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95€ 
(IVA inclòs)

HOTEL BAYONA
La Panadella

Telèfon 93 809 20 11 - bayona@panadella.com

SOPAR DE CAP D’ANY 2013
Menú
◆  Perfecte de cranc d’Alaska amb micromesclum i 

caviar de salmó

◆ Crema de pularda amb tòfona negra i ravioli de foie

◆  Llenguado salvatge a la brasa amb llagostins 
cruixents, llenega negra i oli de carbó

◆  Espatlleta de cabrit lletó cuinada a baixa temperatura, 
amb praliné de pinyons i parmentier de prunes 

◆ Sorbet de gintònic

◆  Lingot d’or amb taronja i lingot de plata amb cremós 
d’avellana

◆  Celler:
Raïmat Chardonay
Vinya Pomal criança
Cava brut Chardonay Codorniu
Aigües, cafès, licors selectes

◆  Raïm de la sort i bossa cotilló

AMB BARRA LLIURE TOTA LA NIT

◆  I a la matinada, 
Gran Bufet BAYONA
- Pernil ibèric d’aglà, llom ibèric, 
llonganissa ibèrica i formatge 
curat amb pa de vidre
- Assortit de pastes i pastissets 
casolans
- Macedònia de fruita natural 
amb suc de taronja
- Xocolata 2014

Amenitzat pel conjunt orquestral 
MADISON GROUP

El pressupost del Consell Comarcal per 
al 2014 aposta pel Campus Motor per 
contribuir a reactivar l’economia
El Consell Comarcal de l’Anoia 

disposarà l’any 2014 d’un pres-
supost de 10.712.623’98 euros en 
què es tornen a prioritzar els ser-
veis socials i la promoció econòmica. 
En aquest darrer apartat destaca la 
clara aposta que el govern de CiU i 
ERC al Consell fa pel Campus Motor 
Anoia, al qual destina una partida 
de 564.059’31 euros. 

Aquest equipament, que està a 
punt d’obrir portes a Castellolí, ha 
de sumar inèrcies amb el circuit de 
velocitat Parcmotor i el Parc Empre-
sarial del Motor i “contribuir a la 
captació de noves activitats empre-
sarials i la reactivació de l’economia 
anoienca”, segons afirma el conse-
ller d’Hisenda, Jaume Riba.

Promogut i gestionat pel Con-
sell Comarcal, el Campus Motor 
Anoia és un centre multifuncional 
on conviuran la formació especi-
alitzada en el motor, la prestació 
de serveis de valor afegit per a les 
empreses, la innovació, l’intercanvi 
de coneixements i el desenvolupa-
ment, així com també projectes de 
sostenibilitat i ‘smart cities’ vincu-
lats al món del motor. Disposa d’es-
pais modulars que poden acollir 
múltiples usos associats al motor, 
ja que poden fer les funcions de ta-
llers, aules-taller, sales formatives, 
sales de reunions, sales multimèdia, 
sales d’actes, conferències i presen-
tacions, despatxos, magatzems i 

espais de treball per a empreses i 
emprenedors. 

A més del Campus Motor, el 
pressupost per al 2014 també inclou 
altres polítiques i programes enca-
minats a fomentar l’emprenedoria, 
l’ocupació i la formació. La partida 
destinada a promoció econòmica 
ascendeix a 1.862.936 euros, als 
quals se sumen 65.000 euros per a la 
promoció turística de la comarca.

L’altre gran eix dels comptes del 
Consell Comarcal és l’atenció a les 
persones. Es destinen 1.402.660’62 
euros a serveis socials bàsics, 317.366 
a l’Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència, 131.504’78 al trans-
port adaptat de persones amb mo-
bilitat reduïda, 107.700 a polítiques 
d’igualtat de gènere i 45.136’36 al 
Pla Territorial de Ciutadania i Im-
migració. En total el capítol de po-
lítiques socials puja a 2.004.367’76 
euros.

Altres aportacions destacades 
són els 2.928.795 euros per a Educa-
ció (que inclou la gestió dels serveis 
de transport i menjador escolars) i 
els 2.493.510 per a Medi Ambient 
(amb accions com la recollida de 
residus a la comarca i la gestió de la 
planta de compostatge).

El pressupost del 2014 reflec-
teix la voluntat del Consell Comar-
cal “de consolidar-se com una eina 
a disposició de tots els municipis, 
especialment els més petits” --afe-

geix el conseller Riba-- “i garantir 
que puguin prestar serveis que són 
bàsics per als ciutadans i que per 
si sols aquests municipis no podri-
en oferir, com la recollida selectiva, 
el transport o el menjador escolar, 
entre altres”. Mitjançant l’aplicació 
d’economies d’escala, i l’agrupació 
i optimització de recursos, el Consell 
possibilita la prestació d’aquests i 
altres importants serveis, complint a 
més els criteris de qualitat, eficiència 
i estalvi econòmic. Els números del 
Consell per al 2014 es redueixen al 
voltant de mig milió d’euros respec-
te l’any passat per les menors apor-
tacions d’altres administracions. Els 
comptes es van aprovar amb els vots 
a favor de l’equip de govern (CiU 
i ERC) i els vots contraris de PSC, 
PP i PxC. El representant d’ICV va 
excusar la seva absència al Ple per 
qüestions personals.

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS
Advocada  

 TEL: 93 803 49 36

TRIBUTS, MERCANTIL, 
CIVIL, HERÈNCIES

silviapique@icab.cat
C/ Castellfollit, 1-3 - 

IGUALADA

Jornada de portes obertes al 
Campus Motor Anoia

CASTELLOLÍ

El dissabte 14 de desembre, a 
les 12 h, es farà una jornada de 

portes obertes al Campus Motor 
Anoia de Castellolí, organitzada 
pel Consell Comarcal.

L’Anoia fa anys que treballa 
per convertir-se en la comarca de 
referència dins el món del motor. 
El circuit de velocitat Parcmotor 
ha servit per fer una aposta per 
diversificar els sectors estratègics 
de futur i generar així noves eco-
nomies.

El Consell Comarcal de l’Ano-
ia ha treballat amb persistència 
el projecte Campus Motor Anoia, 
conjuntament amb l’Ajuntament 
de Castellolí, el Ministeri d’Indús-
tria, Energia i Turisme, el Depar-
tament d’Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, un nou 
equipament que compta amb sales 
i tallers, per tal d’acollir tot tipus 
d’esdeveniments especialitzats en 
el motor, la sostenibilitat i les acti-
vitats esportives.

El Campus Motor Anoia vol 
comptar amb suports institucionals 
que l’ajudin a tenir presència dins 
la xarxa del nostre país, i així gene-
rar nous negocis i activitat econò-
mica. A més, també necessita fer-se 
de la cooperació público-privada 
en el seu full de ruta, en temes 
claus com el vehicle elèctric, l’aero-
nàutica, els territoris intel·ligents, 
i tots aquells temes que ajudin a 
desenvolupar la nostra indústria, a 
petites i mitjanes empreses.
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V FIRA DE NADAL
14 de desembre, de 10 a 20 h, al C/ Sant Cristòfol

XV MARATÓ DE PIERA TELEVISIÓ PER 
A LA RECOLLIDA D’ALIMENTS

14 de desembre, de 10 a 22 h, als Estudis de PTV i Espai 
d’Entitats

Organitza: Piera Televisió

AULA OBERTA DE L’ESCOLA DE 
TEATRE DE PIERA

14 de desembre, a les 12 h , al Teatre Foment de Piera

III CANTADA POPULAR DE NADALES
18 de desembre, a les 17.30 h, a la Plaça del Peix

Més informació a www.viladepiera.cat/nadal2013

ACTES NADALENCS ACTES NADALENCS 
A PIERAA PIERA

Cap de setmana nadalenc amb la Fira, 
l’encesa de llums i la Marató de Piera TV
PIERA

Aquest dissabte, de 10 a 14 h, 
arriba la Fira de Nadal a Piera. 

Per cinquè any consecutiu, el carrer 
Sant Cristòfol s’omple de parades 
per oferir als visitants artesania, 
productes nadalencs, entreteni-
ment, tallers infantils o xocolata 
calenta des de l’estand de la UBIC. 
Tot això, envoltats de l’ambient 
nadalenc al qual també contribui-
rà l’encesa de llums de Nadal dels 
arbres de la rectoria i del poble, 
amb comandament a distància, a 
les 19 h. L’objectiu de la Fira de 
Nadal és promocionar el comerç de 
proximitat i oferir un aparador on 
el visitant pugui adquirir articles 
de regal per a aquestes dates tan 
assenyalades.

El mateix dissabte també tin-
drà lloc la XV Marató de Piera Te-
levisió, de 10 a 22 h, als estudis de 
Piera Televisió i a l’Espai d’Entitats, 
amb l’objectiu de recollir aliments 
per a Càritas Parroquial, que els 
reparteix entre les famílies més 
necessitades de la vila. Durant to-
ta la jornada hi haurà actuacions 
molt variades: Coral Xicoira, Au-
la Municipal de Música de Piera 
i Escola de Música dels Hostalets, 
Alhambra, Tus Vecinos, Bastoners 

de Masquefa, Delighters, Ballestea, 
Manel i Elisabet, Correfoc infantil, 
Dansa del Ventre, La Tita El Fumat, 
Ferran el mag, Kill Drake, Pepe 
Cabrera, Club Destino, Diables de 
Piera i també entrevistes a diver-
sos personatges del món cultural i 
associatiu.

Un altre dels actes d’aquest 
dissabte és la inauguració i por-
tes obertes de l’allotjament turís-
tic El Niu, de 10 a 20 h, una bona 
ocasió per visitar les instal·lacions 
d’aquest nou allotjament a Piera. 
Més informació a www.elniu1901.
com/#

Per la seva banda, i també el 
mateix dissabte, l’Escola de Tea-
tre de Piera, que enguany celebra 

el 5è aniversari, ofereix una jor-
nada de portes obertes al Teatre 
Foment, a les 12 h, per compartir 
amb tothom qui ho vulgui els jocs 
i els exercicis del primer trimestre 
de curs.

El dimecres 18, a les 17.30 h, 
la plaça del Peix acull la III Canta-
da Popular de Nadales, un acte 
obert a la participació de tota la 
vila i que compta amb la implicació 
de les escoles Les Flandes, Apiària, 
Herois del Bruc, Creixà i també de 
les corals Xicoira i Tríola, la colla in-
fantil dels Diables de Piera i l’Aula 
Municipal de Música Maria Escolà 
i Cases. En acabar la cantada, hi 
haurà xocolata desfeta i coca per 
a tothom.

Convocatòria oberta per a ajuts econòmics 
d’activitats esportives
CAPELLADES

L’Ajuntament de Capellades ha 
obert una convocatòria especial 

d’ajuts econòmics per a les entitats 
que realitzen activitats extraesco-
lars esportives. 

Els requisits que es demanen 
són que els participants siguin 
alumnes que estiguin escolaritzats 
en centres públics o privats concer-
tats d’educació infantil de segon 
cicle, primària i secundària del mu-

nicipi, empadronats a Capellades 
i que estiguin inscrits en activitats 
esportives, que s’inicien el primer 
trimestre del curs, d’aquests matei-
xos centres o en entitats esportives 
de la vila. En tots els casos cal que, 
com a mínim, o bé es trobin en una 
situació de desatenció familiar o 
risc social acreditada pels serveis so-
cials o bé siguin alumnes empadro-
nats a Capellades de famílies amb 
dificultats econòmiques greus.

Si es concedeix la beca corres-
pondrà al 80% de l’activitat, amb 
un cost màxim de 100 euros. En 
total, l’Ajuntament ha previst una 
partida especial de 1.000 euros.

Les sol·licituds es poden pre-
sentar fins al divendres 20 de de-
sembre i els ajuts es donaran abans 
de finalitzar l’any.

Per a més informació es pot 
adreçar als serveis educatius de 
l’Ajuntament de Capellades.

Comencen les activitats 
nadalenques
ORPÍ

S´atansa el Nadal i Orpí ja es pre-
para. Demà divendres dia 13, i 

com ja és tradició, els nens i nenes 
del municipi faran la cantada de 
Santa Llúcia, que començarà a les 
5 de la tarda des de la plaça Sant 
Jordi, tot recorrent els carrers del 
municipi. Després per recuperar 
forces hi haurà berenar a la sala 
polivalent de l’Ajuntament. 

També es preveu que arribi el 
tió des de terres molt llunyanes 
per instal·lar-se a Can Bou, on els 
infants li podran donar menjar en 

els propers dies, ja que s’ha de pre-
parar per anar a Santa Càndia el 
21 de desembre, on tindrà lloc la 
Missa de Nadal a les 5 de la tarda. 
Posteriorment hi haurà el concert 
a càrrec dels “Músiks de Santa Càn-
dia”, i en acabar els nens podran 
fer cagar el tió. El preu de l’entra-
da serà de 2 euros (nens gratuït) i 
la recaptació serà destinada a La 
Marató de TV3. Com a cloenda de 
les festes nadalenques, els nens i 
nenes esperaran amb il·lusió els 
Reis Mags d’Orient el dia 5 de ge-
ner per la tarda.

Ja és a la venda 
Contes de Traginers
Aquesta setmana es posa a la 

venda el segon llibre de contes 
de M. Àngels Gual, relacionats amb 
les festes populars a casa nostra. 
Contes de Traginers és el primer 
llibre de contes sobre els traginers 
que s’escriu a Igualada.

Són set contes on es reflexa la 
vida i costums dels traginers. Un 
ofici que va ser molt important per 
a la nostra comarca i que el tenim 
molt viu en la memòria, ja que ca-
da any celebrem la festa dels Tres 
Tombs.

Aquests contes ens descriuen 
un temps passat i ens entra la 
nostàlgia quan es parla de l’Horta 
Vella, un indret on els hortolans 
tenien els horts i ara en queda ben 
poca cosa, o de l’ofici de baster, 
pràcticament desaparegut. Són 
contes per tal que els avis i les ma-
res els expliquin a fills i néts, i són 
també records d’un temps passat 
que la gent més gran encara man-
té en la memòria. 

L’any 2006 M. Àngels Gual va 
escriure i també il·lustrar Contes 
de la Nit de Reis, i ara ens presenta 
aquest nou llibre amb l’assessora-
ment de Magí Molas, president del 
Gremi de Traginers d’Igualada. Les 
il·lustracions han estat realitzades 
per ella mateixa.

La presentació del llibre es farà 
dins els actes de la Festa dels Tres 
Tombs el proper 9 de gener.

Primeres activitats nadalenques 
LA POBLA DE CLARAMUNT

Un taller de torrons, la repre-
sentació dels alumnes d’anglès 

o la recepció de Nadal oferta per 
l’Ajuntament són algunes de les 
primeres activitats que tindran lloc 
a la Pobla al voltant de les festes 
nadalenques. A la llar d’infants Sol 
Solet i a l’escola Maria Borés els 
alumnes també viuran el Nadal.

Demà divendres dia 13, de les 
6 de la tarda a les 8 del vespre, al 
Cau Jove es farà, com altres anys, 
un taller de torrons. Aquesta ac-
tivitat l’organitza la regidoria de 
Joventut.

Per al dimecres 18 hi ha pro-
gramades dues activitats: la repre-
sentació dels alumnes de les clas-

ses d’anglès i la recepció de Nadal 
oferta per l’Ajuntament als treba-
lladors i entitats locals. Aquesta 
segona activitat tindrà lloc a partir 
de 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
Jardí.

La representació dels alumnes 
d’anglès tindrà lloc a les 7 de la 
tarda a l’Ateneu Gumersind Bisbal 
i l’organitza la regidoria d’Educa-
ció. Enguany la temàtica de l’es-
cenificació serà el Nadal a través 
del temps, des dels inicis fins al 
futur passant per l’Edat Mitjana 
o els anys 60. Cada grup farà una 
breu representació o cantarà una 
cançó. El fil conductor seran uns 
pares que explicaran als seus fills 
la història. 

Abans de començar, i com cada 
any, es rebrà la visita del Pare Noel, 
que al final repartirà una bossa 
de llaminadures a cada alumne. 
El text i el muntatge d’aquesta 
representació ha estat ideat pels 
dos professors d’anglès, Maria José 
Méndez i Jorge Artur Pinto.

La regidoria de Benestar Social 
oferirà, el dijous dia 19, a les 7 de 
la tarda a l’Ateneu Gumersind Bis-
bal, una festa de Nadal amb l’actu-
ació dels músics de Santa Càndia. 

En la propera edició de L’Enllaç 
us informarem de la resta de pro-
gramació de l’agenda nadalenca 
poblatana.

El Banc de Sang i Teixits engega una 
campanya d’acaptes especials
COMARCA

Dimecres vinent dia 18 comença 
a la Comarca una campanya 

d’acaptes especials del Banc de 
Sang i Teixits per a atendre totes 
aquelles persones que voluntària-
ment, vulguin donar sang per així 
poder incrementar les reserves.

