Segura i Merche Caballero.

XXX Dobles masculins
2a Categoria: 1rs Jordi Múrcia 

i Miquel Àngel Molina, 2ns Ignasi 
Robert i Pol Gasque.

1a Categoria: 1rs Miquel Carre-
no i Albert Escolà, 2ns Toni Jové i 
Jonathan Martos, consolació: Xavi 
Diez i Josep M. Jericó.

VIII Dobles mixtes: 1rs David 
Martí i Eva Muntané, 2ns Juan Fer-
nández i Esther Segura, consolació: 
Josep M. Jericó i Teresa Pastor.

XXXV Campionat Social Indi-
vidual

Categoria femenina: 1a Montse 
Aguilera, 2a Eva Muntané, semi-
finalistes: Anna Folqué i Eva Jové, 
consolació: Teresa Pastor.

2a Categoria masculina: 1r Mi-
quel Robert i 2n. Pol Gasqué.

1a Categoria masculina: 1r 
Josep Ma. Torres, 2n Genís Camps, 
semifinalistes: Jonathan Martos i 
Toni Jové. Guanyador consolació: 
Quim Gasque. Guanyador: Ignasi 
Robert. Finalista: David Andreu. 
Semifinalistes: Pere Garcia i Antoni 
Jové. Guanyador consolació: Jordi 
Carceller.

Victòria del CT Montbui davant el Tenismar
TENNIS

El diumenge 24 de novembre, 
l’equip cadet masculí del Club 

Tennis Montbui va derrotar el Club 
Tennis Tenismar per 3 a 2, en el 
Campionat Comarcal de Catalunya 
per equips.

Els jugadors montbuiencs, que 
tot just inicien la primera fase 

d’aquest campionat, van superar 
els de Viladecans en un enfron-
tament força igualat. Per part 
montbuienca van jugar: Albert Po-
més, Jaume Morera, Biel Roca, Pol 
Balcells i Ignasi Robert. Van gua-
nyar l’Albert, l’Ignasi i la parella de 
dobles formada pel Biel i el Jaume. 
El Jordi va caure en dos sets i el 

Pol ho va fer en tres. Cal destacar 
la bona actuació d’aquests joves 
esportistes, entrenats per l’equip 
Top Tennis, i agrair al Club Tennis 
Montbui i als seus patrocinadors 
la participació en aquesta compe-
tició.

www.tennisMontbui.net

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Altiplans de la Conca de 
Barberà i la Segarra

EXCURSIONISME

El poble d’Albió, a la part occi-
dental del terme de Llorac, a 

la Conca de Barberà, i a poca dis-
tància del balneari de Vallfogona, 
és el lloc de sortida i arribada de 
l’excursió que férem els veterans 
el dijous 28 de novembre. El poble, 
aturonat a la dreta del riu Corb (a 
710 m. a.) s’articula al llarg d’un 
únic carrer de cases de pedra que 
es va anar formant al redós del seu 
castell al vessant del turó. 

Amb un fred que pela (-5ºC) 
però que no molesta excessivament 
perquè no fa vent, iniciem un re-
corregut en forma de vuit, prenent 
la direcció dels Plans de Suró, i pu-
jant al Tossal de Suró de 831 m. a., 
que ja pertany a la Segarra i que 
n’és el seu punt més alt. Aquesta 
ascensió forma part del projecte 
“100 cims” en commemorar l’any 
vinent el 50è aniversari de la fun-
dació del nostre club. El cim no és 
gaire acollidor, ja que la vegetació 
obstrueix l’espai i la visió, però hi 
ha un curiós vèrtex geodèsic sobre 
un voluminós basament de pedra, 
on oneja la senyera.

Passem pel caseriu o petit aglo-
merat de Suró, que depèn del mu-
nicipi de Talavera i que pregona als 
quatre vents, ja fa bastants anys, 
els seus afanys independentistes 

des de la seva privilegiada posi-
ció molt propera al Tossal. En una 
paret de la plaça llueix una placa 
amb la bandera estelada amb la 
inscripció República independent 
de Suró. Abans el rètol havia ocu-
pat tota la paret com un llençol. 
Bon lloc per esmorzar-hi.

Amb una orografia trencada 
pels turons i amb sembrats que do-
minen grans extensions anem di-
recció al coll dels Obacs fins a tocar 
de Talavera, al sud de la Segarra i 
al límit amb la Conca de Barberà 
i l’Anoia, el punt més distant de 
la caminada. En l’encreuament de 
camins on hi ha la bassa del Benya 
(que està ben gelada), girem per 
fer el retorn pel camí marcat com 
GR-171, passant altra vegada per 
Suró i que ens porta de bell nou a 
Albió pel mig de bosc.

Resum de la caminada: Par-
ticipants, 29. Distància, 13’2 km. 
Desnivell acumulat, 200 m. Temps 
net de camí, 3 hores i 5 minuts. 
Coordinadors, Josep M. Compte i 
Joan Mollà.

El dijous 12 de desembre us 
esperem a la darrera excursió de 
l’any des de Torrelletes, muni-
cipi de Castellet i la Gornal, Alt 
Penedès.

Text i foto: Joan Mollà

A la República Independent de Suró.Bona jornada per al CPP Igualada CTAI
TENNIS TAULA

P r i m e r a  e s t a t a l :  C T T 
L’Almoster 2 - CPP Igualada CTAI 4

Segueix el ritme ascendent de 
l’equip. Gran partit de Joan Masip 
amb dos punts, Daniel Luco ha 
tornat a recuperar el seu nivell de 
joc i aconseguia un punt, mentre 
que Jordi Satorras, tot i estar le-
sionat, va fer el punt que faltava 
per completar la victòria.

Marcadors:  Sergi Ciurana 
- Joan Masip (1-3), Marc Piñol - 
Jordi Satorras (3-0), Sergi Farré 
- Daniel Luco (0-3), Marc Piñol - 
Joan Masip (2-3), Sergi Ciurana 
- Daniel Luco (3-2), Sergi Farré 
- Jordi Satorras (0-3).

Segona estatal: CPP Igualada 
CTAI 6 - CTT L’Hospitalet 0 / CTT 
Olesa 6 - CPP Igualada CTAI 0

Cara i creu en aquesta doble 
jornada. El dissabte es guanyava 
amb claredat i el diumenge es re-
bia una forta derrota a domicili 
contra el líder de la categoria.

Marcadors: Albert Matsuoka - 
D. Serraima (3-0), Roger Domingo 
- Nil Espert (3-1), Lluís Graells - 
G. Sola (3-0), Albert Matsuoka - 
Nil Espert (3-0), Lluís Graells - D. 
Serraima (3-0), Roger Domingo 
- G.Sola (3-1).

Tercera estatal: CPP Iguala-
da CTAI 5 - CTT Sant Vicenç dels 
Horts 1

Nova victòria que permet si-
tuar-nos en la meitat de la taula. 
Complet partit dels tres jugadors.

Marcadors: Francesc Masip - 
Joaquin Olaya (3-0), Ricard Alert 
- Jordi Obon (3-0), Joan Moriana 
- Toni Barcojo (3-1), Ricard Alert 
- Joaquin Olaya (3-1), Francesc 
Masip - Toni Barcojo (3-1), Joan 
Moriana - Jordi Obon (3-1).

Circuit Promeses de la FCTT
Els nostres joves palistes dis-

putaren una nova fase del circuit 
promeses, fent un bon paper i 
demostrant una evolució molt po-
sitiva en el seu joc. Participaren: 
Biel Jorba, David Martín, Miguel 
Moriana i Bernat Luco.

2a “B” provincial G2: CTT Badalona 3 - CTT La Torre de Claramunt 4
Gran remuntada
TENNIS TAULA

Treballada victòria l’aconseguida 
pel CTT La Torre de Claramunt 

en el seu desplaçament a Badalona 
contra un equip que figura entre 
els aspirants al títol de la catego-
ria.

Iniciava l’encontre Marc Grado 
contra el local Sergio Bocanegra, 
en un bon partit del de la Torre, 
però que finalment guanyava el 

local per 1-3. En el segon partit 
David Sala, en la seva línia habi-
tual, derrotava Jordi Codina per 
3-0, igualant l’encontre, però que 
després es decantà pels locals en 
los dos partits següents: en cedir 
Víctor Morillas per 2-3 davant Sergi 
Cerdà i Marc Grado davant Jordi 
Codina per 0-3, amb un marcador 
parcial d’1-3 per als locals.ñNo obs-
tant això, en el cinquè partit Víctor 

Morillas s’imposava a Sergio Boca-
negra per un clar 3-0 i en l’últim i 
decisiu partit David Sala rubricava 
la remuntada vencent el local Sergi 
Cerdà per 3-1 i forçant el partit de 
dobles, en el qual els palistes ano-
iencs no van donar opció als locals, 
derrotant-los per 3-0 en clars temp-
tejos i emportant-se l’encontre i els 
punts en joc.
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Situació crítica
FUTBOL SALA

Infantil: CFS Capellades 13 - 
CFS Piera 1

Partit còmode el que va jugar 
l’equip infantil, com demostra el 
resultat. Després de jugar contra 
els dos equips capdavanters del 
grup i trobar-se amb una pressió 
molt forta, el Capellades es va tro-
bar amb un Piera que deixava ju-
gar, la qual cosa es va aprofitar 
per a combinar i contraatacar amb 
força comoditat durant tot el par-
tit. Prova d’això és que tots els ju-
gadors de camp van marcar. Val a 
dir en favor del Piera que no es va 
desmoralitzar en cap moment i va 
obligar el nostre porter a realitzar 
diverses parades de mèrit, a més 
del gol.

