
Contacteu amb nosaltres per a tenir una cita, serà un plaer poder-vos atendre. 
Tels. 937710061 - 937710036 - 937710251  hotel@hotel-bruc.es  www.hotel-bruc.es.

Hotel Bruc posa a la vostra disposició 2 salons de banquets totalment 
renovats per a celebrar-hi tot tipus d’esdeveniments, amb fantàstiques vistes 
exteriors i cerimònia civil al jardí amb el fons de la muntanya de Montserrat.

Aperitius a les terrasses, fi de festa a la discoteca (a l’estiu a l’aire lliure), 
habitació nupcial per als nuvis, habitacions per als convidats i 

facilitat d’aparcament davant l’hotel.
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DIA A DIA

DIJOUS 28 - St. Pere Chanel, St. Lluís M. Grignion, Sta. Valèria, Sta. 
Teodora i St. Prudenci
■ Tot el dia, a Piera, Diada del Sant Crist: Missa, tallers, activitats in-
fantils, sardanes, concert i ball amb l’Orquestra Montgrins.
■ A les 7 de la tarda, a l’Espai pels somnis (Pg. Verdaguer) d’Igualada, 
“No ens aturaran!”: xerrada sobre les lluites de la neteja viària IGD i 
Funosa.
■ A les 9 del vespre, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), tast de cer-
veses artesanes amb Bernat Dàmaso.

DIVENDRES 29 - Sta. Caterina de Siena, St. Robert i St. Pere, dominicà
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de cine-
ma del llibre Molt soroll per a res. Moderador: Joan Millaret.
■ A 1/4 de 7 de la tarda, a Òdena (nucli central), cercavila de Festa 
Major amb la Xaranga Ho peta.
■ A les 7 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), presentació 
del llibre de Joan Pinyol El mar de les ombres. 
■ A les 7 de la tarda, a l’Ateneu Igualada (Sala LAB), presentació del 
llibre “Los sabios de la luz” de Rodolfo Alabí.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, sessió de Bar-
rufajocs.
■ A les 7 de la tarda, a Igualada (Pl. St. Miquel), Construïm poder po-
pular!: parlaments d’Ermengol Gassiol i Anna Gabriel. Sopar popular i 
concert amb Pasqual&Els desnatats.
■ A les 7 de la tarda, a La Llacuna (Centre Cultural i Turístic), xerrada 
sobre l’orientació acadèmica dels joves estudiants.
■ A 1/4 de 8 de la tarda, al Pla d’Òdena, cercavila de Festa Major amb 
la Xaranga Ho peta.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’Ajuntament dels Prat de Rei, presentació 
del llibre Els mossos que van salvar Montserrat, de M. Cinta Castelló.
■ A 1/4 de 9 del vespre, a l’Espelt, cercavila de Festa Major amb la 
Xaranga Ho peta.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, es-
pectacle de varietats llum i color (grup de Play-Bakcs).
■ A 2/4 de 12 de la nit, al bar musical Hot Blues, concert de Seiton’s 
tuff amb Albert Cirera, Dani Comas i Ramon Prats.

DISSABTE 30 - St. Pius V, Sta. Sofia, St. Josep Benet Cottolengo i St. 
Amador
■ Durant tot el dia, a Santa Margarida de Montbui, Fira de la Multi-
cultura i del Comerç.
■ A partir de les 9 del matí, a la Rambla Sant Isidre, sortida Ral·li Ciu-
tat d’Igualada.
■ De 10 a 2 del migdia, a Calaf (Ins. Alexandre Riquer), unitat mòbil 
del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 11 del matí, a Can Papasseit (Vilanova), matinal de circ, taller a 
càrrec de Tot Circ.
■ A les 11 del matí, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de filoso-
fia del llibre “El sopar” de Herman Koch.
■ A 2/4 de 12 del migdia, a la Unió Calafina (Calaf), xerrada sobre 
criança natural i vincles afectius i instintius, amb el pediatre Adolf 
Gómez Papí.
■ A les 12 del migdia, a la llibreria Aqualata (c/ Sant Josep, 14), sessió 
de contacontes amb Anna Garcia.
■ A les 12 del migdia, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, espec-
tacle infantil “El llop ferotge” de la Companyia del Príncep Totilau.
■ A la 1 del migdia, a la masia Can Serrat (el Bruc), concert de Ferran 
Palau i Amor Absoluto.
■ De 3 a 7 de la tarda, al Club d’agility Rivalcan (nucli antic Montbui), 
prova Campionat d’Espanya Agility.
■ De 5 a 8 de la tarda, a Piera (Nau Sanahuja), XVII Trobada de Pun-
taires de Piera.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Montbui (zona Ajuntament), cercavila po-
pular.
■ A les 6 de la tarda, a Piera (Casal Joves i grans), xerrada: “El temps 
està boig... ara més que mai?”.
■ A les 6 de la tarda, al col·legi Marta Mata (Vilanova del Camí), ball 
de la Gent Gran amb el solista Fernando de Màxim.
■ A 2/4 de 7 de la tarda, a La Llacuna (Centre Cultural i Turístic), xer-
rada sobre els serveis de l’Assessoria de Mobilitat Internacional de 
l’Oficina Jove de l’Anoia: Erasmus + intercanvis juvenils, voluntariat, 
treball a l’estranger...
■ A 2/4 de 7 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), presen-
tació del llibre Kurdistan, el poble del sol, de Jordi Vàzquez.
■ A les 7 de la tarda, a Masquefa (Biblioteca), presentació del llibre 
¡Estamos en la cumbre! - discapacitados en la montaña, a càrrec de 
Juan Carlos Vázquez.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Montbui, cercavila de bous de foc.
■ A les 8 del vespre, a l’adoberia Cal Granotes (Igualada), Cicle DePell-
Sensible: “El verger de l’Amat”, amb Montse Germán i Ferran Pisà. 
■ A les 8 del vespre, a Can Papasseit (Vilanova), estrena de l’especta-
cle flamenc “La batalla” (escola Artístic).
■ A 2/4 de 9 del vespre, al Teatre Foment de Piera, espectacle d’hu-
mor: Coi de criatures, amb la Cia. Fontomontina de Comèdia.
■ A les 9 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), estrena 
dels muntatges “Vida i costums” i “Tossa 1914”, pel 75è Aniversari de 
l’Agrupació Folklòrica Igualadina.
■ A 2/4 de 10 del vespre, al Teatre de La Lliga (Capellades), concert de 
Sant Jordi de la Coral Noves Veus.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
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Properes activitats a La Lliga
CAPELLADES

Tast de cerveses artesanes. 
Avui dijous a les 9 de la nit, tast 
de cerveses artesanes conduït per 
Bernat Dàmaso. Hi haurà un petit 
maridatge. Preu: socis La Lliga 10 
euros / no socis 12.

Presentació del llibre “Kurdis-
tan. El poble del Sol”. Acte previst 
per dissabte a les 7 de la tarda amb 
presència de Jordi Vázquez, autor 
de la publicació.

Estones de conversa en ale-
many. Sessió programada per di-
marts dia 3 de maig, a 2/4 de 8 
del vespre. Al Saló Rosa. Activitat 
gratuïta per als socis de La Lliga 
i cinc euros sessió per a la resta 
d’assistents.

Nadia Ghulam, dijous 
vinent al Saló Rosa

La coautora de la novel·la “El 
secret del meu turbant” Nadia 
Ghulam serà dijous vinent al Saló 
Rosa de la Lliga, a les 8 del vespre.

Nadia Ghulam (Kabul, Afga-
nistan, 1985) va ser testimoni i víc-
tima de la guerra civil al seu país, 
Afganistan, quan era petita. Des-
prés de patir en la pròpia pell les 
conseqüències del conflicte, d’una 
guerra, queda malferida i es veu 
obligada a fer-se passar per un noi 
durant 11 anys per poder treballar 
i ajudar a la seva família per sobre-
viure i “tirar endavant”. 

Nadia Ghulam és coautora, 
amb Agnès Rotger, de la novel·la 

El secret del meu turbant (Colum-
na, 2010), llibre on narra la seva 
història i que va ser guanyador del 
Premi “Prudenci Bertrana” de no-
vel·la l’any 2010.

L’escriptora M. Carme 
Roca presentarà la nova 
novel·la de Joan Pinyol

Demà divendres 29 d’abril a 
les set de la tarda i al Saló Rosa de 
La Lliga de Capellades, l’escriptora 
Maria Carme Roca farà la presen-
tació de “El mar de les ombres”, 
la nova novel·la de l’escriptor ca-
pelladí Joan Pinyol que acaba de 
publicar Onada edicions. L’acte 
s’emmarca en la programació d’ac-
tivitats d’aquesta entitat capelladi-
na i suposarà la tercera presentació 
del llibre després que la setmana 
passada es donés a conèixer tant 
a la Biblioteca Central d’Igualada 
com a la Llibreria l’Odissea de Vila-
franca del Penedès.

“El mar de les ombres” narra 
les aventures del Miquel, un jove 
capelladí de dinou anys que escapa 
de la mort segura que li esperava 
a la Guerra del Marroc i s’embar-
ca cap a la vida en un vapor de 
la Companyia Transatlàntica que 
l’any 1909 fa el trajecte Barcelo-
na-Buenos Aires. Es tracta d’una 
novel·la d’aventures, històrica, 
d’amor i amb elements de novel·la 
negra que convida els lectors a em-
prendre un viatge cap al passat en 
les diferents escales de la travessia 

(Cadis, Gran Canària, Natal) i que 
parteix d’una història real familiar 
situada el mateix any de la Setma-
na Tràgica.

Durant la darrera Diada de 
Sant Jordi l’escriptor capelladí va 
signar molts exemplars de la no-
vel·la al seu poble, durant tot el 
matí, i també a la tarda des de les 
parades que les llibreries Llegim…? 
I Abacus tenien a la plaça de cal 
Font d’Igualada. A part de la de 
demà divendres a Capellades, les 
properes presentacions de la no-
vel·la seran el 12 de maig al Mu-
seu Marítim de Barcelona (també 
a càrrec de la Maria Carme Roca), 
el 13 a Tortosa, el 14 a Amposta i 
el 15 a Vall-de-roures, a la comarca 
del Matarranya.

Al carrer de Sant Agustí, 5a Trobada de 
Tartanes de Catalunya 
IGUALADA

Diumenge vinent, dia 1 de maig, 
de les 10 del matí fins a les 2 

de la tarda, el Barri Sant Agustí 
(plaça Castells, carrer Sant Agustí, 
carrer Alba,carrer Sant Simplici i 
carrer Pare Tous i Soler) acollirà la 
5a Trobada de Tartanes de Cata-
lunya, que organitzen l’Associació 
de Veïns i Comerciants Barri Sant 
Agustí i Amics dels Cavalls, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada - Programa de Millora 
del Barri Sant Agustí i els comerços 
del barri.

Vies, camins i carreteres
Des de sempre ens hem mogut 

d’un lloc a un altre a peu a bast 
i a cavall, i encara recordem, fins 
no fa gaire, dels nostres avis el co-
mentari de les tartanes per anar a 
l’estació, per fer aquell viatge de 
nuvis a Montserrat, els senyors per 
anar a missa i a la fàbrica... 

Algunes d’aquestes tartanes les 
podrem admirar al barri de Sant 
Agustí, ja que aquest any l’entitat 
organitzadora, Amics dels Cavalls 
de l’Anoia, volem donar a conèixer 
alguna cosa més que la tartana 
volem presentar Igualada en els 
temps en què els seus camins co-
municaven d’est a oest, com la Via 
Romana que enllaçava Ilerda amb 

Barcino, passava pel riu i entrava 
pel portal del Llevador dins de mu-
ralles, sortint pel portal de Capde-
vila direcció Lleida. 

Més tard va ser Camí Ral, on 
ara fa 600 anys hi passà un segui-
ci fúnebre amb motiu de la mort 
del rei Ferran d’Antequera. Així, 
a Igualada, després dels funerals, 
s’organitzà una gran processó fu-
nerària encapçalada pel príncep 
Alfons i l’abat Martínez de Men-
gucho, amb més de 200 cavallers, 
nobles i consellers que sortiren 
pel portal de Capdevila direcció 
a Montblanc i Poblet, on el rei va 
rebre sepultura a Poblet. 

També hi passa el Camí de Sant 
Jaume, amb destí a Santiago de 
Compostel·la, i es creua amb el Ca-
mí Ignasià amb destí a Montser-
rat provinent de Loiola, i ja tenim 
quatre vies o camins. Finalment, 
la carretera general, més tard la 
N-II, que venia de Madrid direcció 
a Barcelona i la Jonquera

Aquestes vies i camins es po-
dran veure amb un carruatge que 
passarà per totes elles durant la 
matinal de diumenge, a preus po-
pulars i amb sortida des de la pla-
ceta de Sant Joan. Val la pena veu-
re com en un espai tan petit hi ha 
tanta historia de la nostra ciutat. 
Jaume Duran i Mestre

Programa 
d’activitats

De 10 del matí a 2 del migdia, 
concentració i exposició de tarta-
nes arribades d’arreu.

D’11 a 2 del matí, IV Rally fo-
togràfic Passejant entre tartanes. 
Podrà participar-hi tothom que ho 
desitgi, amb inscripció gratuïta al 
punt d’informació. Els concursants 
hauran de presentar tres fotogra-
fies, amb el tema de la tartana, 
al c/ Sant Agustí, 35, omplint una 
butlleta amb les dades personals.

Premis: 1r i 2n premi: panera 
+ diploma. 3r premi especial dels 
Amics dels Cavalls de l’Anoia: pa-
nera + diploma. 

En el decurs de la matinal tam-
bé es podrà visitar l’exposició de 
maquetes de tartanes “Els carros 
d’en Pascual Heredia” i s’oferirà 
una degustació gratuïta de Cafè 
Saula.

El públic també podrà gaudir 
d’un passeig amb tartana, sortint 
de la plaça de Sant Joan. 
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DIA A DIA

DISSABTE 30
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Piera, correfoc i Festa Flaix FM - Devotion 
Festival. 
■ A 2/4 d’11 de la nit, a Can Papasseit, II Festa de sevillanes d’Artístic.
■ A 2/4 d’11 de la nit, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, ball 
amb l’Orquestra Belle Epoque.
■ A 2/4 de 12 de la nit, a Òdena (parc de la Font), disco mòbil dins 
iglú inflable.

DIUMENGE 1 DE MAIG - Festa del Treball - St. Josep Obrer, St. Aniol, 
St. Jeremias i St. Segimon
■ Tot el dia, a Mas Bonans (Piera), 40è Aplec: missa, sardanes, dinar, 
jocs de cucanya...
■ Durant tot el dia, a Santa Margarida de Montbui, Fira de la Multi-
cultura i del Comerç.
■ Al matí, a Igualada (c/ St. Agustí), 5a Trobada de tartanes de Cata-
lunya.
■ Al matí, al Castell de la Pobla de Claramunt, Aplec de la Santa Creu.
■ Al matí, al nucli de la Pobla de Carivenys (Santa Coloma de Que-
ralt), festa de la Matança del Porc (esmorzar popular, excursions, dinar 
i bingo).
■ De 9 a 1 del migdia, al Club d’agility Rivalcan (nucli antic Montbui), 
prova Campionat d’Espanya Agility.
■ A les 9 del matí, a Castellolí, sortida caminada popular i cursa de 
muntanya Tuga Trail
■ A les 9 del matí, al Museu de la Pell (Igualada), inici caminada fami-
liar al Castell de la Pobla.
■ A les 9 del matí, a Masquefa (parc de la Font del Roure), inici cami-
nada amb l’associació Rodamon.
■ A 3/4 de 10 del matí, a Òdena, sortida 67è Gran Premi Ciclista.
■ A les 10 del matí, a Capellades (Sala Paper de Música), sessió final 
del 27è Concurs Internacional de Música de Capellades.
■ A les 10 del matí, a Òdena, cercavila.
■ A 2/4 d’11 del matí, a Òdena, proclamació dels hereus i les pubilles 
del municipi i nuclis.
■ A les 11 del matí, a la masia Ca n’Alzina (Rubió), 1r vermut-concert 
solidari per l’alimentació infantil.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, visita guiada.
■ A 2/4 de 12 del migdia, a Igualada (zona mercat La Masuca), inici 
manifestació 1 de Maig (PAHAnoia, CGT Anoia, Endavant Anoia, AR-
RAN Igualada, CUP Igualada, CUP Masquefa, COS Anoia, Vila de Cape-
llades - CUP i l’Espai pels Somnis).
■ A les 12 del migdia, a Òdena (parc de la Font), XLVè Concurs de 
colles sardanistes amb la Cobla Sabadell.
■ A les 5 de la tarda, al camp municipal de Montbui, partit de futbol 
2a Catalana: UD San Mauro – Sant Cugat Esport.
■ A les 5 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova), I Festa de danses ur-
banes (hip-hop, exhibicions, masterclass, break dance...).
■ A les 5 de la tarda, a Òdena (parc de la Font), ball de Crespelles.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Estació Vella d’Igualada, Manifestació 1 
de maig (Assemblea Nacional Catalana, Súmate, Intersindical CSC, 
Poble Lliure i la Teixidora).
■ A les 6 de la tarda, a Montbui (plaça Ajuntament), VI Trobada de 
cultura popular i tradicional de l’Anoia.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), 18a 
Mostra de dansa Ciutat d’Igualada.
■ A les 6 de la tarda, al Casal d’Avis Cal Ponet (Capellades), ball amb 
la música en directe de Joan Altarriba. 
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de 
Claramunt, ball amb la música de: A Vives Veus.
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a Òdena (parc de la Font), animació de fi de 
Festa Major.

DILLUNS 2 - Mare de Déu d’Araceli, St. Fèlix, St. Atanasi, Sta. Zoe i 
Sta. Mafalda
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió 
setmanal d’AUGA amb l’escriptor Màrius Mollà. 

DIMARTS 3 - La Invenció de la Sta. Creu, Sts. Felip i Jaume el Menor, 
Sta. Violeta i St. Alexandre
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, L’hora del 
conte de Gianni Rodari, a càrrec de Jordi Hervàs.
■ A les 6 de la tarda, a Capellades (Biblioteca El Safareig), presentació 
del conte “Formigues a la cuina”.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al bar musical Hot Blues, Jam Session EMMI.

DIMECRES 4 - St. Silvà, St. Veneri i Sts. Paulí i Florià
■ A les 7 de la tarda a Can Muscons (Vilanova del Camí, zona Can 
Titó), Dimecres de tertúlies filosòfiques: “Però què és, ben bé, el femi-
nisme?”, amb Arià Paco.

DIJOUS 5 - L’Ascensió del Senyor, Sta. Irene, St. Teodor, St. Nicet i Sta. 
Crescenciana
■ A 2/4 de 8 de la tarda, a l’Ateneu Igualadí, xerrada: El perdó (cicle 
Parlem i fem amb Imma Vila). 
■ A les 8 de la tarda, al Saló Rosa de La Lliga (Capellades), xerrada 
amb Nadia Ghulam, coautora del llibre El secret del meu turbant.

Actes centrals de la commemoració del Dia 
Internacional de la Dansa
Estrena de dos muntatges de l’Agrupació Folklòrica Igualadina 
i 18a Mostra de Dansa Ciutat d’Igualada
IGUALADA

El 29 d’abril, en commemoració 
del naixement de Jean-Georges 

Noverre (1727-1810), figura clau 
de la renovació del llenguatge 
coreogràfic, la UNESCO celebra 
arreu el Dia Internacional de la 
Dansa. Igualada se suma cada any 
a aquesta iniciativa amb diverses 
propostes i, per això, aquest cap de 
setmana hi ha previstes dues acti-
vitats al Teatre municipal l’Ateneu.

L’Agrupació Folklòrica Iguala-
dina segueix amb els actes de cele-
bració del seu 75è aniversari i dis-
sabte, 30 d’abril, a les 21h, estre-
narà els muntatges Vida i costums 
i Tossa 1914, dues peces dirigides 
per Carina Alcoberro. 

Les entrades es vendran a la 
taquilla del Passatge d’en Vives, 
el divendres 29 i el dissabte 30 
d’abril, de 19 a 21h, i tenen un 
preu de 8 euros.

Enguany, el Dia Internacional 
de la Dansa es fa major d’edat i, 
per això, l’acte central serà la 18a 
Mostra de Dansa Ciutat d’Igua-
lada, en què les escoles i entitats 
convidades permetran conèixer les 
seves darreres novetats coreogràfi-
ques. La mostra se celebrarà el diu-
menge, 1 de maig, a les 18h. Les 
entrades tenen un preu de 3 euros 
i es poden comprar al Punt de Di-

fusió Cultural i Turística d’Igualada 
(c/ Garcia Fossas, 2) fins divendres, 
de 19 a 21h, i el dissabte, d’11 a 
14h. També des d’una hora abans 
de l’inici a la mateixa taquilla.

Les escoles de dansa de la ciu-
tat i diversos grups d’arreu de Ca-
talunya oferiran un tast del treball 
que duen a terme a les seves au-
les. L’acte mostrarà una vintena de 
coreografies de tota mena d’estils.

L’acte està organitzat per la re-
gidoria de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada i la comis-
sió de dansa d’Igualada, formada 
per L’Aula Escola de Dansa, Estudi 
de Dansa i Expressió Dell’Arte, Es-

pai d’Arts Escola de Dansa, Esco-
la de Dansa del Consell Comarcal 
de l’Anoia, Atrezzo Dansa i Arts 
Escèniques, Escola de Dansa Ori-
ental Luna Mora, Esbart Dansai-
re Ateneu Igualadí i Escola Salsa 
Dance d’Igualada. Enguany han 
estat convidats quatre grups de 
fora d’Igualada: l’Escola de Dansa 
Esther Insa de Barcelona, l’Escola 
de Ballet Carles Ibáñez de Barce-
lona, Índigo, Companyia de Dansa 
i Escola de Ballet Maria Cinta de 
Manlleu.

Les activitats del Dia Internaci-
onal de la Dansa continuaran du-
rant les properes setmanes. 

Esmorzar-tertúlia amb Joan Tardà
CALAF

El diputat al Congrés de Madrid 
serà el proper dissabte 7 de 

maig a Calaf, en un esmorzar-ter-
túlia obert a tothom. 

Joan Tardà visitarà el munici-
pi de l’Alta Anoia per parlar de 
l’actualitat a la capital de l’estat, 
en previsió d’unes noves eleccions 
al Congrés, a més de reflexionar 
sobre el procés català vist de des 
Madrid i la situació en què es tro-
ba la creació d’estructures d’estat 
catalanes. 

Aquesta visita es farà en el 
marc de la Federació Comarcal 
d’Esquerra Anoia, que treballa 
amb l’objectiu d’obrir el partit als 
ciutadans i fer-lo més proper, per 
tal de crear un debat constructiu, 
a través de líders com Joan Tardà. 

L’esmorzar serà a la Cuina del 
Mercat de Calaf, a les 9.30h del 
matí. Per assistir-hi cal fer reserva 
trucant al 653 901 395; hi haurà 
places limitades. 
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Presentació del llibre Els mossos que van 
salvar Montserrat, de M. Cinta Castelló 
ELS PRATS DE REI

Demà divendres, dia 29 d’abril, 
a les 19.30 h, l’Ajuntament dels 

Prat de Rei acollirà l’acte de pre-
sentació del llibre Els mossos que 
van salvar Montserrat, de M. Cin-
ta Castelló, que anirà a càrrec de 
la mateixa autora i de Josep M. 
Orteu, editor.

Maria Cinta Castelló i Clech 
(Tarragona, 1931) s’educà a Barce-
lona, ciutat on ha viscut i ha estat 
vinculada molts anys. Professional-
ment ha estat una “activista” de 
la salut real enfront de la indústria 
farmacèutica i la desídia de molts 
metges.

Ha publicat El dolor de espalda 
en el muro de la vergüenza (Barce-
lona, 2005). 

Sobre el llibre que es presenta-
rà demà, la mateixa autora explica 
que “els Mossos d’Esquadra que 

van salvar Montserrat (un d’ells, 
el meu pare) és la memòria fami-
liar de la guerra i postguerra d’un 
mosso de la República, a través de 
la mirada de la seva filla. La his-

tòria viscuda per Ramon Castelló 
i Hierro, que en esclatar la Guerra 
Civil (1936-1939) va formar part 
del destacament de catorze mossos 
d’esquadra enviats des de Barcelo-
na al monestir de Montserrat.

La missió prèvia d’aquests ho-
mes era la de custodiar i protegir, 
des del monestir fins a Barcelona, 
la vida dels monjos que van haver 
de rescatar i que estaven amagats 
en diversos llocs d’aquelles mun-
tanyes. A Montserrat també va ar-
ribar la gran caravana de camions, 
custodiats per guàrdies d’assalt 
motoritzats, amb el tresor de la 
República espanyola. Montserrat, 
durant el període de la guerra, 
era un lloc relativament tranquil, 
almenys en aparença, on es van 
aplegar personatges com els presi-
dents Companys, Azaña o Negrín”.

Festa de la Matança del Porc 
a la Pobla de Carivenys
SANTA COLOMA DE QUERALT

Diumenge vinent, dia 1 de maig, 
el nucli de la Pobla de Cari-

venys, pertanyent al municipi de 
Santa Coloma de Queralt, celebra-
rà una nova edició de la tradicio-
nal festa de la Matança del Porc, 
amb diverses activitats de caire 
lúdic i gastronòmic.

La jornada començarà amb un 
esmorzar lliure, que se servirà de 
9 a 11 del matí, a base de tot de 
productes elaborats amb la carn 
de porc, al preu de 2 euros. Para-
l·lelament, durant la matinal s’han 
organitzat diverses excursions i ca-

minades per gaudir de l’especta-
cular paisatge primaveral que ens 
ofereixen els camps i boscos dels 
voltants del poble.

Per recuperar forces, al migdia 
hi haurà un dinar amb el menú se-
güent: entremès (sense “tocino”), 
mongetes amb botifarra (crua, 
blanca, negra) i llom i postres, amb 
aigua, vi i cava. El preu del tiquet 
és de 12 euros i cal fer les reserves 
(fins demà divendres al vespre) al 
telèfon 977881423 (Josep M.).

Després de dinar hi haurà una 
sessió de bingo amb diversos pre-
mis.

Com orientar els fills en temes acadèmics i 
vivències a l’estranger, noves xerrades per a 
joves i famílies
LA LLACUNA

El Consell Comarcal amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de la 

Llacuna ofereixen aquest diven-
dres i dissabte dues xerrades infor-
matives sobre l’orientació acadè-
mica i la mobilitat internacional.

La xerrada sobre l’Orientació 
acadèmia tindrà lloc el divendres 
29 d’abril a les 19h,  al Centre Cul-
tural i Turístic.

La sessió s’adreça a joves de 12 
a 16 anys i també als pares i mares, 
mestres, tutors/es i altres professi-
onals o familiars encarregats de la 
complexa tasca d’acompanyar els 
joves en l’elecció del seu itinerari 

acadèmic un cop finalitzada l’eta-
pa d’Educació Secundària Obliga-
tòria. 

Els dos objectius principals de 
la xerrada són facilitar eines i re-
cursos als joves, les famílies i els 
professionals, per tal que puguin 
orientar d’una manera sòlida el  
futur acadèmic i professional dels 
joves de la Llacuna.

El dissabte 30 d’abril, a les 
18:30h al Centre Cultural i Turístic, 
es realitzarà la xerrada sobre tots 
els serveis que ofereix l’Assesso-
ria de Mobilitat Internacional de 
l’Oficina Jove de l’Anoia:  Erasmus 
+, intercanvis juvenils, formacions 

internacionals, Servei de Voluntari-
at Europeu, treballar a l’estranger, 
treball de temporada, diferents 
voluntariats (de curta, mitjana i 
llarga durada), estades solidàries, 
viatjar de forma col·laborativa i 
econòmica, etc. 