És un acapte especial, coinci-
dint amb les festes nadalenques 
que es programa cada any a les 
portes de les vacances i de despla-

çaments de vehicles. Es vol com-
pensar així la baixada de donacions 
que es registra en aquesta època 
de l’any, en què per contra aug-
menta la demanda; s’estima que 
l’estat de les reserves és baix en els 
grups 0 negatiu i B negatiu.

Així dijous hi haurà unitat mòbil 
a l’Ajuntament d’Òdena, de 5 de la 
tarda a 9 del vespre; dijous vinent 
la donació especial es farà a l’Hos-
pital d’Igualada de 10 del matí a 2 

de la tarda i de 4 a 7 del vespre; el 
dia 20, serà a Vilanova del Camí en 
horari de matí a la Plaça de Vilarru-
bias i també a Capellades, de 5 a 9 
del vespre a la rectoria, i per últim, 
hi ha dues donacions especials a la 
plaça de Cal Font d’Igualada: el dis-
sabte 21, matí i tarda (de 10 a 2 i de 
5 a 9 del vespre) i el dimarts 24 de 
desembre, al matí. 
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 i  de desembre de 
Dissabte de 8 a 15 i de 17 a 21 h. Diumenge de 9 a 15 h.

Organitza: Amb el suport de:

www.firadelgall.cat 
93 818 12 54 - 93 892 03 58

Tota la fira al teu mòbil: 
http://mobilfiragall.cat

Tot un món per gaudir...
...en 40 activitats

Mostra gastronòmica

Vins negres DO Penedès

Gall negre Penedès

Amb la col·laboració de:

El Gall protagonista 
de la Fira
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El cap de setmana del 21 i 22 
de desembre, Vilafranca del 

Penedès celebra la tradicional Fira 
del Gall, que enguany té per eslò-
gan “Tot un món per gaudir”.

Aquesta fira, plena de nous al-
licients en cada edició, se sustenta 
en quatre eixos tradicionals: Gall 
Negre Penedès i aviram viu + ser-
vei d’escorxador gratuït.  Gastro-
nomia de l’aviram. Vins negres DO 
Penedès, i  Concurs-exposició raça 
Penedesenca + raça convidada, en-
guany la Pardo i Indio de León i la 
Castellana.

Per  complementar  però, 
aquests quatre eixos principals de 
la Fira del Gall, al llarg d’aquests 
dos dies els visitants podran gaudir 
d’exposicions, mercats d’artesania 
i de productes naturals, de bro-
canteria i de pintura, enoactivitats 
comentades, cercaviles, tasts, mari-
datges, visites turístiques... 

L’encarregat de donar el tret 
de sortida a la Fira serà Joffre Tar-
rida, sommelier, propietari de la vi-
noteca Cal Pere Tarrida del Prat de 
Llobregat i guanyador del concurs 
Nas d’Or 2013. Ell és el pregoner 
d’enguany. L’acte tindrà lloc el pro-
per 18 de desembre a les 20 h.

El Mercat d’aviram de pagès, 
on es podran comprar els galls, es 
farà tant dissabte com diumenge 
en horari matinal. El servei d’escor-
xador i plomatge és gratuït.

A la Mostra de cuina d’aviram 
es presentaran fins a 21 plats d’avi-
ram oferts per 7 restaurants parti-
cipants. Set d’aquests plats són de 
Gall Negre Penedès i en general 
es combinen noves creacions amb 
plats de sempre. El preu d’accés 
és de 6 euros i els preus dels plats 
oscil·len entre els 5’50 i el 7’50 eu-
ros. 

La Mostra de vins negres DO 
Penedès es composa de 15 vins ne-

gres amb preus que van des d’1’50 
fins a 2,5 euros, segons el vi. Tam-
bé hi haurà una representació de 
vins blancs i rosats. 

El Mercat d’artesania, produc-
tes naturals, brocanteria i pintura 
que s’exposarà els dos dies, cons-
tarà de 92 parades de tota mena 
en aquest bigarrat mercat que co-
breix tota l’avinguda de Catalunya 
i l’Era Enrajolada. S’hi organitzaran 
també tallers de manualitats per 
infants, com pintura ornamental 
de ceràmica, maquillatge infantil, 
ornamentació nadalenca i mode-
latge d’animals. 

Per dissabte a 2/4 de 7 de la 
tarda, tindrà lloc l’espectacle “I 
ara, què?” de l’actor Pep Plaza; un 
espectacle gratuït de prop de 90 
minuts que tindrà lloc a la plaça de 
la Gastronomia (amb aforament 
limitat) tot degustant els vins del 
Superceller.

A través de les xarxes socials 
es pot fer el seguiment d’activitats 
i la informació que la fira gene-
ra www.twitter.com/firadelgall i 
www.facebook.com/firadelgall. 

Diumenge es commemoren els 120 anys de 
l’arribada del tren 
Cloenda de l’Any del Passeig amb visites guiades, tallers familiars i es 
podrà pujar al trenet de l’Estació Vella 
IGUALADA

Enguany se celebren els 120 anys 
de l’arribada del ferrocarril, una 

fita en la modernització d’Igualada 
i la culminació d’un projecte de 
comunicació que havia començat 
amb Sebastià Artés el 1881 i que va 
ser interromput entre 1884 i 1890. 
Malgrat tots els impediments i grà-
cies a la continuació del projec-
te pel germà de Sebastià, Antoni 
Artés, el 29 de juliol de 1893, a les 
17 h es va inaugurar oficialment el 
ferrocarril d’Igualada a Martorell. 
Durant els tres dies consecutius la 
ciutat va celebrar amb actes festius 
la culminació de molts anys d’es-
forços i la superació de l’aïllament 
ferroviari de la ciutat. 

En aquest context, aquest diu-
menge 15 de desembre, es duran 
a terme un seguit d’actes culturals 
i festius que serviran de cloenda 
de l’Any del Passeig. A les 11 h i 
a les 12.30 h es faran visites guia-
des a l’antiga màquina del tren del 
Parc de l’Estació Vella, a la plaça de 
Catalunya, i al complex que va ser 
l’antiga estació de tren. A partir 

de les 11 h, es podrà pujar a una 
màquina de tren que circularà per 
un circuit amb vies i a una màqui-
na de vapor amb vagons. També hi 
haurà tallers per confeccionar pins 
d’imant de màquina de tren, fets 
amb agulles d’estendre, plastilina i 
vernís. I per als més menuts hi hau-
rà un taller de titelles. 

La locomotora va ser construï-
da a Munic l’any 1896 per la fàbri-
ca Krauss Lokomotiv per encàrrec 
de la companyia Ferrocarril Econò-
mic de Manresa-Berga i batejada 
amb el nom de Balsareny. Posteri-

orment va ser enviada a Igualada 
per realitzar el trajecte Barcelona- 
Igualada. 

Demà divendres dia 13, a les 12 
h, des de l’antiga estació de tren 
de la plaça de Catalunya es durà 
a terme la darrera visita guiada 
“Descobreix els secrets del passeig: 
de La Alameda a Verdaguer”. 

Totes les activitats són gratuïtes 
i formen part del programa Cultu-
ra en família, organitzat per l’Ins-
titut Municipal de Cultura (IMC) i 
l’Ajuntament d’Igualada.

Jornada sobre la biomassa agrícola
PIERA

El dijous 19 de desembre, de 9 a 
13 h, l’Espai d’Entitats acollirà 

la jornada tècnica “Biomassa agrí-
cola: una oportunitat per al sector 
agrari”, organitzada pel Departa-
ment d’Agricultura de la Generali-
tat i la regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Piera.

En un context de canvi climà-
tic i dependència energètica dels 
combustibles fòssils exteriors, 
l’aprofitament de biomassa per a 

la producció d’energia tèrmica es 
presenta com una oportunitat per 
promoure la gestió forestal, agrà-
ria, crear noves empreses i generar 
ocupació.

Així doncs, la biomassa agrícola 
(restes d’esporga, clofolla d’amet-
lla, pinyol d’oliva, etc.) esdevé un 
recurs energètic que cal aprofitar.

En aquesta jornada tècnica es 
comptarà amb ponents que repre-
senten els agents que intervenen 
en un moment o altre de la gestió 

de la biomassa amb finalitats ener-
gètiques.

La jornada és gratuïta però cal 
inscriure’s prèviament a l’Oficina 
Comarcal DAAM a l’Anoia: telèfon 
93 803 19 85 o al correu aanoia.da-
am@gencat.cat, o també a través 
del servei de preinscripcions a jor-
nades del PATT del portal RuralCat 
www.ruralcat.net/preinscripcions-
patt.
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J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
A S S E S S O R A M E N T  G E S T I Ó  D ' E M P R E S E S
O R G A N I T Z A C I Ó  A D M I N I S T R A T I V A
O F I C I N A  C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L

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

DIA A DIA

DIJOUS 12 - Mare de Déu de Guadalupe i Sta. Joana Francesca de Chantal
■ A les 7 de la tarda, a l’escola bressol Vailets de Capellades, taller Créixer en família: El meu fi ll no para. Ho toca tot, ho 
remena tot... és un trasto!
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre Entrenaments i emocions de l’esportista i els 
que l’envolten, de Xavier Garcia Pujadas.
■ A les 9 del vespre, al Saló Rosa de la Lliga de Capellades, Sopem lligats amb: Joan Escala.
■ A 2/4 d’11 de la nit, al Hot Blues, concert tangos d’ahir, avui i sempre amb Dani Alvarez & Bartolomeo Barenghi.

DIVENDRES 13 - Sta. Llúcia, Sta. Otília i St. Autbert
■ A 2/4 de 12 del migdia, al passeig Mossèn Jacint Verdaguer, 67 d’Igualada, inauguració del nou Casal del Passeig, a càrrec 
de la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté.
■ A les 12 del migdia, a la plaça de Catalunya d’Igualada, darrera visita guiada Any del Passeig: “Descobreix els secrets del 
passeig: de La Alameda a Verdaguer”. 
■ A les 5 de la tarda, a Orpí, cantada de Santa Llúcia pels carrers del poble.
■ A les 6 de la tarda, al Cau Jove de la Pobla de Claramunt, taller de torrons. 
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació del llibre L’arquitecte de somnis, de Teresa Roig.
■ A les 7 de la tarda, al Centre Cívic Montserrat (Igualada), xerrada: Parkinson, problemes de llenguatge i alimentació.
■ A 2/4 de 8 del vespre, al Teatre Jardí de La Pobla, xerrada sobre les malalties neurodegeneratives, amb el Dr. David 
Zumel. 
■ A les 8 del vespre, a l’església del Roser d’Igualada, celebració de la missa de Santa Llúcia i concert de la coral Terra 
Nostra.
■ A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, Ladran, luego cabalgamos d’Atirohecho.

DISSABTE 14 - St. Joan de la Creu, St. Nicasi i St. Abundi
■ Durant tot el matí, als equipaments esportius de Montbui, (Mont-aQua, Can Passanals i pistes de tennis), 21ns Jocs 
Interculturals Nadalencs. 
■ A Igualada i a Piera, Fira-Mercat de Nadal.
■ De 10 del matí a 8 de la tarda, als vestíbuls dels teatres de l’Ateneu i de l’Aurora d’Igualada, “Signa un vot per la inde-
pendència”.
■ A les 12 del migdia, a Parcmotor de Castellolí, jornada de portes obertes al Campus Motor Anoia.
■ De 12 a 2 del matí, a la zona del Bulevard de Montbui, al Mercat del Nucli Urbà, “Signa un vot per la independència”.
■ A les 5 de la tarda, a Can Papasseit, ball de la gent gran amb la música de Doble Perfi l.
■ De 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, a l’escola Montbou del nucli antic de Montbui, representació d’un Pessebre Vivent.
■ A ¾ de 6 de la tarda, a Les Comes (Igualada), partit de bàsquet sènior femení A. - A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal 
L’Ateneu Igualadí, concert de Nadal de la Coral Gatzara.
■ A les 6 de la tarda, a Capellades (jardins Casa Bas), Pessebre Vivent del Col·legi Mare del Diví Pastor.
■ De 6 a 8 de la tarda, al Centre de Serveis del Nucli Antic de Montbui, “Signa un vot per la independència”.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a Les Comes (Igualada), partit de futbol 2a Divisió Nacional femení: CF Igualada - St. Andreu.
■ A les 7 de la tarda, a La Lliga de Capellades, concert solidari amb Mònica Bernús.
■ A les 7 de la tarda, a la Fira de Nadal d’Igualada, concert de la coral Verdums.
■ A les 7 de la tarda, a Paper de Música de Capellades, concert de Nadal amb Maria Florea i Juan Andrés Barahona.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Les Comes (Igualada), partit de bàsquet sènior masculí A.
■ A 2/4 de 10 de la nit, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), festival de “villancicos” del CC Casa d’Andalusia d’Anoia.
■ A les 10 de la nit, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, Ladran, luego cabalgamos d’Atirohecho.
■ A les 10 de la nit, al teatre del Casal Català dels Hostalets de Pierola, Smiley!

DIUMENGE 15 - St. Valerià, St. Maximí i Sta. Cristiana (Nina)
■ A Igualada, Mercat de Nadal i activitats lúdiques per la Marató de TV3.
■ Al matí, a Les Comes, VIII Trobada Handbolicat Ciutat d’Igualada. 
■ Al matí, al Pla de Rubió, Fira de Nadal: artesans, tallers, xocolatada solidària...
■ Al matí, a Piera (parc del Gall Mullat), Mercat de Nadal: antiguitats, artesania, col·leccionisme...
■ A 2/4 de 9 del matí, a Calaf (pl. dels Arbres), inici pedalada i caminada per La Marató. - De 10 a 2 del matí, a la Sala Poli-
valent de Copons, Fira de Santa Llúcia, amb fi ra d’artesans i cantada de nadales.
■ A les 10 del matí, a Igualada (zona Escola Pia), sortida cursa 41a Pujada a la Tossa.
■ A les 11 del matí, al parc de l’Estació Vella (Igualada), Any del Passeig: L’arribada del tren i l’Estació Vella, amb visites 
guiades, tallers familiars i es podrà pujar al trenet.
■ A les 11 del matí, a les instal·lacions esportives del Molí Nou (Igualada), jornada Campionat de Catalunya de frontennis 
per clubs.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casino Foment, bingo solidari per a La Marató.
■ A les 6 de la tarda, al Local Social del Pla de Rubió, teatre: Detectius del més enllà. Amb Teatre Naltrus de Sta. Coloma.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis d’Òdena, ball amb el músic Toni Carlo.
■ A les 6 de la tarda, a la Pobla (Ateneu Gumersind Bisbal), 10è Bingo solidari.
■ A les 7 de la tarda, al Teatre de l’Aurora d’Igualada, Ladran, luego cabalgamos d’Atirohecho.

DILLUNS 16 - St. Joan Manyanet i Sta. Adelaida (Alícia)
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal L’Ateneu Igualadí, sessió setmanal d’AUGA. Conferència de Ramon Bernabé 
Dalmau: “Aspectes de Montserrat a les portes del Nadal”.
 
DIMARTS 17 - St. Llàtzer, St. Joan de Mata i Beata Iolanda
■ A les 10 de la nit, a Hot Blues d’Igualada, audició dels cantants de l’Escola Akord’s.

DIMECRES 18 - Mare de Déu de l’Esperança (o de la O) i St. Gacià
■ A les 5 de la tarda, a Òdena (Ajuntament), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a donacions de sang.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Piera (pl. del Peix), Cantada popular de nadales.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Montbui, Taller Familiar Nadalenc adreçat a grans i petits. 
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, lliurament de premis del Concurs de pessebres.
■ A les 7 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla, representació dels alumnes de les classes d’anglès.
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Jardí de la Pobla, recepció de Nadal de l’Ajuntament als treballadors i entitats locals. 

DIJOUS 19 - Sta. Eva, St. Nemesi i St. Anastasi I
■ De 9 a 1 del matí, a l’Espai d’Entitats de Piera, Jornada tècnica sobre la biomassa agrícola.
■ De 10 a 2 del matí i de 4 a 7 de la tarda, a l’Hospital d’Igualada, unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a donacions 
de sang.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca de Montbui, “Hora del Conte”: L’extraordinari Nadal d’en Pol, a càrrec de Daina Teatre. 
■ A les 7 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla, Festa de Nadal amb els músics de Santa Càndia. 
■ A les 8 del vespre, a Llibreria Aqualata (Igualada), presentació del llibre Paraules per a Gaetà, de Cesk Freixas.

MODASPORT
Florenci Valls, 89 - IGUALADA - TEL. 93 804 00 08

PANTIS

2,95€

TALLES GRANS

Bruses de festa
des de 25€

Ja arriba el concert de Nadal 
de la Gatzara
IGUALADA

El proper dissabte, 14 de desem-
bre, la Coral Infantil Gatzara 

oferirà el seu tradicional concert 
de Nadal a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal de l’Ateneu.