Van jugar: Quim Riba (3), Adrià 
Sabater (2), Xavi Farrera (2), Gerard 
Latorre (2), Dan Flix (1), Marc Pérez 
(2), Jan Pàmies (1). 

Cadet: Bar Yuyu CFS Capella-
des 5 - AE Penya Esplugues 0

Bon partit del Capellades, que 
amb aquesta victòria aconsegueix 
escalar dues posicions en la classi-
ficació. La primera part es va jugar 
amb molta intensitat i pressió a la 
defensa contrària quan aquesta 
intentava treure la pilota. Això va 
permetre arribar a la mitja part 
amb un resultat de 3 a 0, amb dos 
gols de jugada assajada molt ben 
executats.

La segona part va ser una mica 
més ensopida, tot i el control del 
Capellades sobre el partit. Es van 
aconseguir dos gols més per acabar 
amb el 5-0 definitiu,

Van jugar: Izan, Àlex (2), 
Andreu, David (2) i Joel (1). I també 
Marc Juan, Sergi, Gerard, Víctor.

Cadet: Nou Ca l’Àngela CFS Ca-
pellades 18 - Futsal Olesa “B” 0

Dissabte a la tarda feia fred 
al poliesportiu capelladí, però ai-
xò no va impedir al públic gaudir 

d’una pluja de gols, amb jugades 
molt ben trenades i demostrant 
que l’equip es troba cada cop més 
còmode i àgil sobre la pista. 

Van jugar: Marcel Colet, Ori-
ol Pérez (4), Pau Soteras (3), Sergi 
Soler (4) i Marc Vela (3). També Nil 
Sabater (1), Oriol Guinart (1), Quim 
Riba (1) i Xavi Ferrera (1).

Juvenil: Transports Bernadet 
Capellades 4 - Òdena CFS “A” 4

Els juvenils començaren el par-
tit atacant, amb continuades ju-
gades i arribant a porteria, la qual 
cosa els va permetre arribar al des-
cans guanyant 4-1.

S’inicià la segona part amb una 
excessiva confiança pel bon resul-
tat. A partir d’aquí va baixar el rit-
me de pressió, permetent l’Òdena 
acostar-se amb massa facilitat a 
la porteria, sumant gols i posant 
en dificultats al Capellades. Final-
ment, i amb una manca de respos-
ta i concentració de l’equip local, 
els visitants empataven el partit a 
l’últim minut jugant amb un home 
menys.

Gols: Albert Solé (1), Francesc 
Roca (1), Jordi Bernadet (1) i Ivan 
Quintero (1).

Sènior: SA Masats Capellades 5 
- La Palma Futsal 10

Els capelladins van començar el 
partit forts i, seguint la tònica de 
les últimes jornades, s’avançaven 
en el marcador, però els visitants 
empataven ràpidament. La reacció 
no es va fer esperar i l’equip local 
anotava dos gols més i perdonava 
el quart en el llançament d’un do-
ble penal. De cop i volta, però, el 
Capellades entrà en l’estat d’apatia 
que es repeteix setmana rere set-
mana i l’equip rival ho aprofitava 
per capgirar el marcador abans del 
descans (3-4).

La segona part va ser per obli-
dar, i tot i que l’equip local ho va 
intentar amb porter jugador per 
donar la volta al partit, no era ca-
paç de crear ocasions de gol, i els 
visitants ho aprofitaven per anar 
marcant gols fins al resultat final. 
La setmana vinent hi ha una jor-
nada de descans que esperem que 
serveixi per aturar la mala dinà-
mica en què s’ha entrat i que fa 
preveure el pitjor.

Van jugar: Ivan Reales, David 
Torralba (1), Joaquin Vergel, Jordi 
Martínez i Marc Bisbal (2). Tam-
bé: Santi Bel, Isaac Ferrera (1), Joel 
Brugués (1), Raimon Fuster, Jordi 
Jiménez i Andoni Bisbal.

Equip del Bar Yuyu CFS Capellades.

1a Divisió Catalana grup 2: FS Montbui 10 - Sant Just 7
Festival de gols a Mont-Aqua
FUTBOL SALA

El FS Montbui rebia la visita d’un 
dels equips de la part baixa de 

la taula, però com ja hem pogut 
comprovar, no et pots fiar de cap 
equip en aquesta lliga tan iguala-
da pel que fa al joc.

El partit començava bé i rà-
pidament els locals es van posar 
per davant per mediació de Sergi. 
Però quan et confies ho pagues, i 
dos contraatacs mal llançats dels 
montbuiencs van fer que el Sant 
Just marqués 3 gols en poc més 
de 2 minuts, i que van caure com 
un gerro d’aigua freda sobre el 
conjunt groc, que seguia come-
tent moltes imprecisions en el 
seu joc. Sergi tornava a marcar i 
disminuïa la diferència en el mar-
cador. Quan els locals més pressi-
onaven i buscaven l’empat, en un 
córner l’equip visitant va marcar 
el 2-4, un gol molt protestat ja 
que es va trigar més de 4 segons 
a servir de cantonada. Abans 
del descans, Ramallo aconseguia 
marcar el 3-4.

A la segona part el conjunt de 
Xavi Fito, ferit en el seu orgull, es 
van posar ràpidament a la feina 
i en poc més de 10 minuts va do-
nar la volta al marcador amb un 
resultat de 7-4. Cap al final del par-
tit, un cop de colze en la cara de 
Sergi va fer que aquest es regirés i 
l’àrbitre expulsés els dos jugadors, 
circumstància que van aprofitar els 

del Baix Llobregat per fer el 7-5. 
Ràpidament van reaccionar els de 
l’Anoia amb 3 gols que suposaven 
el 10-5, però el Sant Just va treure 
porter jugador i va maquillar el re-
sultat amb dos gols i un marcador 
final de 10-7. 

Alineació: Rubèn, Cristian (1), 
Jose (2), Sergi (2), Alberto (2) --cinc 
inicial--, Toni, Javi, Carlos (1), Asen-
si (1), Aitor (1) i Alejandro

El pròxim partit serà el dissabte 
14, a les 18.30 h, a la pista del CE 
Abrera.

Resultats de la base
Infantil escolar: FS Montbui 1 

- Escola Pia 11
Infanti l :  Col lbató 3 -  FS 

Montbui 1
Juvenil: Sant Cugat 3 - FS 

Montbui 2

Juvenil 2a Divisió - G21: 
CF Igualada 4 - UE Sant Sadurní 0
De moment, segons del 
campionat
FUTBOL

Àmplia victòria igualadina que 
permet assolir la segona posi-

ció del campionat. La primera part 
va començar amb intensitat per 
part dels dos equips. L’Igualada 
intentava portar la iniciativa del 
partit, però el Sant Sadurní pres-
sionava i intentava contraatacar. 
De mica en mica, però, el conjunt 
local va imposar la seva major qua-
litat de joc i va començar a generar 
ocasions i a desfondar al rival, amb 
combinacions ràpides. El primer 
gol el marca Jordi --autor d’un hat-
trick-- al rematar una pilota cen-
trada per Pol des de l’esquerra, en 
una pilota recuperada a la sortida 
de la defensa. El segon arriba als 
darrers minuts de la primera part, 
en una traveta a Pol dins l’àrea visi-
tant, que és castigada amb penal, 
que transforma Jordi. Amb aquest 
resultat s’arriba al descans, tot i 

que el conjunt igualadí hagués 
pogut aconseguir algun gol més.

La segona part comença molt 
bé pels interessos locals: Pol roba 
una pilota dins l’àrea visitant i es 
planta davant el porter, que bat 
per baix. Quedava molt de temps, 
però el marcador era molt clar. El 
Sant Sadurní avança línies per es-
curçar distàncies, però amb una 
defensa ordenada l’equip local en 
té prou per aguantar l’atac. Cap el 
final del partit, l’Igualada torna a 
tenir ocasions per marcar i, final-
ment, Jordi aconsegueix el quart 
en una jugada personal dins l’àrea 
desfent-se de tres defenses i xutant 
al fons de la porteria.