L’objectiu és informar i resol-
dre els dubtes i les inquietuds de 
les persones joves, i/o de les seves 
famílies, relacionats amb temes de 
mobilitat internacional. Es farà un 
repàs a totes les opcions que tenen 
els joves per viure una experiència 
a l’estranger i com se’ls pot acom-
panyar des del servei d’assessoria 
de mobilitat internacional.

Productes Km0 de l’Anoia al Canal Taronja
COMARCA

Els productes Km0 de l’Anoia 
ja tenen un programa propi a 

Canal Taronja que es diu “El gust 
de l’Anoia”. Cada mes es donarà 
a conèixer un producte diferent i 
característic de la comarca en tres 
parts: visita al productor anoienc 
del producte protagonista d’aquell 
mes, compra en un supermercat 
que aposta pels productes Km0 i 
cuina d’un plat amb aquell produc-
te. El presentador de l’espai és el 
restaurador igualadí Manel Pla.

El primer programa s’ha de-
dicat al cigronet de l’Alta Anoia 
i es pot veure com es produeix a 
l’Astor (Pujalt), on es pot comprar 
i com es transforma en un plat per 
menjar tot acompanyant un baca-
llà, amb recepta inclosa. Per pro-
pers programes es volen conèixer 
altres productes Km0 de l’Anoia 
com verdures, formatges, vi, oli, 
pa i pollastre, entre d’altres, per 
mostrar la riquesa alimentària de 
la comarca. El programa té 20 mi-

nuts de durada i compta amb el 
suport de Grup Jardí (Sesoliveres 
i el Kubb), Supermas i el Consell 
Comarcal de l’Anoia.

El nou programa “El gust de 
l’Anoia” es va estrenar ahir dime-
cres 27 d’abril i es repetirà el cap 
de setmana i en altres moments. 
També es tornarà a emetre dime-

cres que ve, 3 de maig, a les 21.30, 
22.30 i 0.30h. El dia d’estrena serà, 
sempre, el darrer dimecres de mes 
a les 20.10, 22.10 i 0.10h i es re-
petirà, sempre, el primer dimecres 
de mes a les 21.30, 22.30 i 0.30h. 
L’espai també quedarà penjat a la 
carta a canaltaronja.tv/anoia.

Visita guiada i gratuïta al Museu de la Pell 
IGUALADA

Com cada primer diumenge 
de mes, el proper 1 de maig, 

a les 11:30h, el Museu de la Pell 
d’Igualada convida a participar en 
una visita guiada i gratuïta per les 
seves exposicions permanents, per 
conèixer el món de la pell i de les 
adoberies. Es pot consultar més 

informació al telèfon del Museu, el 
93 804 67 52.

La visita inclou l’espai Cal 
Boyer, antiga fàbrica cotonera del 
segle XIX i seu central del Museu, 
el visitant hi podrà distingit tres 
àmbits: L’home i l’aigua, Univers 
de pell i L’ofici d’adober. 

I l’altre edifici del Museu és 

Cal Granotes, antiga adoberia del 
Pla del Cornet, que data del segle 
XVIII. Es troba situada a pocs me-
tres de Cal Boyer i al costat del rec. 
En aquest espai hi ha la posada 
en escena de l’ofici artesanal de 
l’adob de la pell grossa o bovina, 
que transporta al visitant a la Igua-
lada preindustrial.

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
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Presentació del conte 
“Formigues a la cuina”
CAPELLADES

El dimarts 3 de maig es farà la 
presentació i lectura en veu alta 

del conte “Formigues a la cuina”, 
escrit per Joan Camises -pseudò-
nim de Joan Rioné- i il·lustrat per 
Marta Contreras.

Diuen que les formigues són 
golafres, també diuen que prefe-
reixen els matins assolellats d’estiu 
a les fredes tardes d’hivern, i que 
es fan la casa en uns llocs estranys, 

molt estranys. De vegades, com és 
el cas, es fan la casa en un racó de 
la cuina de la casa d’algú altre.

Aquest conte ha estat recone-
gut com un dels millors llibres 2013 
pel Consell Català del llibre infantil 
i juvenil de Catalunya.

La presentació es farà aquest 
dimarts a les 6 de la tarda a la sala 
d’actes de la Biblioteca El Safareig 
de Capellades.

Ferran Palau i Amor 
Absoluto en concert
EL BRUC

Des de la coordinació artística 
de la residència internacional 

d’artistes Can Serrat, al Bruc, s’han 
organitzat un seguit de concerts 
amb artistes diversos i oberts a tot-
hom.

El primer d’aquest programa 
de concerts es farà dissabte a la 1 
del migdia, a la masia Can Serrat, 
i es comptarà amb l’actuació del 

gran Ferran Pau (un dels líders del 
grup Anímic), i els sempre imprevi-
sibles Amor Absoluto.

El preu de l’entrada és de 8 
euros i el bon menjar està assegu-
rat gràcies a Stomako. Com diuen 
des de l’organització una gran pro-
posta “per passar un dissabte de 
primavera”.
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Activitats diverses a les Escolàpies 
d’Igualada

IGUALADA
2n visita el Museu Gaudí de Reus
L’alumnat de 2n ha anat a Reus a visitar el museu 

Gaudí. Prèviament, a l’aula, van llegir una auca de 
la seva vida i obra fent incidència en els edificis més 
emblemàtics construïts per ell com la Sagrada Família, 
la Pedrera, la casa Batlló i el parc Güell, entre d’altres.

La visita al museu va ser molt dinàmica perquè 
els nens i nenes disfressats van representar els perso-
natges de l’època. Seguidament van poder veure un 
vídeo, asseguts amb cadires gaudinianes i giratòries ja 
que hi havia quatre pantalles per visualitzar l’obra de 
l’autor. A continuació van poder manipular, tocar i ob-
servar el trencadís i les diferents maquetes dels edificis 
més importants.

Al llarg de la sortida ens va acompanyar l’Adelai-
da Mariné, antiga professora d’història de la nostra 
escola i reusenca que va gaudir explicant als infants 
les coses més importants de la ciutat tot passejant pels 
carrers de Reus. 

Uns dies després van modelar amb pasta de paper 
maché una rajola amb el relleu d’un girasol imitant 
un dels motius decoratius utilitzats per en Gaudí que 
pintada amb colors ha quedat ben bonica.

6è visita el Castell de Claramunt
L’alumnat de 6è va gaudir de la sortida al Castell 

de La Pobla de Claramunt emmarcada dintre de l’àrea 

de socials. Aquest castell té més de mil anys i el tenim 
ben a prop. Molt puntuals vam sortir de l’escola i ens 
vam dirigir a l’estació de ferrocarrils per agafar un 
tren que sortia una mica abans de les 10.00. Destina-
ció: la Pobla de Claramunt. En 7 minuts, vam estar a 
La Pobla i allà ens vam dirigir des de l’estació fins al 
camí que puja al castell.

A mig camí vam parar breument a esmorzar per 
recuperar forces i vam continuar la pujada.

El castell és impressionant, i com que va fer un dia 
esplèndid també vam gaudir de la vista panoràmica 
de tot l’entorn des de dalt. Vam visitar el portal d’ac-
cés, les muralles, la presó, la Plaça, la Capella de Santa 
Margarida…

Ens van explicar com vivien els habitants del cas-
tell a l’època en la que es va fundar, al segle X. Aquest 
castell tenia la funció de protegir i organitzar el ter-
ritori, en ell vivien nobles i també pagesos... El castell 
encara conserva dues parts diferenciades, la que era 
residència dels nobles amb la sala i la torre de l’ho-
menatge i el recinte jussà on vivien tots aquells que 
s’encarregaven de mantenir el castell i tenir cura de 
les terres. 

En finalitzar la visita guiada al castell, iniciarem 
la baixada i vam fer una parada en una zona boscosa 
per dinar i jugar, allà vam poder construir cabanes 
i gaudir de la natura. L’hora de tornar a Igualada 
s’apropava i vam continuar la baixada fins arribar a 
l’estació de La Pobla i agafar el tren que ens va portar 
cap a casa.

Les Formigues (P3) van a l’hort
Els petits d’infantil van visitar un hort on van po-

der jugar tot remenant la terra, veure les hortalisses 
plantades i conèixer diversos arbres fruiters en flora-
ció. A més a més van donar de menjar a les gallines. 
Per acabar l’activitat cadascú va plantar un enciam en 
una torreta per cuidar-lo i fer-lo créixer a casa seva. 
Val a dir que aquests menuts l’emoció més gran la te-
nien per poder anar en autocar!

Activitats de l’escola 
Maristes Igualada

IGUALADA
Sortida de 5è al MNAC i al cas-

tell de la Pobla 
El dia 13 d’abril, els alumnes de 

5è dels Maristes Igualada vam anar 
a visitar el MNAC a Barcelona i el 
castell de la Pobla, ja que en l’àrea 
de Socials i Plàstica estem treba-
llant l’Edat Mitjana i l’art romànic. 

Al MNAC ens van explicar el 
més important de l’art romànic 
català. Van mostrar-nos diferents 
frescos procedents de les esglésies 
del Pirineu i altres peces del tresor 
artístic català. Gràcies a les seves 
explicacions vam entendre millor 
les imatges que veiem i la simbolo-
gia del bestiari.

A la tarda, després de dinar a 
recer del castell, el vàrem visitar 
en una visita guiada. Amb molta 
claredat ens vam apropar a la vida 
dels castells a les terres de l’Ano-
ia i a la vida de la gent en aquell 
temps passat. 

Va ser un dia molt bonic, amb 
estones per aprendre i moments 
per jugar amb els nostres com-
panys i companyes. Un dia d’esco-
la... diferent.

Colònies de 4t de Primària a 
Can Bajona

Els dies 13, 14 i 15 d’abril, els 
nens i les nenes de 4t de Primària 
van anar de colònies a Can Bajona, 
al Solsonès.

En arribar van instal·lar-se a les 
habitacions i els van explicar que 
fa molts anys en aquell indret vi-
via una tribu d’indis, i ells havien 
d’ajudar-los a trobar una pipa per 
fer un ritual. Aquest era el centre 
d’interès i estava relacionat amb 
els jocs de nit. 

Els alumnes van estar en con-
tacte amb la natura i van apren-
dre algunes pinzellades per fer de 
grangers i de pagesos tenint cura 
d’animals, sembrant, regant i re-
movent la terra. També van apren-
dre algunes característiques de les 
plantes aromàtiques (romaní, fa-
rigola, sàlvia...) tot fent perfums i 
bossetes d’olors. 

El que els va agradar més va 
ser passejar en carro i fer un circuit 
d’aventura en què havien de su-
perar tirolines, ponts, passarel·les, 
xarxes... 

Les nits també eren aventures, 
la foscor, els lots, buscar pistes, fer 
gresca i xerinola amb els companys 
no es pot fer cada dia!

Van gaudir de moltes estones 
de joc lliure en un espai ideal, van 
participar de valent en totes les 
activitats, implicant-se amb il·lusió, 
estaven amb els seus companys i 
amics... Van ser tres dies que segur 
no oblidaran. 

PASTISSERIA

Som artesans
Ctra. de Valls, 20 • Tel. 93 803 45 73 • Santa Margarida de Montbui

Mindfulness a l’institut Badia i Margarit
“No corris per la vida tan ràpid que oblidis no sols on has estat, 
sinó cap a on vas”
IGUALADA

Al Badia i Margarit hem potenci-
at espais de relaxació on apre-

nem a gestionar les nostres emo-
cions vivint el present. Entrem a 
l’aula buida, agafem les màrfegues 
i ens acomodem.

Tanquem els ulls, fem tres res-
piracions profundes i a mans de la 
creativitat dels alumnes cada dia 
ens sorprenen amb la seva propos-
ta de relaxació.

Hem assaborit mindfulness dels 
sentits, fent-nos viatjar a través del 
gust a llocs salats, dolços i picants. 
A través de músiques i efectes 
sonors ens hem transportat a la 
infantesa i a records tant feliços 
com tristos. Per acceptar el que 
som, per estimar-nos, per descobrir 
l’ecosistema emocional del centre 
i les interaccions que es produei-
xen, mirar-nos als ulls, reconèixer 
l’altre, validar el treball de cadascú 
i, des de la humilitat, ser una mica 
més persones.

Globus amb missatges esperan-
çadors per un futur millor, massat-

ges a distància, tapping, explosions 
de colors en mandales de vida, re-
trats dels altres, termòmetres de 
satisfaccions...

Donar-los l’oportunitat de ser 
els creadors actius d’aquest espai 
enriqueix l’aula de milers d’histò-
ries generoses que ens enfoquen 
la vida.

Sempre van més enllà del que 
es pugui imaginar; l’últim dia ens 
van proposar un mindfulness per 
empatitzar amb els refugiats si-
rians. L’alumnat és molt sensible 
davant aquesta problemàtica. Sen-

tir bombardejos realment ens va 
espantar i vam viure la sensació 
de pèrdua, inseguretat i dolor. Qui 
no s’ha sentit algun cop d’aquesta 
manera a la vida? L’alumnat va re-
flexionar cap a on l’havia transpor-
tat aquest moment, s’havien posat 
en el lloc dels altres.

Aquesta és la missió d’aquest 
espai, obrir la mirada cap a un 
món més respectuós vers un ma-
teix i la resta de l’ecosistema.

Xesca Vela
Professora de ciències i coach 

sistèmica
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Activitats a l’Acadèmia Igualada
IGUALADA

Alumnes de CFGS d’infantil vi-
siten la Biblioteca. Si diuen que 
un conte és una “caixeta de sen-
timents”, la biblioteca n’és plena!

La biblioteca és un espai pri-
vilegiat per trobar-hi tot tipus de 
lectures per a infants i adults; ca-
da any procurem fer-hi una visita 
per ser crítics amb les lectures per 
edats i aproximar-nos a la bibli-
oteca com a espai d’educació no 
formal. Així que divendres passat 
la Francina ens va obrir les por-
tes de la Biblioteca d’Igualada als 
alumnes de 1r de CFGS d’Educació 
Infantil de l’Acadèmia per tal de 
conèixer concretament la secció 
infantil.

Després de fer-nos una intro-
ducció sobre la història i distribució 
de la biblioteca, la Francina ens 
va deixar analitzar una vintena de 
versions del conte de La Caput-
xeta vermella. És curiós com dife-
rents autors i il·lustradors han fet 
seu aquest relat tan popular; vam 
veure des del més clàssic fins a al-
tres versions més modernes, com 
la de Roberto Innocenti, en què la 
Caputxeta es mou per un bosc ple 
d’edificis.

Per finalitzar la visita ens van 
ensenyar a analitzar els contes a 
partir de la seva il·lustració, l’en-
giny, l’esperit crític, l’humor… Di-
vidits en grups vam buscar contes 
adequats a aquests línies.

Ens va agradar poder-nos apro-
ximar una vegada més a la litera-
tura infantil.

Senderisme dels alumnes del 
CFGM d’Activitats Físicoesportives. 
Caminar es considera una de les 
experiències més saludables per 
a les persones. El contacte amb la 
natura obre el cos i posa en in-
terrelació tots els nostres sentits. 
Al llarg de l’any, els alumnes de 
l’Acadèmia de CFGM d’Activitats 
Físicoesportives en el medi natu-

ral hem après com convertir-nos 
en un futur professional prenent 
consciència de la relació del medi 
natural amb l’orientació en l’espai. 
Terrenys irregulars i de pendents 
variades han millorat la nostra con-
dició física i les nostres capacitats 
coordinatives. A la vegada, ens 
hem responsabilitzat d’escollir les 
rutes més adequades i hem fet un 
assessorament sobre l’equip i el 
material necessari per realitzar les 
activitats de senderisme. Aquesta 
activitat ens ha permès conèixer el 
terreny i informar-nos de les carac-
terístiques de la zona.

Els alumnes de 6è de Primària 
visitem el Caprabo. Dilluns passat, 
els alumnes de sisè de Primària de 
l’Acadèmia Igualada vam partici-
par en un taller de compra salu-
dable organitzat pel supermercat 
Caprabo. 

El taller es va dividir en tres 
parts. Primer vam fer memòria de 
la distribució que segueixen els 
diferents aliments dins la piràmi-
de alimentària. En segon lloc, per 
grups, vam elaborar un menú sa-
ludable. Acte seguit, i tenint en 
compte les indicacions prèviament 
donades per la monitora encar-
regada de l’activitat, vam tenir 
l’oportunitat de simular la com-
pra dels ingredients necessaris per 
dur a terme la proposta elaborada. 
Finalment, vam fer una activitat 
de síntesi apilant, per grups, tots 
els productes prèviament comprats 
en una petita piràmide de cartró, 
demostrant, així, tots els coneixe-
ments que havíem repassat durant 
les dues activitats anteriors. 

Que bé que ens ho vam passar 
recordant la importància de seguir 
una bona dieta saludable!

Setmana de les Lletres. La set-
mana passada, a l’Acadèmia vam 
celebrar la Setmana de les Lletres. 
Alguns dels mestres de l’escola han 
vingut a les classes de 5è per lle-
gir-nos alguns dels capítols més di-

vertits de Don Quijote de la Manc-
ha.

Ha estat una experiència molt 
divertida i ens hem quedat amb 
ganes de continuar llegint-lo. Mol-
tes gràcies a tots els mestres que 
han col·laborat i ens han ajudat 
llegint-nos-en un trosset!

La mateixa setmana ens va vi-
sitar l’escriptora M. Carme Roca, 
autora del llibre Sis contes revol-
tats i, per finalitzar, es va realitzar 
l’entrega de premis del Concurs 
de Narració Breu als alumnes del 
cicle superior de primària. Els gua-
nyadors van ser: Júlia Cortés, Nú-
ria Garriga, Nil Massana i Farners 
Barrufet.

Durant la setmana del 18 
d’abril els alumnes de Secundària 
de l’Acadèmia Igualada hem ce-
lebrat la Setmana de les Lletres. 
Entre d’altres activitats, hem tingut 
el plaer de gaudir d’una xerrada 
amb diversos artistes, com l’actor 
Marc Martínez, un dels protagonis-
tes de la sèrie de TV3 “Nit i dia”, o 
l’actriu Mone Teruel. També ens ha 
visitat l’escriptor Miquel Arguim-
bau, amb qui vam poder compartir 
opinions i diferents punts de vis-
ta sobre el seu llibre Ai significa 
amor!, fent-nos una dedicatòria a 
cadascun dels nostres llibres. 

Per posar el punt i final a 
aquesta intensa setmana es van 
lliurar els premis del VII Concurs de 
Narració breu, amb la fantàstica 
actuació del trobador modern Emi-
liano Valdeolivas, encarregat de 
fer entrega dels premis als guanya-
dors, la Marta Martínez (1r ESOB) 
i el Víctor Recio (3r ESO). Ha estat 
una setmana molt emocionant!!!

L’Escola Mowgli celebra Sant 
Jordi amb un espectacular 
“Viu l’OlimpiaMowgli” a 
l’Estadi Atlètic 

IGUALADA

Sant Jordi sempre és una fes-
ta molt especial per a l’Escola 

Mowgli i enguany hem fet actes 
des del dijous a la tarda. El pri-
mer va ser el lliurement de la 2a 
edició dels Premis Escola Mowgli, 
que organitza la Fundació Escola 
Mowgli en col·laboració amb la 
Fundació Pere Puig Quintana i que 
premia els millors dibuixos i textos 
narratius de l’escola. Aquest any 
la categoria de dibuix --de P4 a 
2n de Primària-- s’ha fet per pare-
lles i sota la temàtica “La mascota 
d’OlimpiaMowgli”, mentre que en 
la categoria de narració --de 3r a 
6è de primària-- els textos havien 
d’estar relacionats amb les Olim-
píades i l’esport. Durant l’acte ens 
van acompanyar l’Anna Marsal i 
l’Elisabet Serra, que aquest Sant 
Jordi presentaven el seu llibre 
Quin cacau! Desordre i altres histò-
ries. Tots els guanyadors van reco-
llir els premis amb molta il·lusió.

Divendres al matí els prota-
gonistes van ser els llibres i la lle-
genda de Sant Jordi. Durant una 
bona estona tota l’escola --mestres 
i alumnes-- vam compartir lectu-
res. Després els Rikkis, 1r de primà-
ria, van representar la llegenda de 
Sant Jordi davant dels altres alum-
nes. Va ser tot un èxit.

I el plat fort va ser la festa de 
diumenge amb les famílies. Sota el 
títol “Viu l’OlimpiaMowgli”, tota 

l’escola ens vam reunir a l’Estadi 
Atlètic per viure una Cerimònia 
Olímpica amb els nens i nenes com 
a protagonistes. Després d’una 
solemne desfilada --on cada curs 
portava la seva bandera--, vam 
conèixer la mascota, “el Panet de 
la Senyora Maria”. El disseny de 
la mascota era un capgròs creat 
per dues alumnes i que simbolit-
zava un menjar típic de l’escola 
que es va inventar fa més de 40 
anys la llavors cuinera Senyora Ma-
ria. Un dels moments més emotius 
va ser quan la senyora Maria va 
fer acte de presència --ja amb més 
de 90 anys-- i va rebre el calorós 
aplaudiment de tot el públic. Tot 
seguit van començar els especta-
cles. Organitzats per continents 
vam poder veure representats ele-
ments significatius de cada un dels 
continents: el mar, els peixos, els 
pescadors d’Europa; les diverses 
cultures i ètnies d’Amèrica; una 
classe de tai-txi i els dracs d’Àsia; 
els animals més rellevants d’Oce-
ania i la interpretació d’una haka 
típica neozelandesa, i finalment 
les danses amb tambors, màscares 
i animals d’Àfrica. Per acabar es va 
fer una performance en què tots 
els alumnes van composar les 5 
anelles olímpiques que moments 
després van acomiadar la flama 
olímpica, que a hores d’ara ja és 
camí de Rio de Janeiro. 

Excursió de l’AMPA de 
l’escola Marta Mata als 
Molins de la Font Trobada

Dissabte passat, al matí, l’AM-
PA de l’escola Marta Mata, de 

Vilanova del Camí, va organitzar 
una excursió als Molins de la Font 
Trobada.

Després d’una caminada molt 
amena ens van rebre amb un es-
pectacular esmorzar per a petits 
i grans. Amb la panxa plena, ini-
ciàrem un taller d’elaboració de 
pa i, mentre la massa fermentava, 
la senyora Beneta ens va realit-

zar una visita guiada pels molins 
fariners. Després de l’explicació, 
els infants finalitzaren el pro-
cés d’elaboració del pa tot do-
nant-li forma i duent-lo al forn. 
Aquesta sortida ens va servir per 
conèixer-nos una mica més entre 
les famílies de l’escola.

Moltes gràcies a tots els par-
ticipants per acompanyar-nos en 
aquesta activitat.

AMPA escola Marta Mata

Visita de la il·lustradora Bernadette Cuxart 
a La Cadireta 
EL BRUC

El dijous dia 21 d’abril vam rebre 
la visita de la il·lustradora Ber-

nadette Cuxart. Aquesta activitat 
formà part del projecte de moti-
vació lectora municipal: “La lletra 
Bruquetana”.

En els dies previs a la visita vam 
conèixer els seus dibuixos, vam 
veure i escoltar els seus contes i 
vam pintar els seus personatges. 
Els contes que més ens van agradar 
van ser “Parrac, el fill del drac” i 
“La llegenda de St. Jordi”. 

El dia de la visita la Bernadette 
ens va dibuixar un drac de St. Jordi 
en un mural fantàstic que entre 
tots vam pintar i, per acabar, es va 
acomiadar de nosaltres fent-nos 
una dedicatòria molt especial al 
llibre dels il·lustradors que tenim 
al centre. 

Moltes gràcies a la Biblioteca 
del Bruc per gestionar la visita i a 
la Bernadette per aquesta estona 
tan agradable.

Escola Bressol Municipal La 
Cadireta
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Notícies escolars de l’Escola 
Pia d’Igualada

IGUALADA
Audició d’ukelele
Els esquirols i els koales hem gaudit d’una audició molt especial.
La Susanna, mare de la Clàudia i la Martina Busquets, ens ha portat 

el seu ukelele i ens ha cantat i tocat un repertori modern i molt atractiu.
Hem pogut escoltar la bonica melodia d’aquest instrument i la dolça 

veu de la Susanna, i també hem pogut tocar nosaltres l’ukelele. Ens ha 
agradat moltíssim! Moltes gràcies.

Observem un cotxe en directe
La classe dels Esquirols estem treballant el projecte dels transports 

terrestres: el cotxe, el camió, el tren, la bicicleta, etc. i per aquest motiu el 
pare del Jaume Queraltó ens va visitar i vam poder veure de ben a prop 
com era un cotxe. Vam aprendre que tenia un canvi de marxes, uns pe-
dals, uns intermitents, un fre de mà, miralls retrovisors, entre altres coses, 
i vam poder observar com era un motor, que ens va fer molta gràcia.

Va ser molt interessant poder-ho veure de ben a prop i poder tocar 
les coses.

Agraïm la col·laboració del Jaume, ja que sense ell no hagués estat 
possible. Moltes gràcies.

Guanyadors al IV Dictat en català
El dissabte 16 d’abril es va celebrar la quarta edició del Dictat en Ca-

talà a Igualada.
Enguany, dos dels tres alumnes que vam animar a participar-hi es van 

endur premi. Són la Maria Valls, que va quedar en 3r lloc, i en Juanes Lla-
nos, que va quedar 2n.

Enhorabona a tots dos i us animem a seguir jugant amb la nostra 
llengua!

Anna Torras i Roc Margalef pugen al podi del cros d’Òdena
Al 1r Cros Comarcal que es va celebrar a Òdena hi va participar una 

bona representació d’alumnes de l’escola, entre els quals cal destacar 
Anna Torras, d’ESO (categoria Infantil) i Roc Margalef de P3, que van 
aconseguir el primer i segon lloc, respectivament, en les seves categories.

Enhorabona a ells i a tots els altres participants.

Activitats recents a l’Escola Monalco
IGUALADA

Xerrades diverses
Una conferenciant de la Kaser-

na va fer una xerrada sobre l’em-
patia, tema que ja havíem treba-
llat a classe, relacionat amb el cen-
tre d’interès d’aquest curs, que són 
les emocions. Ha sigut interessant 
fer aquest treball de creixement 
personal per conèixer-nos millor, a 
nosaltres mateixos i als altres.

Seguint amb el projecte de co-
educació a l’escola, la Mercè, mem-
bre del servei d’assistència a la víc-
tima dels Mossos d’Esquadra, ha 
visitat els alumnes de 4t d’ESO per 
parlar de la violència masclista.

Els alumnes han participat ac-
tivament al llarg de la xerrada, 
preguntant dubtes i reflexionant 
sobre tots els temes que la Mercè 
ha exposat, entre ells la diferència 
entre violència domèstica i mas-
clista, el maltractament psicològic 
i físic, etc.

Els divendres 11 i 18 de març, 
els alumnes de 2n d’ESO van assis-
tir a una xerrada informativa sobre 
la seguretat a Internet, impartida 
pels Mossos d’Esquadra. Es va par-
lar de l’ús que fan els joves de les 
xarxes socials, dels perills que po-
den comportar certes pràctiques, 
com el de penjar segons quines 
fotografies, dels drets d’imatge, 
etc. L’objectiu era conscienciar-los 
que les xarxes socials són una bona 
eina si se’n fa un ús correcte, però 
també poden provocar molts pro-
blemes de relació, de convivència 
o, fins i tot, de tipus penal, si no 
els utilitzem amb seny. Va ser una 
xerrada molt amena i interessant. 

Sortides
Els alumnes de 5è de Primària 

hem anat a visitar el Taller Àuria 
per veure una cooperativa. Ens 
han rebut molt bé, ens han expli-
cat com funciona i hem visitat els 
seus tallers. Ha sigut una bona ex-
periència.

Hem anat de colònies a La 
Granja, a Santa Maria de Palau-
tordera. Totes les activitats les hem 
fet en llengua anglesa. Els moni-
tors ens han felicitat pel nostre 
grau d’implicació!