Ja s’acosten les festes nadalen-
ques, els llums ja brillen al carrer, 
les bufandes i els guants ja són 
fora l’armari i el Tió ja ha arribat! 
I amb tot això la Gatzara ja està a 
punt per al seu concert de Nadal. 
Tots els cantaires, des dels més pe-
tits fins als més grans, mostraran 
tot el treball realitzat amb molta 
il·lusió durant aquest primer tri-
mestre del curs.

Aquest serà un concert espe-
cial, ja que la Gatzara estrenarà 
uniforme nou. Un uniforme molt 
bonic per a tots els cantaires amb 
un nou disseny. I és que ja ho diu 
la dita: per Nadal, qui res no estre-
na res no val!

El concert comptarà amb un 
recital de cançons que ens oferirà 
cada grup i no hi faltaran pas les 
nadales! Serà un concert familiar 
amb bona música de la mà dels 
nens i nenes que la voldran com-
partir amb tot el públic. A més, 
al final del concert també es farà 
cagar el Tió! Us animem a partici-
par-hi i us hi esperem a tots!

El tango i els alumnes 
d’Akord’s, protagonistes al 
Hot Blues
IGUALADA

Avui dijous, a les 22.30 h, el bar 
Hot Blues d’Igualada presenta 

el concert d’Un gorrión sentimen-
tal, amb Dani Álvarez i Bartolomeo 
Barenghi, guitarra i veu, que ens 
portaran el tango cru, ple d’àni-
ma i de matisos, de l’acidesa de 
Santos Discépolo a la picardia de 
Cadícamo. Un tango nu, passional 
i alhora delicat, tot seguint l’este-

la del Polaco Goyeneche. Tangos 
d’ahir, d’avui i de sempre. El preu 
de l’entrada és de 3 euros.

El dimarts 17 de desembre, a 
les 22 h, hi haurà l’audició dels can-
tants de l’Escola Akord’s, a càrrec 
dels alumnes de l’escola, els quals 
interpretaran els temes treballats 
el primer trimestre. L’entrada és 
gratuïta.

Fira de Nadal
RUBIÓ

Jornada festiva, diumenge al Pla 
de Rubió, amb la celebració de 

la Fira de Nadal.
Al llarg del matí hi haurà la 

Fira d’Artesans, i a partir de les 11 
activitats per als infants (tallers, 
inflables i ponis). Al punt del mig-
dia, xocolatada solidària amb pa 
torrat, amb la col·laboració del bar 
restaurant del Local Social del Pla 
de Rubió.

A la tarda, en aquest espai, s’hi 
representarà l’obra teatral “De-
tectius del més enllà” a càrrec del 
Grup de teatre Naltrus de Santa 
Coloma de Queralt.

Pel que fa referència a altres 
actes ben propers, recorden des 
del Pla de Rubió que els dies 1 i 
2 de gener celebren la seva Fes-
ta Major en l’escaiença de Sant 
Macari, patró del poble.

Demà, festa de Santa Llúcia a 
la Rubiola
VECIANA

Com ja es tradició, demà diven-
dres dia 13 de desembre el 

nucli vecianenc de la Rubiola hono-
rarà un any més la seva patrona, 
Santa Llúcia. Durant la missa, que 

començarà a les 12 del migdia i 
serà oficiada per mossèn Jaume 
Prat, es cantaran els goig a llaor 
de la santa. La capella romandrà 
oberta tot el dia per poder-la visi-
tar i fer un moment de pregària. 
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Com sempre, un servei i una carta 
excepcionals

Menú d’empresa: 25 euros
Menú de Nadal: 35 euros

Menú de Sant Esteve: 35 euros

Sopar de Cap d’Any
amb BALL fi ns a les 3 de la matinada

50 euros
Tel. 93 804 15 01 

www.restaurantsamunta.cat
info@restaurantsamunta.cat - samunta@hotmail.com

Vols participar al Pessebre 
Vivent
ÒDENA

L’Associació Cultural Pessebre 
Vivent d’Òdena, ja ha iniciat els 

preparatius per una nova edició 
del Pessebre Vivent que es realitza-
rà els dies 25, 26 i 29 de desembre 
de les 7 de la tarda a les 9 del ves-
pre al Turó del Castell.

Com cada any, per poder rea-
litzar les diferents escenes que el 
formen, l’associació està buscant 

figurants que vulguin participar 
en aquesta activitat i és que es 
necessiten més d’un centenar de 
persones.

Les persones que estigueu in-
teressades a participar-hi podeu 
fer la vostra inscripció els dies 12, 
13 i 14 de desembre de 19 a 21.00 
h a la Rectoria d’Òdena, a la Plaça 
Major.

Vine a fer el Pessebre del 
barri Sta. Caterina
IGUALADA

El proper dissabte 14 de desem-
bre a partir de les 10 del matí al 

carrer del Carme, 21 (antiga llibre-
ria Cal Rabell) amb tota la quitxa-
lla del veïnat que vulgui participar, 
així com tothom que ho desitgi, 
faran el pessebre del barri. Durant 
tot aquest procés es comptarà amb 
el guiatge d’un artista del barri; 
el treball final quedarà exposat 
mateix local fins l’arribada dels 
Reis d’Orient.

Des de l’Associació dels Veïns 
del barri de Santa Caterina recor-
den que el proper 18 de desem-
bre es farà l’entrega de premis del  
XXIII Concurs de Pessebres d’Igua-
lada, que s’organitza des de l’As-
sociació amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’IMC. L’acte serà 
a les 7 de la tarda a la Biblioteca 
Central d’Igualada.

Al Teatre de l’Aurora, 
Ladran, luego cabalgamos
IGUALADA

Els gossos que borden als cami-
nants que avancen decidits, tot 

ignorant els lladrucs, és una metà-
fora del progrés. Aquesta imatge 
serveix de paradigma de l’actual 
societat, impregnada de conspira-
cions, banalitats, consum… A par-
tir d’aquesta idea, la companyia 
valenciana Atirohecho ha argu-
mentat aquest espectacle, basat en 
el treball físic, unit a la paraula, a 
l’humor i a la memòria, per traçar 
un recorregut emocional per diver-
sos llocs i situacions de la nostra 
història.

Ladran, luego cabalgamos mar-
ca un paral·lelisme entre la situació 
prèvia a la Guerra Civil i la dels 
nostres dies. Reviure els moments 
històrics, els poemes i cançons que 
romanen com a llegat dels nos-
tres avantpassats, és el motor d’un 
grup de joves idealistes, utòpics, 
divertits, compromesos… Un grup 
que pren consciència del passat per 
construir un camí per al futur, tra-

vessant camins erms, en els quals 
el show business, la publicitat, la 
mediocritat… són més ben valora-
des que altres coses. Contra la crisi 
de valors dels nostres dies, aquests 
joves caminen damunt la base sò-
lida de la cultura, la cultura com a 
“arma carregada de futur”. I aquí, 
el teatre i la cultura sorgeixen com 
un mitjà capaç de desvetllar anhels, 
inquietuds, reflexió, passions…

L’espectacle que s’emmarca 
dins l’onzena edició del Circuit de 
la Red de Teatros Alternativos, es 
podrà veure al Teatre de l’Aurora, 

demà divendres i dissabte a les 10 
de la nit i diumenge en horari de 
tarda, a les 7. Les entrades (15 eu-
ros i 12 euros amb els descomptes 
habituals) es poden adquirir per in-
ternet i a la taquilla del Teatre de 
l’Aurora una hora abans de cada 
funció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 00 
75 exclusivament els dijous de 19 
a 20 h.

El Teatre de l’Aurora ofereix 
una promoció especial per als estu-
diants menors de 18 anys, amb una 
entrada per només 7 euros, vàlida 
per a cadascuna de les tres funci-
ons d’aquest cap de setmana.

La direcció és de Carla Chilli-
da; la dramatúrgia d’Atirohecho; 
els intèrprets són: Román Méndez, 
Margarida Mateos, Bruno Tama-
rit, Rafa Segura, Carla Chillida i es 
compta amb la col·laboració espe-
cial de Hao Cui.

En acabar la funció de diven-
dres els espectadors podran tenir 
una trobada amb la companyia.

Conferència sobre les 
novetats de l’IVA a la UEA
IGUALADA

La llei 14/2013 de 27 de setem-
bre de suport a l’emprenedor 

introdueix novetats tributàries en 
l’Impost sobre la Renda de les Per-
sones Físiques, en l’Impost sobre 
Societats i en l’Impost sobre el 
Valor Afegit, especialment en el 
desenvolupament del nou Règim 
Especial d’IVA del Criteri de Caixa . 

Aquest nou règim permet als 
subjectes passius retardar la me-
ritació i la consegüent declaració 
i ingrés de l’IVA repercutit fins al 
moment del cobrament als seus 
clients encara que es retardarà, 
igualment, la deducció de l’IVA su-
portat en les seves adquisicions fins 
al moment en què efectuï el paga-

ment als seus proveïdors (criteri de 
caixa doble); tot això amb la data 
límit del 31 de desembre de l’any 
immediat posterior en què les ope-
racions s’hagin efectuat.

L’objectiu de la conferència és 
informar i resoldre els dubtes en 
relació a aquest tema i anirà a càr-
rec de Luis Martínez Pascual, admi-
nistrador de l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributaria a Igualada.

Es farà el dia 19 de desembre, 
de 18 a 20 h, a la seu de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (Ctra. de 
Manresa 131 d’Igualada). L’acte és 
gratuït, però és imprescindible con-
firmar assistència a la UEA (Unió 
Empresarial de l’Anoia) al telèfon 
938052292 o a uea@uea.cat.

Llantions solidaris 
IGUALADA

Mans Unides, un any més, us 
convida a l’encesa de llantions 

Solidaris que es farà aquest dissabte 
14, de 6 a 9 del vespre a la Rambla 

de St. Isidre.  Esperem que la llum 
del Nadal arribi a totes les persones 
més necessitades. Aquest any finan-
cem la construcció d’una escola de 
secundària a Togo (Àfrica).

Llibres de casa i exposicions omplen 
l’agenda nadalenca de la Biblioteca
IGUALADA

L’ambient nadalenc ja es comen-
ça a respirar a la Biblioteca Cen-

tral amb diverses propostes per a 
tots els gustos i edats. D’una ban-
da, presentacions de llibres d’au-
tors anoiencs, i de l’altra, activitats 
pensades per als més petits de la 
casa.

Avui dijous, 12 de desembre, a 
les 7 de la tarda, el coach, forma-
dor i entrenador de bàsquet Xavi 
García Pujadas presentarà Entrena-
ment i emocions de l’esportista i els 
que l’envolten, un llibre adreçat a 
qualsevol persona relacionada amb 
l’esport: des dels pares de nens que 
fan esport fins als directius i en-
trenadors. La presentació anirà a 
càrrec del jugador i entrenador del 
Club Bàsquet Igualada (CBI) Raül 
Caballero. I l’endemà divendres, 
a la mateixa hora, la igualadina 
Teresa Roig serà a la Biblioteca per 
donar a conèixer la seva darrera 
novel·la, L’arquitecte de somnis, 

sobre la història de la Pedrera i el 
seu creador, Antoni Gaudí. L’auto-
ra ha publicat anteriorment altres 
obres, com Pa amb xocolata i El 
blog de Lola Pons.

La música de Nadal ressonarà a 
la Biblioteca amb una exposició al 
vestíbul en què es mostraran par-
titures, peces musicals i cançons en 
diversos formats. La mostra es po-

drà veure des del 13 de desembre 
al 4 de gener. I una altra exposició 
que farà les delícies dels més petits 
serà Mira que són bèsties!, dedica-
da a les històries d’animals que des 
de sempre han captivat els lectors 
més menuts. Aquesta mostra ar-
riba a la Biblioteca de la mà del 
Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil ClijCAT i s’emmarca també 
en el Saló de la Infància d’Iguala-
da, que enguany porta per lema 
Un saló bestial! Es podrà veure del 
20 de desembre al 10 de gener. 
Ahir dimecres, els nens i nenes van 
tenir una sessió especial de Barru-
facinema, amb Arthur Christmas: 
Operació Regal.

Finalment, i com ja és tradicio-
nal cada any, la Biblioteca acollirà 
la Marató de recollida de joguines 
noves que organitza Creu Roja, el 
divendres 20 de desembre durant 
tot el dia.
IMC - Biblioteca Central d’Igualada

El Mercat de la Masuca sorteja 1.000 euros 
en vals de descompte 
IGUALADA

Aquestes festes, l’Associació de 
Botiguers del Mercat de la 

Masuca regala 1.000 euros en vals 
de descompte a totes les persones 
que s’acostin al mercat i facin una 
compra en qualsevol de les boti-
gues de l’Associació. En total es 
regalaran 50 vals per un valor de 
20 euros cadascun, amb un premi 
total de 1.000 euros en compres. 

El sorteig es farà el dijous 19 
de desembre entre totes les perso-
nes que dipositin la seva butlleta 
de participació en qualsevol botiga 
membre de l’Associació de Boti-
guers. Aquesta és una iniciativa de 
l’associació de paradistes per ani-
mar les compres de Nadal i ajudar 
als habituals del Mercat a preparar 
els àpats nadalencs. 

Aquest és un sorteig que es re-
peteix de forma habitual al Mercat 
i que serveix per premiar la fideli-
tat dels clients. Els noms de les per-
sones guanyadores es publicaran 
al web del Mercat de la Masuca 

(www.mercatmasuca.cat) i en els 
diferents perfils de les Xarxes So-
cials. 

Activitats nadalenques a 
la Ludoteca del Mercat 

La Fundació Sociocultural At-
las organitza per aquest desembre 
mitja dotzena de tallers per als més 
petits del Mercat de la Masuca. 
Com és habitual, els tallers es faran 
tots els divendres a la tarda i dis-
sabtes al matí i pivotaran sobre les 
tradicions nadalenques i festives 
d’aquestes dates. 

El dissabte 21 de desembre se-
rà un dia especial, ja que el Tió 

de Nadal visitarà el Mercat i la Lu-
doteca i portarà regals i diversió 
als més petits. Per fer-lo cagar, és 
imprescindible que els pares portin 
els bastons de casa. La resta de dies 
es faran tallers on s’ensenyarà la 
mainada a fer postals de Nadal per 
enviar a amics o familiars. 

La Ludoteca del Mercat de la 
Masuca és un servei de la Fundació 
Sociocultural Atlas, amb el suport 
de l’Ajuntament, per tal que els 
més petits puguin conèixer el Mer-
cat i una alimentació saludable, 
mentre els pares o avis compren 
amb tranquil·litat a les botigues 
del Mercat.
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Ja es pot visitar l’exposició sobre Gràfica 
Publicitària a l’Empremta
IGUALADA

Des de dijous passat, l’Escola 
d’Art Municipal Gaspar Camps 

exposa els projectes finals de Grà-
fica Publicitària dels seus alumnes 
a la sala l’Empremta de Gràfiques 
Vilanova. 

Es tracta d’una mostra titulada 
“Projectes finals de Gràfica Publi-
citària de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps” i recull els treballs 
que han presentat els alumnes que 
ja han completat el cicle formatiu 
de grau superior de Gràfica Publici-
tària del curs 2012-2013 de l’escola 
d’art igualadina.

L’acte inaugural va comptar 
amb una nombrosa assistència de 
públic, format per representants 
del sector de les arts gràfiques i 

persones vinculades a l’escola d’art 
igualadina. 

La mostra es podrà visitar 
fins al 8 de gener de 2014 a la 
Sala l’Empremta (carrer de San-

ta Maria,12, d’Igualada) i compta 
amb el suport de L’Art de la Llum, 
que ha imprès les imatges dels pro-
jectes.

Anna Agustí exposa a la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE CLARAMUNT

La pintora de Pals Anna Agustí 
Hontangas exposarà les seves 

obres a la Sala Municipal d’Exposi-
cions de la Pobla de Claramunt, del 
15 al 29 de desembre. La mostra 
s’inaugurarà diumenge, a les 12 
del migdia, i l’organitza la regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament.

L’artista palenca va cursar la 
carrera de Belles Arts a la Facul-
tat Sant Jordi de la Universitat de 
Barcelona, on va obtenir la llicen-
ciatura el 1992. La seva obra reflec-
teix la immensitat d’espais oberts i 
els seus colors intensos evoquen la 

calidesa del seu Mediterrani i dels 
paisatges viscuts en els seus viatges 
a diversos països d’Àfrica i Àsia. Tot 
insinuat pictòricament a través de 

contrastos i textures harmonioses 
per tal de portar l’espectador a 
sentir les seves pròpies experièn-
cies. L’obra de l’Anna Agustí s’ha 
exposat en galeries d’art i fires de 
diversos països i ha participat en 
múltiples concursos, en què ha 
guanyat diversos premis.

