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REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ 
DE VIDRE D’AUTOMÒBIL

Vine a RALARSA Igualada amb aquest anunci i emporta’t un tractament antipluja gratuït

Taula rodona: Conciliació Laboral, 
una oportunitat per a la societat
IGUALADA

La Conciliació laboral és un tema 
que interessa cada vegada més 

a nivell social per la importància 
que té i l’efecte que pot aportar 
en el nostre dia a dia. I és que amb 
la Conciliació laboral, la societat 
podria arribar a aconseguir una 
millor qualitat de vida, millorar les 
relacions laborals-personals-famili-
ars, disposar de temps per al crei-
xement personal, així com també 
fer un canvi en la mentalitat sobre 
la feina com la flexibilitat d’hora-
ris, la millora de la productivitat i 
la reducció de l’absentisme labo-
ral. 

Entitats, empreses, escoles, co-
merços, i fins i tot les Administra-
cions Públiques, estan implicats en 
aquest tema, per què involucra a 
tothom. En aquest sentit, i veient 
que la conciliació laboral és ca-
da dia més present a les agendes 
de moltes persones, la comissió 
UEA Inquieta ha organitzat per el 
dijous 27 d’octubre, a les 18h, al 
Museu de la Pell d’Igualada, una 
taula rodona sota el títol: ‘Concili-
ació Laboral, una oportunitat per 
a la societat’. 

L’acte es va presentar en ro-
da de premsa de la mà d’Elisabet 
Seuba, Ivet Pons i Paula Arias, 
membres de la comissió de treball 
UEA Inquieta. L’objectiu d’aquesta 
taula rodona és poder arribar a 
“conscienciar a tothom dels bene-
ficis que pot aportar la conciliació 
laboral, i sobretot, conscienciar 
que es tracta d’un tema que afec-
ta només a la dona sinó que inte-

ressa tant a dones com a homes, 
degut a la diversitat de models 
familiars que existeixen actual-
ment”.

Ponents de la taula: Cristina 
Sánchez-Miret, Gemma Cernuda, 
Raül Martínez i Annabel Nicolás

La taula rodona comptarà amb 
la participació de quatre ponents: 
Cristina Sánchez-Miret, Doctora en 
Sociologia de la Universitat de Gi-
rona; Gemma Cernuda, experta en 
branding i comunicació en femení 
i escriptora; Raül Martínez, Direc-
tor financer de Sofamel; Annabel 
Nicolás, agent d’Igualtat d´Abacus 
Cooperativa. La taula estarà mo-
derada per Neus Navarro, cap de 
redacció del diari digital Viaem-
presa. 

La Comissió UEA Inquieta des-
taca que en l’acte, i per primera 
vegada, s’oferirà de manera gra-
tuïta el servei de ludoteca, per a 
cuidar els fill/es (majors de 4 anys) 
del públic assistent.  

La taula rodona ‘Conciliació 
Laboral, una oportunitat per a la 
societat’, compta amb el suport 
de la Mancomunitat Intermunici-
pal de la Conca d’Òdena, l’Institut 
Català de les dones, Iniciativa per 
a la Reforma Horària, Dones amb 
Empenta; i amb la col·laboració de 
la Mútua General de Catalunya, i 
el diari digital empresarial català 
Via Empresa.

Les inscripcions a l’acte es po-
den realitzar a través de la pàgi-
na web de la Unió Empresarial de 
l’Anoia: www.uea.cat o bé trucant 
al telèfon 93 805 22 92.

“El test”, una comèdia, un gran dilema
El que comença sent un supòsit teòric, un simple test de personalitat, 
acabarà despullant les personalitats i els secrets dels personatges

IGUALADA

Aquest dissabte, 22 d’octubre, 
a les 21h, el Teatre Munici-

pal l’Ateneu d’Igualada acollirà 
la representació d’El test, escrita 
per Jordi Vallejo, que va guanyar 
el premi Fray Luis de León 2014. 
Es va estrenar a la Sala Muntaner 
de Barcelona i es va convertir en 
una de les comèdies de referèn-
cia i un dels èxits tant per a la 
crítica com per al públic. L’obra, 
dirigida per Cristina Clemente, 
compta amb un elegant espai 
escenogràfic de l’autor i director 
teatral Jordi Casanovas.

Les entrades per El Test es po-
den comprar al Punt de Difusió 
Cultural i Turística d’Igualada (c/ 

Garcia Fossas, 2), fins divendres 
de 19 a 21h, i el dissabte d’11 a 
14h. També al web www.ticke-
tea.com i, des d’una hora abans 
de la funció, a la taquilla del Pas-
satge Vives.