Activitats esportives
El divendres 18 de març, els 

alumnes de 1r d’ESO van assistir 
a la jornada de promoció espor-
tiva d’atletisme a l’estadi atlètic, 
on van realitzar diverses proves: 
80 m llisos, 1000 m llisos, salt de 
llargada, salt d’alçada i llançament 
de pes. Ens ho hem passat molt bé 
fent una mica d’esport.

Un nombrós grup de pares, 
alumnes i monitors de l’escola van 

assistir al partit de bàsquet entre 
el FC Barcelona i l’UCAM Múrcia. 
Abans de començar el partit el 
grup d’alumnes va fer-se una fo-
tografia amb els jugadors del Bar-
ça, a peu de pista. El resultat final 
va ser de victòria per al Barça (77-
71), en un partit molt emocionant 
i en què tots hem pogut gaudir 
d’aquest gran espectacle. Agraïm 
a l’escola, al Sr. Vicente que ens va 
acompanyar, al Coordinador d’es-
ports, Jaume Vidal, i a tot el seu 
equip de monitors/es la seva impli-
cació perquè tot sortís bé.

Activitats a l’escola Joan Maragall de 
Vilanova del Camí

Visita dels Diables de Vilanova
El dia 12 d’abril, els alumnes de 

3r, 4t i 5è de primària vàrem poder 
gaudir d’una visita molt explosiva.

El grup de diables local, ano-
menat “Els Cabrons de Vilanova”, 
va fer una explicació sobre aquests 
tipus de formacions. Ens vam as-
sabentar de tota mena de curio-
sitats com: els membres que hi ha 
en una colla de diables, d’on ve 
aquesta tradició, quins ornaments 
duen els seus components, etc. 

I finalment, el moment més 
esperat: una demostració amb 
pirotècnia i percussió!!! Després 
de l’actuació, els més atrevits van 
poder posar-se les màscares i tocar 
els tambors.

Varem gaudir-ne molt! Moltes 
gràcies per la visita-

Visita al Parc Fluvial de Vila-
nova

Els dies 11 i 13 d’abril, els 
alumnes de 5è vam realitzar una 

sortida al Parc Fluvial de Vilano-
va. Aquesta visita fou la cloenda 
del treball realitzat a l’aula sobre 
la conservació i la cura del medi 
ambient.

Durant el trajecte els alum-
nes vam observar arbres com el 
pollancre, l’om, el pi pinyer, el pi 
blanc, etc. També vam poder veure 
animals com el tudó, la tortuga, 
l´ànec collverd, etc. Alguns d’ells 
els observàrem amb el telescopi.

Aquesta visita no només va 
servir perquè els alumnes cone-
guin millor la fauna i la flora que 
els envolta, sinó que també va aju-
dar-los a valorar la importància de 
respectar i tenir cura del nostre 
entorn.
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L’escola Marquès de la Pobla reviu l’art del 
passat i del present
CAPELLADES

Dins el projecte temàtic dedicat 
a l’Art, que durant aquest curs 

acadèmic té lloc a l’escola pública 
de Capellades, i com a culminació 
de la Fira d’Art que va tenir lloc el 
mes passat, amb la participació de 
diversos artistes capelladins que 
van crear en viu davant dels ulls 
admirats de l’alumnat, la setma-
na passada --tot coincidint amb la 
celebració de Sant Jordi-- van tenir 
lloc en aquest centre educatiu dues 
accions més. 

D’una banda, l’elaboració d’un 
mural de colors al pati amb la par-
ticipació de tot l’alumnat i sota 
les directrius de les artistes locals 
Lourdes Busquets i Gemma Maka 
i, d’altra banda, la inauguració 
d’una exposició d’art a la històrica 
sala de les columnes de l’escola 
amb dos eixos. El de la mostra de 
les obres que els artistes Joan Cal-
veras, Ton Argelich, Jordi López, 
Gemma Maka, Lourdes Busquets, 
Joan Romaguera, Mercè Fernán-
dez, Miquel Giménez, Francesc 
Aloy, Ton Campoy, Pili López, Toni 
Miquel, Anna Maria Sánchez, Ma-
ria Carme Galofré, José Salatino, 

Josefa Gutiérrez, Assumpta Soler i 
Lídia Guardia van crear el passat 16 
de març al pati de l’escola en l’àm-
bit de la Fira d’Art, i d’altra banda, 
una mostra homenatge dels pin-
tors ja finats que des dels anys 40 
van exposar en aquella mateixa 
sala. Així, i a banda de les obres 
representatives de Josep Costa So-
lé, Miquel Aloy, Maties Mayans, 
Francesc Piñol, Amadeu Freixas, Jo-
an Campoy Romero, Josep Mayans 
i Jordi Pons --aquest darrer finat 
recentment--, també es van po-
der veure diverses fotografies de la 

inauguració de les antigues exposi-
cions a l’escola, que durant la post-
guerra van ser un autèntic esde-
veniment per al poble. La mostra, 
per la qual va passar tot l’alum-
nat de l’escola i que es va obrir als 
pares i mares dijous i divendres 
passat, va tenir tant èxit que es va 
haver de prorrogar dos dies més i 
durant el cap de setmana van ser 
molts els capelladins i capelladines 
que no se la van voler perdre. 

Escola Marquès de la Pobla de 
Capellades

Sant Jordi a l’escola Pompeu Fabra
VILANOVA DEL CAMÍ

La darrera setmana vam celebrar 
a l’escola la festivitat de Sant 

Jordi amb un taller de ceràmica i 
l’Instagram de Sant Jordi.

Al llarg de la setmana, en torns 
per grups-classe, l’alumnat va cons-
truir el seu drac amb fang a partir 
d’un bol, en una primera sessió, i el 
van pintar i esmaltar per deixar-ho 
a punt de coure, en una segona 
sessió. Les ceramistes que van venir 
a l’escola van ser les encarregades 
de coure els 400 dracs de Sant Jor-
di. Posteriorment, cada alumne va 
emportar-se cap a casa el seu drac 
de ceràmica amb una targeta iden-
tificativa del taller i l’escola.

A més, en aquesta ocasió, les 
famílies també van poder parti-
cipar a l’Instagram de Sant Jordi. 
Cada família tenia, en paper, el 
format d’una captura de pantalla 
de mòbil de l’aplicació Instagram. 
Allà hi podien enganxar una foto-
grafia on aparegués l’alumne i/o 
la família, i que fos representativa 
de Sant Jordi. Després, es van ex-
posar a l’escola i van poder marcar 

“m’agrada” a les dues fotografies 
que més ens agradaven fent servir 
uns gomets en forma de cor ver-
mell.

Cal destacar l’elevada partici-
pació de les famílies i la cura en el 
treball realitzat. Més de 200 foto-
grafies d’Instagram han lluït tota 
la setmana al vestíbul de l’escola.

En motiu de Sant Jordi, l’esco-
la ha obsequiat cada grup-classe 
amb uns llibres per a la seva bibli-
oteca d’aula. També s’ha decidit 
obsequiar quatre de les fotografies 

d’Instagram: a la més votada (per 
aconseguir més cors vermells), a la 
més coeducativa (per incloure un 
hashtag on demostri la igualtat 
entre nenes/nens: #sisantjordino-
arribalaprincesasespavila), a la més 
emotiva (un alumne llegint amb el 
seu avi #cuentocontigo) i a la més 
representativa de Sant Jordi (una 
on apareix tota la família i tots els 
elements de la festivitat).

Moltíssimes gràcies a totes les 
famílies per la gran participació!!!

Pioners en nanociència a 
l’Anoia!

IGUALADA-CAPELLADES

Alumnes dels instituts Joan 
Mercader i Molí de la Vila pre-

senten el seu primer projecte de 
nanociència al CCCB

El dimecres 6 d’abril, els alum-
nes de 4t d’ESO de la branca cien-
tífica dels instituts Joan Mercader 
(Igualada) i Molí de la Vila (Cape-
llades) van participar en la jornada 
de cloenda del 1r festival de nano-
ciencia, organitzat conjuntament 
per la Universitat de Barcelona 
(UB), la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), el Centre de Cul-
tura Comtemporània de Barcelona 
(CCCB) i el centre de recursos de la 
Generalitat CESIRE-CEDEC. 

A la jornada, emmarcada en 
el projecte NanoEduca i realitza-
da al CCCB, hi van participar una 
dotzena d’instituts més d’arreu de 
Catalunya. Es tracta d’un projecte 
innovador desenvolupat per pri-
mera vegada als centres d’ense-
nyament, consistent en una intro-
ducció al món de la nanociencia i 
la nanotecnologia, en la realització 
d’unes pràctiques, amb una male-

ta de materials proporcionada pel 
CESIRE i en una reflexió ètica que 
comportava la visita a l’exposició 
“+Humans” del CCCB . 

Cada institut va presentar i 
defensar un pòster científic que 
resumia els continguts apresos du-
rant el projecte i les investigacions 
fetes. L’acte s’acabà amb l’actuació 
del grup Big-Van, tot barrejant hu-
mor amb ciència, i el lliurament 
de premis a cada un dels pòsters 
guanyadors dels 3 itineraris orga-
nitzats: bionanotecnologia, nano-
ciència i nanomaterials.

L’experiència va ser molt enri-
quidora, engrescant molts alumnes 
a seguir els passos correctes per 
arribar a ser un excel·lent científic, 
als professors a seguir incloent la 
“nano” en les seves matèries i als 
organitzadors a seguir involucrant, 
en cursos vinents, a molts més ins-
tituts de secundària.

Mercè Cartañà, Dp. Ciències 
INS Joan Mercader

Sílvia Escura, Dp. Ciències INS 
Molí de la vila

Festa de Sant Jordi a les Escoles de l’Ateneu
IGUALADA

Com és tradició, les Escoles de 
l’Ateneu hem celebrat la festa 

de Sant Jordi i durant la setmana 
hem fet diverses activitats a l’en-
torn de la lectura.

«Llibre sota el braç»: Tota la 
comunitat educativa hem portat el 
nostre llibre de lectura i hem pas-
sat una bona estona llegint plegats 
a l’espai de l’escola que ens venia 
més de gust.

També hem pogut gaudir de 
les lectures que les famílies, pares, 
germans i avis, han preparat per a 
nosaltres.

Dins del projecte de Padrins de 
lectura, els fillols han ofert un ro-
dolí i dibuix per als seus padrins i 
s’han exposat a l’entrada de l’es-
cola.

Els alumnes de Cicle Superior 
han explicat contes als seus com-
panys més petits i a la tarda els 

alumnes de Cicle Mitjà han repre-
sentat la llegenda de Sant Jordi. Els 
nens i nenes de tercer també ens 
han ofert el galop d’entrada i han 
ballat la sardana “Hi ha una clau 
i la tens tu”, de Daniel Gasulla. Fi-

nalment s’ha llegit el veredicte del 
6è Certamen Literari i 5è Concurs 
de Dibuix que organitza l’AMPA. 
Grans i petits també han pogut en-
dur-se a casa un simpàtic drac, un 
cavaller ben lluent o una rosa.

40è aniversari escola Pare 
Ramon Castelltort i Miralda 
Entrevista a Carles Balcells

IGUALADA

En motiu del 40è aniversari que 
aquest any celebrem a l’escola 

Pare Ramon Castelltort i Miralda 
, un grup d’alumnes de 5è de Pri-
mària van realitzar una entrevista 
a Carles Balcells Castelltort, nebot 
del Pare Castelltort.

La durada va ser de 60 minuts, 
que van transcórrer ràpidament 
per a tots. Per una banda, els 
alumnes preguntaven, de forma 
ordenada i amb molt interès, les 
preguntes que prèviament havien 
preparat amb ganes i molta cura, 
i també amb la il·lusió per fer-ho 
bé. Per altra banda, el Sr. Balcells 
es va mostrar en tot moment col-

laborador amb cadascun de nosal-
tres, contestant pacientment totes 
les preguntes de forma extensa 
i amb força anècdotes divertides 
que van afavorir mantenir l’aten-
ció de tots nosaltres durant tota 
l’activitat.

Al finalitzar ens va regalar uns 
llibres escrits per ell, ja que tam-
bé és escriptor. Ara cadascun dels 
alumnes tenen un punt de llibre 
amb la seva signatura.

Donem les gràcies al Sr. Balcells 
i us invitem a veure el resultat de 
l’entrevista a la web de l’escola.

Alumnes de 5è 
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COSES PETITES Jordi Dalmau

LA ROTONDA Enric Senserrich i Vives

DIJOUS D'ESTRAPERLO Evarist Sensada

COMENTARIS LLIURES Jaume Ribera

L’enveja que ens tenim
Tot el mal que diu de tu és d’en-

veja. Aquesta és una de les fra-
ses d’exemple que afegeix el dic-
cionari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans a l’hora d’explicar el significat 
d’aquesta mena d’epidèmia mun-
dial que no para de rebrotar en 
les diferents generacions. I quan 
la defineix concreta que es trac-
ta d’un sentiment, especialment 
d’odi, respecte de qui posseeix 
una cosa que els altres, els mer-
dosos envejosos, no tenen però 
voldrien tenir. És a dir, que hi ha 
persones amb tan poques emo-
cions i poca feina a la vida que 
malparlen, calumnien i escampen 
mentides envers altres només per-
què no suporten no ser com ells, la 
qual cosa és del tot menys lògica. 
El cuc voldria ser papallona i com 
que només és un cuc destrossa les 
ales de colors de l’altra. El diccio-
nari també parla del desig de tenir 
allò que l’altre posseeix. Un pagès 
enveja el fruiterar esplendorós 
d’un altre pagès i es mor d’enveja. 
I en lloc d’afegir-se a l’altre, de fer-
hi amistat i de conèixer els secrets 
que expliquen els rebrots tan suco-
sos de l’arbre del veí, de nit s’acos-
ta a l’arbre aliè i escampa per les 

fulles un polsim que en un parell 
de dies panseix i mata l’arbre. I 
aleshores tenim tres morts. El frui-
ter, l’envejós (que es mor d’enveja) 
i l’amistat, que els podria fer plan-
tar plegats noves criatures vegetals 
de la natura. L’enveja mata. No 
sempre, però mata. Perquè hi ha 
mares i pares que també poden 
tenir enveja dels fills dels altres. 
Una enveja sana, d’aquelles que 
no escampen verins mortífers. 

Sigui com sigui, no l’entendré 
mai, l’enveja. Ni té cap sentit ni 
porta enlloc. Si un ceramista té un 
amic ceramista que guanya premis 
de ceràmica, ¿no és més sa que 
s’alegri dels premis de l’altre? Què 
en traurà de fer-li la vida impossi-
ble només perquè ell no rep cap 
premi? Tant costa alegrar-se de 
com els va als altres? Fer-los un 
copet a l’esquena i dir-los: “bé noi 
bé, tens una passió que t’emociona 
i que et somriu i jo m’afegeixo a 
la teva emoció i al teu somriure”. 
Perquè a la vida, que són quatre 
dies mal comptats, és molt millor 
sumar de cara que no pas restar 
per l’esquena amb una punyala-
da. Que se’n vagi a pastar fang la 
maleïda enveja!

D’eleccions
En les passades eleccions del 

20D va ser claríssim el creixe-
ment d’una esquerra extrema, 
com a protesta pels darrers qua-
tre anys de majoria absoluta del 
Partit Popular, presidit pel superb 
senyor Rajoy, que, malgrat quedar 
reduït a un insuficient 28,7 %, 123 
diputats (5 de Catalunya) i prèvi-
ament minat pels milions de vots 
perduts en relació a les eleccions 
anteriors, avui segueix inamovible 
amb el seu intent de formar un 
govern presidit per ell. Sense tenir 
en compte que: l’únic partir afí, 
més o menys a la seva ideologia, 
Ciutadans, va ser també víctima 
del seu menysteniment, i a més 
els seus minses 40 diputats no l’hi 
resolen res. I el partir que numè-
ricament seria útil al PP, el PSOE, 
amb els seus 90 diputats, per ser 
un partir d’esquerres, mai va voler 
tenir-hi cap connivència durant la 
passada legislatura. Està vist que 
el Sr. Rajoy ha oblidat el refrany tal 
faràs, tal trobaràs, que fonamenta 
el rotund NO del PSOE a Rajoy. 

Del PSOE, amb el 22%, els 
seus 90 diputats (8 de Catalunya) 
només són útils ajuntant-los amb 
el Partit Popular, enemic relatiu 
perquè les seves combinacions 
dels ara tu i després jo han sigut 
permanents des de la transició de 
l’any 1978. El seu dilema era difícil, 
i va decidir pactar amb l’emmasca-
rada dreta de Ciutadans, que no 
li ha servit de res, al revés, només 
per indisposar-lo amb la seva prò-
pia ideologia esquerrana, majori-
tària avui. Així i tot cal veure si la 

solitària negativa del NO a Rajoy 
seguirà en peu en la segona volta 
electoral. Una incògnita... Tindrem 
sorpreses? Cal recordar les últimes 
intervencions de l’incombustible 
Sr. González, que advoca per la 
Gran Coalició amb el Partit Popu-
lar. 

Ciutadans, amb el 13,9 % i 40 
diputats (5 de Catalunya), ja vell 
partit a casa nostra, segueix sense 
ser decisiu a Catalunya ni a Espa-
nya. Avui compromès en un pacte 
amb el partit majoritari d’esquer-
ra, caldrà veure la reacció dels seus 
votants castellans, i quina conse-
qüència tindrà en les possibles pro-
peres eleccions. 

Podem, amb el 20’7% i 69 di-
putats (12 de Catalunya) ha sigut 
la novetat en el panorama polític 
nacional, i els ciutadans desenga-
nyats d’aquell 15M podrien aug-
mentar. Però té greus problemes 
interns en la unió del partit. 

Falten poques hores per saber 
si salta la sorpresa d’un possible 
acord d’un bloc nacional de les es-
querres (avui 25 d’abril), però en 
unes noves eleccions crec que po-
ca diferència percentual hi haurà. 
Tots els partits hauran d’esborrar 
les seves ratlles vermelles, renun-
ciant als dogmes propis, i cal re-
cordar els dos mesos i els molts 
milions malgastats que ja han oca-
sionat.

I dels partits catalans, què? Si 
ni units tots 47 diputats a la una, 
que no hi anem, poca cosa som a 
Madrid. Fins quan?

Els símbols

Catalunya és una nació plena de 
simbologies històriques, mili-

tars, folklòriques i populars, geo-
gràfiques, gastronòmiques i reli-
gioses...

Aquests dies en tenim d’exem-
ple algunes de molts potents i re-
presentatives com, Sant Jordi per 
ell mateix, però amb la Rosa i el 
Llibre, la Verge de Montserrat amb 
la nostra Muntanya. A la comarca i 
a Igualada hem viscut intensament 
cada un d’ells. 

Els Moixiganguers d’Igualada 
han commemorat el seu 21è ani-
versari, aconseguint una de les se-
ves fites, fent  la torre de vuit amb 
folre perfecta, a més a més d’un 
excel·lent quatre de vuit, etc. Tot 

un símbol d’equilibri i força, exem-
ple a seguir com a ciutat i país. 
Enhorabona.

També hem tingut la simbolo-
gia de que tenim un “drac” que 
ens ataca i com sempre ve del go-
vern de l’Estat... el President Puig-
demont ho ha remarcat, també 
algun altre personatge i que per 
desgràcia cada vegada és més gran 
i amb més caps i a sota l’ala hi por-
ta la Constitució ben agafada i el 
foc surt, no sols de la boca, sinó 
d’aquest llibre “sagrat” per algu-
nes persones fanàtiques i cregudes 
de l’única veritat, la seva.

Catalunya, quasi sempre ha ha-
gut de defensar-se dels atacs pro-
vinents d’arreu, però actualment 

tenim una constant que ve d’un 
PP a les últimes... o no, però que 
sembla que de l’únic que es preo-
cupa és de la “unidad de España”, 
en lloc de preocupar-se de millorar 
l’economia per tal de poder man-
tenir el benestar  de les persones, 
de totes, també dels catalans, o 
dels que hi viuen. Cada setmana 
ens ataca o ens vol retallar alguna 
cosa i l’única forma de poder tirar 
endavant, és que puguem gover-
nar-nos i decidir nosaltres el com 
administrem els nostres diners, la 
cultura, la llengua, els costums, 
etc., però no hi ha manera. Ens 
cal paciència, però sobre tot anar 
junts amb el mateix objectiu, no 
perdem el temps discutint entre 
nosaltres, quan tinguem la lliber-
tat total ja decidirem com fem les 
normes, però ara la fita és allibe-
rar-nos, i Sant Jordi no és present 
en aquesta lluita contra el drac es-
panyolista... només hi som nosal-
tres tot sols.

Poca cosa puc dir-vos, si bus-
queu a Internet hi trobareu tota 
la simbologia catalana, n’hi ha per 
tots els temes de la nostra història. 
No us escric gaires paraules doncs 
prefereixo afegir-hi unes imatges 
dels símbols d’aquest dies. Do-
nem-hi valor.

Manteniment del parc del Garcia 
Fossas
Una lectora ens ha demanat que 

parlem del manteniment d’un 
dels parcs més bonics i grans que 
tenim a la nostra ciutat. Ens ha fet 
adonar de l’estat que presenten els 
elements de fusta, ja que els nens 
i nenes es produeixen ferides amb 
les estelles. Sembla que des que es 
va inaugurar no s’ha tingut cura ni 
de polir-los ni de pintar-los i el fet 
de trobar-se a la intempèrie i l’ús continuat han provocat que la fusta es 
malmeti. També hi ha claus que surten i els petits s’hi enganxen els pan-
talons i es fan mal. Sembla que alguns pares han hagut de portar alguns 
nois i noies a urgències amb petites ferides. Es podria fer una repassada 
d’aquests elements tant utilitzats pels infants?

Brutícia dels coloms als 
balcons del passeig de les 
Cabres
Fa un temps es va col·locar en aquest lloc proper a la plaça de la Creu 

aquest artefacte que serveix per a reduir el nombre de coloms a la 
nostra ciutat. Alguns veïns es queixen que des de la seva col·locació els 
seus balcons, que es troben molt propers, queden plens de la brutícia dels 
coloms que s’acosten a l’artefacte. No hi ha cap queixa al control de la 
població de coloms, sinó que l’aparell potser s’hauria de situar en un altre 
espai, o almenys desplaçar-lo de tant en tant a d’altres llocs de la ciutat. 

Mal estat d’alguns parcs de Montbui
Un veí del barri de Sant Maure, a 

Santa Margarida de Montbui, ens 
ha fet arribar la fotografia que repro-
duïm, ja que es queixa de la conser-
vació dels parcs d’aquella població. El 
que veieu es troba darrere mateix de 
l’Ajuntament i l’escala interior és del 
tot impracticable perquè fa molt temps 
que ningú neteja les males herbes que 
han crescut amb les darreres pluges. 
També diu que per aquest motiu hi ha 
moltes bestioles que molesten els nens i 
nenes que hi juguen. Podria fer-s’hi una 
retallada general? De passada ho nete-
jaríem de la porqueria que hi ha enmig 
de les males herbes. 

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

www.latossa.com
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Entre el sí i el no
Des de que una gran majoria 

de catalans es van declarar par-
tidaris de la seva independència, 
una sèrie de ben intencionats (?) 
polítics, mig catalans mig caste-
llans, es permeten el luxe de de-
batre sobre l’avenir de Catalunya, 
creant una atmosfera quasi irres-
pirable d’imbecilitat i mala fe. Que 
si no té avenir, que si sense la resta 
d’Espanya no podria viure, que si... 
I una sèrie de propòsits més elo-
qüents els uns que els altres. 

Que sols no podríem viure? Ve-
gem-ho. Qui s’emporta els benefi-
cis que genera el port? I els de la 
xarxa ferroviària, els de les auto-
pistes, els de l’aeroport, els del poc 
d’indústria que ens queda, qui? 
Doncs Madrid, i tenen les penques 
de dir que sols no podríem viu-
re i que el català és una llengua 
minoritària, o més aviat un dia-
lecte? Anem a pams: el Diccionari 
de la Llengua Catalana que tinc 
davant els ulls es compon de 1839 
pàgines, 55.000 entrades, 13.000 
frases fetes, 117.000 definicions... 
Llavors, senyors, “je sais tout”. Si la 
nostra llengua la trobeu deficità-
ria torneu a l’escola, encara teniu 
molt per aprendre.

A la nostra Catalunya indepen-
dent, o no, l’idioma oficial ha de 
ser el català, és indiscutible. I si 
aquests senyors que foten tanta 
comèdia i als quals Catalunya els 
permet guanyar-se la vida sense 
posar-hi obstacles no s’hi trobessin 
bé, sempre els quedaria una solu-
ció: tornar allà d’on han vingut.

Marcel Ferrer, Igualada

L’Hospital Comarcal, 
tot un privilegi

La setmana passada em van 
sotmetre a una intervenció quirúr-
gica, i en tot el procés vaig poder 
constatar l’excel·lent qualitat mè-
dica i humana de metges, inferme-
res i auxiliars, a més de gaudir de 
les atencions rebudes i de les ins-
tal·lacions del centre. Impecables.

Vull transmetre el meu agraï-
ment als qui varen fer-ho possible 
i també al qui fan possible que 
l’Hospital Comarcal sigui el “refu-
gi” en els moments difícils, quan la 
salut es posa en dubte.

Amb l’Hospital d’Igualada, els 
igualadins i els anoiencs som uns 
privilegiats.

Josefina Rodríguez, 
vda. de Pere Puig

Quin país!
... i ell, l’home ple de glamur, 

l’Aznar, ens deia solemnement, 
mentre es retocava el pentinat: “El 
mejor ministro de Economía que 
ha tenido España es, sin duda al-
guna, Rodrigo Rato”. Clavat, més 
exacte impossible!

És increïble la quantitat d’esta-
fadors oportunistes que han sortit 
i que encara surten en aquest país 
de pandereta profunda. No sé, ni 
ho pretenc, si València és la que 
s’emporta l’estrella d’or, la campi-
ona. Aquí tampoc quedem curts.. i 
allà tampoc, i..

Penosament, cada dia o dia a 
dia surten nous personatges que 

d’una o altra manera fan el seu 
matusser negoci de guanyar diners 
sigui com sigui i a costa de qui si-
gui. 

Penosament han sortit, surten 
i sortiran més individus que s’han 
fet rics per nassos i per falta to-
tal d’escrúpols, i han guanyar el 
suficient per viure cinc vides. Per 
una o altra cosa batlles, ministres, 
amics-amigues d’homes de nego-
cis, secretaris-secretàries, alcaldes-
ses espaviladíssimes, banquers, 
honorables i famílies, banquers i 
amics de banquers... En fi.

Ara diners fora, esportistes, la 
trista i humil mestressa de casa de 
la “real family”, homes de cultura, 
artistes, ministres, etc., etc. No tinc 
vocabulari suficient per posar-hi 
“tanto hijo de vecino”, per no dir 
una altra cosa menys fina. 

I per acabar ara surt amb nega-
tiu el bufet d’advocats que sembla-
va que ens tornava la confiança i 
mira per on tot és ni més ni menys 
que un negoci. Manos Limpias és 
això? Si pagues trec la pena. Tres 
milions i la princesa queda neta, 
i a més li donem la medalla per 
estar al país de “yo no sé”, “yo no 
recuerdo”... Això és un negoci de 
faves comptades. Acuso, acuso i 
acuso, tu pagues i retiro... Això pot 
ser? Sembla que sí, i no sols pot 
ser, sinó que és? Elis, elis....

Maria Teresa Mora i Sanahuja
Piera (Anoia )

El darrer adéu a 
la Pepita Rabell i 
Balcells
Has estat privilegiada
i per la teva gran fe,
el Sant Crist te n’és portada,
el jorn que va suar sang
--fou l’any mil cinc-cents noranta--
en el Roser d’Igualada.

Des d’aquella residència
--la teva darrera llar--
i a les portes de la mort
el teu pensament frisava
pels animalons i l’hort,
que amb amor sempre cuidares.

Les faves i els espinacs,
les patates i les bledes,
les gallines i els conills,
cols, bròquils, cebes i alls,
foren la teva il·lusió,
grans esforços i treballs.