La mostra pictòrica es podrà vi-
sitar de dilluns a dissabte, de 2/4 de 
6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, i 
els diumenges, de les 12 a les 2 del 
migdia. Aquesta exposició s’inclou 
dins del calendari d’activitats nada-
lenques de la Pobla de Claramunt.

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 sala d’exposicions de l’EMA Gaspar Camps d’Igualada, “Il·lustracions Parada 19”, de Valentí Gubianas. 
Fins al 20 de desembre. 
■ 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: 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 municipal de La Pobla de Claramunt, pintures d’Anna Agustí. Del 15 al 29 de desembre. (S’inau-
gura diumenge, a les 12 del migdia).
■ A la Sala d’Art del Racó del Traginer d’Igualada, exposició “Camins de trobada”, gravats i pintures d’Ana 
M. Marín Gálvez. Fins al 7 de gener. 
■ A “Lo cafè de la Figuerosa” (ctra. de Guissona a Tàrrega), Núria Riba presenta l’exposició de retrats “Una 
mirada, un sentiment”. Fins avui.
■ A Les Voltes Casa Bas de Capellades, exposició Antològica de Josep Costa Solé. Fins al 6 de gener, dissabtes 
i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20 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 Gas
restaurant Somiatruites, exposició “L’Avi del Cel: Xavier Andrés Gumà 1929-1972”. Fins diumenge.
■ 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. Fins diumenge.
■ A La Sala - Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, Teresa Riba presenta Ludere: dibuixos i escultures i el 
vostre pensament. Del 13 al 29 de desembre. (S’inaugura demà, a les 20 h).
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, Música de Nadal: partitures, peces musicals i cants en for-
mats diversos i cançoners de Nadal. Del 13 de desembre al 4 de gener.
■ Al Portal del Llevador (Igualada), Acudits d’en Vives. Visió retrospectiva 1956-1981. Del 19 de desembre al 
19 de gener. (S’inaugura dijous vinent, a les 19.30 h).
■ Al bar Hot Blues (c/ Tarragona 9 Igualada), exposició “Veus” de l’il·lustrador Xavier Mula. Fins al febrer.

“Veus” de Xavier Mula al Hot Blues
IGUALADA

Les parets del bar Hot Blues mos-
traran, fins al febrer, els treballs 

que l’artista igualadí Xavier Mula 
ha titulat “Veus”. 

Es tracta de 12 rostres que es 
creuen en un mateix instant i lloc. 
12 històries mudes, nues; i 12 estats 
d’ànim que et miren. L’il·lustrador, 
amb la combinació de tècniques 
manuals com l’estampació i digi-

tals pretén transmetre l’energia de 
diferents estats d’ànim. 

Les infinites possibilitats que 
ofereixen les textures i el cromatis-
me ajuden a que la imatge es con-
verteixi en una “veu” que arriba 
directament a l’espectador/a.

“Veus” és, doncs, el magnífic 
exemple de com, mitjançant la il-
lustració, podem fer possible un 
diàleg absent de paraules.

Al Portal del Llevador, 
exposició d’acudits d’en Vives
IGUALADA

Dijous vinent, dia 19 de desem-
bre, a les 19.30 h, s’inaugurarà 

a l’espai Portal del Llevador l’ex-
posició “Acudits d’en Vives. Visió 
retrospectiva del 1956-1981”, que 
es podrà visitar fins al 19 de gener. 

La mostra és un recull de di-

buixos que en Josep Vives va anar 
penjant, periòdicament, a l’apa-
rador de la seva sabateria durant 
gairebé trenta anys. Aquests acu-
dits expressen una visió humorísti-
ca i crítica d’aspectes que es refe-
reixen a Igualada i esdeveniments 
d’àmbit internacional.

ELS PETITS ANUNCIS

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

* ALEMANY. Classes particulars. Seri-
etat, efi càcia i màxim rigor. Preus molt 
econòmics, horaris fl exibles. Telèfon 
656 470 154.

* VENC EDIFICI, per reformar, al centre 
d’Igualada. Sense inquilins. Compost 
per planta baixa, tres pisos d’alçada, 
més traster i terrat. Preu: 240.000 eu-
ros, negociable. Telèfons 93 803 31 30 
- 659 012 094.

* EN VENDA MOTO PER A MINUSVÀ-
LID. 4 rodes, de color vermell i amb tots 
els papers en regla.1 any. Preu a conve-
nir. Telèfon 93 894 01 04.

* Senyora de 48 anys, catalana d’Igua-
lada i amb cotxe propi, s’ofereix per fer 
TASQUES DOMÈSTIQUES en general. 
Telèfon 654 117 397.

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

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

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa ava-
ries al seu ASCENSOR o MUNTACÀR-
REGUES? Preus elevats o mal servei de 
manteniment? Truqui’ns i consulti les 
nostres ofertes per a comunitats, empre-
ses i particulars. Reparem i conservem 
tot tipus i qualsevol marca d’ascensors 
i muntacàrregues. Sol·liciti pressupost i 
estalviï fi ns a un 50% del que paga ac-
tualment. Empresa amb delegacions a 
tot Catalunya. Tel. 630076279.

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

* GRAN OFERTA DE SAL!!! Tipus Pas-
tilla Berisal de Navarra - Tipus Saldosa 
Navarra. També Tipus Ametlla de Tor-
remar i Tipus Regina Ametlla 99% rica 
en sodi. 6’40 euros/sac de 25 kg, IVA 
inclòs. Transport gratuït. En el preu s’in-
clou la comprovació de l’aigua. Espe-
cialistes en tractaments i manteniments 
de comunitats de bombes d’aigua. Te-
lèfon 608 949 966 (Joan).

* 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 eu-
ros. Telèfon 650 445 042 (Lourdes).

* Quieres trabajar como MECÁNICO 
NÁUTICO? Te preparamos dicha pro-
fesión con alta demanda, practicándola 
en talleres náuticos. Gestión de empleo. 
Tel. 977 27 32 57.

* TREBALLA com a Tècnic Professional 
en Tanatopràxia - Tanatoestètica i Ope-
rari Funerari. Pràctiques en tanatoris i 
gestió de feina. Tel. 977 27 32 57.

* 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.

FERNANDEZ SANGLAS, S.L.
Elaboradors oficials de DECEUNINCK

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

info@fernandezsanglas.com - www.fernandezsanglas.com

ESPECIALISTES EN PVC i ALUMINI 
Sostres i recobriments

Fabricants de:

FINESTRES
PORTES
BALCONERES
CORREDERES

Amb la 
confiança
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COMENTARIS LLIRES Jaume Ribera

LA TEVA BIBLIOTECA Biblioteca Central

Els 13 llibres del 2013
Ara que l’any 2013 arriba a la 

seva recta final, des de la Bibli-
oteca Central d’Igualada el volem 
acomiadar recordant tretze novel-
les que, al llarg de l’any, ens han 
emocionat, atrapat, fet vibrar. Són 
llibres que podeu trobar a l’àrea 
de novel·les, a la tercera planta i, si 
estan prestats, reservar-los. Bones 
lectures i bones festes!

La veritat sobre el cas Harry 
Quebert, de Joël Dicker. La primera 
novel·la d’aquest jove autor suís ha 
convençut lectors i crítica. La seva 
estructura narrativa, la inquietant 
trama en la línia de les millors novel-
les de gènere negre i el tractament 
psicològic dels personatges són el 
seu puntal. Un llibre que, en molts 
aspectes, recorda la magnífica A 
sang freda, de Truman Capote.

El guardià invisible, de Dolores 
Redondo. Les màgiques terres de 
Navarra són l’escenari d’aquesta 
novel·la protagonitzada per una 
jove policia que investiga els crims 
d’unes nenes. El realisme i la màgia 
es donen la mà en aquesta trama 
que atrapa des de la primera pàgi-
na. El llibre és la primera sèrie de la 
Trilogia del Baztán, que ja compta 
amb la segona entrega: El llegat 
dels ossos.

L’estiu que comença, de Sílvia 
Soler. Amb la mateixa delicadesa i 
solidesa, l’autora de Petons de diu-
menge crea aquí una nova història 
d’amor. Un tràgic accident marca la 
vida de dues famílies amigues i, de 
retruc, dels protagonistes d’aquesta 
història. La força del destí és el teló 
de fons d’aquesta novel·la que ens 
ha captivat.

Stoner, de John Williams. Un 
fill d’un camperol de Missouri, pel 
desig del seu pare, es matricula a la 
facultat d’Agricultura. Al seu segon 
any d’estudiant un semestre d’es-
tudi de literatura anglesa li mostra 
un món desconegut en el qual, de 
forma incondicional i entregada, es 
submergeix fins la resta dels seus 
dies. Una història, amb repunts au-
tobiogràfics, ben explicada, ben es-
crita, honesta, emotiva i tendra... 
Senzillament, un llibre fascinant.

La delicadesa, de David Foenki-
nos. Podria semblar la típica història 
d’amor però no ho és. La protago-
nista coneix el seu gran amor però 
no totes les històries d’amor tenen 
un final feliç i aquesta acaba en 
tragèdia... Però després d’un gran 
amor tot pot tornar a començar de 
la manera més inesperada. Tot ple-
gat amanit amb tocs d’humor que 
donen a la història un aire optimis-
ta. L’autor té la capacitat de fer fas-
cinant la quotidianitat. Ben escrita, 
àgil i fresca.

Deixa’t portar pels somnis, de 
Massimo Gramellini. Narrada amb 
tendresa i ironia, és la història del 
mateix autor, que veu com la seva 
vida s’estronca amb la pèrdua de 
la seva mare. Després de quaranta 
anys descobreix un secret que li ha-
via estat amagat des de la infància. 
En resum, és una novel·la dedicada 
a tots aquells que han perdut al-
guna cosa: un amor, una feina, un 
tresor. Un relat commovedor, ten-
dre i directe sobre la pèrdua d’algú 
estimat.

Un paraíso inalcanzable, de 
John Mortimer. En morir el rector 
socialista d’un petit poble anglès, 
els seus dos fills descobreixen que 
ha deixat tota la seva fortuna al di-
putat conservador local. Una petita 
joia de la literatura contemporània, 

escrita amb sentit de l’humor, on 
descobrim les relacions de la comu-
nitat, els secrets de les famílies, les 
enveges, les misèries i les ambicions 
polítiques sota una mirada irònica i 
intel·ligent.

La tardor del comissari Ricciardi, 
de Mauricio de Giovanni. Aquesta 
saga ens ofereix una visió de la ciu-
tat de Nàpols dels anys trenta. Les 
seves novel·les recreen una societat 
i una època i fan molta incidència 
en els sentiments dels personatges i 
el paper protagonista. És, en resum, 
una novel·la policíaca diferent.

Bon cop de falç, d’Andreu Gon-
zález i Ramon Gasch. L’any 1640 les 
terres catalanes viuen els abusos del 
rei de Castella per la seva guerra 
contra la corona francesa. Per or-
dre d’un oficial cuirasser castellà, el 
mas de can Martí allotja uns soldats, 
un tràgic fet que desencadena una 
sèrie d’esdeveniments funestos. En 
defensa pròpia, el jove hereu mata 
dos cuirassers que han provocat la 
mort de la seva promesa. Obligat a 
fugir a Barcelona, hi crea una milí-
cia que arriba a ser respectada per 
les seves accions arriscades fora de 
la ciutat, fins al punt que el braç 
militar de la Generalitat reclama la 
seva ajuda per contribuir a la defen-
sa de la capital.

Que l’amor ens salvi la vida, de 
David Escamilla. Unes 50 ombres 
d’en Grey apte per a tots els públics. 
Explica la història de l’Elena, de 19 
anys, que acaba d’aconseguir ser 
becària de El show de Luca, un jove 
de 30 anys, presentador televisiu, 
amb fama de trencacors i molt ei-
xerit. Viuran una història d’anada i 
tornada, en la qual l’enamorament 
dels dos s’enfrontarà a tota mena 
d’impediments.

Jo confesso, de Jaume Cabré. 
L’hem llegit al Club de filosofia de 
la Biblioteca, i pensareu:“Que té 
a veure aquesta novel·la sobre la 
trajectòria d’un violí i els seus dife-
rents propietaris, amb la filosofia?”. 
Doncs s’hi relaciona a través d’un 
eix central: el Mal. Cabré parla del 
mal en majúscula. El Mal que sor-
geix de la mà de la humanitat. El 
mal, que comença i recomença, tot i 
que es repeteix sota diferents noms: 
totalitarisme, fanatisme, crueltat, 
intolerància, cobdícia, enveja, hipo-
cresia...

46 poemes i 2 contes, de Joana 
Raspall. Enguany hem celebrat el 
centenari de la poetessa, bibliote-
cària i mestra Joana Raspall, amb 
aquesta antologia de 46 poemes 
procedents dels seus poemaris i dos 
contes del llibre Contes del si és no 
és. El llibre inclou unes il·lustracions 
originals d’Àfrica Fanlo i una tipo-
grafia i textura del paper acurat. 
Un llibre per llegir, per recitar i per 
explicar els millors versos d’aquesta 
autora que ens ha deixat recent-
ment.

Tales of Mystery and Imaginati-
on, d’Edgar Allan Poe. Cases encan-
tades, paisatges tenebrosos, gent 
enterrada viva, detectius envejats 
per la policia, personatges grotes-
cos, deliris en primera persona, tor-
tures dutes a terme per la Inquisició, 
animals amb qualitats humanes i 
homes amb característiques besti-
als... tot això i més és el que es pot 
trobar en les històries curtes escrites 
per l’Edgar Allan Poe, que aquí us 
recomanem en la seva versió origi-
nal, que podeu trobar a la secció de 
novel·les en anglès.

www.bibliotecaigualada.cat

CIUTADANA DEMPEUS Maribel Nogué i Felip

Confusió, caos?
El passat dia 6 es va honorar 

l’aniversari de la Constitució i el 
senyor Rajoy, en el seu discurs, va 
enaltir-la i va dir que no era una 
cotilla per a cap ciutadà. L’endemà, 
dia 7, Rajoy i Posadas, presidents 
del Govern espanyol i de les Corts, 
a duo, anunciaven la possibilitat de 
modificar-la però mantenint els arti-
cles 1 i 2, que són els que blinden 
la sobirania i la unitat del poble i el 
territori espanyols. De ser així, tot 
quedaria igual, o pitjor, vés a saber. 
D’altra banda, el president Mas, 
seguint el seu full de ruta, anuncia-
va la propera data per fer la consul-
ta, com? Són moltes contradiccions 
per poder fer l’habitual “comenta-
ri lliure” amb la mínima solvència 
informativa. Millor esperar uns dies. 
Avui dedicarem l’espai a un tema 
vell, però sempre actual. 

El dia 9 de maig, el govern au-
tonòmic d’Aragó va decretar que la 
parla col·loquial de la Franja orien-
tal aragonesa, anomenada “català”, 
en el successiu es diria LAPAO (en el 
diccionari no trobo la paraula asse-
nyada per qualificar el fet), ja que 
no intenta prohibir l’ús del català, 
només prohibeix la pronunciació de 

la paraula “català” al referir-se a la 
llengua mare que parlen els autòc-
tons de la zona, que per a nosaltres 
és la Franja de Ponent, situada entre 
Pirineus, Segre, Cinca i Matarranya. 
Aquesta zona va ser conquerida per 
les armes als sarraïns l’any 1148, per 
Berenguer IV, rei de Catalunya, que 
la va poblar de colons catalans. Vet 
aquí perquè la parla era, és i serà 
sempre catalana, sigui quin sigui el 
decret que vulgui prohibir-ho. 

Moltes altres coses hauria de 
canviar la presidenta Rudi, com el 
mapa oficial de la província d’Os-
ca, editat per la seva conselleria de 
Cultura, on s’assenyala LA FRAN-
JA CATALANÒFOBA, i en diferents 
colors les zones de més o menys 
aragonesos/catalans que la parlen. 
Però l’absurd d’aquest decret, inspi-
rat per la fòbia a Catalunya, és que 
segurament s’haurà fet en el saló 
de sessions oficial i possiblement a 
l’empara del símbol avui oficial de 
la regió, les quatre barres catala-
nes. Fòbia per fòbia, abans que tot 
eliminar aquest símbol i retornar a 
l’heràldica original aragonesa del 
darrer rei Ramir II, que va abdicar 
del tro l’any 1137. Seria l’única i mi-

llor manera d’alliberar-se de tots 
els símbols catalans. Prec que li faig 
personalment i que seria molt ben 
vingut i agraït. 