Un test amb un gran dilema
L’obra planteja un dilema 

que l’espectador s’acaba empor-
tant a casa: “què escolliries? cent 
mil euros ara mateix o un milió 
d’aquí deu anys?”. Aquest és el 
dubte al qual s’enfronten l’Hèc-
tor i la Paula, un matrimoni amb 
problemes econòmics, quan el 
Toni, un bon amic de la parella, 
els planteja el test de personali-
tat que ha elaborat la Berta, la 
seva actual companya, una psicò-

loga d’èxit i mediàtica. La decisió 
que ha de prendre el matrimo-
ni sembla ben senzilla: confor-
mar-se amb una petita fortuna 
a l’instant o esperar deu inter-
minables anys per guanyar deu 
cops més.

El que comença sent un su-
pòsit teòric, un simple test de 
personalitat, anirà mica en mica 
despullant les personalitats i els 
secrets més profunds dels perso-
natges, els obligarà a posar preu 
als seus principis i, finalment, els 
empenyerà a prendre una decisió 
que els canviarà la vida.

Jordi Vallejo, nou autor te-
atral

El Test és el debut teatral de 
Jordi Vallejo, guionista de sèries 
com El cor de la ciutat, La Riera, 
Sin identidad, Estrellados o La 
lista negra. 

La directora teatral i drama-
turga Cristina Clemente encap-
çala un equip artístic que fa de-
senvolupar la comèdia de Vallejo 
amb fluïdesa, vivacitat i humor. 
Entre els protagonistes hi ha 
l’actor i director valencià Sergio 
Caballero, la cantant de Pastora 
i actriu Dolo Beltrán és la Pau-
la, David Vert interpreta Héctor, 
i Clàudia Closas és la psicòloga 
Berta.

Un sopar de parelles que 
manté la intriga de l’espectador 
i el convida a reflexionar. Una 
comèdia que anirà destapant uns 
secrets que potser canviïn la seva 
vida per sempre.
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DIA A DIA
DIJOUS 20 - Sta. Irene, St. Artemi i St. Andreu de Creta
■ De 5 a 9 del vespre, a Piera (Casal de la Gent Gran), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Igualada (Pg. Verdaguer cantonada c/ St. Magí), unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per a atendre donants.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central (Igualada), presentació del llibre “Mai no és tard”, de Miquel Pucurull. 
■ A les 7 de la tarda, a la Sala de Socis de l’Ateneu (Igualada), conferència: “Bòsnia, 21 anys després de la guerra”, amb Manel Vila (programa 
Octubre Solidari). 
■ A 2/4 de 8 del vespre, a Òdena (Saló de sessions Ajuntament), conferència: “Primers auxilis en dret”, a càrrec de l’advocat Jesús Galán.

DIVENDRES 21 - Sta. Cèlia, Sta. Úrsula, Sta. Grisel·la i St. Hilarió
■ A les 9 del matí, a l’Institut Pere Vives (sala d’actes) d’Igualada, projecció del film “Terraferma” (del programa Octubre Solidari).
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, presentació de les parelles lingüístiques.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, Club de lectura Territori fantàstic: Omnia.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a la sala de socis de l’Ateneu Igualadí, presentació del llibre “El comú català. La història dels que no surten a la història”. 
■ A les 8 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), Gran espectacle per als petits del Senegal, amb: Agrupació Folklòrica Igualadina, 
Agrupació Coral La Llàntia i Rondalla Nova Unió.
■ A les 9 de la nit, a la Casa de Teatre Nu (Sant Martí de Tous), espectacle: La idea d’Europa.

DISSABTE 22 - St. Heracli, Sta. Maria Salomé i Stes. Nunilona i Alòdia
■ Tot el dia, al Parc Fluvial de Vilanova del Camí, VII Acampada Rociera de la CC Casa d’Andalusia Anoia.
■ Tot el dia, a l’Escorxador (Igualada), Nuvis Fest, saló de nuvis i festes (tancat al migdia). 
■ A les 5 de la tarda, a la Sagrada Família d’Igualada, reunió del grup de treball de Vida Creixent.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), ball de la Gent Gran amb el duet De Gala.
■ A 3/4 de 6 de la tarda, a Les Comes, futbol 2a Catalana: UD Montserrat – AE La Gornal.
■ A les 6 de la tarda, a Les Comes, partit de voleibol 2a Catalana Sènior masculí.
■ A les 7 de la tarda, a la Sala Paper de Música de Capellades, Concert de tardor amb la formació Fukio Ensemble.
■ A les 7 de la tarda, a l’Escorxador (Igualada), desfilada de models (adults) Saló Nuvis Fest.
■ A les 8 del vespre, al Teatre de l’Aurora (Igualada), Per què? (reflexió personal portada al teatre sobre la realitat del càncer).
■ A 2/4 de 9 del vespre, a l’església dels Caputxins (Igualada), “Mare Nostrum” concert solidari amb la Coral Si Fa Sol.
■ A les 9 del vespre, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), “El test”, comèdia de Jordi Vallejo.
■ A 2/4 de 10 de la nit, al Teatre Foment de Piera, 40è Concurs de Teatre Amateur: Res és gris; amb el grup Quatre per Quatre de Granollers. 
■ A les 10 de la nit, a Can Papasseit (Vilanova del Camí), Festival de cinema Rewind Horror Festival; projecció d’onze curtmetratges.