El dimecres a la tarda,
el poble acudí a l’església,
per donar-te el darrer adéu,
Pepita Rabell Balcells.
I tocaven les campanes,
refilaven els ocells.

Tots els veïns l’han plorada,
al poble de Sant Martí,
perquè n’era d’estimada,
treballadora i honrada,
poca son de bon matí:
sempre serà recordada.

Que tinguis un bon repòs.

Antoni Miranda i Pallarès
Sant Martí de Tous

20-04-2016

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

Nou país, nous horaris
Catalunya es troba immersa en 

un context dinàmic i canviant. 
Tenim la voluntat de construir un 
país nou on les condicions de vida 
dels nostres ciutadans i ciutada-
nes siguin millors del què ho han 
estat sota l’Estat espanyol. Per tal 
d’aconseguir-ho s’aposta per can-
vis dins l’àmbit polític, econòmic i 
social. Dins d’aquest marc d’inno-
vacions constants, s’han alçat veus 
que reclamen la necessitat d’una 
reforma horària.

Catalunya té la voluntat d’es-
devenir un estat plenament euro-
peu, però els horaris que regeixen 
les nostres vides encara sonen a 
temps de dictadura. És ben cert 
que en l’imaginari col·lectiu dinar 
a quarts de tres i anar a dormir 
passades les dotze sembla que si-
gui quelcom històricament esta-
blert, però això no és cert. El seu 
origen rau en l’època franquista, 
quan per sobreviure en una dura 
postguerra els nostres avantpas-
sats i avantpassades van haver de 
treballar en més d’una ocupació o 
duplicar la seva jornada. En aquells 
anys arribaven a la una a casa i a 
les tres s’incorporaven a la segona 
ocupació.

El clima mediterrani sempre 
ha estat un argument recorrent 
per defensar aquests horaris, però 
quan s’usa no es tenen en comp-
te les greus conseqüències que es 
poden derivar de mantenir uns 
horaris com els nostres. Tenint en 

compte el nostre ritme biològic, les 
hores més productives de la ma-
joria de les persones són de nou 
a dotze. A la resta d’Europa a les 
nou trobem un 80% de la gent tre-
ballant. A l’Estat espanyol, per tro-
bar aquests percentatges, ens hem 
de moure fins a les onze. Queda 
clar que la pèrdua de capital humà 
en aquesta franja horària és de di-
mensions enormes. 

Una altra qüestió que s’hi re-
laciona és la conciliació horària. 
Els horaris actuals encadenen les 
nostres vides fent-nos esclaus de 
la nostra feina. A l’Estat espanyol 
es treballa 277 hores més que a 
Alemanya, però això no es tradu-
eix en uns índexs de productivitat 
més elevats, sinó tot el contrari. 
La manca de conciliació que patim 
té efectes perversos per a la socie-
tat. En primer lloc topem amb una 
natalitat baixíssima (1,2 fills per 
dona) que no arriba als índexs de 
substitució (2,1 fills per dona). Com 
ens podem plantejar tenir fills si no 
tenim temps per tenir-ne cura?

Un altre efecte negatiu es pot 
percebre en l’àmbit de la salut. 
L’Eestat espanyol és el país euro-
peu que té un índex de “dones 
estressades” més elevat. La manca 
de conciliació que patim, sumat a 
una societat masclista en què els 
rols de gènere encara són ben visi-
bles, sobrecarreguen les dones de 
feina i això es tradueix en l’empit-
jorament de la seva salut. Els més 

petits tampoc se n’escapen. L’Estat 
espanyol és un dels països euro-
peus que encapçala el rànquing de 
fracàs escolar. Això és degut a dos 
factors principals: la canalla no té 
amb qui fer els deures quan surten 
de l’escola i, a més a més, els nos-
tres horaris no els permeten dor-
mir les hores que necessitarien per 
descansar de manera adequada. 

Si apostem per acostar-nos a 
horaris europeus, flexibilitzant les 
jornades o fent-les intensives, per 
exemple, el nostre nivell de quali-
tat democràtica també se’n veurà 
beneficiat. Tenir més temps dis-
ponible també es tradueix en més 
associacionisme i més participació 
política.

Les evidències ens demostren 
clarament que el canvi d’horaris 
és una qüestió necessària per tal 
de contribuir al nostre benestar 
i, per tant, a la nostra qualitat de 
vida. Per fer-ho possible, però, ne-
cessitem que el debat impregni to-
ta la societat i tots els sectors que 
la componen. Tenim l’oportunitat 
d’aprofitar el moment polític actu-
al per fer realitat aquests objectius 
i fer dels nostres horaris una eina 
al nostre servei i no pas una càrre-
ga diària. 

Mònica Morros Serra
Politòloga i coordinadora de la 

secretaria Ciutadania i dones d’ERC 
Igualada

El Bruc: els mags de la participació i la 
transparència
Fer màgia, jocs de mans, vendre 

il·lusió... està molt bé quan es 
tracta que qualsevol de nosaltres 
anem a veure una actuació circen-
se, però quan es tracta de política 
municipal o local, no tot s’hi val.

L’actual equip de Govern de 
l’Ajuntament del Bruc, cal recor-
dar, format per ERC - Bruc Viu i 
EBET, portaven als seus programes 
electorals respectius, com a uns 
dels eixos principals, la participació 
i la transparència. 

Quan es fa campanya és molt 
fàcil omplir-se la boca de bones 
accions i objectius, i criticar altres 
grups municipals, i que a més s’han 
dedicat a fer veure que estaven 
mancats d’aquestes dues premis-
ses, però quan es tracta de portar a 
terme els seus compromisos electo-
rals, res de res.

Porten 9 mesos al govern i han 
fet jocs de mans quan plantegen 
un nou model de gestió de l’escola 

bressol. Ells diuen que per millorar 
i crear oportunitats; jo penso que 
estan posant en risc la continuïtat 
d’un servei que, si és deficitari, hau-
rà de tancar, i amb les mesures que 
han pres porten mal camí. Evident-
ment, no han fet cap procés de par-
ticipació per prendre la decisió.

Porten 9 mesos de govern i 
han fet màgia per aprovar un re-
glament d’utilització dels equipa-
ments i espais municipals amb la 
corresponent taxa per amagar les 
subvencions de depèn quines enti-
tats. Visca la transparència.

Amb aquestes dues mesures, a 
més, els bruquetans pagarem amb 
els nostres impostos serveis per a 
gent de fora, i que a més podran 
fer negoci, en detriment del co-
merç del Bruc, sense pagar res. Re-
flexioneu!

Porten 9 mesos de govern i han 
aprovat uns pressupostos sense cap 
procés participatiu. Excuses barates 

que no han tingut temps, sempre 
es podien prorrogar i fer-los parti-
cipatius... D’il·lusió a gran decep-
ció!

Porten 9 mesos i quan s’ha de-
manat informació, en compliment 
de la llei de transparència, han mi-
rat cap a un altre costat i s’han 
buscat mil excuses per no donar 
informació. 

Utilitzar el facebook en comp-
tes de la pàgina web oficial de 
l’Ajuntament del Bruc no és sufici-
ent, ni seriós al meu entendre. 

Governar vol dir prendre deci-
sions i no fer-ho veure. Governar 
fent màgia, jocs de mans i sense 
transparència ni participació no és 
seriós. Per això, quan volem veure 
màgia, jocs de mans... encara que 
només ho muntin un cop a l’any, 
a les Drassanes de Barcelona ja te-
nim el Circ Raluy.

Rafel Galvan
Veí de Montserrat Parc - El Bruc

Jordi Riba i Gabarró
(Regidor 1979-1987)

L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal 
expressen el seu dol
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al vestíbul del Teatre de l’Aurora d’Igualada, Maria Sentfores Salla 
presenta “Sabem com comença, però no com acaba…”, amb obres de 
totes les disciplines plàstiques i artístiques. Fins al mes de maig.
■ A la sala d’exposicions de l’EMA Gaspar Camps d’Igualada, “La Gè-
nesi de la Forma”, a càrrec dels alumnes de 2n de Gràfica Publicitària. 
Fins al 6 de maig. 
■ A l’espai d’arts i tallers Artèria d’Igualada, “Llunes i Nu”, amb dibui-
xos d’Anna Bussot i Teresa Seguí. Fins al 7 de maig. 
■ A la Biblioteca de Piera, “Moments”, treballs en porcellana argenti-
na d’Olga Miró Losa. Fins dissabte. 
■ A la Cafeteria Nicol’s, “Després de la tempesta”, pintures a l’oli i al 
tremp de Lorena Pérez.
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, “A l’abril, cada pa-
raula val per mil”. Ens descobrirà d’on vénen moltes paraules que 
utilitzem. Fins al 13 de maig.
■ Al Punt dels lectors, 3a planta de la Biblioteca Central d’Igualada, 
“Sensacions”, exposició de pintura d’Empar Aranda. Fins al 30 de 
maig
■ A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central d’Igualada, Conven-
ció de bruixes, basada en el llibre Les Bruixes de Roald Dahl, de qui 
aquest any se celebra el centenari, organitzada per les escoles de la 
comarca, el Centre de Recursos Pedagògics i les biblioteques de l’Ano-
ia. Fins al 6 de maig.
■ Al vestíbul del Teatre de l’Ateneu Igualadí, Amnistia Internacional 
presenta “Contra vent i marea”, sobre testimonis de persones refugia-
des. Fins al 6 de maig. 
■ A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, “Les 
pedres insòlites”, de Sandra Morera. Fins diumenge.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “La Granja Pla”. Ex-
posició i presentació del llibre que recorre la història d’aquest mític 
establiment. Fins al 8 de maig 
■ A la sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell, “Sigara Segar-
ra. Cruïlla entre Ibèria i Hispània”. Troballes arqueològiques als Prats de 
Rei de les cultures ibèrica, romana i tardoantiga. Fins al 3 de juliol. 
■ A l’Espai Cívic Centre (c/ Trinitat, 12, Igualada), “Menja bé, tu hi 
guanyes”, exposició interactiva de la Diputació de Barcelona. Fins al 
9 de maig.
■ A l’institut Montbui (c/ de la Mercè, 9), “El tabac al descobert”, ex-
posició itinerant de la Diputació de Barcelona. Fins al 10 de maig.

Montbui posa els riscos del 
tabac “al descobert” en una 
exposició

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Els joves de Santa Margarida de 
Montbui poden visitar, del 26 

d’abril al 10 de maig, l’exposició 
itinerant de la Diputació de Barce-
lona “El tabac al descobert”, que 
té com a objectiu la prevenció del 
tabaquisme.

L’exposició, que s’ha instal·lat 
a l’institut Montbui (c/ de la Mer-
cè, 9), va adreçada a nois i noies 
de primer cicle d’ESO, d’entre 12 
i 14 anys, edat en què molts n’ini-
cien el consum, i a aquells d’edats 
immediatament anteriors al mo-
ment de màxim risc. Dades recents 
informen que l’edat mitjana d’inici 
del consum de tabac és als 13,5 
anys.

El propòsit d’aquesta iniciati-
va és evitar, o si més no ajornar, 
l’experimentació amb el tabac. Es 
pretén generar actituds contràries 
al consum de tabac i refermar la 

posició dels joves que no hagin 
fumat mai.

La mostra consta de 10 pla-
fons de temàtiques diverses, que 
es complementen amb una guia 
de dinamització per al professional 
que acompanya els joves durant la 
visita. Aquesta guia proporciona 
contingut teòric que es pot apor-
tar als alumnes abans de la visita, 
informació addicional sobre les di-
ferents àrees temàtiques i suggeri-
ments per conduir un debat amb 
l’alumnat a partir de l’exposició.

Acabat el recorregut, els as-
sistents poden participar en el joc 
“I tu què en saps? Juga i desco-
breix-ho”, on hauran de decidir si 
l’enunciat que se’ls proposa és ve-
ritat o mentida. La mostra també 
disposa d’una pàgina web des d’on 
es pot descarregar material ela-
borat per ajudar a generar debat 
entre els alumnes.

Una vintena de bruixes fan de les seves 
a la Biblioteca per la gran “Convenció de 
bruixes”
IGUALADA

Una vintena de bruixes omplen 
aquests dies de conjurs i mali-

fetes la sala d’actes de la Bibliote-
ca Central d’Igualada. El motiu? 
Celebren la gran «Convenció de 
bruixes» anual, com les protago-
nistes del llibre Les bruixes, de 
Roald Dahl. S’hi estaran fins al 6 de 
maig, i després volaran cap a altres 
pobles de la comarca. 

Coincidint amb el centenari 
d’aquest autor, el Centre de Re-
cursos Pedagògics va proposar a 
les escoles de la comarca participar 
en aquesta original activitat, en 
la qual també es van implicar les 
biblioteques de l’Anoia. Les brui-
xes les han fet alumnes, pares i 
professors dels centres educatius 
de l’Anoia. Els centres participants 
són: d’Igualada, Escola Dolors Mar-
tí, Escola Garcia Fossas, Escola de 
l’Ateneu, Escola Mowgli i l’Institut 
Badia i Margarit; de Santa Mar-
garida de Montbui, Escola Garcia 
Lorca i Escola Antoni Gaudí; Esco-
la El Turó de Masquefa; l’Institut 
Pla de les Moreres de Vilanova del 

Camí; Escola Marquès de la Pobla 
de Capellades; Escola Les Passeres 
de Castellolí; Escola Maria Borés 
de la Pobla; Escola de la Torre de 
Claramunt; Institut Escola Salvador 
Claramunt de Piera; Escola Serra 
de Coll-Bas de Carme i l’escola de 
Maians.

Després d’Igualada la resta de 
biblioteques també rebran aquests 
temuts personatges: del 12 al 21 
de maig passaran per la Biblioteca 
Mont-Àgora de Montbui i per la 
Biblioteca de Vilanova del Camí. 
Del 26 de maig al 4 de juny visita-
ran la Biblioteca El Safareig de Ca-
pellades i la Biblioteca de Masque-

fa. I del 9 al 18 de juny s’estaran a 
la Biblioteca de Piera i a la sala de 
lectura de la Pobla de Claramunt. 
A més, també hi ha una versió en 
petit format de l’exposició per al 
Bibliobús Montserrat, que recorre 
els pobles de la comarca.

El resultat final ha sigut molt 
satisfactori gràcies a la implicació 
de diversos agents educatius (els 
centres educatius, les biblioteques 
i el Centre de Recursos Pedagògics) 
que han col·laborat i treballat en 
xarxa. 

Tots sou convidats a l’exposició. 
Segur que us agradarà!

Els infants d’Igualada aprendran a “Menjar 
bé” a través d’una exposició
IGUALADA

L’Espai Cívic Centre d’Igualada 
(c/ Trinitat, 12) acull, des del 25 

d’abril i fins al 9 de maig, l’expo-
sició interactiva de la Diputació de 
Barcelona “Menja bé, tu hi gua-
nyes”. Aquesta mostra va adreçada 
a nens i nenes de 8 a 12 anys, amb 
l’objectiu de donar-los una sèrie 
de consells sobre com seguir una 
alimentació saludable.

La mostra consta de diversos 
plafons en què es recrea l’ambi-

ent domèstic mitjançant espais que 
estan vinculats a l’alimentació i el 
lleure, i que faciliten un treball in-
teractiu als visitants. Es comple-
menta amb la utilització de jocs 
multimèdia i un audiovisual prota-
gonitzat per infants, de la mateixa 
edat que els destinataris de l’ex-
posició, que expliquen els principis 
d’una alimentació saludable.

OFRENA DEL CIRI VOTIU 
A MONTSERRAT

L’Ajuntament d’Igualada procedirà, com cada any, a oferir el CIRI VOTIU DE LA CIU-
TAT D’IGUALADA a la Mare de Déu de Montserrat, juntament amb les entitats Coral 
la Llàntia i Agrupació Folklòrica Igualadina, que en el transcurs de l’any 2016 cele-
bren el seu 140è i 75è Aniversari, respectivament.

L’acte tindrà lloc el proper dissabte, dia 7 de maig, en la missa conventual de les 
11h del matí, a la Basílica de Montserrat.

Posteriorment, a les 12:05h, els igualadins seran rebuts pel Pare Abat en audiència 
especial a la Sala de la Façana de la porteria del Monestir.

S’invita els igualadins a assistir a aquest acte d’oferiment per tal d’acompanyar el Con-
sistori i les esmentades entitats.

L’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida gratuïta amb autocars des de l’Estació 
d’Autobusos el mateix dissabte, dia 7 de maig, a les 9h del matí. La tornada a Igua-
lada serà també amb autocars i se sortirà de Montserrat a les 14:30h.

Els interessats a utilitzar aquest mitjà de transport gratuït poden inscriure’s fins el 3 
de maig al telèfon 93 8031950 (Departament de Protocol) o bé adreçant-se a les 
oficines de l’Ajuntament.

També s’organitza el mateix dissabte, 7 de maig, una sortida a peu a Montserrat, 
a les 3:30h de la matinada des de la mateixa estació. Els interessats poden apun-
tar-se trucant al telèfon 93 8043179.

Igualada, abril de 2016
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Competició d’Agility a 
Montbui poble

C/ Bas, 1 • Sta. Margarida de Montbui

•  Perruqueria i Estètica 
canina i felina

•  Productes d’higiene i 
complements

•  Stripping , trimming i 
banys especials

Hores concertades

625 74 77 03
C/ Guix, 11 Vilanova del Camí

Passeig Concepció, 24 - 08786 Capellades 
C/ Pare Anton Soteras, 25 - 08787 La Pobla de Claramunt

93 801 02 54 - 608 73 94 60

CLÍNICA VETERINÀRIA 
CAPELLADES

Medicina interna • Cirurgia • Radiologia
Ecografia • Analítiques • Exòtics
Dietètica i nutrició • Reproducció
Vacunacions • Visites a domicili

Des de 1998 Registre a la Generalitat nº 21240

• Guarderia de dia
• Obediència básica i

nivell avançat.
• Correcció de conductes

(agressivitat, ansietat, pors,
mals hàbits...).

• Habilitats canines.
• Educació en residència.

• Agility d'oci i
d'alta competició.

• Teràpia amb flors de Bach

Camí del Cementiri, s/n
Santa Mgda. de Montbui
 Tf. 659 430 893
www.rivalcan.com

AGILITY

Aquest cap de setmana es cele-
brarà a les instal·lacions del 

Club d’Agility Rivalcan, la primera 
competició d’agility puntuable per 
al Campionat d’Espanya de la RSCE 
del 2017 en la qual participaran 
agilitistes de tot el territori català i 
de Saragossa. 

El Club montbuienc pertany a 
l’Escola canina Rivalcan pionera 
d’aquest esport a la comarca des 
de fa 18 anys, en aquests moments 
té un equip d’uns 40 integrants 

dels quals 10 ja competeixen naci-
onalment. 

Les instal·lacions estan situades 
al nucli antic de Santa Margarida 
de Montbui, al camí del Cementiri, 
s/n. La competició està oberta a 
tots els públics gratuïtament i es 
durà a terme dissabte a la tarda 
de 15 a 19 aproximadament i diu-
menge matí de 9 a 13:00. Per més 
informació podeu consultar a la 
web https://clubdeagilityrivalcan.
wordpress.com/.

L’anàlisi coprològic, motiu de tranquil·litat 
per a propietaris i animals de companyia
Els paràsits intestinals “cucs”

Són molt freqüents en gossos, 
gats i animals exòtics. Més o 

menys el 60% estan parasitats i 
representen un perill per a tota 
la família, I la causa d’això és:

- La transmissió dels cucs en-
tre animals i a les persones és 
molt fàcil perquè utilitzen vec-
tors molt diferents com: el terra, 
les herbes, el pèl, la saliva, parà-
sits externs com puces o papar-
res, etc

- Els nostres animals tenen 
costums que afavoreixen la rein-
festació: es netegen llepant-se, 
maten els paràsits externs amb 
les dents, mengen herba quan 
surten a passejar, etc.

- La transmissió dels cucs del 
nostre animal a nosaltres matei-
xos és molt fàcil quan netegem 
els seus estris, per contacte di-
recte amb petons, carícies, jugar 
amb les seves joguines, etc.

- Poden ser els responsables 
de moltes malalties tant als ani-
mals com en els seus propietaris.

Què cal fer per estar 
tranquils?

- Depenent del tipus de vi-
da que porti el nostre animal, 
si surt molt, si està en contacte 
amb altres animals, etc. Caldrà 
fer les desparassitacions amb 
més o menys freqüència.

- Cal tenir present que els 
tractaments no tenen durada 
en el temps, després de donar la 
medicació els animals es poden 
reinfestar immediatament.

- L’anàlisi coprològic és l’únic 
que ens dóna garanties per sa-
ber si el nostre animal està o no 
parasitat i escollir el tractament 
adequat.

- No tots els cucs són iguals, 
cal fer els tractaments amb el 
fàrmac, la durada i la freqüèn-
cia que cada espècie requereix 
i això ho sabem amb l’anàlisi 
coprològic.

L’Hospital Veterinari de Cata-
lunya proposa un pla de medici-
na preventiva que ens permetrà:

- Tenir la certesa que el nos-
tre animal no està parasitat in-
ternament.

- Evitar qualsevol tipus de 
contagi als membres de la fa-
mília.

- Evitar l’aparició de malalti-
es causades pels paràsits intes-
tinals.

- Tenir la tranquil·litat que 
junts estem fent el millor per a 
tots.

HVC
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2a Nacional femení: 
CF Igualada 4 - AD Son Sardina 2
Pòquer de gols a les 
mallorquines

FUTBOL

Amb la temporada decidida, el 
voluminós resultat del partit 

d’anada semblava difícil de repe-
tir, però no li ha faltat gaire a un 
Igualada molt més ambiciós que 
les rivals, per repetir el resultat de 
l’anada.

L’Igualada va dominar tot el 
partit, de cap a peus, i només es va 
deixar sorprendre en algun contra-
cop i quan cap al final del partit les 
noies de Ses Illes van fer el darrer 
esforç per intentar alguna cosa.

El partit començava bé amb un 
gol de la Núria que va estar atenta 
a recollir una pilota mal refusada 
per una defensa i va obrir així el 
marcador a favor de les de casa.

Un contracop al cap de cinc 
minuts va permetre les visitants 
empatar el partit i tenir esperan-
ces d’aconseguir algun punt, però 
l’Igualada va continuar dominant i 
jugant seriós.

Una jugada d’atac de la Pilar, 
va obligar la portera visitant a co-
metre falta dins l’àrea que l’àrbitre 
va sancionar amb penal i expulsió 
de la jugadora. A la mitja hora de 

partit la Marina va tornar a avan-
çar les de casa.

Poc abans del descans, un altre 
penal aquest cop contra l’Igualada 
va servir perquè la Noelia es lluís 
amb una aturada espectacular.

Començava la segona part amb 
avantatge igualadí que de seguida 
es va ampliar amb un altre gol de 
la Marina.

Les mallorquines van aconse-
guir tornar a escurçar distàncies en 
un altre contracop que ajustava el 
resultat, però una falta a la frontal 
de l’àrea que va xutar la Marta per 
tot l’escaire, va significar el golàs 
que tancava el marcador.

La propera jornada, les blaves 
es desplacen al sempre difícil camp 
del Levante Las Planas.

CF Igualada: Noelia Garcia 
(portera), Elena Alert (Janet Men-
doza 50’), Araceli Barroso, Queralt 
Gómez, Esther Soler, (defenses), 
Anna Bernadí , Núria Miquel (Mar-
ta Sáez 46’), Jèssica Pablos (Míriam 
Solies 67’), (migcampistes), Carla 
Navarro, Pilar Puig, Marina Salano-
va (davanteres). Entrenadors: Ton 
Mayor i Jordi Torres.

Veterans: AV Igualada 1 - Lloreda 0
Sant Jordi’s guanyen

FUTBOL

Ni en els millors relats de cròni-
ca esportiva podien sorgir els 

arguments que es van poder veu-
re dissabte a Les Comes. Victòria 
blava per la mínima, en un par-
tit entretingut on els protagonis-
tes del matx van ser els Jordi’s de 
l’equip igualadí, passador i rema-
tador, ambdós defensors, com Sant 
Jordi.

Primera part amb clar domini 
igualadí sobre l’equip visitant, que 
va inquietar la porteria defensa-
da per Diego tímidament. Minut 
23, bona triangulació en atac dels 
blaus Calsina sumat a l’atac, el seu 
remat surt fregant el travesser. Mi-
nut 40, Calsina puja la banda trian-
gula amb Enric, aquest veu a Sergi 
i el potent xut marxa fora per poc. 
Minut 45, talla el equip blau en 
defensa, la pilota arriba a Jordi To-
ribio, que l’amaga i fa una precisa 

passada a la pujada del central Jor-
di Canals, que trenca a tot el equip 
visitant, dribla al porter i marca un 
gol d’autoritat, magnífica jugada 
que els nostres Jordi’s ens van ob-
sequiar.

Segona part on tots dos con-
junts mancats de força, es van de-
dicar a buscar ràpids contraatacs i 
mirar de sorprendre al rival. Com a 
nota rellevant, un gol mal anul·lat 
a l’equip igualadí i la fortuna dels 
guanyadors, ja que l’equip bada-
loní va estavellar una pilota al tra-
vesser. A destacar la magnífica es-
portivitat d’ambdós conjunts, que 
va posar la rosa en una magnífica 
diada de Sant Jordi.

Per l’equip igualadí van jugar: 
Diego, Calsina, Farré, Jordi Canals, 
Jordi Toribio, Vicenç, Iván, Ton, 
Gustavo, Sergi, Costa, Enric, Tort, a 
la banqueta Ramonet. 

AVI / Joan Tort

Resultats dels equips del CE Òdena
FUTBOL

Promeses: CE Òdena 5 - UD 
San Mauro 5. Segon partit de les 
promeses del club que mica en mi-
ca van agafant els conceptes bàsics 
del futbol.

Prebenjamí B: CE Òdena 3 - CE 
Base Olèrdola 3. Partit poc fluid 
contra un rival que no va posar les 
coses fàcils.

CE Òdena: Martí Escolà (1), Xa-
vier Cáceres, Alex Alonso, Gerard 
Escolà, Adrián Suárez, Xavi Luen-
go, Biel Copoví, Joany Reches, Alex 
Oliva, Marcos Dacosta (2), Iker Oli-
va i Selene Garcia.

Benjamí A: CE Òdena 1 - CF 
Mas Catarro 7. Partit contra el se-
gon classificat, en què al principi 
es començava bé, tenint ocasions i 
avançant-se al marcador. Abans de 
la mitja part, però, el rival empata-
va el matx i els odenencs entraven 
en una altra dinàmica de partit, 
en què tot podia passar. Els dos 
següents quarts, l’equip va sortir 
amb molta menys intensitat i això 
va passar-los factura.

CE Òdena: Adrià Claramunt, 
Unai Sabuquillo, Noé Mora, Jan 
Capdevila, Joel Ortiz, Tamirat Bor-
rega, David Balcells, Víctor Jimé-
nez, Izan Gázquez (1), Aleix Ra-
mon, Guillem Lao i Miquel Cortés. 

Benjamí B: CF Capellades 4 - CE 
Òdena 7. Els odenencs van dispu-
tar un matx més difícil del que el 
resultat pot reflectir, havent-hi fins 
a tres remuntades al marcador ad-
vers. L’Òdena començava la segona 
part amb un 4 a 2. Els benjamins, 
però, varen jugar molt bé i amb 
una entrega total per aconseguir 
remuntar el partit. 

CE Òdena: Quim Llobet, Arnau 
de la Rosa, Daniel Marchal, Sergio 
Abril, Arnau Cots, Oriol Povill, Eric 
Fondón, Pol Eguiburu, David Flo-
res, Xavi Fondón i Narcís Lorente.

Benjamí C: CE Òdena 6 - EFO 
87 3. Partit dominat pels odenencs, 
exceptuant el tercer quart, en què 
es va abaixar el ritme de joc. 