Van jugar pel CFI: Jaume, Pre-
gonas, Marc, Juan, Joan, Jordi 
(3), Borja, George, Pol (1), Pulido, 
Albert, Cortés, Fermín i Prieto.

Jaume Borràs

Aleví femení: CF Igualada 4 - Bonaire 3
Partit d’infart
FUTBOL 7

Les petites de CF Igualada van 
rebre a casa un rival fortíssim 

que va sortit des del primer minut 
buscant la porteria.

L’equip local s’avançaria i tan-
cava el primer quart amb dos gols. 
Les noies del Bonaire van sortir al 
terreny de joc a guanyar el segon 
quart i ja d’entrada van empatar 
l’encontre. A la represa, després 
del descans l’Igualada feia el tercer 
amb un gol des de fora de l’àrea, 
però les visitants no es quedaven 
enrere i empataven a tres.

Durant l’última part del joc les 
locals van marcar el quart gol que 
els donava la victòria.

Van jugar pel CFI: Lian, Aroney, 
Vero, Mariona (1), Carla L., Neka-
ne, Anna Torras (1), Laura (1), Ona 
(1), Paula i Carla C. Entrenadores: 
Jèssica i Judit Pablos.

Sort desigual per als equips 
del CF Hostalets

FUTBOL
Els equips hostaletencs de fut-

bol van tenir sort diversa en els 
seus partits de la jornada d’aquest 
cap de setmana.

L’equip Promeses va juga a Es-
parreguera i va perdre 9 a 0 davant 
un equip ben organitzat. El Benja-
mí, entrenat per Jonathan Mato-
ses, va endur-se la victòria davant 
el Fàtima per 9 a 4. Els golejadors 
van ser Gerard i Berenguer, que 
van fer dos hattricks, Hèctor (2) i 
Alex. L’Aleví B jugava a Martorell 
on va perdre per 10 a 0 en un par-
tit que no va sortir gaire bé pels 
interessos hostaletencs. En canvi, 
l’Aleví A va endur-se un punt de 
Capellades després d’aconseguir 
un empat a 5. També l’Infantil, di-
rigit per Arnau Casals, va empatar 

a domicili en el seu partit davant 
la Pobla de Claramunt on l’esperit 
d’equip i les ganes de guanyar van 
fer possible aconseguir sumar un 
punt més. L’equip Cadet visitava la 
capital de la comarca on va perdre 
per només un gol de diferència 
quedant 4 a 3. El Juvenil, en aques-
ta jornada, va descansar. L’Ama-
teur, entrenat per Sergi Puig, va 
endur-se els tres punts davant el 
Font-Rubí, un rival feble, després 
d’un 7 a 0 amb gols de Moha, Víc-
tor Rubio, Denys Haynar i Jordi 
Jabalera (4). L’equip se situa entre 
els sis primers de la taula i torna a 
tenir opcions de jugar la promoció 
com ja va fer la temporada passa-
da. Victòria també dels Veterans 
a Rubí davant el Joventut amb el 
resultat final d’1 a 3.

Ens hem traslladat al c/ Bellprat, 37 d’Igualada
Tels. 93 805 41 62 • 656 94 51 57 • plapol.planell@gmail.com
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2a Catalana G-IV: 
UD San Mauro 1 - CE Manresa 1
Els mauristes juguen de tu a 
tu al líder

Resultats dels equips base de 
la UD San Mauro

FUTBOL

El Manresa, líder de la classifica-
ció arribava a Montbui amb deu 

victòries i dos empats. Els mauris-
tes, un equip d’entitat i pressupost 
inferior, tenia molts números de 
sortir derrotat d’aquest encontre, 
però res més lluny de la realitat, 
i és que li va plantar cara saldant 
l’encontre amb un empat, després 
que l’equip local mostrés un gran 
nivell, en especial a la segona part.

Després d’un seguit d’accions 
“de contacte” dels manresans so-

bre els mauristes, el partit tancava 
el primer temps amb l’empat ini-
cial.

A la segona part, al minut 57 
els visitants aconseguien el primer 
gol i tot seguit, al 69, serien els lo-
cals els que no van perdonar l’oca-
sió després d’assistència magistral 
de Carlos Simón a Pedro. No van 
faltar jugades per a la polèmica, 
com ara que Loarte toqués la pi-
lota amb la mà fora de l’àrea de 
penal, o dues penes màximes de-
manades pels locals que no es van 
xiular. 

Van jugar per la UD San Mau-
ro: Toni Loarte, Joan Salinas, Carlos 
Martínez, Cristian Castaño, Bernat 
Benito, Pedro Calvo, Joshua Ro-
mero, Sergio Torres, Carlos Simón, 
Xavi Nieto, Cristian Rodriguez, 
David García, Jesús Milán, Ionut Fe-
lepco, Aitor Martínez, Oscar Simón, 
Alex Llanas i David Amat.

FUTBOL
Juvenil 1a Divisió: US San Mau-

ro 3 - Hristo Stoitchkov 0
Els nois de Ton Mayor van des-

plegar un joc espectacular en els 
primers 45 minuts, deixant senten-
ciat el partit amb un clar 3-0, resul-
tat amb què s’anava al descans.

L’equip ocupa la 3a posició de 
la classificació.

Van jugar per la UD San Mau-
ro: García, Aribau, El Gharrass, Bilal 
(1), Guerra (1), Navarro, Alcántara, 
Roures, Libiad, Borrella, Gabri (1), 
Edu, Xavi López, Marín i Espinosa.

Juvenil 2a Divisió G21: CF Ca-
pellades 4 - UD San Mauro 3

L’encontre entre el quart i ter-
cer classificats del grup prometia 
i no va decebre. Va ser una tarda 
freda amb molts gols al terreny 
de joc. 

La defensa local va fer un bon 
partit, amb dos centrals que con-
trarestaven el joc aeri, en les juga-
des a pilota parada dels rivals. Per 
contra els mauristes van ser fidels 
al seu estil de joc, i van obrir el 

camp, per treure la pilota jugant 
des de la línia defensiva pròpia.

Per l’equip local s’anotava un 
hat-trick el jugador Rubio.

Cadete A: EFO.87 Olesa 5 – UD 
San Mauro 0.

Cadete B: CF Masquefa 2 – UD 
San Mauro 1.

Infantil A: CE Òdena 0 – UD 
San Mauro 9. 

Infantil B: UD San Mauro 3 - CF. 
Vilanova. G. 0.

Alevín A: CE Ribes 8 – UD San 
Mauro 0.

Aleví B: UD San Mauro 1 - CF 
Hortonenc 8.

Aleví C: CE Anoia 3 - UD San 
Mauro 12.

Benjamí A: UD San Mauro 2 
- CF Mas Catarro 4.

Benjamí B: F. La Torre. C. 3 - UD 
San Mauro 6.

Pre-Benjamí A: CF Masquefa 4 
- UD San Mauro 0.

Pre-Benjamí B: UD San Mauro 3 
- CF Igualada 2.

Filial: CD Calaf 5 - AD Vista Ale-
gre 1.

Aleví-infantil femení - 2a Divisió grup 2: 
Espluguenc FA 1 - Igualada CF “B” 18
Golejada a casa del cuer
FUTBOL

Partit que enfrontava dos equips 
molt desiguals, tan tècnicament 

com físicament. Les locals, cuers i 
enfonsades a la taula sense pun-
tuar, només van aguantar els pri-
mers 12 minuts, i gràcies sobretot 
al desencert de les igualadines de 
cara a porteria. Moltes arribades 
però cap acabava amb gol. Fins 
que l’Èlia Isart va obrir la llauna, i 
es va acabar pràcticament el partit. 
A partir d’aquell moment els gols 
anaven caient un darrere l’altre, 
fins arribar al 0-6 de la mitja part. 

A la represa, els atacs de les 
igualadines es van intensificar i, 

amb molt més encert, van triplicar 
l’avantatge que portaven fins a un 
1-18 final que ho resumia tot. El 
partit va ser tan desigual que no 
es poden treure gaires conclusions, 

només la falta de punteria de les 
visitants durant els primers deu mi-
nuts, que comença a ser habitual. 

Igualada CF: Júlia Thompson, 
Carla Hurtado (5), Meritxell Pujol, 
Laia Uix, Èlia Isart (6), Laia Ramon 
(4), Ana Martínez (1), (equip inici-
al), Berta Poch (2). Entrenadores: 
Elena Alert i Anna Tardà.

Després del cap de setmana de 
descans, les igualadines reben el 
Molins de Rei “B”, en un partit 
que hauria de resultar assequible, 
per continuar escalant posicions. 