Perquè de la Marca Hispànica, 
més enllà dels Pirineus, procedeix la 
tribu de Guifré el Pelós, amb la sang 
del qual es van marcar les quatre 
barres al seu escut l’any 898. I amb 
aquesta senyera quadribarrada, la 
dinastia catalana va conquerir per 
les armes i va crear els Països Ca-
talans: Rosselló, Catalunya (fins al 
Cinca per l’oest), València i Balears. 
L’origen, la parla i la cultura d’Aragó 
és purament castellana. I les noces 
(1551) del rei Berenguer IV de la 
dinastia catalana amb Petronel·la, 
filla del rei abdicat Ramir II, no és 
motiu suficient per a l’adopció de 
la nostra senyera, ni motivació de 
la vergonyosa renúncia dels propis 
símbols heràldics de la secular dinas-
tia aragonesa.

(El Rosselló va ser objecte de di-
versos intercanvis entre les dinasties 
Francesa i Espanyola fins al defini-
tiu pacte dels Pirineus de 1658, que 
Felip IV el cedeix a França. Però la 
quadribarrada segueix onejant al 
castellet de Perpinyà).

Mandela, un referent necessari
Era d’esperar que l’anunciada 

mort de Nelson Mandela des-
encadenaria un procés de reconei-
xement i homenatge a escala mun-
dial. Mandela era, certament, una 
icona en quant a la petjada de llui-
ta en pro dels drets humans, pels 
quals ha esmerçat tot el temps, 
entre l’ombra i la llum, de la seva 
vida. El seu crit denunciant les 
injustícies no s’ha limitat a la discri-
minació social per raons de raça o 
color a la pell, sinó de tot tipus de 
discriminacions (també les de les 
dones, tant o més fonda a l’Àfrica 
que enlloc). La mateixa compa-
nya de Madiba, Graça Machel, ha 
estat una destacada activista social 
a favor dels drets dels infants a 
Moçambic, el seu país de naixe-
ment.

I jo em pregunto si, sense la re-
volució africana, Ellen Johnson-Sir-
leaf hauria arribat a ser presidenta 
de Libèria, i si, conjuntament amb 
Leymah Gbowee, activista en favor 
dels drets de les dones també de 
Libèria, haurien vist reconeguda la 
seva tasca amb el Nobel de la Pau, 
ara fa dos anys. També em pregun-
to si s’hauria reconegut la ingent 
tasca a favor del medi natural de 
la malaurada Wangari Maathi, de 
Kenya, que va ser la primera dona 
africana reconeguda també amb el 
Premi Nobel de la Pau, en aquest 
cas per la seva àrdua tasca en aixo-
plugar sota un mateix paraigua el 
desenvolupament sostenible i els 
drets humans.

El sorprenent de totes les 
declaracions que hem escoltat 
aquests dies ha estat el cinisme i 
la hipocresia que han fet servir els 
qui neguen els valors que diuen 
admirar d’aquest lluitador per la 
llibertat, una llibertat que neguen 
als pobles que representen. És com 
si, en les declaracions que mani-
festen, no fossin gens sospitosos 
d’aplicar mesures de govern i de 
repressió que redueixen la Carta 
Universal dels Drets Humans al rol 

de paper d’embolicar de la “seva” 
democràcia, doncs neguen l’apli-
cació dels mateixos drets a les per-
sones a que es deuen, ignorant 
–alhora-- el sofriment dels qui en 
pateixen la seva negació.“Si no hi 
ha menjar quan es té fam, si no hi 
ha medicaments quan s’està ma-
lalt o si hi ha ignorància i no es 
respecten els drets fonamentals de 
les persones, la democràcia és una 
closca buida malgrat que els ciu-
tadans votin i tinguin Parlament”. 
Aquests són els valors que Nelson 
Mandela brandava ben alt.

Un gran pensador de comença-
ment del segle XX advertia com, en 
el decurs de la vida dels grans re-
volucionaris, les classes dominants 
els sotmeten a constants persecu-
cions, acullen les seves doctrines 
amb la ràbia més salvatge, amb 
el més furiós odi, amb la campa-
nya més desenfrenada de menti-
des i de calúmnies. Però que, de la 
mateixa manera, els mateixos que 
van fer el possible per injuriar-los 
impedint la seva tasca revolucionà-
ria en vida, un cop morts intenten 
convertir-los en icones inofensives, 
“canonitzant-les” d’alguna mane-
ra, i envoltant d’una certa aurèola 
de glòria els seus noms per “con-
solar” i enganyar les classes opri-
mides, castrant el contingut de la 
seva doctrina revolucionària, en 
suma, minant el fil revolucionari 
que conté el seu testimoniatge tot 
envilint-lo.

A veure si, al final, oblidarem 
que Mandela va liderar un procés 
de subvertir un pensament conser-
vador, ancorat en un poder injust 
i excloent que equipara el que és 
legal al legítim, i el transformen 
en un defensor de la legalitat per 
damunt de les necessitats demo-
cràtiques de la humanitat...

Com tot ésser humà, les perso-
nes que tenim inquietuds tenim els 
propis referents, els hem necessitat 
per orientar les opcions de vida 
que cadascú hagi emprès. Els va-

lors apresos en la joventut, admi-
rats com a llum a seguir, romanen 
en la consciència de cadascun de 
nosaltres per sempre més. Aquests 
valors o ideals poden estar més 
o menys adormits segons les cir-
cumstàncies de la vida ens hagin 
condicionat, però --de fet-- no ar-
riben a morir mai més dintre d’un 
mateix/a.

Perquè en la seva aposta per 
la conciliació, després d’un procés 
d’enfrontament reconegut que ha 
passat pel reconeixement dels fets, 
hi ha hagut una proposta de perdó 
dels botxins vers les seves víctimes, 
una mesura per superar plegats 
una situació --curulla de ferides-- 
que els permetés d’encarar el futur 
i poder així mirar endavant. Els qui 
en aquesta actitud de conciliació hi 
veuen una negació dels enfronta-
ments previs, amb una mena d’es-
borrament de la memòria històri-
ca, per tal d’alliberar-se de delictes 
humanitaris com una butlla que 
els legitima per continuar amb els 
abusos comesos, no han entès res 
(o no ho han volgut entendre in-
teressadament). I d’aquests n’hem 
vist uns quants que lloaven la fi-
gura universal que estem acomi-
adant.

Però no hem de permetre que, 
amb els fasts, es doni per mort un 
testimoni que continua essent vàlid 
per a la humanitat. No apaguem 
aquella font que ha sadollat tanta 
set de justícia i que ha alimentat 
tanta esperança als qui anhelen 
un món més just i solidari. Tan sols 
recordem el que va dir, com ara 
que:“La pobresa, com l’esclavatge 
i l’apartheid, no són un accident, 
sinó una creació de l’home i es pot 
eliminar amb l’acció dels éssers hu-
mans”. Per a milions de persones, 
Mandela continuarà essent un re-
ferent i, potser més dels que volen 
i diuen, fan i faran dels seus ideals 
i anhels, la raó de la pròpia vida.

maribelanoia@gmail.com
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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.

✞
En record de 

Montserrat Noguera Gelabert
vídua de Josep Palau Busquet

retornà a la Casa del Pare el passat dia 10 de desembre 
a l’edat de 93 anys

A.C.S.

Els seus estimats, fi lls: Montserrat i Joan Sabaté, Pilar i Antonio Andreu. Néts: 
Montserrat i Carles Albert, Anna i Joan Manel Avilés, Joan i Rosa Calaf, Núria 
i Pepe Alfonso, Toni i Jordi. Besnéts: Josep, Tània, Martí, Mercè i Aina, i altres 
familiars ho fan saber a llurs amics i coneguts.
L’enterrament i missa exequial tindrà lloc avui dijous a les 11 del matí a la 
Parròquia de La Llacuna.

Igualada, desembre de 2013 Funeraria Anoia SL

El clam pel dret a decidir
Eppur si muove. Hi ha un fet 

bàsic en l’evolució de la societat 
catalana dels últims anys i és que 
el conjunt social s’ha mogut de tal 
manera que ara al nostre país hi 
ha una nova realitat política. Hi 
ha un consens gairebé unànime en 
què no podem seguir igual, que 
calen canvis en diversos àmbits en 
profunditat per garantir la cohesió 
social, que cal definir un nou marc 
polític, econòmic, social i cultural 
que doni satisfacció a la gran majo-
ria del poble català. 

Davant d’aquesta realitat no 
valen falses excuses sota arguments 
suposadament jurídics, amenaces 
de mals futurs, xantatges emocio-
nals ni, molt menys, escanyaments 
econòmics. No. El que cal ara és 
escoltar la veu del poble, tal com 
està establert en els principis bàsics 
de la democràcia. I la manera més 
normal de les societats democrà-
tiques de saber quina és realment 

la voluntat popular és consultar la 
gent. L’instrument que sembla més 
adequat en el món occidental i de 
la Unió Europea és el referèndum. 

A Catalunya aquest moviment 
popular, que ha protagonitzat ma-
nifestacions de milions de persones 
i que està obligant a tots els partits 
polítics i entitats del país a definir-
se, a fixar postures, a donar expli-
cacions, a fer propostes de present 
i de futur, el que demana i exigeix 
és el dret a decidir. Un dret que és 
reconegut pels països més desen-
volupats i cívics del nostre entorn.

Els mitjans d’informació que 
configurem l’Associació Catalana 
de Premsa Gratuïta i Mitjans Di-

gitals (ACPG) i subscrivim aquest 
escrit formem part de la societat 
catalana i tenim l’orgull d’afirmar 
que amb la nostra activitat infor-
mativa i comunicativa reflectim 
aquesta societat, expressem i re-
collim les seves vivències i anhels. 
És per això que ens sentim obligats 
a escoltar i fer nostre aquest clam 
pel dret a decidir. Tal com va dir el 
poeta Miquel Martí Pol l’any 1980: 
“Posem-nos dempeus altra vegada 
i que se senti la veu de tots, solem-
nement i clara”.

Associació Catalana de Premsa 
Gratuïta i Mitjans Digitals (ACPG)

Jo, Martí, pregunto; tu, 
Duran, (no) preguntes; 
ell, Rajoy, (mai) 
pregunta; nosaltres, 
poble, preguntem; 
vosaltres, PSC, (no) 
pregunteu; i ells, PP, 
(mai) pregunten...
Però, què es 
pregunta?

La necessitat de la consulta és 
bàsica en les nostres vides, des de 
la veïna que demana sal a la seva 
homogènia dins l’edifici fins aquella 
estudiant que via Whats App pre-
gunta si hi ha deures de matemà-
tiques .

Així com la veïna preguntarà: 
“Marta, tens sal?” o l’estudiant fa-
rà córrer el dubte: “Classe, que te-
nim deures de mates per demà? ”, 
una altra pregunta serà tan clara 
com clara sigui la qüestió a fer. Ai-
xí doncs, si volgués algú pregun-

tar, no ho sé, per exemple, sobre la 
necessitat de separar dues nacions, 
la pregunta serà: “Vol la indepen-
dència d’aquest territori (part d’una 
nació)?”.

Com les dues primeres pregun-
tes, la darrera només es pot respon-
dre amb un “sí” o un “no”, i és que 
els catalans hem fet nostra la dita 
castellana “al pan, pan y al vino, 
vino”, és a dir, els catalans volem ser 
explícits en les nostres decisions.

Qui no ha sentit la frase de Ma-
cià: “potser és que som fills d’un 
poble que no volgué reis sinó prín-
ceps, elegits per ciutadans que de 
dret eren lliures”. Doncs sàpiga, pre-
sident Macià, que el poble català 
segueix volent elegir els seus repre-
sentants i el seu propi futur.

Martí Claret i Solé
Igualadí desafecte a l’Estat espa-

nyol i a la seva Constitució

Qüestionari 
qüestionat

Poca ressonància i importància 
té el qüestionari d’opinió en l’àm-
bit de vilatans. M’agradaria que els 

integrants de l’Ajuntament hagues-
sin tingut la gosadia de preguntar 
als pierencs, els que paguem sous i 
impostos de tota mena, on volen el 
ditxós Centre d’Atenció Primària - 
CAP i dispensari, com ho anomenen 
molts:

1.- Vol que el CAP es faci a la 
carretera B224 direcció Igualada?

2.- Vol que el CAP es faci a l’an-
tiga fàbrica Sanahuja, al mig del 
poble?

Tota la resta és, simplement, 
“fer” alguna cosa. Quants diners ha 
costat fer els milers de qüestionaris?

De veritat seria possible saber, 
torno a repetir, de veritat, per què 
s’ha pensat en aquest lloc, purament 
zona industrial, per a aquesta obra 
tan propera a tots? Tot és normal? 
No hi ha res que haguem de saber? 
Són, simplement, preguntes... A ve-
gades amb resposta i d’altres sense.

M’agradaria que els pierencs 
opinessin en qualsevol apartat del 
feble qüestionari, sense por de dir 
el que pensen. Canviar o rectificar 
és de savis.

Maria Teresa Mora i Sanahuja 
Piera (Anoia)

Invierno
El invierno es la estación más 

familiar del año, ya que el frío reú-
ne, en casa o en otros lugares, para 
celebrar comidas y cenas, a familia, 
compañeros de estudio o de em-
presas. Se hacen o nos hacemos re-
galos varios y todo es muy familiar, 
ya que la nieve y el frío ayudan a 
estar más cerca unos de otros.

Es la mejor época para recordar 
y hacer balance de todo el año, de 
lo bueno y no tan bueno, de leer y 
escribir, que es la mejor medicina, 
y sobre todo la tranquilidad, que 
al menos para mí es una buena 
medicina.

Como es tarde y hace frío, hoy 
no tengo nada más que escribir.

Josep Montiel

Un agraïment i una 
queixa

Els sotasignants, pares i mares 
de l’escola Pare Ramon Castelltort, 
volem agrair la bona tasca que, dia 
a dia, realitza la conserge del cen-
tre, Marcel·la Prat, tant pel que fa 
al seu treball i dedicació a l’escola 
com per la seva part humana, que 
no deixa de preocupar-se pels nens 
i nenes de l’escola.

Al mateix temps, volem donar 
a conèixer el mal funcionament 
de l’equip directiu de l’escola Pare 
Ramon Castelltort.

Un grup de pares i mares de 
l’escola Pare Ramon Castelltort

Igualada

Al bon amic Carles Carretero Sánchez, el 
cantaire més veterà de la Schola

Carles, els companys de la Schola Cantorum
sempre et recordarem i et tindrem present
amb la teva profunda veu, la força, el teu tremp
i les ganes de viure i de cantar.
Sempre a punt, matiner i puntual,
com els d’abans, com els bons, com sempre.
Fidel amic i cantaire del mestre Just.
Ben disposat per cantar arreu.
T’ha agradat cantar i prodigar l’amistat.
Has estat una veritable lliçó per a nosaltres.
Hi ha persones que mai no morireu
perquè sempre us recordarem
i tu, company de cant i bon amic, ets una d’elles.
En tu ens volem emmirallar
per la teva forma de ser i gran tenacitat.
Ets un exemple per la constància, tot i l’edat.
No vull plorar la teva mort,
als homes bons, quan moren,
els hem de cantar, els hem de lloar,
perquè han estat un exemple per als demés.
Sí, Carles, estem amb tu i sempre ho estarem
i servarem l’amistat amb els teus estimats.
Avui donem gràcies a la vida per haver-te
tingut tant de temps a costat nostre i
seguirem lloant Déu, amb els nostres cants,
que s’afegiran als teus i als dels companys
que t’hauran vingut a rebre amb els braços oberts.
Infatigable la teva persona i el teu esperit.
Hem compartit bons moments i de no tan bons,
però sempre hem pogut comptar amb tu.
Ens has posat el llistó molt alt, tot i així
procurarem seguir amb l’encomiable labor
que va deixar engegada el mestre Just.
Una abraçada, Carles. Després de vint-i-vuit anys
et retrobaràs amb la teva estimada Montserrat.
Que el teu cos descansi en pau i la teva ànima
trobi la vida eterna en el Creador.

Antoni Miranda i Pallarès
Schola Cantorum d’Igualada

✞
En record

Florenci Sanromà i Santacreu
Traspassà la seva ànima al Senyor el passat dimarts dia 10 

de desembre, a l’edat de 89 anys

A.C.S.

Els seus familiars: esposa, Dolors Solà; fi lls, Josep M., Jordi i Blanca Viarnès; 
néts, Paula, Oriol i Lia; cunyats, nebots, cosins i altres familiars, volem 
expressar les més sinceres gràcies a tot els que ens heu fet costat en aquests 
moments de dolor.
L’acte de comiat tingué lloc ahir dimecres a l’església del barri de Montserrat.

Igualada, desembre de 2013 Funerària Anoia, S. L.
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Tres jugadores de l’Igualada Femení HCP, a 
l’equip de la Vegueria Penedès
HOQUEI PATINS

Les jugadores de l’Igualada Feme-
ní HCP Laura Salvador, Laura 

Torres i Marta Soler han estat con-
vocades per formar part de l’equip 
de la Vegueria Penedès, en el par-
tit que les ha d’enfrontar el dia 22 
de desembre, a les 11.00 h, envers 
la Selecció Catalana Absoluta.