CE Òdena: Martí Borrega, Jan 
Torres, Biel Rentero (1), Raúl Cá-
ceres (1), Gerard Garcia (1), Daniel 
Alemany, Quim Pelfort, Nil Escolà, 
Pau Ribalta (1), Ricard López, Aitor 
Cea (2) i Izan Fernández.

Aleví A: CF Hristo Stoichkov 1 - 
CE Òdena 24. El resultat ho diu tot. 
Cal destacar Roger Olalla, que amb 
els gols marcats en aquest matx 
ja en porta 100 en el seu compte 
particular.

CE Òdena: Daniel Oliva, Ori-
ol Vives, Chadi Benachour (3), Nil 
Camañes (4), Adrià Mensa, Gerard 
Guisado (7), Pau Millàs, Albert Or-
tiz i Roger Olalla (10). 

Aleví B: CE Òdena 1 - UD San 
Mauro 6. Partit en què els ode-
nencs van encaixar 5 gols en l’últim 
quart. 

CE Òdena: Guillem Malet, Ge-
rard Leonés, Cristian Garcia (1), 
Marc Mellado, Yago Cánovas, Jordi 
Casanovas, Oscar Rodríguez, Jan 
Morros i Òscar Abril. 

Aleví C: CE Òdena 3 - EFO 87 3. 
L’equip visitant es posava per da-
vant al marcador en fins a tres oca-
sions; però els odenencs, enlloc de 
decaure i acotar el cap, van aconse-
guir empatar, acabant el matx amb 
un resultat just. 

CE Òdena Oriol Vidal, Aleix 
Gasulla, Adrià Rosich, Arnau Amat 
(1), Ot Vilaró, Adrià Mensa, Gerard 
Guisado (2), Marc Gil, David Masip i 
Oriol Vives.

Aleví-Infantil Femení: CE Òde-
na 4 - CF Suburense 5. Les noies de 
l’Òdena van aconseguir posar-se 
per davant al marcador en més 
d’una ocasió, però del bon joc de 
les del Garraf els va donar la vic-
tòria. 

CE Òdena: Alba Gras, Aina So-
là, Isabel Gimenez (3), Ruth Gras, 
Aida Sanfeliu, Ana Jamila Belouad-
nine (1), Àngela Carol, Carla Trullàs.

Infantil A: CE Òdena 2 - UD Ca-
laf 1. Primera part bona pel que 
fa a la mobilitat de la pilota, però 
amb errors defensius que van per-
metre al Calaf avançar-se al mar-
cador. A partir d’aquell moment, 
l’equip va ajuntar línies, movent 
la pilota i aconseguint remuntar 
abans del descans. A la segona 
part, a causa del vent i la falta de 
mobilitat de la pilota, el nivell va 
baixar.  

CE Òdena: Pau Yáñez, Cesc Ale-
many, Joan Trullàs, Roc Vidal, Oriol 
Balcells, Eudald Usan, Eric Morist, 
Adrià Pérez, Aitor Nieves, Adrià 
Caldarella, Jan Olalla, Joan Millàs, 
German Franco i Ivan Molero. 

Infantil B: CF Mas Catarro 9 - CE 
Òdena 0. Partit sense color davant 
un rival molt superior. Destacar la 
bona actitud de l’equip. 

CE Òdena: Marc Hernando, 
Arnau Armengol, Cesc Alemany, 
Arnau Peregrina, Jan Prats, Pau 
Yáñez, Joel Bertomeu, Gerard Sevi-
lla, Rubén Guerrero, Eduard Vilase-
va, Pau Caballé, Ernest Pujadó, Pau 
Argelich, Raúl Almendros, Víctor 
Carrero, Eddy Castillo i Zidane Be-
nachour.

Cadet: CE Òdena 5 - UD San 
Mauro 1. Les coses es van posar 
de cara de seguida per als ode-
nencs, amb dos gols en vint minuts. 
L’equip, però, seguia sense donar 
bones sensacions i abans de la mit-
ja part, el San Mauro feia el 2 a 
1. Els primers quinze minuts de la 
segona part van ser els millors del 
partit. Falta encara, però, recuperar 
el ritme de joc i l’estat físic de fa 
dos mesos. 

CE Òdena: Jan Bòria, Jordi Se-
gura (1), Lluc Burgés, Enric Llenas, 
Ramiro Rosendo, Carles Garcia, 

Aidan Bisbal, Carles Rica (1), Aran 
Sánchez (2), Pau Colomer, Marc 
Gual, Gerard Claver, Jordi Cea, Xa-
vier Sanz, Ricard Claramunt, Arnau 
Marcé i Marc Felip.

Juvenil: Fundació At. Vilafranca 
8 - CE Òdena 0. L’equip local que 
va sentenciar el partit ja a la pri-
mera part, davant un Òdena que 
va haver d’aguantar els 90 minuts 
dignament. 

CE Òdena: Aloxi Pérez, Lluc 
Burgés, Albert Borràs, Toni Prieto, 
Carlos Prieto, Joel Burgés, Albert 
Palacios, Rocco Vitale, Carles Prego-
nas, Guillem Aguilera, Aran Sánc-
hez, Albert Vidal i Arnau Marcé.

Femení Amateur: Fundació At. 
Vilafranca 6 - CE Òdena 0. Primera 
part de l’equip femení de l’Òdena 
per oblidar, que després d’aguan-
tar un 2 a 0 en contra durant els 
primers 30 minuts, van encaixar 
tres gols més abans del descans. A 
la represa, el comentari tàctic fet al 
vestidor durant el descans va tenir 
efecte, i les noies canviaren el ritme 
de joc, encaixant només un gol més 
i gaudint d’alguna ocasió de gol. 
El rival, situat a la part alta de la 
classificació, opta a ser el campió 
de lliga.

CE Òdena: Valor, Grau, Minaya, 
Avellán, Sayavera, Espinosa, Paja-
res, Redondo, Basols, Tardà, Mar-
tos, Cortés i Labairu.

Masculí Amateur: CE Òdena 2 - 
CF Begues 0. Una altra final supera-
da pel masculí amateur del CE Òde-
na, que segueix lluitant per aconse-
guir la permanència a Segona Cata-
lana. En aquesta jornada, l’equip de 
Josep Vicenç Mestre s’enfrontava a 
un dels rivals directes, aconseguint 
endur-se els tres punts. 

Durant la primera part, el matx 
va ser força igualat, amb ocasions 
per obrir el marcador en totes dues 
porteries. L’Òdena, però, va saber 
contrarestar molt bé els atacs del 
rival i es va arribar al descans amb 
empat a zero. 

Començava, doncs, la segona 
part, amb el partit totalment obert, 
amb la sensació que qui obrís la 
llauna s’enduria els tres punts. I 
en aquest cas, Roger Pajares, amb 
un xut bombejat des del mig del 
camp, aprofitava la situació avan-
çada del porter, per a fer el primer 
gol per als locals. Minuts més tard, 
i amb un joc en què el domini de 
l’Òdena creixia, era Adri Domènech 
qui feia el segon gol per als ode-
nencs i assegurava els tres punts als 
de l’Anoia. 

L’equip lluitarà per la salvació 
a casa del CF Vallirana, el rival més 
directe amb qui li queda per jugar.

CE Òdena: Garcia, Hervilla, Be-
renguer, Pajares, González, Cas-
tellano, Cierco (Hernández, 83’), 
Milan (Biosca, 89’), Valls, Álvarez i 
Pelepco (Domènech, 63’).

1a Divisió Juvenil: CF Molins de Rei 1 – CF Igualada 1
Igualtat fins al final
FUTBOL

Empat en un partit igualat i sense 
massa ocasions de gol, que per-

met al conjunt igualadí mantenir 
la distància amb el seu persegui-
dor, el Molins de Rei. 

La primera part va ser molt in-
tensa, amb poc futbol però sen-
se concessions per part dels dos 
equips, que van jugar molta esto-
na sota un fort aiguat. El primer 
gol dels locals va arribar en una 
jugada per la dreta i la centrada, 
rematada per baix a l’àrea peti-

ta, toca al pal i entra. Aviat, però, 
aconsegueix empatar l’Igualada, 
en una pilota en que Piqué es cola 
entre els dos centrals, els guanya 
per cames i defineix molt bé da-
vant la sortida del porter. A la se-
gona part el ritme va anar baixant, 
i es van produir poques arribades 
amb perill. Un xut de falta directa 
per part dels locals és desviada per 
Jaume amb la punta dels dits i re-
fusada posteriorment pel travesser. 
La més clara, però, va ser a falta de 
dos minuts pel final, de l’Igualada. 

Bona combinació de Jonatan per 
la dreta, Cháfer centra la pilota 
i el remat de Richard surt a fora 
per poc. Poca cosa més hi va haver, 
només una queixa de l’àrbitre da-
vant l’actitud d’alguns afeccionats 
locals.

CF Igualada: Jaume, Juan, Jo-
natan, Totti, Sergi, Borja, Cháfer, 
Vicenç, Guillem, Piqué (1), Richard 
–onze inicial- Gonzalo, Fermín i 
Marc.

Jaume Borràs

La Noelia aturant un penal
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2a Catalana G3: Torrelles 2 – UE Sant Maure 0
Ho van intentar per tu! 
FUTBOL

Després d’una setmana durís-
sima, per la mort de l’estimat 

Carlos Castellana que va afectar a 
tots, des de la Unión Deportiva San 
Mauro volem donar tot el suport 
un cop més a tota la família. 

El primer equip de la Unió Es-
portiva Sant Maure va disputar dis-
sabte a Torrelles un partit a priori 
assequible tot i que la situació dels 
locals donava peu a pensar que el 
ritme i la tensió del partit serien 
molt elevats. Ambdós equips van 
quedar amb dos jugadors expul-
sats. 

Per part del grocs van jugar: 
Moya, Castaño, Pedro, Navarro (Bi-
lal), Eric, Mili (Simón), Joao, Escri-
bano, Aribau, Guerra i Josué (Òs-
car).

El proper partit de la  UD San 
Mauro serà diumenge al municipal 
de Montbui a les 17h, contra el 
Sant Cugat Esport, el líder d’aques-
ta competició.

Resultats dels equips 
base de la UD San Mauro

Prebenjamí A: San Mauro 1 - 
Capellades 3. Partit molt igualat 
entre dos equips classificats en po-
sicions semblants.

Prebenjamí B: San Mauro 4 
- Más Catarro 2. Bon partit dels 
grocs. Tensió a l’últim quart del 

partit, ja que el resultat era de 3 a 
2 i sabien que en algun moment el 
rival podia girar la truita.

Benjamí A: Sant Sadurní At-
lètic 2 - San Mauro 2. Partit molt 
intens dels grocs que s’avançaven 
al marcador al primer quart i el 
partit se’ls hi posava de cara, però 
amb una dolenta acció del porter 
i una mica de sort els locals igua-
laven el partit. Al tercer quart, a 
falta de dos minuts, els locals es 
posaven per davant amb una juga-
da de córner. Però a l’últim quart 
els grocs tindrien la sort d’empatar.

Benjamí B: San Mauro 1 - Vila-
nova i la Geltrú 4. Gol de Gerard 
Manga. 

Aleví A: San Mauro 4 - Cape-
llades 1. Els locals aconsegueixen 
la victòria en un partit vital per la 
lluita d’estar entre els 5 primers 
equips. 

Aleví B: Òdena 1 - San Mau-
ro 8. Partit important contra un 
rival directe per a les aspiracions 
dels grocs i on només valia la victò-
ria. Començava obrint el marcador 
l’equip visitant al primer quart de-
mostrant la seva superioritat du-
rant tot el partit. 

Infantil A: EFO 87 2 - San Mau-
ro 1. Gran partit de l’infantil al 
camp del líder. Els locals que por-
taven una gran dinàmica de joc i 
golejadora, s’han trobat amb un 

equip molt seriós i que els ha posat 
en seriosos problemes. 

Infantil B: San Mauro 0 - EFO 
87 0. L’infantil B aconsegueix un 
punt en el que va estar un partit 
molt igualat i amb falta d’encert 
de cara a porteria.

Cadet A: San Mauro 0 - Prat 1. 
Molt bon partit dels grocs davant 
un dels millors equips de la catego-
ria. Els dos equips es van disputar 
la possessió durant tot el partit i 
van crear moltes ocasions de gol, 
però els dos porters van estar es-
pectaculars. 

Cadet B: Òdena 5 - San Mauro 
1. Partit que començaria favorable 
a Òdena, líder de la categoria amb 
dos gols en 5 minuts. Els grocs res-
ponien bé i dominant la primera 
part aconseguint el gol i anant al 
descans 2-1. A la segona part els 
grocs es van adormir i se’ls va esca-
par l’encontre.

Juvenil: Base Olèrdola 2 - San 
Mauro 0. Partit dolent dels grocs 
contra el penúltim classificat de 
la lliga i s’enfonsen encara més al 
fons de la classificació.

Amateur B: San Mauro 1 - Re-
brot 3.. El filial deixa escapar una 
gran oportunitat de cara a fer-se 
un lloc entre els equips que poden 
promocionar a Tercera Catalana. 
Inexplicablement els locals no li 
van saber donar la volta al partit.

1a Catalana G4: La Vinícola FS Montbui 5 - Olimpyc Floresta B 4
La Vinicola FS Montbui fa els deures 
FUTBOL SALA

Complicat partit el que tenien 
els montbuiencs el dissabte a la 

tarda, davant tenien un jove equip 
ben situat a la classificació i que no 
va posar les coses gens fàcils.

El partit va començar molt bé 
per als interessos locals ja que en 
els primers minuts de joc van po-
der agafar un avantatge de 2 a 0 
en el marcador. Tot es posava de 
cara per als homes que entrenen 
Xavi Fitó i David Jiménez però els 
visitants lluny d’abaixar el braços 
van imposar una forta pressió a 
tota la pista als grocs que els difi-
cultava molt la sortida de pilota. 
Transcorrien els minuts i les bones 
aturades del porter Rubén impe-
dien que els de Sant Cugat inau-
guressin el marcador, fins al minut 
15 que aprofitarien una servei de 
córner per retallar diferències 2-1. 
Aquest gol va fer tornar a entrar al 
partit als de Montbui ja que dispo-
sarien de varies ocasions de gol per 
incrementar l’avantatge novament 
però no seria fins a l’últim minut 
de joc de la primera meitat que 
una gran jugada personal de Rafa 
per la banda la finalitzava amb 
un fort xut creuat que superava i 
sorprenia al porter rival per anotar 

el 3 a 1 amb el que s’arribaria al 
descans.

La segona meitat va començar 
com havia acabat la primera, els lo-
cals apretant de valent la porteria 
visitant però sense materialitzar les 
ocasions que tenien, fins al minut 
26 que novament Rafa anotava 
el 4 a 1 al finalitzar una gran ju-
gada de tot l’equip. Amb aquest 
gol semblava estar el partit for-
ça encarrilat però la mala fortuna 
s’apoderaria dels locals ja que un 
llançament des de fora de l’àrea 
toca a un jugador local que desvia 
la trajectòria de la pilota per intro-
duir-se al fons de la porteria i fer 
pujar el 4-2 al lluminós de Mont-
Aqua, però en el següent minut 
de joc Asensi tornava a posar dis-
tància al marcar el 5 a 2. A partir 
d’aquest moment els de l’Olimpyc 
van sortir a jugar amb porter ju-
gador a falta de molts minuts per 
a la fi, poc a poc aconseguien tan-
car als grocs a la seva mitja pista i 
posar en perill la porteria defen-
sada per Ruben, però amb unes 
intervencions de mèrit del porter 
montbuienc no van ser capaços de 
retallar diferències fins al minut 
35 al anotar el 5-3. Aquest gol va 
animar de valent als visitants que 

veien possible la remuntada, men-
tre que els locals es defensaven 
amb tot dels bons atacs, fins arri-
bar a l’últim minut de joc del partit 
on novament una jugada de mala 
fortuna retallava encara més les 
diferències 5-4, al tornar els grocs 
a fer-se un gol en pròpia porteria i 
veure perillar el resultat, es viurien 
uns segons d’infart a Montaqua 
ja que ambdós equips disposarien 
d’una ocasió cada un per marcar 
però els nervis del moment ho van 
impedir i així doncs s’arribaria a la 
fi del partit. 

Alineació: Rubén, David Cano, 
Toni, Oli, Asensi (3), Joel, Cristian, 
Javi, Rafa (2), Alberto i David Marc-
hal.

Amb aquesta resultat el La Vi-
nícola FS Montbui suma 38 punts i 
és manté a la segona posició de la 
classificació. El proper partit serà el 
dissabte dia 7 de maig contra el FS 
Puigcerdà.

Resultats de la base del Futbol 
Sala Montbui

Benjamí: FS Montbui 5 - Esport 
Bruc FS 3.

Cadet: FS Montbui 8 - CFS Òde-
na 1.

Juvenil: VPR Refrigeració FS 
Montbui 5 - Magic Sants Futsal 2.

Aleví: CD Can Claramunt 3 – Maristes 1
Els pierencs no afluixen
JOCS ESCOLARS – FUTBOL SALA

Motivats i amb la ferma intenció 
de fer el què millor saben, els 

nois del CD Claramunt van saltar al 
terreny de joc a obsequiar l’afició 
amb una nova victòria, i al final, 
objectiu aconseguit.

L’encontre va ser dominat 
d’inici per l’equip local que tenia 
millor compenetració entre els ju-
gadors.

El joc ràpid i efectiu no perme-
tia que els Maristes entressin en el 
partit, anul·lant qualsevol acció de 
perill.

Amb el marcador a favor de 
2-0 s’anava al descans.

A la represa es van succeir bo-
nes jugades de lluïment destacant 
l’actuació del local Jairo.

Jugadors del CD Can Clara-
munt: Aarón, David, Ethan, Ian, 

Iker, Jairo, Jaume, Joel i Lesmes. 
Entrenador: Pedro.

M.S.C.

Aleví 2a. Divisió G1: 
CF Blanca Subur “A” 0 - CF Igualada “E” 5
Intractables!!!
FUTBOL

A la primera volta el resultat 
davant el Blanca Subur havia 

sigut molt ajustat, i ara els visitants 
esperaven millorar-lo, per això en 
Juanma portava tota la setmana 
preparant els nens perquè sortissin 
molt concentrats i fent joc d’equip. 
L’equip va jugar compenetrat i con-
centrat i es van complir les expec-
tatives.

Des del principi els blaus van 
dominar el partit, l’Oriol al minut 
sis va ficar el primer i César al minut 
nou en una falta des de mig camp 
va fer un golàs, que va deixar parat 
al porter. Poc després l’Oriol, en una 
jugada molt bona, va fer el tercer i 
posava als locals les coses difícils.

Els de la Blanca intentaven arri-
bar a la porteria blava, però les po-
ques vegades que arribaven estava 
blindada i res podien fer. Seguint el 
bon joc i sense canvis al marcador es 
va arribar a la mitja part.

A la segona part el camp seguia 
dominat pels igualadins, aquest 
va ser, potser, el millor partit dels 
blaus fins ara. Un equip compene-
trat, tant en defensa com en àtac i 
dominant el terreny de joc. En una 
d’aquestes bones jugades l’Oriol va 
fer un altre gol i així aconseguia el 
seu hat trick. Els locals atacaven i no 

es rendien, ho intentaven de falta, 
córner però la porteria seguia ben 
protegida. Cada cop era més difícil 
que els locals podessin remuntar 
el marcador i això va ser definitiu 
quan Mikel va fer el cinquè pels 
blaus. 

Encara que ja no podien gua-
nyar, els de la Blanca seguien bus-
cant el gol i van tenir l’oportunitat 
quan van xiular un penal, faltaven 
pocs minuts per acabar i potser era 
l’última ocasió de fer un gol, però 
Yerai el va parar. Aquest va ser un 
final esplèndid per un esplèndid 
partit. 

Van jugar pel CFI: Aaron, Arnau 
(p), Benet, César (1), Guillem, Héc-
tor, Jan, Mikel (1), Oriol (3), Òskar, 
Pablo, Pau i Yerai (p). Entrenador: 
Juanma.

Òskar, defensa

Les futbolistes Mas i Sánchez 
amb la Selecció Catalana

FUTBOL

Les jugadores del CF Igualada 
Femení, Laura Mas Berenguer i 

Anna Sánchez Triviño han format 
part de l’equip de la Selecció Cata-

lana sub-12 F-8 i van defensar els 
colors de Catalunya al XV Campio-
nat d’Espanya que es van celebrar 
el passat cap de setmana a El Ejido 
(Almeria).

Amb 7 punts, 4 gols a favor i 
només 2 en contra, a pilota atu-
rada, Catalunya no es va poder 
classificar per als quarts de final 
del XV Campionat Nacional de Se-
leccions Autonòmiques Femenines 
sub 12 F-8.

Destacar que tots els gols 
d’aquest equip català van ser mar-
cats per la igualadina Laura Mas 
Berenguer.

4a Catalana: SE Ateneu-PBI 2 - Capellades 1
Els locals acaben amb nou 
jugadors al camp
FUTBOL

Partit molt intens i igualat on seria 
l’equip local qui va buscar la vic-

tòria amb més insistència.
La primera part va començar 

amb domini local, tot i que sense 
arribar a l’àrea contrària amb perill. 
Quan semblava que el Capellades 
es treia de sobre el domini arlequi-
nat, va arribar l’ocasió més clara de 
l’Ateneu-PBI amb un bon xut de 
Sergi estavellat al travesser.

La segona part es va iniciar amb 
una bona jugada d’atac local que 
va acabar amb una caiguda a l’àrea 
de Sergi que seria reclamada com a 
penal. Quan s’arribava al minut 65 
una gran jugada individual de Ver-
riere la va acabar amb un xut des de 
la frontal que va entrar per l’escaire 
situant l’1 a 0. 

A partit d’aquí el Capellades va 
intentar buscar l’empat però l’Ate-
neu-PBI es defensava amb ordre. 
Al minut 87 una jugada per banda 
dels visitants acabava amb una falta 
al lateral de l’àrea molt protestada 

pels arlequinats ja que la conside-
raven inexistent, i que va signifi-
car l’expulsió d’Albert, i protestada, 
també, pel Capellades ja que la re-
clamaven dins de l’àrea. 

Amb deu els locals no van tenir 
més remei que defensar-se i inten-
tar agafar una contra que pogués 
sentenciar el partit. Aquesta va ar-
ribar al minut 93 quan Sergi, en una 
internada per banda esquerra, va 
assistir a Lliró pel 2 a 0. El partit 
semblava sentenciat però l’àrbitre 
expulsava rigorosament a Llansana 
deixant els locals amb nou, i un mi-
nut més tard assenyalava penal que 
Victor convertia en el definitiu 2 a 1 
però ja no hi havia temps per més.

Ateneu-PBI: Torres, Pol, Albert, 
Romero, Marc, Pau, Verriere (1), 
Llansana, Lliró (1), Genís i Sergi. Su-
plents: Escriu, Bernat, Cels, Pere i 
Méndez.

Capellades: David, Cristian, 
Lobato, Victor, Arenas, Manzano, 
Moreno, Alex, Vives, Merino i Jos-
hua. Suplents: Victor i Torres.
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Excel·lent tercer lloc del CAI Petromiralles a 
la final del Campionat de Catalunya de clubs
ATLETISME 

Diumenge passat es va disputar a 
l’estadi Joan Serrahima de Bar-

celona la final del Campionat de 
Catalunya de clubs, en què el Club 
Atlètic Igualada Petromiralles, amb 
170,5 punts, va aconseguir la terce-
ra posició, només per darrere del FC 
Barcelona (276 punts) i de l’Agru-
pació Atlètica Catalunya (240) i per 
davant de clubs tan representatius 
de l’atletisme català com l’Hospi-
talet (167’5), Sabadell (161), Llei-
da (146), Cornellà (136) i Manresa 
(133).

El CAI va arribar a la fase final 
del Campionat que es disputava en-
tre els vuit millors clubs catalans del 
moment, amb les importants bai-
xes per lesió que arrossega des de 
l’inici de la competició, però aquest 
cop agreujades per les sobrevingu-
des aquest mateix cap de setmana, 
com les de Jan Roca, que havia de 
disputar la prova de 200 m llisos 
i el relleu 4x100, i la de  Caridad 
Hernández, que optava seriosament 
a la victòria en la prova de salt de 
llargada i havia de tancar el relleu 
4x100 femení. La reorganització de 
l’equip, que es va haver de produir 
a última hora, va fer que s’hagués 
de prescindir de la participació en la 
prova de 100 m tanques femenina, 
cosa que restava punts a l’equip.

Malgrat tot, però, els nombro-
sos afeccionats igualadins que van 
assistir a la competició van gaudir 
d’una gran jornada atlètica i van 
poder manifestar la seva eufòria 
quan, per la megafonia de l’estadi, 
es va donar a conèixer la classifi-
cació final i van comprovar que el 
CAI, per primera vegada en la seva 
història, amb classificació conjunta 
masculina i femenina, era el tercer 
millor club d’atletisme de Catalunya 
en aquesta competició.

L’actuació dels 39 atletes que 
van formar part de l’equip del CAI 
va ser molt meritòria i va contri-
buir al gran resultat final, però en 
l’aspecte individual cal destacar els 
primers llocs assolits per Eduard Vi-
les, en la prova de 100 m llisos amb 
una marca de 10”68, que demostra 
que està en la línia d’aconseguir 
igualar i superar els seus millors re-
gistres; Marc Sànchez i Jordi Yoshi-
nori Matsuoka en els salts d’alçada 
i llargada, respectivament, que amb 
les marques de 2,10 m i 7,14 m con-
firmaren que són capaços de supe-
rar amb solvència els 2 i 7 metres 
respectius en cada competició, i per 
Lahcen Ait Alibou en 5.000 m, que 

en una cursa tàctica va demostrar 
una gran seguretat i superioritat, 
deixant enrere amb molta facilitat 
els seus contrincants en uns grans 
últims 400 metres.  

També són dignes de menció 
els segons llocs assolits per Gui-
llem Carner en 800 m, que amb un 
gran final va aconseguir una marca 
d’1’55”67; Paula Blasco en 1.500 m 
amb 4’41’’64; Cristina Fernández en 
llançament de disc amb 34,39 m, i 
el relleu masculí de 4x100 m, que 
representà el debut amb l’equip ab-
solut de l’atleta de categoria cadet 
Aitor Caldito, que junt amb Víctor 
Pifarré, Jordi Matsouka i Eduard Vi-
les, amb una marca de 43’’28, van 
batre el rècord d’Igualada de la pro-
va, que datava de l’any 1988. 

Cal destacar també els tercers 
llocs de Rafa Hompanera en 1.500 
m, Albert Hernández en 400 m 
tanques, Dario Sirerol en triple 
salt, Anna Noguera en 5.000 m, 
Dasha Malevich en salt d’alçada i 
Adrià Bertran, amb una marca de 
57,05 m, en llançament de javeli-
na, que va superar la seva marca 
personal.

Ressenyar també que el relleu 
femení de 4x400 m, tot i quedar 
en 6a posició, va aconseguir batre 
el rècord d’Igualada de la prova. I 
l’esperit competitiu i d’equip que va 
demostrar Santi Ramos, qui anant 
tercer en la prova de 110 m tanques 
va ensopegar al passar l’última tan-
ca, va caure al terra  i, amb una rà-
pida tombarella, es va reincorporar, 
entrant a meta en quart lloc i acon-
seguint cinc punts importantíssims 
per a l’equip.

Marques i classificacions dels at-
letes igualadins:

Categoria masculina
100 m: 1r Eduard Viles amb 

10”68. 
200 m: 6è Oscar López amb 

23”84. 
400 m: 8è Abel de la Varga amb 

52”92. 
800 m: 2n Guillem Carner amb 

1’55’’67.  
1500 m: 3r Rafael Hompanera 

amb 4’08’’51. 
5000 m llisos: 1r Lahcen Ait Ali-

bou amb 15’16’’72.  
3000 m obstacles: 4t Abdessa-

mad Oukhelfen amb 9’35’’28.
5.000 m marxa: 6è Hèctor Hidal-

go amb 26’43’’01.
400 m tanques: 3r Albert 

Hernández amb 55’’88.
110 m tanques: 4t Santi Ramos 

amb 16’’48.