Jordi Uix
Fotografia: Joan Isart

Veterans Federats: AV Igualada 2 - Cornellà 2
Sobraren els últims quinze minuts
FUTBOL 

Els locals sortiren a guanyar el 
seu primer partit i una bona 

jugada entre Calsina i X. Moyes 
acabà als peus de Roger, que xutà 
alt. Poc després, el mateix Roger, 
jugant des de l’extrem, combinà 
amb Ricart que rematà fora. El cen-
tral Padró frustrà una contra dels 
visitants, mentre que Domènech 
aturà una falta directa. Toro reac-
cionà i efectuà dues arribades peri-
lloses i poc després, a la mitja hora 
de partit, Roger Cuadres centrà 
des de la banda i el rebuig el reco-
llí Ureña, ben situat dins l’àrea, 
el qual guaità on eren els contra-
ris i etzibà un xut amb rosca que 
entrà (1-0). El mig centre Corbella 
i el central Padró foren els encar-
regats d’anul·lar, de cap, dos atacs 
de molt perill, en les dues últimes 
temptatives del Cornellà, cercant 
l’empat.

El segon temps començà calcat 
a l’anterior, amb un Igualada llan-
çat a l’atac. Sevilla firmà el primer 
atac, avançà i xutà fora. Planell 
combinà amb Roger però el porter 
s’avançà. Ricart centrà sobre Roger, 
que a boca de gol veié com el me-

ta desvià a córner. Sevilla hi tornà 
efectuant una perfecta centrada 
que Costa rematà de cap en plan-
xa i l’esfèrica trobà el pal, hagués 
estat un gol de bandera. Roger 
efectuà una gran passada que so-
brepassà el porter per alt i Toro, 
en una tarda esplèndida, rematà 
de cap, parant el meta. Ja al minut 
25, el central Robert, perfecte de 
tècnica, jugà vers Planell, el qual 
empalmà un tir ras que entrà (2-0). 
Però com va dir en Ramonet, “no 
ens podem refiar, fins que l’àrbitre 
xiuli el final pot passar de tot”. 
Malauradament fou cert i un ràpid 

atac foraster escurçà la distància 
(2-1) i mancant dos minuts per al 
final aconseguiren l’empat (2-2). 

Paradell alineà a: Domènech, 
Sevilla, Robert, Padró, Toro, Ureña, 
Corbella, Roger, Ricart, Calsina, X. 
Moyes, Rai, Ivan, Segura, Farré (ens 
congratulem que hagi superat la 
seva llarga lesió), Planell i Costa. 

El proper partit serà el dia 14, 
al camp del Segur de Calafell. La 
nostra Agrupació es congratula de 
l’èxit del Gran Acapte, que cons-
tata un cop més que els qui menys 
tenen són els qui més ajuden.

Josep Maria Talló - AVI

Lliçó de futbol
Aleví C: Igualada CF 3 - Mariano Poblet 0

FUTBOL

Dissabte passat, l’Igualada va 
donar una lliçó de futbol a un 

Marianao que va sortir al camp 
despistat. Els locals, ben plantats 
i amb respecte davant un equip 
que venia d’empatar amb el Bar-
ça, però que amb prou feina va 
generar perill, van pressionar i 
fruit d’això van arribar el primer i 
el segon gols. Llavors els visitants 
van voler despertar, però el porter 

igualadí va salvar una jugada d’un 
contra un que podia haver canviat 
la història del partit, però no va 
ser així i en el darrer quart, en una 
contra, l’Igualada va marcar el 3-0 
definitiu, tot i que podien haver 
estat més.

En definitiva, una bona de-
mostració del joc de l’equip igua-
ladí, atacant i defensant, tot i que 
l’equip rival no va tenir el seu dia.

2a Divisió Nacional femení: CF Igualada 3 - CD Peñas Oscenses 1
Pòquer de victòries del futbol femení

FUTBOL

Bon cap de setmana per als 
equips femenins de l’Igualada, 

que han aconseguit quatre vic-
tòries i un empat. L’equip Sènior 
s’enfrontava a un rival directe a la 
taula, el CD Peñas Oscenses, amb 
la imperiosa necessitat d’aconse-
guir els tres punts.

El partit començava igualat, 
però ben aviat es va veure que les 
aragoneses imprimirien una gran 
pressió sobre les jugadores igua-

ladines, que van sortir molrt orde-
nades i sens nervis, controlant la 
situació, impedint que les visitants 
poguessin arribar amb perill a la 
porteria i sortint de mica en mica 
de la forta pressió.

Una jugada per la banda dreta 
va significar el primer gol quan la 
Judit aprofita la sortida en fals de 
la portera.

Amb el mínim avantatge s’ar-
ribaria al descans. A la represa, les 
blanc-i-verdes van sortir a pressio-

nar encara més, amb força (que no 
duresa) i intensitat. En un moment 
baix de l’Igualada, empataven el 
partit.

Treu l’Igualada del mig del 
camp, passada en profunditat a la 
Marina que amb poc angle acon-
segueix batre la portera i una de-
fensa que havia baixat a ajudar. 
Aquest gol va significar un cop dur 
psicològicament per a les rivals i 
una empenta per a les locals que 
en la jugada següent aprofiten 
una falta a la zona mitja que llença 
la Míriam i l’Araceli envia de cap 
al fons de la xarxa. En tres minuts 
s’havia passat de l’1-0 al 3-1!!

Fins al final l’Igualada va tor-
nar a ser l’equip seriós i fiable en 
defensa que tant agrada.

Van jugar pel CFI: Noelia García 
(portera), Elena Alert, Janet Men-
doza, Irina Tro, Carla Navarro, 
Ariadna Rius, Araceli Barroso (1), 
Jèssica Pablos, Núria Miquel, Míri-
am Solies, Mariona Marsal, Judit 
Pablos (1), Marina Salanova (1)i 
Anna Tardà. Entrenadors Santi Ra-
mos i Paco Pablos.

Diumenge l’equip juga a Lleida 
enfront l’AEM S.E.

L’Ari defensant un córner amb autoritat
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MOTOR Joan Vidal

Fins a 7 places 
Citroën Grand C4 Picasso 

Absolutament cap dels set adults 
es queixarà de l’espai que té 

dins l’habitacle, perquè aquest 
monovolum està hàbilment pensat 
per acollir-los sense cap dificultat, 
i no com a vegades succeeix en 
altres models, que en realitat són 
5-2 al ser un xic més petites les 
dues places de la tercera fila. Doncs 
en aquest nou model de Citroën 
és just al contrari, essent l’únic de 
la seva categoria que disposa, a 
més, de dues entrades d’aire per a 
aquesta zona.

La nova plataforma EMP2 ha 
permès evolucionar aquest model 
que surt de la factoria de Vigo cap 
a un nou concepte interior en què 
les set persones assegudes encara 
disposem de 170 litres de capacitat 
de maleter, que augmentarien a 
575 amb cinc ocupants, o fins a 704 
si avancem 15 cm els tres seients de 
la segona fila.

El bo del cas és que amida 
pràcticament el mateix que la ge-
neració que substitueix (4’60 m) i 
això és perquè incrementa en 11 
cm la distància entre els dos eixos. 
D’altra banda, a mi m’ha encan-
tat que encara sigui més còmo-
de que l’anterior Grand Picasso, 
que ja destacava en aquest sentit, 
amb una sensació de benestar que 
s’agraeix quan es viatja.

Ara els seients davanters poden 
disposar d’un sistema de massatge. 
També els ocupants de la segona 
fila tenen, de manera opcional, 
dues pantalles instal·lades en els 
reposacaps davanters i, per fer-lo 
encara més exclusiu, el passatger 
de la dreta del davant pot disposar 
d’un “reposacames” com els que 
habitualment hi ha quan es viatja 
en avió en primera classe. 

La gamma del nou Grand C4 
Picasso es compon d’11 versions i 
dos potències en gasolina de 120 
i 155 CV i d’una mecànica dièsel 
e-HDI de 115 CV, la que he provat, 
però a primers de 2014 arriba el 
motor Blue-HDI de 150 cavalls, que 
ja complirà la normativa Euro 6. 
Preus: entre 21.000 i 30.500 euros, 
amb caixa manual de 6 velocitats i 
una d’automàtica robotitzada que 
es pot associar únicament al dièsel 
de 115 CV.

La primera impressió que tindrà 
el conductor i també els demés ocu-
pants és l’extraordinària lluminosi-
tat, amb els 5’7 metres quadrats de 
superfície de vidre que envolten els 
passatgers. Després, qui condueix 
té una visió molt diferent a la que 
és habitual en un turisme, perquè 
gaudeix d’una visibilitat increïble 
que li aporta el fet de que el quadre 
d’instrumentació estigui situat en 
el centre, amb una pantalla tàctil 
molt intuïtiva i la informació superi-
or configurable en dos dissenys amb 
indicadors rodons o quadrats. 