És la primera vegada que es re-
alitza un partit d’aquestes caracte-
rístiques, tant esportives com soci-

als. Des del club igualadí volen des-
tacar les dues accions solidàries que 
es duran a terme durant la jornada 
esportiva: d’una banda, la recollida 
d’aliments, destinats al rebost soli-
dari, i de l’altra, i sense oblidar el 
simbolisme d’aquestes dates, la re-
collida de joguines per als infants, 
a benefici de la Creu Roja.

L’Igualada Femení HCP tam-
bé es mostra orgullós de que du-
es jugadores formades a la seva 

base, i que actualment defensen 
altres colors, hagin estat triades 
pel seleccionador Alberto Mazón 
per defensar la Selecció Espanyola 
absoluta en el campionat d’Europa 
que es disputarà els dies 17 i 21 
de desembre a Mieres (Principat 
d’Astúries). Desitgem a la Maria Dí-
ez i a la Raquel Bernadas tot l’èxit 
possible i poder celebrar amb elles 
la consecució del títol.

L’HC Montbui juga la primera eliminatòria
Aleví: CP Palafrugell 5 - HC Montbui 1
HOQUEI PATINS

L’únic partit de l’Hoquei Club 
Montbui d’aquesta setmana va 

ser el corresponent a l’anada de 
l’eliminatòria de l’equip aleví. Els 
montbuiencs van desplaçar-se a 
Palafrugell per disputar un partit 
que va començar amb molta igual-
tat entre els dos equips. Tot i que 
l’HC Montbui va controlar i gene-
rar moltes ocasions de gol, la bona 
actuació del porter local feia difícil 
obrir el marcador, i així va ser el 
CP Palafrugell qui anotava l’1 a 0 
abans del descans.

A la represa els visitants van 
sortir pressionant a tota la pista 
per intentar igualar el marcador, 
però l’equip local va saber gestio-
nar la situació i començaren a tro-
bar espais en la defensa montbui-
enca per anotar el segon i tercer 
gols. Ja en els darrers minuts, l’HC 
Montbui va tenir l’ocasió d’acostar-

se en el marcador amb un penal, 
però el llançament tornava a ser 
aturat pel porter local. El descon-
cert va permetre que el Palafrugell 
anotés dos gols més de contraa-
tac. Per sort, els visitants aconse-
guien obrir el marcador amb un 
llançament exterior que va desviar 
en l’últim moment el montbuienc 
Àlex Rica.

HC Montbui: Biel Llobet (por-
ter), Maure Madrid, Àlex Rica, 

Adrià Torras, Marc Bacardit, Gerard 
Bacardit i Arnau Segura, dirigits 
per Daniel Baraldés.

La pròxima jornada es jugaran 
les eliminatòries dels equips ben-
jamí, aleví i juvenil a Can Passanals 
i l’equip sènior de 1a Catalana ju-
garà diumenge, a les 18.30 h, a la 
pista del Caldes Recam Làser.

HC Montbui 

OK Lliga: Monbus IHC 0 - Voltregà 2
Costa trobar la porteria

HOQUEI PATINS

El 5 de desembre del 2013 pas-
sarà a la història per la mort 

de Nelson Mandela als 95 anys. 
La transcendència de la desapari-
ció de l’home que va enderrocar 
l’apartheit fa molt més lleugera, 
més suportable, qualsevol altra 
preocupació humana. Encara que 
sigui una derrota a casa contra un 
rival directe i acumulant ja 100 
minuts sense marcar. 

Precisament la falta de gol va 
estar causa i motiu de tot plegat. 

Per segon partit consecutiu els ar-
lequinats no van poder batre la 
porteria rival, Els de Monclús van 
tornar a fer un bon joc, va generar 
moltes arribades però es van que-
dar sense premi. Ni a joc obert ni a 
pilota aturada. 

Van jugar pel Monbus IHC: 
Elagi Deitg, Ton Baliu, Met Molas, 
Oriol Vives, Sergi Pla, Jassel Oller, 
Joanet Muntané. Nil Garreta, Pep 
Vilaseca i Àlex Ferrer.

Inscripcions pel torneig 
Patrip Patrap de Nadal
POLIESPORTIU

El torneig esportiu de Nadal 
Patrip Patrap de Vilanova del 

Camí tornarà a convidar als infants 
i joves vilanovins a gaudir de dos 
dies d’activitat esportiva i lúdica 
aprofitant les vacances nadalen-
ques. Un any més, l’organitza el 
servei d’Esports de Vilanova del 
Camí al poliesportiu de Can Titó. 
S’ha programat pels dies 27 i 28 
de desembre. Les inscripcions es 
poden fer fins el dia 23 de desem-
bre al migdia.

Aquest torneig proposa gaudir 
de dos dies molt actius practicant 
handbol, bàsquet i futbol sala. El 

dia 27, en horari de 2/4 de 10 del 
matí a 2/4 de 2 del migdia es farà 
handbol; a la tarda, de 2/4 de 4 a 
2/4 de 8 del vespre, bàsquet, i el 
dia 28 de 9 a 2 del migdia es prac-
ticarà futbol sala. A més, aquest 
any, com a novetat, entre partit 
i partit, hi haurà jocs, inflables i 
pràctica d’habilitats esportives, a 
càrrec de Fesport.

Per a més informació i inscrip-
cions podeu trucar al 93 805 44 11 
(extensió 1) o bé enviar un mail a 
esports2@vilanovadelcami.cat És 
una activitat gratuïta que compta 
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i Fesport.

Manel Contreras Ruiz, nou 
president del CC Eddy Mur
CICLISME

El Club Ciclista Eddy Mur d’Igua-
lada, després del corresponent 

procés electoral, ha renovat la seva 
Junta Directiva. El fins ara pre-
sident Jesús Mur Buisan, que ha 
estat 27 anys al capdavant de l’en-
titat, no s’ha presentat a les elecci-
ons. Al finalitzar el termini de pre-
sentació de candidatures, la Junta 
Electoral va proclamar elegida la 
Junta Directiva presentada, amb el 
fins ara vicepresident Manel Con-

treras Ruiz com a president, com 
a vicepresident Carles Gasulla Cua-
dras, el secretari Eduard Mur Heras 
i el tresorer David Bové Balada, 
a més dels corresponents vocals, 
Joan Díaz González i Regino Rome-
ro Romero. 

La nova Junta Directiva es pre-
sentarà el dissabte 11 de gener, co-
incidint amb l’Assemblea General, 
que tradicionalment se celebra en 
aquestes dates.

Julià Quílez 
segon al 
Ciclocròs de 
Girona
CICLISME

El cap de setmana passat es va 
disputar a Girona un dels cir-

cuits de la Copa Catalana de ciclo-
cròs, on el corredor del Diferent 
Bike ACA Julià Quílez va aconse-
guir pujar al segon lloc del podi, 
després de completar un circuit dur 
i exigent.
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Paula Blasco, cadet; Carla Bisbal, benjamí i les 
alevines del CAI, guanyadores a Granollers
ATLETISME

El passat diumenge al matí, es 
disputava al circuit de Cros del 

Congost, la 47a edició del Cros 
Internacional Ciutat de Granollers, 
a m b  o r g a n i t z a c i ó  d e l  C A 
Granollers. Les proves van comptar 
amb una multitudinària participa-
ció dels atletes capdavanters de 
l’atletisme català de les diferents 
categories i també de destacats 
atletes internacionals, i van possi-
bilitar el poder gaudir un any més 
d’una magnífica matinal esportiva. 

Hi van participar un nombrós 
grup de 53 atletes classificats del 
CA Igualada Petromiralles, amb 
una brillant actuació global, sobre-
sortint les victòries de Paula Blas-
co en cadets, de Carla Bisbal en 
benjamí i el triomf per equips de 
les alevins, com a actuacions més 
destacades.

En Cadet, Paula Blasco s’impo-
sava àmpliament amb 8’03”, sobre 
2.000 m. de cursa, seguida d’Èlia 
Ibarra, 7a amb 8’25”, de Carlota 
Cerón 20a amb 8’54”, entrant 37a 
Mar Belenguer  amb 9’19”, i 60a 
Aïda Calleja amb 10’37”.

Sobresortiren també les Ale-
vins, amb el 1.er. lloc per equips 
que els van donar les grans classifi-
cacions de Júlia Solé, 2a amb 4’21”, 
de Marcel·la Solé, 3a amb 4’22”, 
entrant 14a Mariona Rodríguez 
amb 4’38”, 17a Laura Giménez 
amb 4’42”, 36a Martona Segura 
amb 5’00”, 53a Mar Planas amb 
5’14”, 62a Judit Navarro amb 
5’19”, i 63a Judit Campoy amb 
5’20”, sobre 1.000 m. de cursa.

La tercera victòria dels atle-
tes del CAI era la de Carla Bisbal, 
guanyadora en categoria Benjamí, 
amb 2’42” sobre 700 m. de cursa, 

seguida de Núria Moix, 2a amb 
2’45”, de Mar Morón, 25a amb 
3’14”, i de Júlia Oliveras, 51a amb 
3’56”.

Altres podis dels atletes del CAI 
foren els de Laia Resa, 3a en Infan-
tils amb 5’39” per cobrir els 1.500 
m. de cursa, seguida de Berta Ló-
pez, 10a amb 5’54”, de Jana Roca, 
11a amb 5’55”, Laia Moix 26a amb 
6’11”, Judit Ibarra 29a amb 6’12”, 
Paula Iglesias 30a amb 6’12”, i Laia 
Planas 42a amb 6’20”.            

Iván Zarco entrava en una gran 
12a posició Sènior amb 33’08”, en 
la prova Internacional  Promesa/
Sènior sobre 10.000 m., dominada 
per l’atleta d’Uganda Dikson Uru 
amb 31’10”.

Rafael Crespo era 5è en Vete-
rans M-50 amb 30’34” per cobrir 
els 7.500 m. de cursa conjunta amb 
els atletes Open, categoria en la 
que era 8è el reaparegut amb el 
CAI José Antonio Ropero, amb 
30’25”.

Bernat  Planas era 14è en Vete-
rans M-35, amb 28’18”, Vidal Chivo 
44è en categoria M-35 amb 34’03”, 

seguit de Serafí Morera, 51è en M-
35 amb 36’45”.

Pepe García era 9è en Benja-
mins, amb 2’50” per cobrir els 700 
m. de cursa conjunta amb les Ben-
jamins, entrant 33è Marc Aguila 
amb 3’12”.

En Alevins, Ton Badia era 12è 
amb 9’09” per cobrir els 2.000 m. 
de cursa, seguit de Jan Bisbal, 16è 
amb 9’17”, Lluc Roda 17è amb 
9’18”, Alex García 32è amb 9’49”, i 
Guillem Santos 41è amb 10’09”. 

Rafael Hompanera era 13è en 
Júnior, amb 21’19” per cobrir els 
6.000 m. de la prova conjunta amb 
els Juvenils, en la que era 11è el Ju-
venil Guillem Carner amb 22’04”, 
seguit de Bernat Azcona, 15è Juve-
nil amb 22’26”, i entrant 20è Júni-
or Jaume Marín amb 22’50”.

Ares Giménez era 14a en Pre-
Benjamins amb 2’30” sobre 300 m., 
mentre en la mateixa categoria en 
masculins era 18è Jan Navarro amb 
2’08”, seguit de Roger Oliveres, 
19è amb 2’09”, i de Luca Santos, 
20è amb 2’10” en la cursa conjunta 
que va tancar la matinal.

Marcel Abad era 17è en Cadets 
amb 16’21” sobre 4.500 m., seguit 
de Xavier Márquez, 49è amb 17’59”, 
i de Victor López, 56è amb 18’18”.  

Mar García era 30a en Juvenils 
amb 20’09” en la prova conjunta 
amb les Júnior sobre 4.000 m. de 
cursa.  

Quim Canela era 32è en In-
fantils amb 12’53” sobre 3.000 m., 
seguit d’Abel Méndez, 43è amb 
13’24”, i de Mateu Segura, 46è 
amb 13’37”.  

En la prova Internacional, es 
va imposar Rebecca Chepteguei --
Uganda-- amb 22’39”.

Aquest diumenge, 41a Pujada a la Tossa de 
Montbui
ATLETISME 

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

el Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada, organitzen aquest 
diumenge 15 de desembre la 41a 
edició de la Pujada Igualada - La 
Tossa de Montbui (cursa atlètica), 
3a edició del Memorial Lluís Tor-
rescasana.

La sortida es donarà a les10 h 
del matí al punt habitual del km 0 
de la Ctra. d’Igualada a Sta. Maria 

de Miralles (cruïlla Escola Pia), amb 
arribada al cim de la muntanya de 
la Tossa i un recorregut de 6.300 
m. És oberta a atletes federats i no 
federats majors de 14 anys.

Hi haurà trofeus per als tres 
classificats/des de la general i tam-
bé per al primer/a de cada catego-
ria, que van des de la 1m.-7f. fins a 
la 6m.-12f. Els atletes classificats re-
bran una bossa amb provisions, uns 
mitjons Punto Blanco, una medalla 
al·legòrica i un tiquet per a la bo-

tifarrada. Les inscripcions, al preu 
de 5 €, poden efectuar-se anticipa-
dament fins demà divendres dia 13 
a la pàgina web www.clubatletici-
gualada.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 pagament es farà el dia de la 
cursa, en recollir el pitral.

El CAI Triatló al Campionat de Catalunya de 
grups d’edat de duatlons de muntanya
DUATLÓ

El passat 8 de desembre es va 
disputar a la localitat de Sant 

Andreu de la Barca una nova pro-
va del circuit català de duatlons de 
muntanya que a més, en aquesta 
ocasió era també Campionat de 
Catalunya per grups d’edat. Aquest 
fet va fer que hi hagués una assis-
tència més gran de participants del 
que és habitual en les proves de 
muntanya, elevant els participants 
fins als 230 inscrits. A més del gran 
nivell de molts dels participants, cal 
destacar la presència d’atletes pro-
vinents del país basc com Unai Yus, 
2n classificat de la general i ex-
ciclista professional amb una victò-
ria d’etapa a la volta a Portugal i el 
campionat d’Espanya de ciclocròs 
l’any 2005 al seu palmarès, Ion Kor-

ta o Julen Larrucea entre d’altres, 
tots ells amb un gran palmarès de 
victòries en diverses modalitats 
esportives a Euskadi.

La prova es va iniciar amb 5km 
a peu que ja van deixar entreveu-

re quina seria la duresa de tot el 
recorregut, amb rampes molt pro-
nunciades i terreny molt tècnic. 
Posteriorment, el tram de BTT van 
ser 20 km amb un desnivell acumu-
lat de més de 900 m, i amb nom-
brosos trams de corriols i trialeres 
que van suposar un desafiament 
tècnic i físic constant per tots els 
participants, que malgrat tot, van 
coincidir en considerar-lo un dels 
millors circuits del campionat. El 
darrer tram de carrera a peu va 
ser meitat asfalt i meitat pista amb 
també força desnivell.

El CAI Triatló Petromiralles va 
desplaçar dos representants que 
van obtenir els següents resultats: 
144è David Segura amb un temps 
de 2h i 12 minuts i 167è Jordi Costa 
amb un temps de 2h i 23 minuts.

Atletes del CAI al Cros de 
Castellar del Vallès
ATLETISME

El passat 1 de desembre es va dis-
putar la 36a edició del Cros de 

Castellar del Vallès, 25è Memorial 
Pere Hernàndez, amb organització 
del CA Castellar. Les proves comp-
taren amb una important partici-
pació d’atletes catalans de diver-
ses categories, entre els quals tres 
veterans del Club Atlètic Igualada 
Petromiralles, amb una destacada 
actuació global.

Cal remarcar la 5a posició de 
Rafael Crespo en veterans B, amb 
un temps de 23.40 per cobrir els 
6.030 m de cursa, entrant 16è José 
García en veterans B amb 25.04 i 
37è Vidal Chivo en veterans A amb 
25.55. 

Els guanyadors absoluts foren 
Roger Campoy (At. Club Barcelona) 
amb 28.49 sobre 8.840 m, i Laura 
Gómez (JA Sabadell) amb 24.50 
sobre 6.510 m de cursa.

Podi de Sergi López (CERRR) a 
la II Cursa Ciutat de Martorell
ATLETISME 

Diumenge passat es va córrer 
la II Cursa Ciutat de Martorell, 

amb sortida i arribada a l’estadi 
atlètic, sobre un circuit urbà d’una 
volta per als corredors de 5 km 
i dues voltes per als de 10 km. 
El guanyador va ser Paul Sie, de 
l’equip Bikila. 

En la cursa de 5 km es va impo-
sar Sergi Garcia, del mateix club, 
amb un temps de 16.59. Per dar-
rere seu i segon de la prova entra-
va el corredor igualadí del CERRR 
Igualada Sergi López Juárez, amb 
17.26, i completava el podi l’atleta 
Jordi Cruixent amb 17.31.