Salt alçada: 1r Marc Sánchez 
amb 2,10 m.  

Salt perxa: 8èJaume Mallén 
amb 2,40 m. 

Llargada: 1r Jordi Y. Matsuoka 
amb 7,14 m. 

Triple salt: 3r Darío Sirerol amb 
14,24 m. 

Martell: 6è Marcel·lí Quintana 
amb 33,78 m.  

Javelina: 3r Fc. Adrià Bertran 
amb 57,05 m.  

Pes: 5è Josep Agustí Camats 
amb 11,55 m.  

Disc: 5è Josep M. Lagunas amb 
36,90 m.  

Relleus 4x100 m: 2n Aitor Caldi-
to, Victor Pifarré, Jordi Y. Matsuoka 
i Eduard Viles amb 43’’28 amb rè-
cord d’Igualada.

Relleus 4x400 m: 5è Albert 
Hernández, Abel de la Varga, Òs-
car López  i Guillem Carner amb 
3’29’’40.

Categoria femenina
100 m: 6a Judit Bascompte  amb  

12”89.
200 m: 7a Anna Asensi  amb 

26”60.
400 m: 7a Marta Llagostera amb 

1’01”26.
800 m: 4a Naima Ait Alibou 

amb 2’20”11.
1.500 m: 2a Paula Blasco amb 

4’41”64.
5.000 m: 3a Anna Noguera amb 

18’36”00.
3.000 m obstacles: 5a Èlia Ibarra 

amb 12’03”74.
5.000 m marxa: 4a Sílvia Gon-

zález amb 27’32”93.
400 m. tanques: 8a Berta Cas-

tells amb 1’14”17.
Alçada: 3a Dasha Malevich amb 

1,61m.
Perxa: 8a Martona Segura amb 

2,70 m.
Llargada: 7a Cristina Gabarró 

amb 4,94 m.
Triple salt: 7a Natàlia Hurtado 

amb 10,89 m.
Martell: 8a Josefa Salazar amb 

22,17 m.
Javelina: 4a Sheila Avilés amb 

31,33 m.
Pes: 4a Núria Rey amb 9,23 m.
Disc: 2a Cristina Fernández amb 

34,39 m.
Relleu 4x100 m: 8es Cristina Ga-

barró, Laia Moix, Judit Bascompte i 
Anna Asensi amb 50”77.

Relleu 4 x 400 m: 6es Marta Lla-
gostera, Mar Belenguer, Paula Blas-
co i Naima Ait Alibou amb 4’07”47 
(rècord d’Igualada).

Club Atlètic Igualada 

8a Tuga Trail Castellolí
CURSA DE MUNTANYA - CAMINA-
DA POPULAR

Per aquest diumenge 1 de maig 
hi ha programada la 8a edició de 

la Tuga Trail Castellolí amb la doble 
proposta de cursa trail de 17 quilò-
metres, amb 825 metres de desnivell 
positiu i 1.650 metres de desnivell 
acumulat, el qual transcorre per cor-
riols de l’entorn i on podreu gaudir 
de magnífics racons de natura, que 
de ben segur us agradaran. I un alter-
natiu per als que prefereixen desco-
brir l’entorn més tranquil·lament o 
en família, com és la caminada amb 
un recorregut de 10 quilòmetres apte 
per a tots els nivells i edats.

Les inscripcions es poden fer via 
on-line www.tugatrail.com també 
presencialment a la secretaria del CE 
Uecanoia i a l’Ajuntament de Caste-
llolí; la cursa de muntanya val 14 eu-

ros per als socis del Club Excursionista 
Uecanoia o residents a Castellolí i 16 
per a la resta. La caminada popular 
val 10 euros i 12 respectivament.

El mateix dia de la cursa es po-
dran fer inscripcions sempre que que-
din places disponibles i amb un recàr-
rec de 5 euros.

El preu de la inscripció inclou: Sa-
marreta + tubular + cinturó esportiu 
(només pels corredors); Assegurança 
d’accidents i serveis mèdics; Avitua-
llaments durant el recorregut i a la 
zona d’arribada i sorteig de premis.

19 equips del CAI a la prèvia 
del Campionat de Catalunya 
de relleus

ATLETISME

Dissabte passat, es van dur a 
terme a les pistes de Mataró, 

les proves corresponents a la Fase 
classificatòria  dels Campionats de 
Catalunya de Relleus de les catego-
ries Aleví, Infantil i Cadet.

Amb una multitudinària par-
ticipació, hi prengueren part 19 
equips del C.A. Igualada Petromira-
lles, classificant-se 8 conjunts per a 
les finals respectives. Els equips “B” 
no optaven a la classificació.

Va sobresortir l’actuació de les 
Alevins de 3 x 600 m., classificades 
amb la millor marca de la prova, 
amb 5’52”6, amb l’equip format 
per Carla Bisbal, Núria Moix i Mar 
Buchaca.

Les Alevins de 4 x 60 m. asso-
lien la 2a millor marca, amb 35”0, 
amb l’equip format per Núria 
Moix, Carla Bisbal, Mar Buchaca i 
Alba López, passant a la final.

Els Alevins de 3 x 600 m. eren 
3rs globals amb 5’45”4, amb 
l’equip format per Nil Cabello, 
Oriol Alonso i Quim Vila, classifi-
cant-se per la final.

Els Alevins  de 4 x 60 m. eren 
6ns amb 36”3, amb l’equip format 
per Nil Cabello, Ian Queraltó, Marc 
Aguila i Joel Giménez, passant a la 
final. 

Les Cadets de 4 x 300 m. eren 
8es. amb 3’05”2,  amb Berta López, 
Isabela Lago, Laia Planas i Laia 
Moix, passant igualment a la final.

Els Cadets de 4 x 300 m. eren 
9es. amb 2’45”2, amb Gerard Farré, 
Aitor Caldito, David Muñoz i Franc 
Samaniego, classificant-se per la 
final. 

Les Cadets de 4 x 100 m., 
eren 12es globals amb 53”3, amb 
l’equip format per Marina Abad, 
Silvia Hohnhaussen, Anna Cos i Ire-
ne Muntaner, accedint a la final. 

Els Cadets de 4 x 100 m. eren 
13ns amb Eduard Guzmán, Aitor 
Caldito, Pol Roca i Franc Samanie-
go, passant igualment a la final.

Els Infantils de 4 x 80 m., 19ns 
amb 44”5, amb Joan Sendra, Nil 

Pelfort, Nil Sanz i Alex Riera. Els 
Infantils de 4 x 200 m., 21ns. amb 
Joan Sendra, Nil Pelfort, Jan Bisbal 
i Alex Riera. Les Infantils de 4 x 
80 m. foren 23es. amb 45”6, amb 
Judit Navarro, Núria Quilez, Fran-
cina Massagué i Edit Guzmán.  Les 
mateixes atletes eren 23es. en el 
relleu Infantil fem. de 4 x 200 m., 
amb 2’02”4.

Pel que fa als equips “B”, eren 
24ns. els Infantilsde 4 x 200 m. amb 
2’02”7, amb Nil Gassó, Mohamed 
Ayyad, Nil Sanz i Guim Prats. Foren 
també 24es. les Cadets de 4 x 100 
m. amb 55”5, amb Anna Escudé, 
Cristina Rosich, Anna Guzmán i Jor-
dina Gassó. 

Foren 25es. les Alevins de 3 x 
600 m. amb 6’25”8, amb Andrea 
Gil, Aina Eberle i Martina Zunino. 
Els Alevins de 4 x 60 m. eren 26ns. 
amb 37”8, amb Olau Riera, Quim 
Vila, Eloi Macià i Oriol Alonso. Eren 
31es. les Alevins de 4 x 60 m. amb 
37”8, amb Andrea Gil, Aina Eberle, 
Malika Khemais i Martina Zunino. 
Foren 33ens. els Alevins de 3 x 600 
m. amb 6’23”1, amb Olau Riera, 
Eloi Macià i Joel Giménez, i foren 
35ns. els Infantils de 4 x 80 m. amb 
46”6, amb Nil Gassó, Mohamed 
Ayyad, Guim Prats i Jan Bisbal.  

Els benjamins a Castellar 
del Vallès

També participaren  en la prè-
via del Campionat de Catalunya de 
Relleus per clubs, els 4 equips Ben-
jamins del CAI. Assoliren la classifi-
cació per la Final les Benjamins de 
4 x 60 m., 15enes. amb 42”3, amb 
Laia Alonso, Martina Solà, Jana Pla-
nell i Martinez Llorach. L’equip “B” 
era 23è amb 44”2 amb Jana Cal-
zada, Ares Giménez, Berta Clara-
munt i Mar Claramunt. Pel que fa 
als masculins, també en 4 x 60 m. 
eren 33ns. amb 42”8 amb Guim 
Gabarró, Pol Rubio, Youssef Ayyad 
i Maure Munné, mentre l’equip 
“B” era 35è. amb 42”9, amb Gui-
llem Brunet, Alex Piernas, Joan Mi-
serachs i Ignasi Altarriba.

Bernat Planas s’imposa 
en M-45 al Campionat de 
Catalunya de Muntanya
ATLETISME

L’atleta del C.A. Igualada Petro-
miralles Bernat Planas, va assolir 

diumenge passat el 1r lloc en cate-
goria M-45 al Campionat de Cata-
lunya d’Atletisme de Muntanya, 
disputat conjuntament amb la 4a 
edició de la Cursa MonteScatano, a 
Montcada i Reixac.

Planas va invertir 45m. 09 seg. 
per cobrir els 9,5 km. de recorre-
gut, assolint l’or al Campionat ca-
talà.
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Sènior masculí: Physic CB Igualada 63 - Recanvis Gaudí CB Mollet 85
Contundent derrota d’un Igualada 
desaparegut
BÀSQUET

El partit va començar amb un 
equip visitant molt posat en 

atac, amb un parcial de 0-11 que 
va obligar l’equip blau a demanar 
el seu primer temps mort al minut 
tres, per tal d’aturar-los. Després, 
un parcial de 8-0 feia recuperar als 
igualadins la confiança de poder 
remuntar el partit i amb l’anota-
ció de tres triples el primer quart 
acabava amb 24-19 al marcador. 
En el segon, però, les errades en 
defensa de l’equip igualadí no dei-
xaven indiferents els jugadors de 
Coma, que aprofitaven l’ocasió per 
retallar distàncies i per tornar-se a 
posar per davant en el marcador. 
Sense mostrar resistència, un Igua-
lada molt desaparegut deixava mal 
sabor de boca a l’afició, amb un 
segon parcial de 13-24 que col·lo-
cava un marcador de 37-43 a la 
mitja part.

A la represa els jugadors de 
Raül Caballero i Pep Piqueras tor-
naven a patir la manca d’encert i 
les errades en defensa, que provo-
caven situacions de bàsquets fàcils 
per als visitants, davant la dificul-
tat dels locals per trobar tirs allibe-
rats, i seguien incòmodes en atac. 
Els jugadors de Mollet es trobaven 
en el seu millor moment i el parcial 
del tercer quart va ser 15-26, amb 
un resultat de 52-69 al marcador a 
l’inici de l’últim quart. L’equip local 
seguia en la mateixa tònica de poc 
encert i dificultats per seleccionar 
els tirs, mentre que els visitants 
exhibien el seu bon ritme de tre-
ball, deixant un Physic CB Igualada 
sense opcions a guanyar. L’últim 
parcial va ser d’11-16 i el partit va 
acabar amb un resultat de 63-85.

Physic CB Igualada: M. Mo-
liner (6), J. Torres (7), A. Gual (5), 
X. Creus (3), E. Tejero (9) –cinc inici-

al--, R. Riu (5), E. Burgès (4), C. Fons 
(-), A. Del Hoyo (14), S. Laguarta 
(8), P. Camí (2).

Raül Caballero tanca un 
cicle al capdavant del 
sènior masculí del CB 
Igualada

Després de pràcticament qua-
tre temporades al capdavant de 
l’equip sènior masculí “A” del Club 
Bàsquet Igualada, havent assolit 
l’ascens a Lliga EBA la temporada 
passada i d’haver classificat l’equip 
en el grup d’ascens en aquesta, 
l’entrenador Raül Caballero ha de-
cidit no renovar la propera tempo-
rada, entenent que ha cobert un 
cicle al capdavant d’aquest grup. 

El Raül continuarà vinculat al 
club com a consultor de la Junta 
Directiva. Moltes gràcies, Raül, i 
molta sort! 

Jordi Martí, nou entrenador de l’EBA del 
Club Bàsquet Igualada
BÀSQUET

Nascut a Olesa fa 41 anys, actu-
alment resident a Igualada 

i mestre d’educació física de for-
mació, Jordi Martí té una llarga 
experiència en el món del bàsquet. 
Col·laborador habitual del Comi-
tè Tècnic de la Federació Catala-
na de Bàsquet com a professor de 
cursos de formació de nivell 0 i 1. 
Entrenador del prestigiós campus 
de tecnificació “Élite Jove” i amb 

àmplia experiència com a entrena-
dor de lliga EBA --és l’entrenador 
espanyol amb més anys en aques-
ta categoria-- iniciarà la seva 11a 
temporada, en aquest cas dirigint 
el primer equip del nostre club.

Ha entrenat equips com el CB 
Valls, amb el qual va aconseguir el 
campionat i posteriorment l’ascens 
a LEB BRONZE, i el CB Cornellà, 
equip que va entrenar cinc tem-
porades, assolint la Lliga Catalana 

d’EBA, en la seva primera tempo-
rada allà.

Es dóna el cas que en Jordi 
també ha entrenat el primer equip 
del CB Igualada durant dues tem-
porades i mitja, en la seva anterior 
etapa a la lliga EBA, amb el qual va 
aconseguir uns molt bons resultats. 

Josep M. Vallès
Club Bàsquet Igualada

Resultats de la SE Casal Català dels Hostalets 
de Pierola
BÀSQUET

L’equip benjamí de la SECC Aislux 
no va tenir partit, ja que el 

Vedruna de Sant Boi ha deixat la 
competició i aquest proper dissab-
te tampoc jugarà perquè té jorna-
da de descans.

L’aleví SECC-Sala va rebre els 
Maristes d’Igualada. Va ser un par-
tit fàcil per als locals, que des de 
bon començament van fer un joc 
molt bo, amb passades i talls que 
van donar el seu resultat, amb bon 
encert de cara a cistella i van fer 

una defensa contundent, tallant 
línees de passada, la qual cosa va 
propiciar contraatacs que sovint 
acabaven en cistella i clarament es 
van fer amb el partit.

La propera setmana tornaran a 
jugar a casa, recuperant un partit 
ajornat contra el Marquès de la 
Pobla de Capellades, a les 11.15 h. 
Serà l’últim partit de la lliga.

Pel que fa al cadet SECC - Els 
Cafeters, va jugar davant l’Horto-
nenc. Si el partit d’anada va estar 
força igualat, el de tornada també 

ho semblava, però les hostaleten-
ques, tot i fer les coses molt bé, no 
tenien encert de cara a cistella i el 
bon joc no es reflectia en el marca-
dor, que sempre tenien en contra, 
però en el tercer quart va comen-
çar la remuntada que va permetre 
capgirar el resultat i es van endur 
el partit, amb parcials de 8-14, 19-
26, 33-36 i un 42-40 final. 

La propera setmana jugaran a 
Les Comes davant el Monalco, a les 
12 h, recuperant un partit ajornat, 
i donarem per acabada la lliga.

Resultats dels equips de l’Òdenca CB
BÀSQUET

Cadet masculí. Bona victòria del 
cadet a la pista del Sant Quintí 

per 42-45 en un partit molt igua-
lat. Els locals vivien gràcies al seu 
encert des de la línia de 3. L’Òdena 
va tardar en reaccionar però a par-
tir d’unes bones defenses i contra-
atacs es va aconseguir emportar 
el partit.

Sots-25 masculí. Bon partit de 
l’Òdena a la pista de l’Abrera, amb 
victòria final per 55-66. L’equip va 
saber controlar el partit en tot mo-
ment a partir de bons contraatacs i 
gràcies a l’encert de 3. 

Sènior femení.  Derrota de 
l’Òdena a Martorel per 52-45. El 
partit va començar amb domini 
per les odenenques. Gràcies a un 

alt encert des de 6,25 l’equip va 
agafar avantatge però el baix per-
centatge en el tir lliure no van per-
metre que el domini fos més clar. 
A la mitja part 20-27. En la represa 
les locals van agafar les regnes del 
partit i es van acabar emportant el 
partit.

Sènior masculí. Derrota del sè-
nior per 64-60 en la seva visita a 
la pista del Sant Ignasi. EL partit 
va començar molt malament per 
l’Òdena, que va encaixar un 22-4 
que va marcar el partit. A la mitja 
part l’equip havia reduït distànci-
es però l’avantatge inicial es feia 
massa feixuga. Un molt bon final 
de tercer quart i últim quart van 
posar l’equip a prop en el marca-
dor, i a falta d’un minut es troba-
ven a dos punts dels locals, però 
finalment va perdre per 4 punts i 
no es va poder endur la victòria a 
l’Anoia.

Bon paper de l’escola 
esportiva del CERRR al 
Campionat de Catalunya de 
mitja distància i universitari

CURSES D’ORIENTACIÓ

El diumenge 17 d’abril es va 
celebrar a la Pobla de Lillet el 

Campionat de Catalunya de mitja 
distància i universitari de curses 
d’orientació, en què l’escola espor-
tiva del CERRR va assolir un cam-
pionat, dos subcampionats i dos 
tercers llocs.

Les curses de mitja distància, 
amb un temps d’entre 35-40 mi-
nuts, són força ràpides i amb una 
dificultat tècnica elevada. Aquesta 
vegada el terreny era força dur 
físicament, pels forts desnivells que 
es van trobar els participants, però 
amb molt poc sotabosc, cosa que 
permetia agafar velocitats força 
elevades.

Aquest any, el mateix Campio-
nat de Catalunya de mitja distàn-
cia servia de Campionat de Cata-
lunya Universitari de l’especialitat 
i van ser set els corredors de l’esco-
la esportiva que hi van participar: 
Enric Prats (UAB), Arnau Requena 
(UAB), Quim Solé (UDL), Dídac San 
José (UB), Roger Solé (UOC), Fidel 
Compte i Quim Vich.

Arnau Requena es va procla-
mar campió de Catalunya en la 

categoria H20 i, després de les 
ponderacions per categories, va 
aconseguir el segon lloc a la classi-
ficació universitària.

Quim Solé va ser subcampió de 
Catalunya d’H21A, a tan sols un se-
gon del primer classificat, i va que-
dar tercer individual en el Campio-
nat de Catalunya Universitari.

El podi en H21A el va comple-
tar Dídac San José, amb un mag-
nífic tercer lloc que demostra que 
ja s’ha recuperat dels problemes 
que arrossegava des de principi de 
temporada. Així mateix, va quedar 
4t en la classificació universitària. 

En la mateixa categoria, En-
ric Prats va quedar 14è i el Fidel 
Compte 26è.

En categoria elit, l’entrenador 
de l’escola esportiva Roger Solé, 
va quedar 11è i Quim Vich, després 
del seu podi en el Campionat de 
Catalunya Nocturn, no va poder 
acabar per problemes musculars.

Amb aquests bons resultats els 
corredors universitaris ja preparen 
el Campionat d’Espanya Universi-
taris, que se celebraran a Granada 
del 6 al 8 de maig.

Representants del CAI Triatló 
als triatlons de Blanes, 
Terres de l’Ebre, Peñíscola i 
Fuerteventura

TRIATLÓ

Diumenge passat es va celebrar 
la segona jornada de la lliga 

de clubs corresponent al triat-
ló de Blanes en distància esprint, 
amb 527 inscrits, en què l’equip 
igualadí va estar representat per 
Marc Codina (170è), Ramon Lla-
dó (245è), Marc Pallarès (286è) i 
Ricard Solé (367è), acabant tots 
ells amb bones sensacions i acon-
seguint sumar punts per a la classi-
ficació de la lliga de clubs catalana 
de triatló.

En paral·lel es va celebrar el 
campionat de Catalunya de mitja 
distància, amb el Triatló de Terres 
de l’Ebre, amb 3000 m de natació, 
80 km de ciclisme i 20 km de cursa 
a peu, on van participar Joan Rie-
ra, amb una brillant 18a posició de 
la general, i Joan Montaner, que 
va ser 155è, demostrant els seus 
bons estats de forma en la prepa-
ració dels seus respectius Ironmans 
d’aquesta temporada.

A Fuerteventura, Bernat Viñals 
iniciava la temporada de triatlons 
amb la prova internacional del 
Challenge Fuerteventura, també 
de mitja distancia. Tot i patir una 
punxada a a l’inici del tram de ci-
clisme, va aconseguir finalitzar la 
prova en una molt bona 96a posi-
ció general.

Per últim, en aquest intens cap 
de setmana, Sergi Pujabet va par-
ticipar al triatló de mitja distància 
de Peñíscola, de 1900 m de na-
tació, 90 km de ciclisme i 21km 
de cursa a peu, fent una cursa en 
progressió i finalitzant en una ex-
cel·lent 34a posició. A la mateixa 
prova, Jordi Domènech debutava a 
la distància i aconseguia una bona 
264a posició.
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OK Lliga: Igualada HC Calaf Grup 5 - Vendrell 3
Sant Jordi emmascarat

HOQUEI PATINS

La victòria dels igualadins contra 
el Vendrell els apropa al gran 

objectiu de la temporada que és la 
permanència.

L’Igualada, amb Met Molas ju-
gant amb una màscara protectora, 
va basar el triomf en un inici ful-
gurant que va col·locar els arlequi-
nats amb un contundent 4 a 0 en 
el marcador. Tot i que el Vendrell 
va arribar a posar-se 4 a 3 en el 
marcador.

El partit no podia començar 
millor pels igualadins. Només es 
portaven disputats 43 segons quan 
Baliu va encertar a marcar el pri-
mer. 1 minut després el mateix Ton 
repetia. El capità robava una bola 
a mitja pista, encarava el porter 
visitant i el superava amb un remat 
creuat. 

El 2 a 0 es va mantenir 9 mi-
nuts en el marcador fins que ha 
arribat el nou “Mister penal”. Tety 

Vives va fer dos gols sortint des de 
la banqueta especialment per fer 
el llançament. El primer ha entrat 
directe… i el segon (a falta de 5 
minuts) en la segona acció després 
que Fox li aturés el tir. 

Just amb el 4 a 0 l’IHC va viure 
els seus pitjors minuts de partit da-
vant els dos gols dels visitants.

Dues errades en el llançament 
de falta feia perdre l’oportunitat 
de sentenciar el partit. Un gol vi-
sitant trencava el partit quan en-
cara faltaven deu minuts de joc i 
el Vendrell creava força perill. A 
falta de dos minuts i mig Pla feia 
pujar el cinquè que donava una 
mica d’aire al marcador fins al xiu-
let final.

Igualada Calaf Grup: Elagi 
Deitg, Roger Bars, Ton Baliu (2), 
Met Molas i Sergi Pla (1), equip 
inicial. Tety Vives (2), Pol Galbas, 
Nil Garreta. Joan Muntané i Àlex 
Ferrer.

Resultats dels equips base de 
l’Igualada HC
HOQUEI PATINS

OK Lliga: Igualada HC Calaf 
Grup 5 - CE Vendrell Moritz 3.

Infantil A: CH Juneda 9 – Igua-
lada HC 3.

Infantil B: Igualada HC 9 – Tàr-
rega HPC 3.

Aleví B: Igualada HC 10 - CP 
Calafell 0.

Aleví C: Igualada HC 11 – 
Sferic 1.

Benjamí A: Igualada HC 3 - CE 
Arenys de Munt 0.

Benjamí B: HC Palau Pl. 4 – 
Igualada HC 3.

Benjamí C: Igualada HC 2 - CP 
Manlleu 10.

Prebenjamí A: PHC St. Cugat 
2 – Vitaldent IHC 1.

Prebenjamí B: Vitaldent IHC 2 - 
CP Monjos 1.

PB Iniciació: CH Prat 1 – Vital-
dent IHC 2.

Patinadores de l’artístic al 
torneig de Palau-Solità

PATINATGE ARTÍSTIC

Dissabte 23, un bon grup de 
patinadores de la secció de 

Patinatge Artístic de l’Igualada HC, 
van celebrar la diada de Sant Jordi 
participant en el V Trofeu Sant Jor-
di de la vila de Palau, a Palau-Soli-
tà i Plegamans

En les diferents categories es 
van obtenir els següents resultats: 
en Certificat: Paula Pérez 12a; Ini-
ciació B Majors: Mariona Raurich 
5a, Anira Lucena 7a. Iniciació B 
Menors: Anna Domènech 7a, Iris 

Ruiz 9a; Iniciació C Majors: Car-
la Bosch 10a, Carla Granado 14a; 
Iniciació C Menors: Naia Mariño 
11a, Ana Fernández 21a i Hanna 
Lucena 30a.

La propera cita de les noies de 
l’IHC serà el proper dissabte 30 al 
Torneig Ciutat de Terrassa. Un mes 
d’abril intens de cara a la prepa-
ració per la 2a Fase de l’Interclubs 
que se celebrarà el proper 29 de 
maig a les instal·lacions de Les Co-
mes d’Igualada.

Jornada de l’Hoquei Línia Igualada
HOQUEI LÍNIA

Lliga Catalana: Benjamí HL 
Igualada 3 - Gadex 4

A la primera partl ’equip local 
no va aprofitar les moltes ocasions 
de gol que van crear. Per contra, 
encert dels sabadellencs del Gadex, 
qui van fer 3 dels 4 gols marcats al 
llarg del partit. A partir de la sego-
na part, els benjamins de l’Hoquei 
Línia Igualada van saber obrir la 
llauna, amb bon joc i jugades rà-
pides, però no va ser suficient per 
donar un tomb al partit.

Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Arnau Santano (1), Nil Alonso 
(2), Lluís Torras, Marc Fusté, Marc 
Camarero, Unai Guerrero, Laia 
Mercadé, Àlex Sánchez.

Copa Federació: Pre-benjamí 
HL Igualada 1 - Gadex 2

Partit emocionant el que van 
jugar els més joves de la casa. Pri-
mera part amb bona defensa per 
part dels jugadors igualadins, però 
amb un Gadex més encertat cara 
gol. Fruit d’això, els visitants es van 
avançar ràpidament amb 0-2 al 
marcador. Les dues parts restants 
van ser de clar domini local, però 
la manca d’efectivitat i el porter 
visitant van deixar el marcador en 
un 1 a 2 final.

Porter: Yeray Lorenzo. Juga-
dors: Marc Hueva, Iker Jiménez 

(1), Adrià Búrria, Biel Guerrero, Ot 
Sánchez, Judith.

Aleví HL Igualada 5 - Gadex 1
Partit àgil i agraït de veure per 

l’espectador, on l’equip anoienc 
dominà el camp des del primer 
moment, desplegant bones juga-
des d’equip.

Porter: Martí Sabaté, Unai 
Gràcia. Jugadors: Erik Lorenzo (2), 
Àlex Cano (2), Julián Carrasco (1), 
Biel Segura, Ian López, Roger Fer-
rer, Lluís Torras i Àlex Sánchez.

Infantil HL Igualada 3 - Uroloki 
St. Andreu 5

El conjunt barceloní va saber 
aprofitar les ocasions per desfer-
mar els ànims dels jugadors locals, 
i en conseqüència, aconseguir la 
victòria per l’equip visitant. Amb 
tot, es varen veure moltes ocasions 
de gol i joc de bon nivell de l’equip 
de l’HLIgualada.

Porter: Sergio Pérez, Oriol 
Sanchez. Jugadors: Marc Cano (1), 
Adam Gracia, Maria Somacarrera, 
Erik Lorenzo, Gal.la Torrents (2), 
Julián 

Carrasco, Roger Ferrer, Àlex Ca-
no. 