Gasta poc, de frens va sobrat 
i la seva conducció invita a passar 
estones molt agradables a bord. 
El motor dièsel HDI, prou cone-
gut, sempre té una resposta molt 
progressiva; és silenciós i estira de 
valent en cas de necessitat en els 
avançaments. 

Al meu entendre, Citroën torna 
a refermar que, tant en disseny com 
en tecnologia i filosofia familiar que 
aplica en aquest model, encerta de 
ple.

Cilindrada: 1.560 cc / Potència: 
115 cv / Acceleració de 0 a 100 km/
h: 12’1 segons / Consum mitjà: 4’0 
litres/100km / Pes: 1.318 kg / Preu: 
24.250 euros (e-HDI Attraction). 

Pep i Jordi Vives, campions de la Copa 
Catalana de ral·lis de regularitat 

Homenatge a Bernat Seuba

La VolCAT 2014 obre les inscripcions amb 
preus especials durant el desembre 

MOTOR

Dissabte es disputà la 8a edició 
de la Volta a Osona, conside-

rada la darrera prova del calendari 
català de ral·lis de regularitat per 
a clàssics.

Aquesta edició es va veure 
marcada per la incertesa meteoro-
lògica fins al mateix moment de la 
sortida a Manlleu, que es va acabar 
traduint en un recorregut extrema-
dament delicat i relliscós, fruit de 
les baixes temperatures. A tot això, 
l’organitzador, Clàssic Motor Club 
del Bages, afegí multitud de pa-
ranys i dificultats en la navegació 
per a un recorregut secret fins al 
darrer moment, que transcorregué 
per les comarques d’Osona, Gar-
rotxa i Ripollès. L’extrema dificul-
tat comportà que molts dels pilots 
favorits cometessin errades de pilo-
tatge i orientació. La presència de 
neu i gel i el tall d’un port de mun-
tanya obligaren a la neutralització 
del darrer tram de 100 km.

Finalment, els vencedors foren 
els locals Faixedas-Jordan amb Seat 
124 FL, que no van cometre cap 
error i van seguir un excel·lent rit-
me malgrat les condicions. Pel que 
fa als equips igualadins, els més 
ben classificats foren Xavier Rabas-
sa i Daniel Sagués (Renault 5) en 
8è lloc, seguits pels germans Pep i 
Jordi Vives (Opel Kadett GT/E) en 
9è lloc i Joan Salinas i Joan Codi-
nachs (Seat 1430 FU) en 21a posició, 
d’un total de 120 equips inscrits.

Amb aquest resultat, els ger-
mans Vives es proclamen campi-
ons de la Copa Catalana de ral·lis 
de regularitat 2013, després d’un 
ajustat frec a frec amb els andor-
rans Álvarez-Garcia. El fet d’acabar 
sempre entre els 10 primers a totes 
les proves de la Copa, incloent dos 
segons llocs, ha fet que fossin els 
favorits des de la meitat de la tem-
porada.

Escuderia GTAm
www.gtam.es

BTT

Ja fa 10 anys de la celebració de 
la primera edició de la VolCAT. 

Els dies 18, 19 i 20 d’abril de 2014, 
durant les festes de Setmana San-
ta, són les dates escollides per a 
una edició commemorativa del 10è 
aniversari de la disputa de la pri-
mera edició que va recórrer parat-
ges i municipis de la Catalunya 
Central com Berga, Cardona, Calaf 
i Igualada.

Alguns dels escenaris que fa 10 
anys van veure néixer la VolCAT, 
repeteixen en aquesta edició, així 
la VolCAT Ara Lleida BCN + 2014 
tindrà un recorregut de 180km 
repartits en 3 etapes del més pur 
estil BTT.

La primera etapa Igualada-
Igualada amb un total de 55 km, 

serà una etapa circular amb llargs 
corriols i algunes trialeres de po-
ca dificultat que transcorren per 
boscos i fondalades però, tot i no 
ser una zona de grans muntanyes, 
l’orografia irregular de la comarca 
de l’Anoia fa que sigui un terreny 
molt trencacames amb pujades i 
baixades constants.

La segona etapa Igualada-
Cardona és la etapa reina de la 
VolCAT, amb un total de 85 km 
una mica més rodadors en alguns 
trams, però no deixant els corriols 
i trialeres.

Per la tercera etapa, així com 
en les dues primeres s’ha treballat 
per les rodalies d’Igualada i les co-
marques de l’Anoia i el Bages per 
rememorar que van veure néixer 
aquesta prova, s’ha considerat re-

petir l’espectacular i tècnic recor-
regut de la tercera etapa de l’any 
passat a la Vall de Lord amb sortida 
a Sant Llorenç de Morunys i arriba-
da a la Coma de 38km. Aquesta 
etapa sempre serà recordada per 
la gran bellesa del recorregut, però 
també per la gran dificultat tècnica 
d’autèntica BTT.

Tots els participants es podran 
inscriure a les 3 etapes o bé a ca-
da etapa individualment, en el cas 
que només se’n vulgui fer una. Po-
dran participar tots els federats, i 
també, tothom que ho desitgi en 
format OPEN, amb llicència d’un 
dia. 

Aquest mes de desembre les 
inscripcions tenen un preu espe-
cial.

CICLISME

El jove odenenc, Bernat Seuba, 
ha estat l’esportista destacat per 

la Federació Catalana de Ciclisme, 
FCC, com a màxim representant en 
l’apartat de Trial. Recordem que 
Seuba compta amb nombrosos èxits 
en els Campionat de Catalunya, 
Espanya, també ostenta la 3a posi-
ció en el Campionat d’Europa, i els 
pòdiums mundialistes, Campió del 
Món per Equips i Campió del Món 
de Trial Junior 2013, gracies a l’en-
trenador, Cèsar Cañas, que sempre 
ha estat al costat del Bernat en les 
competicions d’alt nivell. 

Inscripcions per al Torneig de Nadal Caga Tió
POLIESPORTIU

El 7 de desembre es tanca el perí-
ode d’inscripcions per al Torneig 

de Nadal Caga Tió d’Igualada, en 
diverses categories.

El torneig prebenjamí i benjamí 
arriba a la sisena edició i és previst 
per als dies 23 i 24 de desembre, 
de 9 del matí a 3 de la tarda, amb 
els esports de bàsquet 4x4, futbol 
4x4, handbol 4x4 i mazball 4x4. El 
preu d’inscripció per equip és de 
31 euros.

Pel que fa al Torneig Caga Tió 
en categories aleví, infantil i ca-

det, enguany arriba a la 22a edi-
ció i es fa els dies 27, 28, 29 i 30 
de desembre, de 9 del matí a 7 
de la tarda. Els equips es poden 
inscriure a qualsevol competició o 
a totes (handbol 4x4, futbol 4x4, 
voleibol 4x4 i bàsquet 4x4). El preu 
és de 16’25 euros per un sol esport 
i equip; 31 euros per a dos esports 
i equip; 43’90 euros per a tres es-
ports i equip i 43’90 euros per a 
tots quatre esports i equip.

Les inscripcions cal fer-les on-
line a www.pmeigualada.cat o a 
la fanpage www.facebook.com/

torneigcagatio i el pagament en 
efectiu a les oficines del Patronat 
d’Esports o per transferència ban-
cària al número de compte 2013 
6053 220200635543, fent constar 
el concepte Torneig de Nadal Caga 
Tió, nom de l’equip i categoria.

El dilluns 9 es publicarà la rela-
ció d’equips inscrits a la web, per 
evitar possibles equivocacions; les 
modificacions es podran fer per 
correu electrònic a activitats@
pmeigualada.cat, fins al dimarts 10 
de desembre a les 3 de la tarda.
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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

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

persones grans que necessitin 
companyia, amistat, atencions 

especials i el caliu que 
ells es mereixen.

Atenció a domicilis 
a hores convingudes

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

PODOLOGIA
Marta Cortés N. Coleg. 1356

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

Tel. 609 57 66 41 / hores convingudes

Cirurgia de cataractes

Cirurgia de la miopia,
hipermetropia
i astigmatisme

Oftalmologia general

Josep Ferrera Figuerola
Oftalmòleg

Assistencial Anoia
Rambla de Sant Ferran, 62 

08700 Igualada
Tel. 93 805 25 25

www.assistencialanoia.com

Dra. Núria Múnera i Pascual
Col. 3777

Av. Mestre Muntaner, 72 Baixos - 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!

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 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

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

DCdent

SALUT

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

www.efscirugialaparoscopia.com

Campionat de Catalunya de Frontennis per 
Clubs
FRONTENNIS

El diumenge dia 1 de desembre 
es va jugar una nova jornada 

del Campionat de Catalunya de 
Frontennis per Clubs. El Club Fron-
tennis Igualada va rebre al Molí 
Nou el Santa Coloma de Gramenet, 
perdent per 1-2 davant un equip 
molt fort i compensat.