Anna Bové, 5a al Cros 
Internacional de Granollers

ATLETISME

El diumenge 8 de desembre es 
va celebrar una de les compe-

ticions més tradicionals del circuit 
català: el Cros Internacional Ciu-
tat de Granollers, que aplega una 
bona presència d’atletes catalans 
i un bon cartell d’atletes interna-
cionals.

En la cursa absoluta femenina 
hi prengué part l’atleta anoienca 

Anna Bové, defensant els colors 
del FC Barcelona. Bové aconseguia 
una bona 5a posició final, després 
d’estar corrent en el grup perse-
guidor de les dues primeres clas-
sificades durant part de la cursa. 
Bon resultat de la poblatana, que 
segueix acumulant bones curses 
durant aquest període hivernal.

Sortida del CEA a la zona de 
Tebaida de Montserrat 
EXCURSIONISME

Com a darrera sortida d’aquest 
any, el Club Excursionista 

Anoia (CEA) ha programat una 
matinal per Montserrat. La zona 
escollida serà Tebaida, situada al 
capdamunt mateix del Monestir, 
i es visitaran les ermites de Sant 
Dimes, Sant Salvador, Sant Benet, 
la Trinitat i la Santa Creu, algu-
nes d’elles “deixades de la mà de 
Déu”, però d’altres ben curioses 
de veure. Les panoràmiques des 
de Tebaida resulten espectaculars! 
El CEA aconsella portar la càmera 
de fotos, ja que no serà una cami-
nada dura, però els participants es 

quedaran embadalits, una vegada 
més, de tot el que ofereix aquesta 
muntanya màgica!

El lloc de trobada serà el local 
del CEA, a les 8 del matí, i la dura-
da de la ruta serà d’unes 3 h, amb 
un desnivell de 300 m. La tornada 
a Masquefa serà pels volts de les 2 
de la tarda.

El preu de la sortida és de 3 
euros per als socis del CEA i 5 per 
als no socis.

Més informació i inscripcions: 
ceanoia@hotmail.com o el diven-
dres de 19 a 21 h al carrer Creueta, 
33 (davant del Bar Serralet), telè-
fon 937726720.
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Família esportiva 
SEAT León ST 

Moto Club Igualada proclama nou president

20è Ral.li de Terra de Tàrrega: Sorprenent 
Miquel Prat

MOTOR

Després de vuit anys al capda-
vant del Moto Club Igualada, 

Jordi Bòria i Taixé deixa el relleu a 
Marc Queraltó Cosme. Una junta 
mixta amb cares noves i de cone-
gudes, però amb noves idees, serà 
l’encarregada de donar un nou 
impuls a aquesta enèrgica entitat.

Durant els últims anys el Moto 
Club Igualada ha viscut una meta-
morfosi que l’ha portat a ser una 
referència en el món del motor al 
país i a l’estat. Un club que durant 
aquests anys ha deixat empremta 
a Igualada amb la celebració de 
la prova esportiva més rellevant 
que ha viscut la capital de l’Anoia, 
el Campionat del Món d’Enduro 
del 2009, que va ser seguida i re-
transmesa per 57 països i amb uns 
100 milions d’espectadors. Com 
no també ha deixat el seu segell 
amb la recuperació del Ralli Ciutat 
d’Igualada, després de dècades de 
no realitzar-se.

A l’esquena del Moto Club 
Igualada hi pesen multitud de 
proves nacionals i internacionals, 
així com campions del món. Un 
nombrós grup de pilots estan 
actualment al màxim nivell tant 
en les dues rodes, motos i bicicle-
tes, com en les quatre. Pilots com 
Jordi Viladoms, Toni Bou, Armand 
Monleon, Àlex Haro, Pep Segura, 
Bernat Seuba, entre d’altres, han 
portat el nom del nostre club arreu 
del món, i això ens omple d’orgull. 
Els seus oficials han i estan presents 
a multituds de proves esportives de 
màxim nivell, formant part, amb 
càrrecs rellevants, de les federaci-
ons on està afiliada.

Cal destacar també la inau-
guració de l’Anoia Trial Academy, 

una escola on els més petits po-
den iniciar-se en el mon del bike 
trial, amb més de 30 petits pilots. 
També s’han organitzat curses de 
motocross, enduro, trial, velocitat, 
rallis, pujades en costa, bike trial, 
4x4, etc, a nivell nacional i inter-
nacional.

Així doncs, amb la renovació 
de la junta directiva del Moto Club 
Igualada, queda assegurat el futur 
d’aquest durant força anys. Una 
nova junta que es defineix com a 
continuista però amb trets dife-
rencials. Un nou impuls que de ben 
segur sabrà aprofitar la inèrcia dels 
últims anys per continuar fent cur-
ses de referència, consolidar nous 
pilots i projectar-ne de nous.

En Jordi Bòria, president sor-
tint, manifesta: “Estic molt content 
per la feina feta durant aquests 
vuit anys, tot agraint l’esforç fet 
per part de la seva junta i col-
laboradors del club, així com als 
patrocinadors i institucions, que tot 
i que els inicis van ser durs, final-

ment han cregut en aquest esport 
com a promocionador del territori. 
Amb tot, seguiré col·laborant amb 
el Moto Club Igualada amb tot el 
que convingui. Ho porto a l’ADN”.

“És un orgull i alhora una gran 
responsabilitat agafar les regnes 
del club. Hem viscut una etapa 
molt maca, de la qual sóc partícip, 
però és normal que en Jordi vul-
gui un relleu. Han sigut vuit anys 
molt intensos, en els quals ha sa-
but portar el club a un nivell molt 
alt. Li vull agrair la feina feta du-
rant aquest temps. Sap que sempre 
tindrà les portes obertes del club, 
i espero i confio que ens ajudi en 
aquesta nova etapa”. Diu en Marc 
Queraltó, president del Moto Club 
Igualada.

Cal qualificar el relleu com a 
tranquil, consensuat i amb gran 
harmonia, en el que la junta sor-
tint es compromet a seguir sumant 
esforços per tal de fer el club enca-
ra més gran.

MOTOR

El passat dissabte dia 7 de desem-
bre es va disputar a Tàrrega el 

que va ser l’escenari de l’última 
prova del Campionat de Catalunya 
de Ral·lis d’aquesta temporada. La 
cursa, que complia la seva vintena 
edició, era puntuable també per a 
la Copa de Catalunya de ral·lis de 
terra, l’Open Catalunya de Ral·lis 
de terra i el Trofeu Júnior, a més de 
la Challenge Focuxtreme.

El traçat de la prova consta-
va de 4 trams especials (2 de dife-
rents). Concretament es composa-
va d’un sol tram d’uns poc mes de 
12 km que van haver de completar 
en dues ocasions en un sentit i du-
es més en sentit contrari, amb un 
total 49,17 km cronometrats.

Cal destacar que la climatolo-
gia va respectar als presents a la 
prova de Tàrrega, encara que va 
fer fred el sol va lluir mentre es va 
disputar el ral·li, la tant temuda 
boira solament va afectar als dar-
rers vehicles que disputaven l’últim 
tram obligant a neutralitzar-lo per 
aquests.

Miquel Prat i el mundialista 
Àlex Haro, defensant els colors 
de Moto Club Igualada, van for-
mar parella en aquesta prova fruit 
d’una vella promesa. Haro, que va 
ser estret col·laborador i conseller 
en la temporada 2012 quan Prat i 
Montaner van aconseguir el Volant 
Racc, va prometre al de Castellfollit 
del Boix que si guanyava el valu-
ós trofeu mono marca ell accedi-
ria a fer un ral·li al seu costat. Per 
aquest fet Miquel va decidir llogar 

per Tàrrega un Citroën C2 Proto, 
amb mecànica Mitsubishi Lancer 
Evo IX 4x4.

Així doncs Miquel Prat i Àlex 
Haro, que debutaven al volant d’un 
vehicle de tracció total, van arro-
donir una gran actuació que els va 
situar a la segona plaça del podi 
final. Miquel va rodar sempre en 
posicions de podi i al final van que-
dar a 54 segons dels guanyadors, 
que van ser Carles Llinars i “Kiko” 
Torra amb un Mitsubishi Lancer 
Evo X, que a més es van proclamar 
vencedors del Campionat Català 
de Terra. Prat demostra d’aquesta 
manera la seva ràpida adaptació 
als vehicles  i a més té l’esperança 
que aquesta prova de Tàrrega sigui 
el primer pas per competir al Cam-
pionat d’Espanya de ral·lis de terra 
als comandaments del Ford Focus 
ST. Al finalitzar la jornada Miquel 
Prat reconeixia  que portar a un 

copilot de l’experiència d’Alex Ha-
ro al seu costat havia estat vital per 
aconseguir aquest excel·lent resul-
tat, lloant així la important funció 
dels copilots al món del ral·lis. 

D’altra banda un altre equip 
del Moto Club Igualada també va 
participar en aquest 20è Ral.li de 
Tàrrega, era el format per David 
Nafría i Daniel Montaner. Nafría, 
experimentat pilot guanyador 
del Desfio Peugeot Estatal a l’any 
2002, va llogar en aquesta ocasió el 
Ford Focus 1.6 amb el que Miquel i 
Daniel es van proclamar, l’ante-
rior cursa, guanyadors de la Co-
pa Focuxtreme. Nafría-Montaner 
van acabar en la 17a posició de 
la general, 9ns del Campionat de 
Catalunya i es van endur, a més, la 
Classe 1.

Enric Ruiz, Moto Club Igualada
Foto: Canal FCA.

Podi dels tres equips guanyadors a la prova

Jordi Bòria i Marc Queraltó

ANOIA MOTOR
Concessionari Oficial

Av. Barcelona, 121 - Tel. 93 804 02 00
C. Gran Bretanya, 11 - Tel. 93 801 77 17

www.anoiamotor.com

MOTOR Joan Vidal

És el tercer integrant d’aques-
ta nissaga i, com és natural, 

agafa totes les aptituds esporti-
ves dels seus germans de gamma 
i uneix un maleter impressionant 
amb 587 litres de capacitat. Sí, si 
han llegit bé, una xifra rècord en 
el seu segment, en què el terra 
es por regular es dues posicions 
molt fàcilment. El millor és que pot 
augmentar fins als 1.470 litres si 
pleguem els respatllers dels seients 
posteriors. Definitiu, si tenim 
en compte que el León ST és un 
familiar compacte que amida 5’53 
metres de llargada.

SEAT sempre és una caixa de 
sorpreses i amb aquest model es 
compleix amb escreix, ja que des-
prés de l’atractiva línia del León 5 
portes va arribar l’atractiva carros-
seria de dues portes SC i ara l’ST 
combina el millor de l’esportivitat, 
un gen que sempre va enganxat 
a la marca de Martorell, amb la 
funcionalitat del generós espai dis-
ponible de l’interior.

La gamma de motors en gaso-
lina i dièsel es compon d’eficients 
mecàniques TSI i TDI d’1.2 a 2.0 
litres de cilindrada i de 86 a 184 CV 
de potència. Un total de 28 versi-
ons per a tots els gustos amb una 
menció especial per al León ST Eco-
motive, amb unes emissions de tan 
sols 85 g/km de CO2, un consum 
combinat de 3’2 litres per cada 100 
km del nou motor 1.6 TDI CR de 
110 cavalls. Hi ha quatre nivells 
d’acabats (Emoción, Reference, Re-
ference Plus, Style), canvis manuals 
de cinc o sis velocitats i l’extraordi-

nari automàtic seqüencial de doble 
embragatge de sis o set marxes. 
Preus: entre 15.920 i 28.790 euros. 

Com succeeix en els dos mo-
dels del León, l’interior presenta 
uns acabats impecables. M’agra-
da, sobretot, la posició i distribu-
ció del quadre d’instrumentació 
i els seients davanters i sensació 
d’espai per als tres ocupants del 
darrere. Si anem pujant de nivell 
d’acabats, res té que envejar a mo-
dels Premium de la seva catego-
ria, amb elements que s’agraeixen 
com les safates plegables en els 
respatllers davanters, les cortinetes 
enrotllables per a les finestres pos-
teriors, els fars amb leds integrals, 
el control de velocitat adaptatiu 
amb radar de proximitat ACC, el 
control de xassís adaptatiu DCC 
que modifica les característiques 
de l’esmorteïdor o el sostre solar 
panoràmic.

I del seu comportament di-
nàmic destacaré l’agilitat, també 
l’estabilitat i la potència d’aquest 
motor, sigui quin sigui el règim de 
voltes. Crec que és el valor clau per 
a qui compra un SEAT i en particu-
lar per a aquest model: l’esporti-
vitat que emana del seu tarannà, 
que cal afegir a un bon preu i en 
aquest cas a una capacitat del ma-
leter fabulosa.

Cilindrada: 1.598 cc / Potència: 
110 cv / Acceleració de 0 a 100 
km/h: 10’6 segons / Consum mitjà: 
3’2 litres/100 km / Pes: 1.280 kg / 
Preu: 21.300 euros (1.6 TDI CR 110 
Reference). 
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2a Divisió Nacional femení: 
SE AEM 1 - CF Igualada 2
El femení s’emporta tres 
punts de la boira

FUTBOL

Tres punts valuosíssims en una 
tarda d’una boira que a mesura 

que passaven els minuts es feia 
més i més intensa, fent complicada 
la visibilitat cap al final del partit.

L’Igualada va estar molt con-
centrat tot el partit i aquesta va 
estar segurament la clau d’una vic-
tòria gens fàcil.

El partit va començar bé per les 
anoienques que es van avançar al 
marcador amb un gol de la Mario-
na fruit de la pressió sobre les de-
fenses i la portera. Igualada i AEM 
es perfilen com dos rivals directes a 
la taula i les lleidatanes no estaven 
disposades a cedir els tres punts. 
Tot i així, poques vegades van ar-
ribar amb claredat a la porteria de 
la Noelia.

Just quan l’àrbitre estava a 
punt per xiular el descans, la Judit 
va recuperar una pilota a la zona 
de tres quarts que li va servir a la 
Mariona perquè superés de vaseli-
na a la portera avançada. Aquest 
va estar un gol psicològic que va 
ajudar molt.

A la segona part, l’AEM va sor-
tir disposat a tot, però l’Igualada 
no li va deixar marge per gran co-
sa. Dominaven però quan arriba-
ven a davant, la defensa igualadi-
na tallava totes les jugades sense 
dubtes. Només a 10 minuts del fi-
nal en una jugada desafortunada, 
les locals van escurçar distàncies.

Els darrers compassos del partit 
van ser de nervis per al públic, pe-
rò les jugadores van saber aguan-
tar bé la pressió i l’alegria es des-
fermava quan l’àrbitre va xiular el 
final del partit.

Van jugar pel CFI: Noelia García 
(portera), Elena Alert, Janet Men-
doza, Carla Navarro, Ariadna Rius, 
Araceli Barroso, Núria Miquel, Jès-
sica Pablos , Míriam Solies, Mario-
na Marsal (2), Judit Pablos, Ana Ma 
Sarró, Marina Salanova. Entrena-
dors Santi Ramos i Paco Pablos.

Proper partit: Dissabte a 2/4 de 
7 de la tarda, partit importantís-
sim per l’Igualada davant el Sant 
Andreu, en que una victòria con-
solidaria les noies del CFIF a les 
posicions centrals de la taula.

La Jèssica en tasques defensives

Aleví femení: 
CF Igualada 16 - St. Vicenç Esportiu 0
Contundent golejada
FUTBOL 7

Després d’aquesta jornada 
davant el St. Vicenç, les igua-

ladines encapçalen la classificació, 
amb tres punt de diferències vers 
les rivals més directes.

Pel que fa al partit, dir que les 
visitants no van oposar resistència i 
no van generar perill. 

Amb aquesta ja són vuit partits 
sense perdre.

Van jugar pel CFI: Nekane, Lau-
ra (4), Ona (2), Aroney (3), Vero (2), 
Carla L. (2), Lian, Mariona (2), Carla 
C. (1) i Paula. Entrenen: Jèssica i 
Judit Pablos.

L’Aleví C del CF Igualada juga 
per La Marató de TV3

FUTBOL 7

El passat divendres festiu, 6 de 
desembre, es va disputar a 

Molins de Rei, un torneig de Futbol 
7 en favor de la Marató de TV3. 

L’equip C dels alevins del CF 
Igualada, després de bon joc i qua-
litat va disputar la final contra el 
Martorell. El partit va acabar amb 

empat a zero gols després de cert 
domini igualadí. A la tanda de pe-
nalts, amb l’emoció a flor de pell, 
gran espectacle dels porters que van 
tenir parades de lluïment. Al final 
però la sort es va aliar amb l’equip 
contrari i va guanyar el Martorell. 
Els jugadors de l’Igualada es van 
proclamar sotscampions del torneig. 