Femení
Partit amistós del Massada Ho-

quei Línia Igualada contra el Ga-
dex de Sabadell. Domini clar de les 
noies locals amb un partit vibrant i 
molt diferent a l’últim disputat per 
la falta de canvis. Ambdues parts 
han estat ràpides i efectives, tant 
en defensa com cara a porteria, 
donant així la victòria a l’equip 
igualadí.

Porters: Martí i Unai. Jugado-
res: Maria (2), Gal·la (1), Paula, La-
ia, Marina, Mireia.

Hoquei Línia Igualada

Elisenda Font, a l’Europeu de Porto
PATINATGE ARTÍSTIC

La igualadina Elisenda Font par-
ticipa al Campionat Europeu de 

Patinatge Artístic, en la modalitat 
de Xous Grans, que es celebra des 
d’ahir i fins dissabte a Porto (Por-
tugal).

Un total d’11 grups participen 
en aquesta modalitat, tres portu-
guesos, un francès, tres italians, un 
neerlandès i tres espanyols.

El pavelló on es realitza la com-
petició és el Centre d’Esports i Con-
gressos de Mathosinhos, que té un 

aforament d’unes 3.500 persones 
i ja fa mesos que estan totes les 
entrades venudes per tots els dies.

Es pot seguir l’evolució del 
Campionat a la pàgina: www.
showprecision2016euro.com

El grup del Masnou, amb l’Eli-
senda Font com a patinadora, es 
presenta amb la coreografia #cos-
darbre, que al campionat d’Espa-
nya celebrat a Vilanova i la Geltrú 
va quedar tercer.

Amb un bon resultat a l’Euro-
peu l’equip es podria classificar pel 
Mundial que es celebrarà a Itàlia. 

Cal destacar que el patinatge 
artístic que a priori pot semblar un 
esport minoritari, la Federació Ca-
talana n’ha tramitat enguany unes 
11.000 llicències.

Inscripcions per a la XVII Caminada popular 
de l’Anoia
EXCURSIONISME

El Grup de Lleure “La Clau” orga-
nitza pel diumenge dia 8 de 

maig el què és la 17a Caminada 
popular de l’Anoia, que enguany 
serà pel terme municipal del Bruc.

El recorregut és força assequi-
ble i circular de 18 km i s’estima 
que es pot cobrir en unes quatre 
hores i mitja. Cada participant re-
brà a la sortida un petit llibret amb 
detalls dels indrets pels que passa 
la caminada i del poble del Bruc. 
També rebrà un full de ruta que li 
serà segellat a cada un dels con-
trols ubicats en el recorregut. 

Així mateix, en diferents in-
drets, hi haurà ubicats diversos 
punts d’avituallament, on es do-
narà aigua, fruita o menjar, i en un 

dels quals l’esmorzar. A l’arribada, 
tots els caminaires rebran una sa-
marreta tècnica, obsequi comme-
moratiu de la caminada. 

Les inscripcions tenen un preu 
de 9 euros si es realitzen abans del 
dia 6 de maig i d’11 euros si es fa 
el mateix dia 8. Poden realitzar-se 
personalment a l’Espai Cívic Centre 
(de dilluns a divendres de 9 a 13 h 
i de 15 a 21 h); al Centre Cívic de 
Fàtima (els dimarts i dijous de 18 a 
19.30 h). Fent un ingrés nominal al 
compte corrent núm. 2100 0001 01 
0200613362 de 

“La Caixa” i presentant-ne 
el resguard en el moment de re-
bre el full de ruta a la sortida. En 
aquest cas cal que ens feu arribar 
les dades de cada inscrit (nom i 
cognoms, adreça, població i telè-
fon de contacte) a l’e-mail grupla-
clau@gruplaclau.org.

15a caminada del programa El Bruc fa salut!
EXCURSIONSIME

L’objectiu del programa “El Bruc fa 
salut” és tenir un grup de referèn-

cia que animi i acompanyi a caminar 
com a activitat saludable i per passar 
una estona per compartir.

L’activitat va començar al gener 
de 2016 i cada diumenge, a les 9 h, 
se surt des de Can Casas per fer un 
recorregut d’una hora i mitja. Tot-
hom està convidat a compartir camí!
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Jornada amb resultats desiguals pels equips 
de l’IVC
VÒLEIBOL

Alts i baixos en les resultats dels 
partits disputats pels diferents 

equips de l’Igualada Vòlei Club.
Sènior masculí: CV Cometa 

Bellvei 1 - Jorba Solà IVC 3 (13-
25/28-26/19-25/24-26), partit travat 
dels igualadins que tot i guanyar, 
el rival inferior sobre el paper va 
posar en molts dubtes als iguala-
dins patint per endur-se els sets.

Sènior femení A: CV Gavà 3 
- Allain Afflelou 0 (25-12/25-20/25-
10), les noies d’Igualada va flaque-
jar davant un equip que no té un 
gran atac però sí una gran defen-
sa, i les igualadines no van saber 
entrar en el seu joc habitual, fet 
que les va desconcentrar en tot el 
partit.

Sènior femení B: CV Vilafran-
ca Blanc 3 - Allain Afflelou 0 (25-
12/25-12/25-9), com reflecteix el 
marcador les jugadores del B, els 
falta fer menys errors no forçats, 
ja que això sempre les fa anar a 
remolc, mica en mica per això van 
assolin jugades ben trenades.

IVC XP 3 - Arenal Màster 1 (25-
14/20-25/25-15/25-22), victòria me-
rescuda i molt ben treballada per 
part dels locals, que van demostrar 
una molt bona actitud a la pista re-

sultant al final un dels millors par-
tits de l’equip aquesta temporada.

Juvenil femení A: Allain Affle-
lou IVC 1 -  CV Opticalia Vilanova 
i la Geltrú 3 (25-22/ 15-25 / 22-25 
/ 17-25), el partit no va donar els 
seus fruits com s’esperava, amb un 
bon començament al primer set, i 
una baixada de rendiment, fet que 
va posar costa amunt lluitar i en-
trar concentrades en els sets.

Juvenil femení B: Allain Affle-
lou 2 - CV Tiana 3 (25-22/ 13-25 
/ 21-25 / 26-24/ 2-15), partit molt 
disputat i lluitat on la falta de con-
fiança en les recepcions, van fer 
perdre un partit que s’havia co-
mençat guanyant.

Cadet masculí: CV Cardedeu 3 
–Igualada VC 0 (25-22 / 25-12 / 25-
20), els nois van jugar molt més 
estables contra el segon classificat; 
el errors no forçats i la falta de 

construcció encara condicionen 
una mica el joc dels igualadins cosa 
que mica en mica van solucionant.

Infantil femení: AEE Jaume 
Callis 1 – Allain Afflelou 3 (24-26 
/ 12-25 /25-15 / 15-25), victòria en 
l’últim partit de lliga per passar a 
fases com a primeres de grup, a 
casa d’un Callis molt lluitador el 
partit no va ser tan senzill com es 
podia esperar, tot i la relaxació que 
semblava que tenien les iguala-
dines van saber guanyar sense per-
dre els nervis fent jugades segures 
i sumant punts.

Aleví mixt: Igualada VC 3 – St. 
Martí 0. Molt bon partit de l’equip 
més jove del club, amb jugades de 
remat dignes d’elogi i salvant bo-
les complicades. El grup amb clara 
progressió de bon joc i això augura 
un bon futur.

Sènior masculí - 2a Catalana: 
Club Handbol Igualada 39 - Escola Pia Granollers 21
Demostració de superioritat i la 
permanència a tocar
HANDBOL

Dissabte passat es va jugar a Les 
Comes el partit corresponent 

a l’última jornada de 2a Catala-
na que enfrontava l’Igualada amb 
l’Escola Pia de Granollers, 10è i 9è 
classificats, respectivament. 

Era el partit més important de 
la temporada per als igualadins, 
ja que es jugaven mantenir-se a 2a 
Catalana o baixar, depenent del 
resultat (tot i amb uns matisos que 
després aclariré). Això estava al cap 
dels jugadors, durant la setmana 
es respirava l’ambient d’un gran 
partit. A més, la victòria era asse-
quible, ja que el rival només li treia 
3 punts i era d’un nivell similar. 

L’inici del partit va estar marcat 
per una gran concentració en els 
dos conjunts i amb els igualadins 
una mica més endollats que els de 
Granollers. Tot i així, durant els pri-
mers minuts el marcador va estar 
bastant igualat. L’Igualada aconse-
guia fer gols en atac estàtic i des-
plegava una bona defensa, però 
els visitants podien seguir més o 
menys el ritme. Al minut 15 el re-

sultat era d’11 a 8. Va ser a partir 
d’aquí quan els locals van fer un 
pas endavant i gràcies a la recupe-
ració de pilotes podien fer contraa-
tacs que permetien fer forat en el 
marcador abans de la mitja part. 
Així doncs, es va anar al descans 
amb una bona renda igualadina, 
19 a 12. 

A la represa, els igualadins 
van posar nerviosos els nombro-
sos assistents al partit, que ja es 
temien el pitjor. No van sortir 
amb la motivació i concentració 
de l’inici del partit, en canvi sí 
els de l’Escola Pia. Aquesta de-
sestabilització va provocar que 
els visitants reduïssin la diferèn-
cia de gols fins a 4. Ara bé, per 
sort només va quedar en un mal 
començament, ja que a mesura 
que van anar passant els minuts 
l’equip cada vegada jugava millor 
i aconseguia anar eixamplant la 
diferència en el marcador. Ara sí 
doncs, desplegaven el bon joc de 
la primera part, i si a això li su-
mem una gran actuació dels por-
ters, la renda de gols es va dispa-

rar i es va acabar guanyant per un 
contundent 39 a 21. 

El partit va ser una gran de-
mostració del “si es vol, es pot” 
i així tancar la fase regular amb 
una clara i necessària victòria. Això 
ens demostra també que els igua-
ladins no han jugat al nivell que 
podien durant la temporada, dei-
xant molt males dinàmiques. Ara 
bé, el que és important, objectiu 
gairebé assolit. Dic gairebé per-
què la setmana vinent l’Igualada 
s’enfrontarà en una eliminatòria 
al Fornells de la Selva, partit que 
servirà per saber quin equip seria 
el 9è que baixaria en cas que els 
descensos de lligues superiors així 
ho obliguessin. 

Entrenats per José García, van 
jugar: David de la Cerda (10 a.) 
i Adrià Senar (16 a.), com a por-
ters. Òscar Visa (3), José Ramallo 
(2), Jordi Vilarrubias (3), Esteban 
Lezama (2), José Luis Álvarez (3), 
Sergi Garcia (3), Rubén Álvarez (4), 
David Díaz (10), Pere Sendra (4) i 
Roger Calçada (4).

Ton Casellas

Resultats dels equips base del CH Igualada

HANDBOL
Cadet  masculí - 2a Catalana : 

Finques Argent Igualada At. 33 - H 
Sant Cugat “D” 27

Entrenats per Elías Galiano, van 
jugar pel CH Igualada: Marc Espina-
gosa, Marc Andreu, Marc Martínez, 
Xavier Reina, Fernando Almendro, 
Arnau Torner, Biel Hornas, Ivan 
Ruiz, Iker Sabuquillo, David Malpar-

tida i Pol Calvet. A la porteria Joel 
Solanelles i Ivan Salazar.

Cadet femení - 1a Catalana: CH 
Montbui 9 - Club Handbol Igualada 
29

CH Igualada: Jana Elvira i Xènia 
Méndez (porteres), Aida López, Al-
ba Casé, Amanda Sanjuán, Andrea 
Romero, Ane Crespo, Elise Vivier, 
Gal·la Gómez, Laia Sanuy, Laia Tar-
rida, Olga Núñez. Lesionades: Abril 
Horcas. Entrenadors: Hilari Canales i 
Àngel Arias.

Infantil femení - Copa Federa-
ció: CH Igualada 29 - Handbol Club 
Perelló 11

CH Igualada: Xènia Méndez 

(portera), Alba Camañes (4), Car-
la Carbó (5), Dàmaris Rosa, Èlia 
Dueñas (3), Karen García (1), Laia 
Moyes (6), Marta López (5), Natàlia 
Vidal (5). Lesionades: Ariadna San-
juán i Marina Martí. Entrenadors: 
Pere Sendra, Carles Serra i Maria 
Mayol.

Minihandbol  -Aleví nivell 2 
masculí-mixt: EH Sant Vicenç - gols 
amb la mà 10 - CH Igualada Atlètic 6

Dirigits per Ana Vázquez i Nico 
Orozco, van jugar pel CH Igualada: 
Arnau Vargas, Alvaro Muñoz, Arnau 
Albareda, Aniol Gumà, Xavier Mal-
partida i Anton Aguilera.

Les vilanovines comencen la Copa Catalana
Digne partit, malgrat perdre

HANDBOL

Partit lluitat de tu a tu el que 
va oferir l’equip Sènior del CH 

Vilanova el passat diumenge a Can 
Titó en la primera jornada de Copa 
Catalana.

Malgrat el major nivell tècnic 
d’un St. Joan Despí que milita a la 
Divisió de Plata Nacional, les locals 
varen saber estar a l’alçada.

Als 20’ minuts de partit el mar-
cador assenyalava un meritori 7-6 
fruit d’una defensa posicionada i 
valenta i d’un joc fluït en atac que 
donava els seus fruits.

Posteriorment les imprecisions 
de passada, i el nivell tècnic de les 
visitants feia que s’anés a l’entre-
temps amb el resultat de 9-14.

A la represa, contenció de re-
sultat al principi seguit d’uns mi-

nuts més irregulars.
El Vilanova acabà derrotat per 

27 - 17 però amb la sensació d’ha-
ver sigut un digne rival.

Les cadets, per la seva banda 
varen guanyar 18-16 a l’ A. Llei-
datana. Una gran victòria després 
d’un partit molt intens. La primera 
part va ser molt dura i acabà amb 
marcador desfavorable 6 - 9. A la 
represa a base de lluita i treball les 
noies de David Diaz  aconseguiren 
decantar el marcador al seu favor.

El Cadet B, que està mostrant 
molt bona progressió també va 
guanyar al St. Boi per 25 gols a 20. 

La propera setmana, jornada 
de descans pel Sènior i partits a ca-
sa del Cadet A a les 11.30h i del Ju-
venil a les 20h ambdós a Can Titó.

2a Provincial A: 
CTT Vilanova 4 – CTT St. Feliu de Codines 3
Assegurada la permanència
TENNIS TAULA

Sisena victòria consecutiva i sego-
na en aquesta fase de perma-

nència, que els vilanovins ja tenen 
assegurada, que els permetrà 
diumenge, lluitar per quedar en 
dotzena o tretzena posició (de 24 
classificats).

En la jornada a casa els visi-
tants no els ho van posar fàcil, 
però gràcies a un millor joc dels 
palistes locals, destacant el bon 
moment de Bernat López, van 
aconseguir la victòria.

Així López s’imposava per 3-0 
al seu oponent Beltran; Diego Na-
ranjo no va poder sumar i va cedir 

0-3 davant el visitant Hernández, 
tampoc va punturar Manuel Sue-
ro en ser superat per Sergi Pérez. 
L’empat el feia pujar el vilanoví D. 
Naranjo guanyant 3-0 a Beltran i 
novament López puntuaria en der-
rotar el visitant Pérez. Seguia M. 
Suero que no va poder tancar la 
jornada en estavellar-se el seu joc 
ofensiu davant el defensiu de S. 
Hernández, així la decisió passava 
per la partida de dobles que es va 
adjudicar a la parella López-Naran-
jo com a locals davant la formada 
per Pérez- Hernandez que cedien 
per un 3-1 donant per tancada la 
jornada esportiva.

2a Provincial B - G2 (semifinals play-off 
Promoció): CTT La Torre de Claramunt 3 - CTT 
Els Amics de Terrassa 4
Va faltar una mica de sort

TENNIS TAULA

Gran encontre de tennis de tau-
la celebrat el cap de setmana 

passat al gimnàs del CEIP La Tor-
re entre l’equip local i el CTT Els 
Amics de Terrassa, en jornada cor-
responent a la semifinal del play-
off de promoció d’ascens.

Com era d’esperar, l’enfronta-
ment va ser competit fins al final, 
arribant de nou al partit de do-
bles, en què aquesta vegada la sort 

(sense menysprear el gran nivell 
dels components del Terrassa) va 
estar de part dels visitants.

Els resultats parcials van ser els 
següents: David Sala 3 - Jordi Arias 
0, David Sala Jr. 0 - David Calle 3, 
Alex Navarro 3 - Jaume Rico 0, Da-
vid Sala Jr. 3 - Jordi Arias 0, David 
Sala 2 - Jaume Rico 3, Alex Navarro 
1 - David Calle 3 i Sala/Sala 2 - Ca-
lle/Zielinski 3.

D’esquerra a dreta, pel CTT Els Amics de Terrassa: David Calle, Jordi Arias, Marius 
Zielinski i Jaume Rico, i pel CTT La Torre de Claramunt: David Sala, David Sala Jr. 
i Alex Navarro.
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MOTOR Joan Vidal

Mobilitat elèctrica 
Nissan Leaf 30 kWh Acenta

Amics lectors, la revolució està 
servida de la mà de Nissan, la 

marca asiàtica més desitjada, el 
fabricant que lidera l’oferta de 
vehicles elèctrics. I és que el futur 
dels Smart City, el cotxes urbans, 
passa per la mobilitat sostenible 
i zero emissions. Per això Nissan 
ha donat un altre pas de gegant 
oferint fins a 250 km d’autonomia 
en el seu Leaf (Leading Environ-
mentally-friendly Affordable 
Family Car), un compacte 100% 
elèctric, de 5 places i 5 portes de 
4,44 m de llargada que des de la 
seva primera generació ha gua-
nyat preuats guardons internacio-
nals, com el Cotxe de l’Any al Japó 
i Europa.

La dependència del petroli 
a tot el món és esglaiadora. Són 
440 milions de barrils a l’any, amb 
un cost de 13.750 milions d’euros. 
Actualment hi ha 1 cotxe per ca-
da 7 habitants; 700 per cada 1000 
a EE.UU. i 500 per cada 1000 al 
Vell Continent, i es calcula que al 
2050 aquesta xifra es doblarà. És, 
doncs, un problema de salut pú-
blica perquè actualment el 50% 
dels habitants de tot el planeta es 
concentren en les grans ciutats i va 
en augment. 

Amb el lema “Ara sí, és el mo-
ment de canviar”, Nissan, que té 
una experiència de 70 anys en ve-
hicles elèctrics i ara també en la 
fabricació de bateries, des de 1974 
amb la creació del Tama Electric 
Vehicle, promogut pel govern ja-
ponès després de la Segona Guerra 
Mundial, ha posat en marxa un pla 

estratègic dins del PLAN MOVEA 
per incentivar la compra de models 
com el Leaf, amb tres aspectes a 
destacar: “3 mesos per canviar”, 
per si no queda satisfet, li canvia-
ran per un altre vehicle de la gam-
ma Nissan; el “Llarga distància”, 
en què la marca es compromet a 
deixar durant 14 dies a l’any un 
cotxe de combustió convencional 
per si el client ha de desplaçar-se 
lluny, com per exemple en les va-
cances, i l’“Instal·la fàcil”, a càrrec 
d’un instal·lador homologat per 
fer les obres necessàries fins a la 
plaça de pàrquing per poder col-
locar un endoll.

El Leaf ara munta la nova ba-
teria de 30 kWh que permet una 
càrrega ràpida del 80% en tan sols 
30 minuts. L’he provat en varis tra-
jectes urbans per Barcelona i des-
perta molta expectació al seu pas. 
Silenci total, bones prestacions del 
109 CV, un confortable compor-
tament, ampli habitacle i maleter 
son apartats que fan molt relaxant 
la seva conducció. A més ara incor-
pora el nou sistema d’informació 
NissanConnect EV que simplifica 
molt el comandament del nave-
gador en 3D, avisos de manteni-
ment i la localització de punts de 
recàrrega. Una delícia de cotxe i 
amb una autonomia per l’ús diari 
sensacional. 

Potència: 80 kW / Accelera-
ció de 0 a 100 km/h: 11,0 segons / 
Tracció: davantera / Pes: 1.570 kg / 
Preu: des de 29.070 euros, amb ba-
teria de lloguer. / Zero emissions.

Dissabte 18è Ral·li Ciutat d’Igualada
MOTOR

La Rambla de Sant Isidre aco-
llirà el parc tancant de la 18a 

edició del Ral·li Ciutat d’Igualada 
que aquest dissabte es disputa per 
perites carreteres de la comarca, 
que cal dir, quedaran tancades al 
trànsit mentre duri la cursa. Així 
quedaran afectats diversos trams 
dels municipis d’Orpí, Santa Maria 
de Miralles, La Llacuna Pontons, 
Querol, Pontils, Conesa, Savallà 
del Comtat (zona Santa Coloma de 
Queralt).

Pel que fa als horaris, dissabte 
a les 8 del matí es tancarà l’accés 
al parc tancat pels vehicles partici-
pants, que prendran la sortida a les 
9 del matí, i de manera successiva 
un cotxe cada minut.

A les 5 de la tarda es farà el 
lliurament de trofeus als guanya-
dors del Podi Open A, i a 3/4 d’11 
de la nit es lliuraran els premis a 
les demés categories.
Consignes de seguretat al públic

Des de Moto Club Igualada vo-
len impartir unes consignes de Se-

guretat al públic assistent, fent-los 
conscients de què cal complir un 
seguit de recomanacions per tal de 
gaudir de l’espectacle.

Així que cal: mantenir-se a una 
distància prudencial de la carretera 
i millor situar-se en zones elevades. 
Aparcar el cotxe en zones auto-
ritzades, respectar les zones pro-
hibides, seguir les indicacions dels 

comissaris, no caminar pels trams 
cronometrats i no seure o situar-se 
a les tanques de protecció.

Recordar que el 18è Ral·li Ciu-
tat d’Igualada és puntuable amb 
coeficient 8 pels Campionats Copes 
i Trofeus següents: Campionat de 
Catalunya de Pilots i Copilots de 
Ral•lis. Campionat de Catalunya 
per Pilots i Copilots 2 rodes mo-
trius. Campionat de Catalunya per 
a Escuderies Competidores d’As-
falt. Campionat de Catalunya de 
Marques de Ral·lis d’Asfalt. Copa 
de Catalunya de Pilots i Copilots 
de Ral·lis d’Asfalt. Copa de Cata-
lunya per a cada Grup (N,A,X,-
F2000,2RM,4RM,ES,HFIA i HL) de 
Ral·lis d’Asfalt. Open de Catalunya 
i Trofeu Junior de Pilots i Copilots 
de Ral.lisprints. Copa de Catalunya 
de Regularitat Súper Sport de Pi-
lots i Copilots de Ral·lis, i  Copa de 
Catalunya de Regularitat Sport de 
Pilots i Copilots de Ral·lis.

El ral·li consta d’un total de  
385,90 km., dels quals 103,94 són 
trams cronometrats.

Victòries dels equips masculins d’Esquaix 
Igualada
PADEL

Cap de setmana en què només 
han jugat els homes. Potser 

Sant Jordi hi ha tingut quelcom a 
veure.

Lliga Catalana 2a divisió. El se-
gon equip Federat segueix amb 
la bona ratxa. Aquest cop han ju-
gat a casa contra Can Busqué, en 
el derbi local que sempre afegeix 
emoció a l’enfrontament. El resul-
tat final va ser de 2-1 a favor dels 
nostres.

En el primer partit Jordi Homs 
i Jordi Carol es varen veure sorpre-
sos pels joves Manel Martí i Quim 
Oliva, en un partit molt renyit amb 
resultat final de 3-6 i 6-7, amb un 
tie-break molt emocionant.

La parella formada per Àngel 
Solé i Andy Franco no va tenir pro-
blemes per superar per 6-1 i 6-0 a 
Josep Fernández i Pol Zenon, em-
patant així l’eliminatòria.

El partit definitiu va ser un 
partidàs molt emocionant, en què 
la balança es podia decantar per 
qualsevol dels costats. Finalment, 
els nostres David Sanuy i Pep Ferrer 
es van emportar la victòria davant 
Abel Morros i Miquel Grau, per 
un ajustadíssim 5-7, 7-5 i 7-6. Gran 
lliçó de pàdel! 

Lliga Catalana 1a divisió. Vic-
tòria a l’Espadel d’Esparreguera 

per 1-2 en la lliga federada de 1a 
categoria. El nostre primer equip 
també segueix entonat, tot i que 
les coses no van començar gens bé 
i Bernat Solé i Roger Rosich van 
caure davant Dani Fernandez i Ra-
miro Tornielli per 6-4 i 6-3.

Mito Campins i Isidre Marimon 
es van imposar per 6-4 i 6-4 a Jau-
me Pagès i Kilian Megias, i en el 
partitdecisiu Josep Llorach i Quim 
Aribau van guanyar a Dani Rodrí-
guez i Albert Carafí per 6-4, 4-6 i 
6-4.

PàdelCat 3a categoria. Aquest 
cop els nois de l’Equip Subaru no 
van tenir tanta sort i van caure per 
3-0, jugant fora amb l’Espadel d’Es-

parraguera. En el primer partit, 
Marc Sanfeliu i José Martínez van 
cedir en dos sets davant Alejandro 
Valenzuela i David López.

A continuació Marc Bausili 
i Jordi de Belza es van defensar 
molt bé, forçant un 3r set davant 
Francisco Castro i Víctor Gutiérrez, 
tot i acabar perdent per 6-2, 3-6 
i 6-1.

Finalment, Josep Buron i Marc 
Rabell, en un partit maratonià, 
també van acabar caient davant 
Jesús Vilaseca i José Camacho per 
4-6, 6-2 i 7-6, en un dramàtic tie-
break.

Àngel Solé
Esquaix Igualada

Les noies +35 guanyen l’eliminatòria
PÀDEL

Aquest cap de setmana el Pà-
delCat Femení +35 de l’equip Cal 
Font - Les Moreres va rebre a casa 
al David Lloyd, guanyant per 2-1 
l’eliminatòria.

De parella 1, Sonia Diaz - Mar-
ta Bergadà van guanyar les barce-
lonines per 6-1 i 6-2.

De parella 2, Judith Gallardo - 
Marta Badies van derrotar les seves 
rivals per 7-5 i 7-6.

De parella 3, Tonyi Arribas - Es-
ther Fernández van caure al 3r set 
per 4-6, 6-4 i 4-6.

Gran cap de setmana i intens 
en el torneig de pàdel CNI, amb 
la participació dels palistes de Cal 
Font - Les Moreres, que van exhibir 
un gran joc i molt bons resultats.

Joaquim Secanell, de parella 
amb Julià Oliveri, van guanyar en 
categoria Or masculí.

Jaume Mallart - Jan Mallart 
van guanyar en categoria Plata 
masculina.

Elena Ramon, de parella amb 
Marta Bergadà, van guanyar la fi-

nal “Moreres” en categoria Bronze 
femení davant Ana Ureña - Isabel 
Gañan.

Biagio Gazzineo - Cris Borràs 
van arribar a la final en categoria 
Mixt plata, i Ana Ureña - Marc Es-
coda van guanyar la final de con-
solació en categoria Mixt bronze.
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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

Centre dental
Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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

Perquè especialitzat en el món 
juvenil ?
- Pensem que la salut comença a la 

cavitat oral, donat que és la porta 
d’entrada al cos. A la boca proces-
sem en primer moment els aliments 
que després l’organisme ha d’as-
similar i, per tant, si volem gaudir 
d’una bona salut és el primer que 
ens cal cuidar. Per això hem volgut 
donar aquest nom al nostre centre 
i especialitzar-lo en el món infantil 
i juvenil, perquè estem convençuts 
que cal començar a fer salut com 
més aviat millor. 