La primera partida, per part 
igualadina, la van jugar Raul Ro-
mero i José Fernández, guanyant 
per 15-14 i 15-9, en una partida 
molt ajustada al principi.

Seguien Juan Pedro Moreno i 
Marc Esteve, que van perdre per 
15-3, 7-15 i 4-10, en una partida on 
es va començar molt bé, però poc 
a poc els visitants van imposar el 
seu joc.

A la tercera partida van jugar 
Jaume Estapé i Antoni Font, per-
dent per 11-15 i 10-15, en una par-

tida molt disputada en la que als 
locals els hi va faltar una mica més 
de pressió en el joc. 

A la propera jornada, diumen-
ge dia 15 a les 11 del matí, el Club 
Frontennis Igualada rep a les instal-
lacions del Molí Nou a l’Abrera.

En aquest partit, i a causa dels 
últims resultats, es jugaran la clas-
sificació per a semifinals. Dema-
nem als aficionats que vinguin a 
animar el nostre club per assolir la 
victòria. 

Antoni Font i Claramunt

Onze patinadores de l’IHC al 
Torneig de Solsona

PATINATGE ARTÍSTIC

El passat diumenge 1 de desem-
bre, un grup d’onze patinado-

res de l’Igualada HC va participar 
en el VII Torneig Solsona Patí Club.

Entrenades per Diana Baraldés 
i Èlia Folch, van aconseguir les se-
güents classificacions: 

Iniciació C: 8a Míriam Pajares, 
12a Aina Andreu, 17a Mònica Ba-

tet, 22a Anna Checa. Iniciació B: 
21a Paula Pérez. Iniciació A: 12a 
Vinyet Arnau, 13a Núria Ollé, 14a 
Sandra Pérez. Infantil: 5a Marta 
Bossa. 

Cal destacar la brillant actuació 
de les dues patinadores de Promo-
ció, Anna Domènech i Valentina 
Sarro, que aconseguiren la 2a i 3a 
posició, respectivament. 
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SALUT

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

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 Metge pel desenvolupament
Dra. Anna Roldan Psiquiatria
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 4D
* 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

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

centre dental juvenil

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 11

info@bocaaboca.cat - www.bocaaboca.cat

Dues victòries sobre quatre
PÀDEL

Els diferents equips Subaru van 
tenir resultats diversos; les fèmi-

nes van obtenir un grans triomf 
a pista de l’Slam 1-2 i els veterans 
van aconseguir idèntic resultat a 
Piera. En canvi, l’equip de Prime-
ra va caure a l’Slam 2-1 igual que 
l’equip B que va cedir també per 2-
1 en el derbi davant Les Moreres.

Les noies, doncs, van tenir una 
gran jornada guanyat a l’Slam de 
Collbató. Anna Claramunt/Mireia 
Homs van guanyar un punt molt 
igualat davant Clara Escudé/Núria 
Badia per 1-6, 6-4, 7-6, però Elia 
Soriano/Margot Gumà van perdre 
el seu partit 2-6, 3-6 amb Núria 
Martínez/Eva Buch. En el decisiu, 
Pili Pineda/Alba Sanou van gua-
nyar el partit 6-2, 6-4 davant Mòni-
ca Martínez/Sandra Rovira.

L’equip Subaru de 1a va 
caure al mateix club de 
Collbató per 2-1

La parella 1 de l’Equip Suba-
ru, Mito Campins/Albert Homs van 

caure de forma molt ajustada amb 
Hèctor Gallego/Alejandro Tedes-
chi per 6-7, 7-6, 3-6, Marc Corce-
lles/Bernat Solé van sumar l’empat 
guanyant 2-6, 6-4, 6-4 a Ricardo 
Palumbo/Jordi Llopis i finalment 
Isidre Marimon/Ramon Gabarró 
van cedir 3-6, 6-4, 2-6 enfront An-
der Mendiguren/Alex Balagueró.

L’equip B va caure 2-1 de for-
ma ajustada en el derbi local da-
vant Les Moreres. Pere Farré/Roger 
Rosich van cedir per 2-1. Igual sort 
van córrer Lluís Fernández/Toni 
Valldaura caient per idèntic resul-
tat. Àngel Solé/Joan Albareda van 
donar el punt de l’honor igualadí.

Els Veterans segueixen ferms 
a la Lliga Comarcal i van domi-
nar 1-2 en el seu desplaçament a 
Piera. Joan Llorach/ Àngel Solés 
van caure en 2 sets mentre que 
Joan Corcelles/Pep Farré i Santi Ai-
zcorbe/David Sanuy van resoldre 
l’eliminatòria també en 2 sets. En 
aquesta categoria l’equip igualadí 
encapçala la classificació.

Lliga Catalana
Victòria de l’equip Moreres
PÀDEL

Dissabte 30 de novembre, es va 
jugar la novena jornada de la 

Lliga Catalana de pàdel. L’equip 
Moreres es va imposar per 2-1 al 
CP Esquaix Igualada. La parella 
Jaume Mallart - Gabriel Vidal van 
guanyar per 6-0/4-6/6-4 a Pere Fer-
rer – Roger Rosich, Xavi Mercadé 
– Esteve Graells van guanyar per 

6-2/4-6/6-2 a Toni Valldaura – Llu-
ís Fernández i la parella formada 
per Josep Joan Panades i Fèlix 
Miramunt van perdre 1-6/3-6 con-
tra Àngel – Joan Albareda.

L’equip femení a la Lliga Pà-
delcat

Segona victòria consecutiva de 
l’equip femení Moreres, que dispu-
ten la Lliga Pàdelcat. 

Les noies de l’equip de les Mo-
reres A van guanyar al Club Pàdel 
Molins per 2-1. Defensant els colors 
de les Moreres van jugar la parella 
Carmen Grau – Virgínia Riba que 
es va imposar per 6-0 / 6-0 a les ri-
vals; Elsa Ribera - Glòria Santamaria 
guanyaven per un doble 6-3/6-3 i 
Montse Marsal – Gemma Martínez 
van perdre per un doble 1-6.

Tot a punt per al 
Gran Torneig Anoia-Igualada
PÀDEL

Del 12 al 15 de desembre, les 
pistes de l’Infinit (2 de noves 

i 3 de remodelades) acolliran el 
Gran Torneig de Pàdel Anoia-Igua-
lada, amb tres categories per nivell 
masculí, femení i mixt. El preu de 
la inscripció és de 25 euros, per a 
una categoria, i 35 euros si s’opta a 
dues, amb un mínim de tres partits 

garantits. Inclou un Welcome Pack 
per a menors (entre 7 i 15 anys) i 
un altre per als adults. Informació 
i reserves al telèfon 648 689 411 
(Joan Pajares) o a l’e-mail direc-
cio@gmail.cat.

A més, el divendres 13, a les 
18.30 h, es comptarà amb la pre-
sència de Fernando Belastegui 
(jugador número 1 del món) i de 

Marcela Ferrari (entrenadora de 
Bela, selecció catalana de menors 
i jugadora de la Federació Catala-
na). Tots els nens i nenes partici-
pants al torneig podran jugar amb 
ells durant tota la tarda.

Finalment, el diumenge dia 15, 
es farà el lliurament de trofeus al 
Pub Bondai, amb sorteig de diver-
sos regals. 
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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

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

LA FONT DEL BOSC - www.calmaristany.com

Esmorzars de forquilla i ganivet per a grups ciclistes o motards

Salons per banquets

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

93 808 00 21
619 745 498

www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

POLLASTRES A L’AST AMB PRUNES 8,90€
Gran varietat de plats a escollir. Menus per a grups.

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

MENÚ:
a partir de 5,95€

dos plats + aigua, (dies laborables)

www.elsfogons.com

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

Menú diari i 
cap de setmana

Migdies: de dilluns a diumenge d’1 a 4 h.
Nits: dijous, divendres i dissabtes de 9 a 11 h.

Menú diari, carta 
i menú per a grups

Vine a celebrar les Festes 
de Nadal amb nosaltres, 
et trobaràs com a casa

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

Restaurant - Braseria  Restaurant - Braseria  
- Cafeteria- Cafeteria

Menú diari, menús 
festius, servei de carta 

amb secció TAPES
Esmorzars

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

Descomptes del 25% 
en torradores, espremedors, 

cafeteres i talladores d’embotit.
Especialistes en cuines, rentavaixelles, extracció 
de fums i fabricació de mobles d’acer inoxidable 
estàndards i a mida.