Els miniexcursionistes de l’Ampa Emili 
Vallès, a la Fou i l’alzina de cal Gol
EXCURSIONISME

La sortida mensual de la secció 
de Mini Excursionisme de l’AM-

PA de l’Emili Vallès del passat 24 
de novembre fou pels voltants de 
Sant Martí de Tous i amb gairebé 
40 assistents.

Des de la masia de ca n’Auba-
reda, primer vam anar a l’alzina 
monumental de cal Gol, situada 
als vessants de la serra de Queralt i 
inclosa dins del pla d’espais d’inte-
rès natural. És un dels arbres amb 
perímetre de tronc més gran de 
la comarca, 4’65 m. De tant que 
ha crescut, dues de les seves bran-
ques s’han acabat encreuant, tot 
formant un ull amb el qual, com 
un “antic cíclop” vigila tots aquells 
que se li acosten.

Desfent camí enmig de camps 
arribem al paratge de la Fou. 
Gaudim d’una circumstància ex-
cepcional, ja que les fortes plu-
ges de la setmana anterior fan 
que, en un paratge habitualment 
de secà, aquest cap de setmana 
brolli el magnífic saltant d’aigua 

de 20 m que, provinent de la rie-
ra de Tous, s’escola entre gorges 
creant tolls i rierols a la bauma 
de la Fou.

El camí d’accés és ple de bau-
mes, gorges, coves i forats on la 
imaginació hi fa veure a les roques 
representacions de tota mena i el 
paisatge provoca la delícia dels 
més petits amb les llegendes de la 
cérvola blanca i del panna. 

La propera sortida serà aquest 
diumenge 15 de desembre. Una 
clàssica dins la nostra secció, ja que 
anirem a buscar el tió amb els més 
petits. Enguany la convocatòria es 
fa des de la plaça de l’Ajuntament 
a les 10’30 h del matí adherint-nos 
a l’acte “Escoles x La Marató” que 
organitzen les AMPES de les esco-
les públiques de la ciutat en motiu 
de la marató de TV3.

Veterans del Club Excursionista Uecanoia
Darrera passejada de l’any 
EXCURSIONISME

El dijous 5 de desembre hi hagué 
la darrera passejada d’aquest 

any. Ara els habituals d’aques-
tes caminades més lleugeres no 
es retrobaran fins al 30 de gener, 
puix que les properes festes i els 
rigorosos dies d’hivern motiven 
aquest parèntesi. Però sí que hi 
haurà excursions els dijous 9 de 
gener (per Capellades, la Torre 
de Claramunt i el Capelló) i 23 de 
gener (per la zona d’Esparregue-
ra, colònia Sedó i santa Maria del 
Puig). Podem anticipar que fa uns 
dies es va ultimar el calendari per 
tot l’any 2014, amb 43 sortides 
programades: seran 4 excursions 
de tot el dia, 21 matinals i 18 pas-
sejades, fent vacances la segona 
quinzena de juliol i tot l’agost.

I referint-nos a la darrera pas-
sejada ja indicada, direm que fou 
propera, tranquil·la i lleugera, de 

només dues hores de caminada pels 
declivis de la Tossa de Montbui, cal 
Vilarrubias, cal Prim, Mas Boret, 
can Bisbal..., coordinada per Josep 
M. Vilarrubias i Berta Torres, i que 
acabà amb una gran esmorzada 
comunitària dels 21 participants, 

a base de brasa, les corresponents 
postres i molta dosi de bon humor, 
oferta pels companys coordinadors 
Josep M. i Berta en el terreny del 
seu “castell”. 

Text i foto: Joan Mollà

Per la zona de can Bisbal.

Caminada i festa de la Colla vilanovina
EXCURSIONISME

Aquest diumenge 8 de desem-
bre, els companys de la Colla 

Excursionista de Vilanova del Camí 
hem gaudit d’una jornada com-
pleta i molt agradable. A les 8 del 
matí, ben tapadets per guarir-nos 
del fred matiner, hem anat a fer 
una caminada per l’Espelt, som 60 
els caminaires d’avui que farem 
aquesta sortida circular, el dia ens 
acompanya, encara que faci fred 
el sol aviat surt a escalfar-nos una 
mica. Passem per la Font de Can 
Masarnau, també per la vila roma-
na i les masies de Can Jaume, Can 
Serrador i Can Barrat, per tornar 
a lloc d’inici. Després tots plegat 
tornem a Vilanova, on la resta de 
companys ens esperen a l’escola 
Marta Mata on gaudirem plegats 
d’una arrossada, allà riem, comen-
tem com ha anat l’any ara que ja 
s’acaba, també podem comentar 
les excursions de l’any 2014 doncs 
ja tenim el nou tríptic. Al final de 
la festa, a tots aquells que han col-
laborat portant 10 excursions o 
més, se’ls fa entrega d’una placa 
commemorativa, també el com-

pany Pere Bartoli ens presenta el 
Pessebre d’aquest any que, com 
és tradició, es portarà al seu lloc al 
Pujol de la Guàrdia. 

Volem agrair als vocals la sor-
tida d‘aquest diumenge, a Fermi-
na Parra, Pilar Bagà i Patrici Parra, 
també agraïm als companys que 
han col·laborat a preparar la festa 
posterior on tots hem gaudit molt.

Doncs ja arriben les Festes de 
Nadal i nosaltres estem preparant 

una gran matinal pel dia 22 de de-
sembre, quan portarem el nostre 
Pessebre al Pujol de la Guàrdia. Ens 
trobarem a l’Església de Sant Hilari 
a Vilanova a les 9 del matí on el 
Mossèn beneirà el pessebre i a no-
saltres. Seguidament iniciarem la 
caminada familiar. Porteu els vos-
tres fills i néts, ja que després d’es-
morzar farem la festa de caga Tió.

F. Cullerés / Foto: J. Piernas
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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 15 de 
desembre  ball amb  
PARÍS LA NUIT

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

L’Anoia Rugby Club (ARC) comença a caminar
RUGBY

Fa un any aproximadament, 
comenta Julian Costi, respon-

sable de l’Anoia Rugby Club, que 
un grups d’amics tenien la idea de 
portar el rugby a l’Anoia, així que 
al mes de març van començar a 
entrenar en camps de sorra com el 
de Fàtima per tal de trobar juga-
dors. Al juny, l’ajuntament d’Òdena 
va decidir confiar en aquest projec-
te i els va facilitar el camp de La 
Sort per tal de poder entrenar. Al 
setembre, l’ajuntament d’Igualada 
va decidir col·laborar també i els 
va facilitar el camp del Xipreret. 
Actualment, l’ARC té horaris d’en-
trenaments en camps formals, amb 
entrenador de experiència recone-
guda i una plantilla que no espe-
raven tenir.

Pel que fa a l’equip masculí, 
un punt d’inflació va ser farà ara 
un mes i mig, la incorporació de 
l’entrenador, en Diego Pereyra, un 
RugbyMan que ha posat ordre i 
tècnica als entrenaments. 

Julian Costi, confirma que el 
nou club no porta ni representa a 

una ciutat, sinó a una comarca sen-
cera, aquesta característica d’ajun-
tar esforços, ha fet que jugadors 
anoiencs que van a altres bandes 
a jugar, curiosos, aficionats, joves 
esportistes i exjugadors de tota la 
comarca s’hi apropin, juntament 
amb aquest esperit i els valors tra-
dicionals del rugby, s’ha anat for-
jant un primer equip sènior, un ju-
venil (que fins ara juguen plegats), 
un femení que comença a prendre 

forma i una escoleta de rugby, que 
ja compta amb uns quants nens i 
nenes.

L’únic que faltava doncs, era 
jugar el primer partit. El debut ofi-
cial.

L’ARC arribava al primer partit 
de la seva curta història amb un 
partit amistós que l’enfrontava als 
actuals líders invictes de la Tercera 
Catalana, el Club de Rugby Carbo-
ners de Terrassa. 

L’equip de l’Anoia presentava 
un total de 25 jugadors ... molts 
d’ells no havien trepitjat mai un 
camp de rugby, i bona part comp-
taven amb poquíssims entrena-
ments. Es comptava això si, amb 
el reforç de 6 jugadors dels Crancs 
de Vic.

Val a dir que els de l’Anoia van 
plantar cara, van donar-ho tot i 
van fer un digne paper.

A l’ARC, com és normal encara 
li falta molt a nivell tècnic i físic, 
però a nivell d’esperit i mentalit-

zació, es pot dir que és un alumne 
avantatjat...

Pel que fa a properes cites 
d’aquests esportistes anoiencs, dir 
que el dia 21 seran a Tordera on 
faran una trobada amb l’equip 
de nova creació de la ciutat, el 
Tordera Rugby Club, i si no canvien 
les agendes, el dia 5 de gener ju-
garan el primer partit com a locals; 
serà al camp de La Sort d’Òdena on 
rebran la visita del Rugby Manresa.

AIGUA • ELECTRICITAT • GAS • CALEFACCIÓ• EQUIPS CONTRA 
INCENDIS • PISCINES • AUTOMATITZACIÓ  GRUP ELECTRÒ-
GEN • ASPIRACIO CENTRALITZADA • ENERGIA SOLAR

Tel. 93 803 03 38 - Mòvil 669 700 057
escura@angelescura.com
C/ Soledat, 24 - 08700 IGUALADA
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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

Albert Kenji Matsuoka, 
sotscampió del torneig estatal 
classificatori d’Alcobendas
TENNIS TAULA

El passat cap de setmana es va 
disputar a Alcobendas (Madrid) 

el torneig classificatori, previ al Tor-
neig Estatal a disputar a Valladolid 
durant el mes de febrer. Pel CPP 
Igualada hi va participar el juga-
dor juvenil Albert Kenji Matsuoka, 
que va assolir el sotscampionat en 
classificar-se brillantment per al 
Torneig Estatal.

La competició va començar 
amb un grup de classificació en 
què l’igualadí va quedar primer de 
grup sense excessius problemes. 
Després va ser el torn de les elimi-
natòries fins arribar a la final, que 
va perdre de forma disputada con-
tra Rodrigo Cano, jugador del Club 
TM San Sebastián de los Reyes de 
Madrid.

Propera jornada. 2a estatal: 
Helios de Zaragoza - CPP Iguala-
da CTAI. 3a estatal: CPP Igualada 
- Club Ateneu de Sant Joan Despí 
(a Les Comes a les 17 h).

La botiga d’Elements obre fins dilluns
L’empresa igualadina Elements 

obre fins dilluns dia 16, les por-
tes de la seves instal·lacions per 
acollir un outlet de roba esporti-
va a preus de fàbrica. Ja fa més 
de 6 anys que Elements opta per 
organitzar dos cops l’any aquesta 
venda a preus súper reduïts, que 
té sempre molt bona acollida entre 
els anoiencs.

Les més de 16.000 peces que 
s’han posat a la venda oscil·len en-
tre els 4 i els 12 euros i són, sobre-
tot, peces de roba d’hivern com 
ara anoracs, xandalls i dessuadores 
de talles molt diverses (des de 4 
anys fins a 4XL). La coincidència 
d’aquest outlet amb les dates pre-
nadalenques afavoreix que nom-
brosos compradors optin per a ad-
quirir regals pràctics per a aquestes 
festes.

Els horaris de venda són avui 
dijous 12 i dilluns 16 de 4 a 8 de 
la tarda i demà divendres dia 13 

de 10h a 14h i de 16h a 20h (el 
cap de setmana estarà tancat). Les 
instal·lacions d’Elements que acolli-
ran l’outlet estan situades al carrer 
Alemanya, 46, al polígon industrial 
de Les Comes d’Igualada.

Elements és la primera marca 
de roba esportiva a Catalunya i 

confecciona l’equipació per a 
equips de primer nivell d’esports 
com l’handbol, l’hoquei i el bàs-
quet d’arreu de l’Estat espanyol, 
però també ven a particulars a tra-
vés de la seva botiga on line ele-
ments.es.
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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

Doble victòria de l’equip 
Moreres 

PÀDEL

El passat cap de setmana, els 
jugadors de Lliga Catalana de 

pàdel de l’equip Moreres van jugar 
contra el Cube i el CT Navàs.

L’equip Moreres es va imposar 
per 3-0 als dos equips. La parella 
Jaume Mallart/Gabriel Vidal van 
guanyar per un doble 6-0; Xavi 
Mercader/Xavi Linares es van impo-
sar per un  doble 6-4 i Esteve Grae-

lls/Ramon Alvareda van superar els 
seus rivals del Cub per 6-2 / 6-7 / 
6-2. L’encontre davant els palistes 
del CT Navàs va deixar els següents 
resultats: Jaume Mallart/Xavi Riba 
van guanyar dos sets per 6-2 / 6-1; 
Xavi Mercader/Esteve Graells s’im-
posaven als contraris amb un do-
ble 6-2 i Josep Joan Panadès/Manel 
Vilarrubias també van guanyar les 
seves partides.

Manel Vilarrubias, Xavi Mercader, Xavi Valls, Gabriel Vidal, Jaume Mallart i Jordi de Belza

Dues victòries i una derrota per l’Esquaix 
Igualada
PÀDEL

Novena jornada de lliga per a les 
noies Subaru de 2a Catalana 

que van dominar amb claredat al 
Parc Garraf per 3-0. Mireia Homs/
Pili Pineda van guanya 6-1 i 6-3; 
Anna Claramunt/Francina Olària 
també va resoldre per 6-1 i 6-3 i 
finalment Alba Sanou/Rosa Sanuy 
van superar les rivals per 6-2 i 6-1.

L’equip B masculí que juga a 
Segona Catalana no va tenir el seu 
dia i va caure a Manresa davant el 
Tenis per 2-1. Toni Valldaura/Ed-
gar Bisbal, van començar guanyant 
de forma molt ajustada per 1-2, 
Pere Farré/Roger Rosich van perdre 
el seu compromís per 2-0, i igual 
sort va tenir Lluís Fernàndez/Joan 
Llorach sense poder fer res per evi-
tar la derrota 0-2. 

L’equip Subaru de veterans que 
juga la Lliga Comarcal, va consoli-
dar el liderat després de guanyar el 
derbi local davant les Moreres de 
Montbui.

Joan Corcelles/David Jaume van 
donar el primer punt a l’Esquaix 
Igualada guanyant la parella Jordi 
Muntané/Toni Esteve per 6-2, 6-4. 
Quique Cerdan/Miquel Raja van 
empatar el matx derrotant per un 
doble 6-3 a Joan Figuerola/San-
ti Aizcorbe, però finalment Àngel 
Solé/Jordi Homs van desequilibrar 

a favor de l’Esquaix dominant la 
parella Jordi de Belza/J.J. Penedès 
per 6-2, 4-6, 6-1.

Aquesta victòria consolida l’Es-
quaix Igualada al capdavant de 
la classificació provisional amb 7 
punts, tot i tenir un partit menys. 



IGUALADA : Carrer Sant Vicenç, 31            - Passeig Verdaguer, 178 - Tel. 93 804 34 00
VILANOVA DEL CAMÍ: Carrer Santa Llúcia, 13 - Tel. 93 804 00 01

Ofertes vàlides fins al 31 de desembre de 2013 excepte error d’impremta o fi d’existències

P
www.supermas.cat

Ja tenim 
l’oli 
novell 
del molí 
Cal 
Sadurní 
d’El 
Bedorc 
(Piera)

ALEMANY TORRÓ XIXONA 300g
Os de Balaguer

6,79€

ALEMANY TORRÓ AMETLLA 300g
Os de Balaguer

6,79€

AMATLLER TORRÓ
XOCO AMETLLA

250g
Sant Sadurní d’Anoia

4,35€

COLOMINA TORRÓ XIXONA 300g
Barcelona

5,98€

SIMON COLL TORRÓ NOUS 300g
Sant Sadurní

4,65€ CLOSA TORRÓ CREMAT
Igualada

6,98€ 10,45€ 4,98€ 7,98€

4,95€ 6,39€7,75€ 2,98€

Ja tenim 
el vi novell de 
la cooperativa 
de Sarral

7,55€

2,79€

ANNA
CODORNIU
Sant Sadurní

EXTRISIM
BACH
Brut nature 
Sant Sadurní

GIRÓ
GIRÓ
Brut nature 
St. Sadurní

LLOPART
Brut nature 
Subirats

MAS 
DONIS
Vi negre 
Montsant,
Capçanes

CAN FEIXES
Negre jove 
Penedès, Cabrera d’Anoia

CAP DE
RUC
Vi negre 
Montsant,
Cornudella

ESPELT
VIDIVÍ
Vi negre 
Empordà,
Vilajuiga

CELLER 
DE FALSET
Vi negre,
rosat, blanc 
Montsant,
Falset

BLANC
DE SERÉ
Vi negre 
Costers del
Segre,
Vallbona de
les Monges

Bones Festes!
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