La Societat Espanyola d’Odonto-
pediatria aconsella que la primera 
visita a l’Odontopediatra és faci en 
el primer any de vida de l’infant. En 
aquesta primera visita, el pares re-
bran informació preventiva respec-
te a les formes d’alimentació i hi-
giene oral. També s’orientarà sobre 
l’efecte de l’ús del biberó o xumet 
més enllà de certa edat, la influèn-
cia de frenets bucals en la lactància 
i com prevenir les càries.  En futures 
visites, l’odontopediatra s’encarre-
ga de detectar possibles anomalies 
en la posició dels maxil·lars o de les 

dents, que poden requerir una deri-
vació a altres especialistes. També 
detectarà i tractarà les complica-
cions produïdes per traumatismes 
dentaris, en dents de llet i perma-
nents. 
Per tot això creiem que és molt 

important cuidar des de molt jove 
la salut bucodental  i per això ens 
hi volem dedicar de ple. Amb tot, 
qualsevol persona que vulgui tenir 
cura de la seva salut bucal  encara 
que no sigui tan jove però tingui 
jove l’esperit, també pot venir a 
cuidar-se amb nosaltres. Tot el nos-
tre equip de professionals l’atendrà 
amb la màxima atenció. Volem cui-
dar la salut de tota la família, perquè 
l’exemple dels més grans arribi tam-
bé als més petits.   

Quins serveis podem trobar al 
boca a boca ?
- Al nostre centre els pacients po-

den trobar totes les especialitats 
per tenir cura de la seva salut den-
tal; Odontologia Conservadora, 
Odontopediatria, Ortodòncia, Pe-
riodòncia, Cirurgia, Implantologia, 
Odontologia preventiva. Tot això de 
la mà d’un equip de professionals 
jove i amb molta experiència, en un 
entorn modern, tecnològicament 
ben equipat, on els joves poden tro-
bar videoconsoles a la sala d’espera, 
Wifi, podran portar la seva música, 
o crear una llista a l’Spotify i escol-
tar-la mentre els nostres professio-
nals tenen cura de la seva salut. Tot 
això entre molts altres serveis que 
podeu descobrir a la nostre WEB 
www.bocaaboca.cat.

És un bon moment per iniciar un 
projecte d’aquest tipus ?
- És veritat que som en un moment 

delicat, però a boca a boca pensem 
que és possible donar un bon ser-
vei a la gent a un preu just, per això 
hem ajustat tots els nostres preus 
per ajudar a la gent en el seu pressu-
post i sobretot, mai us proposarem 
un tractament que no necessiteu, 
i els que accepteu us ajudarem a 
finançar-ho el més còmodament 
possible.  

Tot això i més vine a descobrir-ho.

Es presenta a Igualada un nou centre dental  - boca a boca -  al Passeig Verdaguer número 55, 
un centre especialitzat en el públic juvenil.

centre dental juvenil i familiar

Passeig Verdaguer, 55 - Local 10 - 08700 IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01

info@bocaaboca.cat - www.bocaaboca.cat

Dr. DIONÍS LUQUE

URÒLEG
-  TRACTAMENT LÀSER DE PRÒSTATA
- VASECTOMIA

C/ Sant Carles, 43, 1er. 2a. - Tel. 93 805 33 51
08700 IGUALADA

Psiquiatria
Psicoteràpia
Supervisions clíniques

Dr. JOSEP CHECA SOLER
Metge Psiquiatre

Sant Carles, 47, 2n 1a 
08700 Igualada
Telèfon 640 616 049
info@josepchecasoler.cat
josepchecasoler.cat

365 
dies 
l’any

MÉS DE 
15 ANYS 
AL SEU 
SERVEI

C/ Aurora, 48 bxs. - IGUALADA - 93 804 10 94

tenció    amiliar
serveis d’atenció domiciliària i hospitalàriaEl millor servei és professional, 

especialitzat i humanitzat
• Servei d’atenció a les persones amb dependència, gent gran i infants.

• Servei d’atenció domèstica.
TRUQUI’NS SENSE CAP COMPROMÍS

SALUT

    Passeig Verdaguer nº 36, 2n 4a 
08700 IGUALADA 

93 804 1666 
 OBERT TOTES LES TARDES  

Primera visita gratuïta 

Descomptes per família nombrosa i monoparental
5% en les visites de tractament i de revisió. 

. Descompte del 10% en la entrada dels tractaments.
  Promoció del 30 de març al 30 de juliol.

Grans actuacions del CG San Roque
GIMNÀSTICA RÍTMICA

El dissabte16 d’abril va tenir lloc 
la 2a fase de la Copa Catalana 

nivell VI-VII a Girona, on diverses 
gimnastes del club competien per 
fer-se un lloc a la final que es cele-
brarà el mes de maig i en la qual 
participaran les vuit primeres gim-
nastes de cada categoria.

Pel CG San Roque van partici-
par Tania Gabarri (aleví VI), que va 
ocupar la 1a posició, mentre que 
Rut Vives (infantil VI) va ser 12a, 
Carlota Zamora (aleví VII) també 
era 12a, Gisela Ramírez (benjamí 
VII) acabà 3a, Laia Alsina, Irina Gar-
cía i Paula Mensa (infantil VII) eren 
6a, 7a i 2a, respectivament, i per 
finalitzar les cadets Carlota Mira-
munt i Sandra Domínguez assoli-
ren la 16a i 1a posició, respectiva-
ment. Totes elles van demostrar el 
seu gran exercici a pista i amb la 
suma de les dues fases la majoria 
estan classificades per a la final de 
Copa Catalana. Cal destacar que 
les gimnastes que s’han quedat fo-
ra estan en 9a i 10a posició.

Per altra banda, el dimarts 19 
d’abril sis gimnastes del club van 
viatjar a Gijón per participar en el 
Campionat d’Espanya base, mà-
xima competició per a elles de la 
temporada individual. 

Irina García, Laia Alsina i Paula 
Mensa, infantils nivell base, van 
competir amb unes 200 gimnastes 
d’arreu de l’estat. Totes tres van 
presentar un gran exercici, amb 
una expressivitat increïble i una 
bona execució, tot i els nervis que 
comporta un campionat d’aquest 
nivell, i van assolir unes bones posi-
cions en la seva categoria.

Entre divendres i diumenge va 
ser el torn de les més petites. Car-
lota Zamora (aleví VII) i Gisela Ra-
mírez (benjamí VII) van competir 
també amb un gran nombre de 
gimnastes. Totes dues van sortir a 
pista amb gran valentia i van exe-
cutar el seu exercici amb un gran 
nivell i expressivitat, assolint una 
bona classificació.

Cal felicitar totes aquestes gim-
nastes i cos tècnic pel gran paper 
que han fet representant el CG San 
Roque tant aquí a Catalunya com a 
l’Estat espanyol.

Podis pel CR Capellades

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Dissabte dia 23 el Club Rítmica 
Capellades va participar a la 

3a Fase del Campionat de Cata-
lunya Edat Escolar, resultant Jana 
Font Campiona Infantil nivell I, 
Maria Archilla tercera classifica-
da Infantil nivell I, Duna Mon-
roy cinquena classificada Infantil 
nivell II, Victòria Font Sot campi-
ona Junior nivell I, Laia Carrasco 
Campiona Aleví II; les gimnastes 
Gemma Rodríguez, Gara Luna, 

Elsa Molero, Nayara Garcia, Ona 
Clemente i Gisela Juan, van estar 
molt maques a pista tot i que no 
van pujar al podi.

I diumenge dia 17 una altra 
part de gimnastes van participat 
a la 2a Fase del Jocs Esportius de 
l’Anoia, Ingrid Puñal Campiona 
Cadet nivell B, Carla Gonzalvo Sot 
campiona Benjamí B, i les gim-
nastes Sara Lougmiri, Laia Bars, 
Evelyn Gerecz, Laura Alcoberro, 
Rayline Jiménez, van fer un bon 
paper a pista.

El pròxim cap de setmana 
l’equip d’Estètica participarà a la 
2. Fase del CEEB, les components 
de l’equip són, Laia Carrasco, Ja-
na Font, Ona Clemente, Gara Lu-
na, Gisela Juan, Nerea Camacho, 
Nayara Garcia i Júlia Ainsua.

Les entrenadores Aida More-
no, Anna Ainsua, Miriam Elvira 
i Jenny Casado, molt satisfetes 
del bon paper que van tenir totes 
elles.
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●  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 - 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

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

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL

PROVES D’AUDICIÓ

Visites dilluns, dimarts, dimecres i dijous
de 5 a 8 de la tarda

Per concertar visites als matins 620 99 22 69
C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Dr. ENRIC VIVES HOMS
otorinolaringòleg

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

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

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites en hores concertades
93 803 13 26 - 617 32 39 89

Sant Martí de Tous, 37  1r 1a   IGUALADA

ESPECIALISTES: Lídia Calvache. Xènia Capel. 
Anna Camps. Núria Pérez. Sara Torelló i Dr. F. Marsal   

Toengab
Gabinet especialitzat en:

PSICOPEDAGOGIA, LOGOPÈDIA, 
PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8. IGUALADA 93.805.36.26
Mòbil 609733875 toengab@toengab.com 

www.toengab.com

■ Exploracions i diagnòstics 
■  Reeducacions individuals: 

Dislèxia. Discalcúlia, TDA, 
Disortografia, etc.

■ Dificultats d’aprenentatge

■ Tècniques d’estudi, 
preparació d’exàmens, 
grups de reforç (primària, 
secundària i batxillerat)...
■ Logopèdia (parla, veu, 
llenguatge...)

DR. MIQUEL
PATOLOGIA D’ESPATLLA I COLZE

DR. PELFORT
PATOLOGIA DEL GENOLL

DR. RIGOL
PATOLOGIA DEL MALUC I PEU

ASSISTENCIAL ANOIA
AV. PAÏSOS CATALANS, 95. IGUALADA. BARCELONA.

TELÈFON: 938046688

Dr. PERE BRESCÓ
President de la Sección de endoscopia de la sego 

President de la secció de cirurgia mínimament invasiva de Catalunya 

DRA. MARIA DEGOLLADA   DRA. NÚRIA PAGÈS 

TOCOGINECÒLEGS
CIRURGIA LAPAROSCÒPICA  ENDOMETRIOSIS,   HISTERECTOMIA, PROLAPSE…

INCONTINÈNCIA URINÀRIA, PATOLOGIA MAMÀRIA, PRENATAL, PRE I POSTMENOPÀUSICA, 
ECOGRAFIA  4 D,  ESTERILITAT…

VISITES HORES CONVINGUDES: TEL 93 805 58 43 
C/ ST. VICENÇ 23 (costat Parc  Xipreret) 08700 IGUALADA
www.eideg.com  facebook centre ginecològic Dr. Brescó 

SALUT

Art, cultura i esport als Jocs Escolars 
Esportius de l’Anoia
Aquesta setmana va acabar el 

termini per presentar les obres 
d’art per al Concurs Cultural Espor-
tiu. Tot i que només hi ha hagut 
un total de 5 centres educatius 
participants: Acadèmia Igualada, 
Emili Vallès, Garcia Fossas, Mes-
tral i Monalco; el total d’obres pre-
sentades ha sigut superior a 600 
entre dibuixos i mascotes. Durant 
els següents dies el jurat del Con-
sell Esportiu de l’Anoia es reunirà 
per escollir els guanyadors de cada 
categoria. El lliurament dels premis 
al Concurs Cultural Esportiu es farà 
durant la jornada d’acte de cloen-
da de cada categoria.

El dimarts molts professors de 
les diferents escoles de la comarca 
i professionals de l’esport van de-
mostrar les seves habilitats a la 7a 
sessió del programa de Formació 
Multiesportiva: El Joc dels Mala-

bars. Per a la següent sessió tocarà 
portar banyador, el programa de 
Formació Multiesportiva ens porta 
a gaudir del Mar Mediterrani a fer 
Paddle Surf.

Pel mes de maig el calendari 
esportiu es presenta farcit d’acti-

vitats: actes de cloenda dels Cam-
pionats, TEC (trobades lúdiques 
multi esportives), finals nacionals, 
etc. No us perdeu cap cita, visiteu 
www.ceanoia.cat.

Open Leg III Kuala Lumpur
Bernat Jaume cau a quarts 
de final a Malàisia
ESQUAIX

L’igualadí Bernat Jaume es va 
desplaçar a Kuala Lumpur per 

jugar dos torneigs PSA.
En el més important dels dos, 

un 10.000k, va haver de superar les 
dues rondes prèvies. En el primer 
partit va dominar D. R. Pragrasam 
(440 PSA), de Malàisia, per 3-0 i en 
la ronda final, en un partit agònic, 
va guanyar Tang Min Nong (158 
PSA), de Hong Kong, per 3 jocs a 2, 
18-20, 11-6, 9-11, 11-7 i 11-7, des-
près de 2 hores de joc.

En la primera ronda de qua-
dre va superar el 108 del món, el 
paquistanès Adil Maqbool, per un 
renyint 11-7, 9-11, 11-9 i 11-9.

A quarts de final va caure da-
vant el seu company de viatge, el 
gallec Carlos Cornes (98 PSA) per 

8-11, 3-11, 11-8 i 11-13. Llàstima, 
perquè en el quart set va tenir 11-
10 per empatar a dos.

La propera estació serà Ucra-
ïna, en un PSA 5000k, i després 
Polònia, on jugarà al Campionat 
d’Europa per equips de 1a divisió 
amb la “roja”.
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MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

93 808 00 21
619 745 498

www.castellorpi.com
Orpí (Anoia)

NOVETAT: Ara CROQUETES artesanes de pollastre, de pernil ibèric, ceps, 

botifarra negra amb ceba caramelitzada i molts més gustos que et sorprendran.

Pl. Catalunya, 2 (Estació Vella) - Igualada - Tel. 938039340

MENÚS dies laborables

a partir de 5,95e
Per emportar o menjar als nostres locals

www.elsfogons.com

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

Restaurant - Braseria  
- Cafeteria

Menú diari, menús 
festius, servei de carta 

amb secció TAPES
Esmorzars

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 i 
cap de setmana

RESTAURANT

ALLOTJAMENT

MENÚ DIARI i
CAPS DE SETMANA

TEL. 93 897 60 04 - LA LLACUNA
WWW.CALAMERICANO.COM

RESTAURANTS 

CAFETERIES 

BARS

Àpats de pagès
Carretera de Sant Martí de Tous a Bellprat

Coordenades GPS 41º 31' 56'' N  1º 28' 22'' E
TEL. 937 446 063 / 676296146

reserves@cal-maginet.cat - cal-maginet.cat

bar - restaurant

el savi
Av. Gaudí, 32 - 08700 IGUALADA

Per a reserves: 93 806 74 71 – 680 84 29 91
restaurantelsavi@gmail.com                   restaurantelsavi

Menús diaris,
esmorzars de 

forquilla,
sopars per a grups

Horari: de dilluns a 
dissabte de 8 a 17h

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

Venda i lloguer 
de maquinària i 

subministrament de 
productes per a 

granissats i orxates
NOVETAT: Granissats de xarops 

concentrats de dotze sabors

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

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

info@hotel-robert.com
LA POBLA DE 
CLARAMUNT

HOTEL 
ROBERT

OBERT TOTS ELS DIES

Nou podi per a Lluc Miquel al 
Campionat de Catalunya

TRIAL

El passat diumenge 17 es va cele-
brar a Esplugues de Llobregat, 

la quarta prova puntuable del 
Campionat de Catalunya de Trial 
de Nens. El circuit constava de 4 
voltes i 6 zones. El tret distintiu de 
la cursa va ser que les zones es tro-
baven concentrades en una petita 
extensió de terreny que feia molt 
fàcil el seguiment de la prova per 
part dels espectadors. 

En la categoria Promo el pri-
mer classificat va ser el pilot igua-
ladí Lluc Miquel de l’equip +GAS 
que es va imposar clarament als 
seus oponents; Miquel penalitzava 
27 punts i el segon pilot classificat 
en va penalitzar 68.

La pròxima prova es celebrarà 
el dia 1 de maig a Corbera de Llo-
bregat.

Toni Bou es manté líder del mundial de trial 
a l’aire lliure
MOTOR

Segona victòria de la tempora-
da del mundial de trial a l’aire 

lliure per a Toni Bou, que tot i 
arrossegar la lesió a l’espatlla, 
al Japó va aconseguir fer podi; 
dissabte era segon i l’endemà 
diumenge va ser primer.

Les zones que havien de su-
perar, al trial oriental, van ser 
de força dificultat, tot i que diu-
menge els organitzadors en van 
haver de modificar alguna ja 
que a la nit havia estat plovent.

Aquest fet va afavorir el pie-
renc que diumenge es va sentir 
més còmode a les proves i tam-
bé menys ressentit de la dolèn-
cia.

Així després d’aquest Gran 
Premi del Japó al campionat li 
resten encara sis proves a doble 
jornada per tant res està decidit 
pel què fa als triomf final però 
de moment Toni Bou avantatja 
al segon pilot, Adam Raga, amb 

cinc punts a la classificació gene-
ral, mantenint-lo líder. És tercer 
de la general Albert Cabestany.

El cap de setmana del 15 de 
maig se celebrarà el Campionat 
d’Espanya a Guadalajara.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

■ CINEMES MONT-ÀGORA
KIKI, el amor se hace. Espanya, 2016. Comèdia. Direcció: Pa-

co León. Intèrprets: Álex García, Natalia de Molina, Paco León, 
Alexandra Jiménez, Belén Cuesta, Ana Katz, Candela Peña, Luis 
Bermejo, Mari Paz Sayago. Cinc divertides històries d’amor i 
curioses aficions sexuals coincideixen en un calorós estiu ma-
drileny. Els protagonistes descobriran noves maneres d’obtenir 
plaer i les hauran d’integrar en les seves vides, trencant tabús, 
sentiments i pors per entrar en una nota etapa emocionant i 
lliure. MAJORS 16 ANYS.

Divendres 28 a les 18.15 i 21.00 h. Dissabte 30 i diumenge 1 
de maig a les 16.30, 18.30 i 20.30 h. Sala Auditori.

Julieta. Espanya, 2015. Drama. Direcció: Pedro Almódóvar. 
Intèrprets: Emma Suárez, Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Rossy 
de Palma, Michelle Jenner, Pilar Castro, Nathalie Poza, Darío 
Grandinetti, Daniel Grao. Julieta viu a Madrid amb la seva filla 
Antía. Les dues pateixen en silenci la mort de Xoan pare i ma-
rit. Quan la noia compleix 18 anys abandona sa mare sense cap 
explicació. Julieta la buscarà però només descobrirà que és ben 
poc el què sap de la seva filla. MAJORS DE 12 ANYS.

Dissabte 30 i diumenge 1 de maig a les 18.15 i 20.15 h. Sala 
petita.

El niño y la bestia. Japó, 2015. Animació. Direcció: Mamoru 
Hosoda. Kyuta és un nen solitari que viu a Tòquio i Kumatetsu 
és una criatura sobrenatural aïllada en un món imaginari. Un 
dia el nen creua la frontera al món imaginari i se’n fa amic, 
convertint-se també en guia espiritual i amb qui compartiran 
moltes aventures.

Divendres 29 a les 17.40 h. Dissabte 30 i diumenge 1 de 
maig a les 16.00 h. Sala petita.

■  FESTIVAL CINEMA D’AUTOR  
BARCELONA (D’A) / MONT-ÀGORA 
El Tesoro. Romania, 2015. Comèdia. Direcció: Corneliu Po-

rumboiu. Costi és un jove pare de família que viu a Bucarest. 
Li agrada llegir les aventures del Robin Hood al seu fill de sis 
anys. Un dia un seu veí li comenta que està segur de que hi ha 
un tresor enterat al jardí dels seus avis, així que fan un tracte 
per trobar-lo plegats. De primer Costi hi veu molts entrebancs, 
però al final es deixa endur per l’aventura.

Avui 28 a les 7 de la tarda (Versió Original Subtitulada Espa-
nyol - VOSE).

Demon. Polònia, 2015. Thriller psicològic. Direcció: Marcin 
Wrona. Python i Janet reben com a regal de noces uns terrenys 
on construir la seva llar. En preparar el sòl hi trobaran unes 
restes humanes. Serà el primer d’un seguit de fets estranys que 
culminaran amb la irrupció d’un truculent esperit.

Demà divendres 29 a les 8 del vespre (Versió Original Subti-
tulada Català - VOSC).

■ CASAL DE TOUS
Mustang. França, Alemanya, Turquia i Qatar, 2015. Drama. 

Direcció: Deniz Gamze Ergüven.  Intèrprets: Günes Sensoy, Do-
ga Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu, Elit Iscan, Ilayda Akdo-
gan. En un remot poble de Turquia, cinc germanes creixen en 
una família obsessionada per la tradició i concretament, en la 
virtut de les noies. La seva lluita per la llibertat es converteix en 
un magnífic i commovedor pols entre el passat i el present a la 
Turquia actual. MAJORS 7 ANYS.

Diumenge 1 de maig a les 6 de la tarda.
Nunca es tarde. Estats Units, 2016. Comèdia. Direcció: Dan 

Fogelman. Intèrprets: Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Gar-
ner, Bobby Cannavale, Christopher Plummer, Josh Peck, Katari-
na Cas, Cassandra Starr. Danny Collins un vell rocker de 70 anys 
no pot, encara, renunciar a la seva vida plena d’excessos. Però 
quan el seu mànager li descobreix una carta sense lliurar que 
li va escriure Jonh Lennon 40 anys enrere, decideix canviar el 
rumb i embarcar-se en un inspirador viatge per a redescobrir la 
família, trobar el veritable amor i començar un segon acte. 

■ PANTALLA OBERTA
La verdadera historia del cine. Nova Zelanda, 1995. Docu-

mental. Direcció Peter Jackson i Costa Botes. Increïble pel·lícula 
que posa al descobert la vida de Colin McKenzie, pioner del 
cinema de la Nova Zelanda d’inicis del segle XX, que va inten-
tar les càmeres de cinema, la pel·lícula en color, el so sincronit-
zat i moltes d’altres importants tècniques cinematogràfiques. 

Avui dijous a les 8 del vespre. Sala de Socis de l’Ateneu 
Igualadí.

ELS PETITS ANUNCIS
* TRASPASSO PERRUQUERIA A MONTBUI 
(al costat de Mercadona, zona comercial). 
Amb clientela fixa, jove i actual. Tots els ser-
veis donats d’alta. Estil minimalista. Envio 
fotos per WhatsApp. Preu del traspàs: 7.900 
euros. Telèfon  651 541 053.

* VENC EDIFICI, per reformar, al cen-
tre d’Igualada. Sense inquilins. Compost 
per planta baixa amb garatge i pati, tres 
pisos d’alçada, 6 trasters, més terrat. Preu: 
180.000 euros, negociable. Telèfons 93 803 
31 30 - 659 012 094.

* PROFESORA-TRADUCTORA LICENCIADA 
AUTÓNOMA DE RUSO. Nativa. 20 años de 
experiencia. Clases de ruso y español para 
extranjeros. Experiencia en ruso para niños 
adoptados. Traducciones técnicas y gene-
rales. Clases para empresas. Natalia, teléfo-
nos 651813804 - 938044183.

* ES TRASPASSA PERRUQUERIA a Vilano-
va del Camí. En ple funcionament. Telèfons 
93 804 04 56 - 651 999 103.

* ES LLOGA PIS GRAN, 105 m2, tercera 
planta, cèntric, 4 habitacions totes exteriors, 
cuina gran amb llar de foc, galeria envidria-
da amb vistes, rebost, traster, safareig, etc. 
Semiantic, electricitat i gas ciutat d’alta. 
Preu: 250 euros/mes. Telèfon 93 803 24 29.

* Es necessita PERSONA DE CONFIANÇA 
PER TENIR CURA DE SRA. GRAN. Plena 
disponibilitat de dilluns a divendres. Telèfon 
677 112 505.

* VENC CAMIÓ PETIT Ford Transit amb 
caixa. B-1036-ND. En bon estat. Preu a con-
venir. Telèfon 93 804 47 08.

* ES LLOGA LOCAL, cèntric, 65 m2, sostre 
alt i porta d’entrada gran, apte per a camio-
netes. Preu: 175 euros/mes. Telèfon 93 803 
24 29.

* ES VEN MOBILIARI DE PERRUQUERIA: 2 
tocadors, rentacaps doble, làmpara d’infra-
rojos i moble recepció. Telèfons 93 804 92 
54 i 686 81 19 60.

* Venc bicicleta BTT TREK Fuel EX8. Quadre 
Alpha Red Aluminium. Doble suspensió Fox 
Float. Pedalier i canvi Shimano. Molt ben 
conservada. Preu: 1.000 euros (a la botiga: 
2.500 euros). Una oportunitat única. Con-
tactar amb Joan. Tel. 93.8300373. Vespres, 
de 8 a 10.

* Ho tinc al KIT. Tinc els mobles que vull 
vendre al KIT i ells em gestionen la seva 
venda. Pregunti, pregunti…

* S’ofereix ECONOMISTA per portar 
comptabilitats d’empreses i d’autònoms. 
Declaracions de renda. Gestió de tots els 
impostos (IVA - IRPF - Impost de Socie-
tats…). Realització de comptes anuals i d’in-
formes econòmics-financers. Tancaments 
anuals. Atenció personalitzada. Telèfon 628 
424 079.

* LLOGUER PÀRQUING PER A COTXE. 
C/ Rei Ferran d’Antequera, Igualada. Fàcil 
accés i sense columnes. Preu: 45 euros/
mes. Telèfons 664 016 385 - 610 906 733. 

* LLOGUER DE PÀRQUING PER A MOTO. 
C/ Rei Ferran d’Antequera, Igualada. Preu: 
25 euros/mes. Telèfons 664 016 385 - 610 
906 733. 

* ATENCIÓ COMUNITATS!!! Massa avaries 
al seu ASCENSOR o MUNTACÀRREGUES? 
Preus elevats o mal servei de manteniment? 
Truqui’ns i consulti les nostres ofertes per a 
comunitats, empreses i particulars. Repa-
rem i conservem tot tipus i qualsevol mar-
ca d’ascensors i muntacàrregues. Sol·liciti 
pressupost i estalviï fins a un 50% del que 
paga actualment. Empresa amb delegacions 
a tot Catalunya. Tel. 630076279.

Fins demà divendres a Mont-Àgora, Festival 
Internacional de Cinema d’Autor (D’A)
Durant aquests dies Cinemes 

Mont-Àgora s’està duent a 
terme a la Sala de Petit Format 
Mont-Àgora la projecció de dife-
rents pel·lícules del Festival 

Internacional de Cinema d’Au-
tor de Barcelona (D’A). Divendres 
passat van començar les projecci-
ons, amb “Sunset Song”, de Teren-
ce Davis.

Dimarts es va projectar el film 
francès “Les deux amis”, de Louis 
Garrel i ahir dimecres  “Taklub”, 
dirigida pel filipí Brillante Men-
doza. 

Avui dijous 28 d’abril a partir 
de les 7 de la tarda, es projectarà 
“El Tesoro”, dirigida pel director 
romanès Corneliu Porumboiu, una 
faula molt treballada sobre el pre-
sent i passat de Romania. VOSE

I la darrera projecció del “D’A” 
a Cinemes Mont-Àgora es podrà 
veure el divendres 29 a partir de 
les 8 del vespre. “Demon”, dirigida 
pel polonès Marcin Wrona, és un 
film que supera els esquemes del 

millor cinema de terror, amb un 
film inquietant i angoixant. VOSC

El Festival Internacional de 
Cinema d’Autor de Barcelona (D’A) 
és un dels festivals de cinema d’au-
tor de referència a nivell català i 
estatal, i compta en aquesta sise-
na edició amb 70 llargmetratges, 
de 23 països diferents. Montbui 
hi pren part enguany a través de 

Cinemes Mont-Àgora, i amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, que ha ampliat l’abast 
de la seva difusió més enllà de la 
ciutat de Barcelona, incorporant 
set seus a diferents localitats ca-
talanes: Berga, Girona, El Prat de 
Llobregat, Terrassa, Vilafranca, Vic 
i Santa Margarida de Montbui.

Presentació de la primera pel.lícula
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