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

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 8 de 
desembre  ball amb  

EL PEP

Restaurant
Castell de Rubió

Tels: 634 656 484 
666 228 932

Esmorzars
Menús 

migdia i vespre

ESPECIALITAT 
EN CARNS 

A LA BRASA 
I PRODUCTES 

D’ELABORACIÓ 
PRÒPIA

NOVA

DIRECCIÓ

OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS

RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS

Rbla. Sant Isidre 12 
Igualada

Telf. 93 803 18 64
eljardi.restaurant@gmail.com

CUINA CASOLANA 938078181
RESTAURANT - localsocialrubio@gmail.com

C/ ESCOLES 3 - EL PLA DE RUBIÓ 

Obert de dimarts a diumenge
Menú DIARI de dimarts a divendres: 10 euros

Menú CAP DE SETMANA: 15 euros
 Menús per a GRUPS: des de 16 euros amb copa de cava

Alex Solomka es penja la plata

TAEKWONDO

L’esportista del Club Taekwon-
do Gui, Alex Solomka, va acon-

seguir el segon lloc del podi del 
Campionat de Catalunya Absolut 
de l’especialitat, que diumenge 
es disputava al Pavelló de la Mar 
Bella de Barcelona.

En la seva categoria Alex va 
quedar subcampió guanyant la 
medalla de Plata, el campionat 
de més prestigi, ja que la majoria 
són campions d’Espanya, Europa 
i Mundials, guanyant els tres pri-
mers combats de tres assalts cada 

un i perdent la final contra el ve-
terà Alan de la Rocha moltes ve-
gades campió d’Espanya. Magnífic 
resultat per a aquest jove compe-
tidor de 17 anys. Adrian Barnés i 
Daniel Gil, ajudaven i estudiaven 
els combats, controlats en tot mo-
ment pels mestres Ramon Gui 7è 
Dan i Manuel Arjona 4t Dan.

Campionat Tim Comarca 2013
Cursa de resistència 6 Hores d’Sport-Prototips
SLOT

Aquest cap de setmana es va 
celebrar a la pista del Tim 

Comarca la segona de les dues cur-
ses de resistència d’aquesta tem-
porada, la de Clàssics Divisió IV, 
amb una durada de 6 hores i que 
reprodueix els sport-prototips dels 
anys seixanta i setanta. 

12 equips d’entre 2 i 3 pilots 
van presentar la seva inscripció a 
la prova, que es va dividir en dues 
curses: 6 equips van córrer el di-
vendres a la nit, fins ben entrada 
la matinada, i els altres 6 dissabte 
a la tarda-vespre. Cada equip ha-
via de córrer pels sis carrils durant 
50 minuts seguits, rellevant-se els 
diversos pilots amb el gallet. Per 
garantir la igualtat de mitjans, l’or-
ganització subministrava el motor i 
un joc de rodes a cada equip, d’ús 
obligatori. 

Després de dominar gairebé to-
ta la cursa, l’equip format per Víc-
tor Garcia, Paco Rodríguez i Pepe 
Ruiz van veure impotents com els 

seus perseguidors, Albert Solé i Ro-
ger Suñé, els prenien la victòria en 
una actuació impecable, ambdós 
equips amb un rapidíssim Matra 
MS650. Tercer va ser l’equip Daniel 
Bisbal, Ricard Claret i Josep Ma-
nel Moratona, amb un Lola T-70 
Spyder, que gràcies a la seva regu-
laritat van superar l’equip dels seus 
fills, Àlex Bisbal i Pítia Claret, amb 
el Ferrari 412P, que van superar per 
una volta l’equip del Manel Cam-
po, Ricard Latorre i Jordi Solé, amb 
idèntic vehicle.

Un dels equips favorits, David 
Mira i Joan Carles Estébanez, amb 
Porsche 908/3, en aquesta ocasió no 
van poder plantar cara als guanya-
dors, essent fins i tot superat per 
l’equip de Mollerussa format per 
Jordi Gaspà, Eduard Gomà i Josep 
Pons en el seu debut en aquesta 
categoria amb un Porsche 908/1.

La següent cita del campionat 
2013 serà el 13 de desembre, amb 
la quarta i última cursa de la cate-
goria de GTs.

TimCo
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
n KURSAL 1
Plan de escape. USA, 2013. Acció, thriller. Direcció: Mikael Håfström. 
Intèrprets: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, 
Vinnie Jones, Curtis “50 Cent” Jackson, Faran Tahir, Amy Ryan. L’expert 
en seguretat Ray Breslin elabora plans de fuga d’algunes de les pre-
sons més ben vigilades del món. Com a última feina accedeix a entrar 
a una de les presons on hi ha els homes més perillosos del planeta. 
Un cop “empresonat” i viscudes diverses situacions crítiques, voldrà 
avortar la missió però veurà que el codi d’emergències no li funciona. 
MAJORS DE 16 ANYS.
Dies: 5, 10, 11 i 12 a les 18.15, 20.30 i 22.30.
Dies: 6, 7 i 8 a les 16.00, 18.15, 20.30 i 22.30.

n KURSAL 2
Los Juegos del Hambre: En llamas. USA, 2013. Ciència fi cció. Direc-
ció: Francis Lawrence. Intèrprets: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 
Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Liam Hemsworth, Lenny Kravitz, 
Stanley Tucci, Toby Jones, Philip Seymour, Jeffrey Wright, Donald 
Sutherland. Katniss Everdeen torna a casa després de guanyar els 74 
Jocs anuals. Guanyar vol dir deixar a família i amics i començar el Tour 
de la Victòria pels diferents districtes. Pel camí Katniss s’adona que es 
comença a gestar una rebel·lió. MAJORS DE 12 ANYS.
Dies: 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 a les 17.00 i 19.45.
Blue Jasmine. USA, 2013. Comèdia dramàtica. Direcció: Woody Allen. 
Intèrprets: Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Alden Ehren-
reich, Andrew Dice Clay, Louis C.K., Charlie Tahan. Jasmine, elegant 
com la que més dins l’alta societat de Nova York, anirà a viure a un 
modest apartament, després de veure com la seva vida i el seu mat-
rimoni inclòs, fa aigües per totes bandes. A San Francisco intentarà 
començar a de nou. MAJORS DE 12 ANYS.
Dies: 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 a les 22.30.

n KURSAL 3
Doraemon i Nobita Holmes al misteriós museu del futur. Japó, 2013. 
Animació. Direcció: Yukiyo Teramoto. Un lladre misteriós anomenat 
Deluxe, a través del forat dimensional li prendrà el picarol al Dorae-
mon mentre dorm. Per trobar-lo ell i el Nobita aniran a la recerca de 
les pistes per acabar al Museu del futur. APTA.
Dies: 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 a les 17.30.
El mayordomo. USA, 2013. Drama. Direcció: Lee Daniels. Intpèrprets: 
Forest Whitaker, Oprah Winfrey, David Oyelowo, Alan Rickman, Jane 
Fonda, John Cusack. Cecil Gaines és un jove que tracta d’escapar de la 
segregació racial del sud dels EU. Buscant una vida millor la vida li ofer-
eix l’oportunitat de treballar de criat a la Casa Blanca on serà testimoni 
directe de la història mentre es gesta el moviment pels drets civils, els 
assassinats de Kennedy i Martin Luther King, la guerra del Vietman, 
l’escàndol Watergate... MAJORS DE 12 ANYS.
Dies: 5, 6, 7, 8, 10, 11 i 12 a les 20.00 i 22.30.

n CASAL DE TOUS
El libro de la Selva. Estats Units, 1967. Animació. Direcció: Wolfgang 
Reitherman. En morir els seus pares, Mowgli, un nen de dos anys, que-
da abandonat a la seva i és recollit per un ramat de llops, on serà criat 
com un llop més fi ns que creix i comença a espavilar-se per ell mateix 
a la selva. APTA.
Dia 6 a les 6 de la tarda.
La bohème. Àustria i Alemanya, 2008. Musical, romàntica. Direcció: 
Robert Dornhelm. Intèrprets: Anna Netrebko, Rolando Villazón, Nicole 
Cabell, Adrian Eröd, Vitaly Kovalyov. L’obra es basa en la novel·la “Es-
cenas de la vida bohemia”, on es refl ecteix la vida dels bohemis durant 
la primera meitat del segle XIX a París, la lluita diària per sobreviure, 
l’amor, la pobresa, els sacrifi cis i la mort. APTA.
Dia 6 a les 19.35 h.
Thérèse D. França, 2012. Drama. Direcció. Claude Miller. Intèrprets: Au-
drey Tauto, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, Catherine Arditi, Isa-
belle Sadoyan, Francis Perrin, Jean-Claude Calon. Thérèse s’ha de casar 
per obligació amb Bernard Desqueyroux amb qui viurà en un entorn 
burgès i provincià dels anys 20. La dona que s’ofega sota el pes de les 
convencions de la seva classes social farà  tot el possible per tenir una 
vida plena. MAJORS DE 12 ANYS.
La mula. Espanya i Regne Unit, 2012. Comèdia dramàtica. Interpre-
tació: Mario Casas, María Valverde, Secun de la Rosa, Chiqui Maya, 
Mingo Ruano, Ignacio Mateos, Tavi García, Pepa Rus. El caporal del 
bàndol nacional Juan Castro, es troba una mula amb la que mantindrà 
una relació molt especial, tant que li acabarà important més la sort de 
la bèstia que guanyar la guerra. MAJORS DE 7 ANYS.
Dia 8 a les 19.50 h.

n PANTALLA OBERTA – La Proposta
“Llavors de llibertat” Cala i la generació perduda. Països Catalans, 2013. 
Direcció: David Andreu. El fi lm documental ressegueix la història de 
l’independentisme i pren com a fi l conductor el compromís de Josep 
de Calassanç Serra “Cala”, i de la seva generació, amb l’alliberament 
dels Països Catalans. El documental arrenca a l’agitada Barcelona dels 
setanta i passant per la fundació del PSAN, la propaganda clandestina, 
les darreres execucions del franquisme i, més tard, la creació del Comitè 
Català contra la Constitució Espanyola, acabant a la Catalunya Nord, on 
es refugia el Cala a partir de l’any 79 i esdevé un puntal d’iniciatives.
Avui dijous a les 8 del vespre a la Sala de Socis de l’Ateneu

Paternitats dubtoses
De tal padre, tal hijo de Hirokazu Koreeda

Like father, Like son / De tal 
padre, tal hijo del japonès Hiro-

kazu Koreeda, premi del Jurat del 
Festival de Cannes, segueix explo-
tant amb delicadesa i subtilitat els 
lligams dins de l’entorn familiar, 
territori propens per a la circulació 
de sentiments i emocions. Planteja 
un punt de partida d’enorme poder 
dramatúrgic al presentar una situa-
ció d’infàncies creuades que qües-
tionaran les relacions paternofilials 
establertes. Dues famílies antagòni-
ques amb dos models de vida dife-
rents reben una forta sotragada el 
dia que els anuncien que els seus 
respectius fills han estat intercan-
viats a l’hospital on van néixer fruit 
d’una confusió.

Hi ha una lectura social im-
mediata i evident quan planteja 
l’oposició del món de la riquesa i 
el del treball a través d’aquestes 
dues famílies oposades. Però més 
enllà d’enfrontar una educació 
elitista amb transmissió de valors 
com l’èxit i el triomf social enfront 
d’una educació més senzilla amb 
valors com l’austeritat o el caliu 
familiar, el que busca Koreeda és 
anivellar la situació, igualar les du-
es famílies enfront d’un conflicte 
idèntic, per fer-nos oblidar ràpi-
dament del contrast entre classes. 
Les dues famílies s’enfrontaran al 
mateix dilema quan es posen en 
qüestió els lligams de sang i es po-
sa en entredit la paternitat res-
pectiva, provocant un trasbals que 
trastoca l’ordre intern i l’estabilitat 
de cada casa.

Aleshores s’obre un interro-
gant pràcticament irresoluble, el 

vertader dilema de la pel·lícula, 
i és quan cal discernir quin és el 
fill vertader, el fill natural o el fill 
que has educat com a teu, en una 
situació semblant a la dels pares 
adoptius. Un autèntic trasbals que 
trastoca l’ordre intern i l’estabilitat 
de cada llar.

La grandesa de Koreeda és que 
sap imprimir un aire de simplicitat 
i lleugeresa a unes històries que 
es sustenten sempre sobre les fluc-
tuants relacions personals dins de 
l’engranatge familiar, com ja ha 
demostrat en films tan preciosos 
com Nadie sape (2004). És un fa-
bricant de melodrames vellutats 
i suaus gràcies a una realització 
transparent i neta, despullada d’ar-
tificis, on la contenció és capaç de 
desvetllar emocions primàries, sen-
timents a flor de pell.

El director de Milagro / Kiseki 
(2011) encomana una rara sensi-
bilitat i una poderosa senzillesa 
quan s’enfronta a situacions com-
plexes i enrevessades que podrien 
desembocar fàcilment en el dra-
ma més estripat i altisonant. En-
cara que estaríem temptats en la 
present ocasió de fer-li una peti-
ta amonestació, ja que sovint cau 
en un enfocament un xic ingenu 
o innocent. Però és que tampoc 
no podem oblidar que el director 
japonès dóna tanta o més impor-
tància als infants que als adults 
i en aquest procés d’identificació 
amb els infants tot queda amarat 
inevitablement d’una entranyable 
candidesa.

Joan Millaret Valls

Vinyetes negres
Crisi (d’ansietat) de Juanjo Sáez

Editorial Reservoir Books. 320 
pàgines. Preu: 15’90 euros

L’editorial Reservoir Books edi-
ta en format de llibre recopilatori 
en castellà i català les vinyetes que 
Juanjo Sáez ha publicat al diari Ara 
aquests darrers temps. Aquest di-
buixant barceloní arrossega una 
llarga trajectòria artística en el 
món de la il·lustració i l’humor grà-
fic tant en fanzines, llibres com Yo. 
Otro libro egocéntrico de Juanjo 
Saéz (2010) o Arròs covat (2010), i 
premsa escrita.

 Juanjo Sáez desplega a Crisi 
(d’ansietat) un humor càustic i vis-
ceral, un humor de trinxera, que 
neix d’una mala llet i d’un malestar 
insuportable. El seu traç és desma-
negat i ràpid, encomana sensació 
de deixadesa, guarda afinitat amb 
una línia gruixuda, esbossa un di-
buix minimalista en què destaca 
especialment la tossuda constància 
d’ombres fosques i ominoses com 
agressives gargotejades.

Aquest estil descuidat i vul-
gar encaixa perfectament amb els 
trets de tinta que dispara contra 
banquers cobdiciosos i poderosos 
egoistes i insensibles. La figura del 
banquer apareix de forma repeti-
da com a representant emblemàtic 
del capitalisme neoliberal que ara 
es porta i és representat com en 
les caricatures de l’humor satíric 
revolucionari, és a dir, ben vestit, 
amb barret i fumant un puro. Una 
tradició que Juanjo Sáez revitalitza 
en consonància amb una època de 
regressió de drets socials i polítics, 
ajudes desvergonyides a la banca 
i una insultant impunitat finance-

ra que sembla dur-nos a èpoques 
oblidades de fundació i expansió 
d’un capitalisme explotador i es-
clavitzant.

En aquest model recorre in-
sistentment a la contrafigura de 
l’obrer o el treballador sotmès i 
esclafat o l’home miniaturitzat. Es 
serveix també de les analogies en-
tre humans i animals per al·ludir 
als ciutadans actuals, convertits 
en mers consumidors, en forma 
d’ovelles alienades i mansos xais 
--recordem aquella estranya metà-
fora chapliana inaugural de Los ti-
empos modernos-- o la degradació 
de les condicions humanes i socials 
que ens converteixen en gossos 
esporuguits. I com la salvatge fau-
la social que és Crisi (d’ansietat), 
els poderosos són transformats en 
porcs com a la granja orwelliana.

Juanjo Sáez fa gala d’un hu-
mor fatalista amb abundància de 
precipicis que esperen amatents la 
letal caiguda i també un reguitzell 
de calaveres que ens interpel·len 
sobre el nostre destí funest. Un 
humor qüestionador fruit d’una 
incertesa vital amb preguntes exis-

tencials que es formula un jove 
personatge intermitent en el llibre 
i de trets autobiogràfics. També hi 
ha espai per denunciar la brutalitat 
policial, el pes de la maquinària de 
l’estat, l’involutiu corró espanyolit-
zant a càrrec d’un desdibuixat pre-
sident Rajoy o les etzibades d’un 
franquisme per enterrar.

L’autor afegeix un pròleg que 
contextualitza la seva visió pessi-
mista i desencisada sobre la crisi i 
la vida a través d’aquestes vinyetes 
negres fruit d’un sentiment ani-
quilant de por. Una crisi d’ansietat 
vital que el sumeix en un estat de-
pressiu crònic fruit tant de la crisi 
mundial com per culpa d’una mal-
aurada ratxa personal i anímica al 
perdre l’àvia, la mare i el pare en a 
penes dos anys. 

Aquesta introducció, en què 
sembla buscar disculpar-se pels 
seus negres presagis i foscos es-
tirabots, també afegeix episodis 
transcrits per homenatjar la figura 
d’un pare injustament acomiadat 
a les portes de la jubilació o per 
parlar d’una colonialista dialèctica 
nord-sud basada en l’espoli. 

I finalment ens obsequia amb 
un alè d’esperança en el que vin-
dria a ser una mena de final feliç. 
Un epíleg reconfortant que actua 
com a prova terapèutica de la su-
peració d’un període de dol i de 
ràbia. El neguit paralitzador cedeix 
el seu lloc a la calma i de forma as-
sossegada sembla descobrir l’ama-
gat i profund sentit de la vida. En-
davant Juanjito.

Joan Millaret Valls
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