DIUMENGE 23 - St. Joan de Capistrano, St. Severí i Sts. Servand i Germà
■ Al matí, a La Tossa de Montbui, Festa de la Tardor: caminada, xocolatada, missa..
■ Al matí, al Pla de Rubió, 3a fira eqüestre Strata; 6a edició Tot pel Cavall 2a mà.
■ Al matí, al Parc Fluvial de Vilanova del Camí, VII Acampada Rociera de la CC Casa d’Andalusia Anoia.
■ Tot el dia, a l’Escorxador (Igualada), Nuvis Fest, saló de nuvis i festes (tancat al migdia).
■ A les 9 del matí, a Capellades, sortida 7a Cursa Neandertal.
■ A les 9 del matí, a l’estació vella d’Igualada, inici Caminada Solidària (9 Km).
■ A les 10 del matí, a Masquefa, inici cursa de muntanya Les Tres Fonts (12 Km).
■ A les 11 del matí, a Igualada (zona Av. Barcelona – Sagrada Família), inici Cursa Popular d’Igualada categories benjamí i superiors.
■ A les 12 del migdia, a Igualada (zona Plaça Castells), inici Cursa Popular Igualada categories prebenjamí.
■ A les 12 del migdia, al Casal de Tous, II Festa de la cultura i reconeixement.
■ A 2/4 d’1 del migdia, al Pla de Rubió, espectacle Freestyle horse show (fira eqüestre Strata).
■ A 1/4 de 2 de la tarda, a Les Comes, partit d’hoqueis patins femení 1a Catalana.
■ A 2/4 de 6 de la tarda, al Casal del Passeig d’Igualada, Ball de tarda amb música en directe de David de Vic; sorteig especial.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió de teatre familiar – Xarxa: “La nena que vivia en una capsa de sabates”, de 
Zum-Zum teatre.

■ A les 6 de la tarda, al Casal de Cal Ponet de Capellades, ball amb el músic Raül.
■ A les 6 de la tarda, a l’Escorxador (Igualada), desfilada de models (infantil) Saló Nuvis Fest.
■ A les 6 de la tarda, al Casal de Calaf, espectacle familiar La Xarxa: Kissu.
■ A les 6 de la tarda, al Teatre La Lliga de Capellades, teatre: “La Ratera”, amb el grup de teatre Set Vetes de Carme.
■ A les 6 de la tarda, a l’Ateneu Gumersind Bisbal de la Pobla de Claramunt, ball amb el músic: Somhi Band. Organitza: Associació per a l’Oci de 
la Gent Gran de la Pobla.
■ A les 6 de la tarda, a Òdena (antic consultori), ball amb la música en directe de Santané.
■ A les 7 de la tarda, a Tàrrega (Teatre de l’Ateneu), concert del Cor de Noies Exaudio.

DILLUNS 24 - St. Antoni M. Claret, St. Martirià i St. Aretas
■ 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, Taula rodona: On vaig a buscar feina? (del programa Setmana de l’Ocupació).
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, Taula rodona: Oportunitats laborals en el sector del metall (del programa Setmana de 
l’Ocupació).
■ A les 6 de la tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu (Igualada), sessió setmanal d’AUGA: “Apunts d’un gran edifici”, Carolina Riba parla de l’arqui-
tecte Joan Rubió Bellver.

DIMARTS 25 - St. Bernat Calbó, Sts. Crisant i Daria i Sts. Crispí i Crispinià
■ A 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, Conferència: El repte de reinventar-se professionalment (del programa Setmana de l’Ocu-
pació).
■ A 2/4 d’11 del matí, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, espectacle del Bibliobús “Viatges de paper” de Marcel Gros.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, Taula rodona: El futur laboral del sector tèxtil i la pell. (del programa Setmana de l’Ocu-
pació).
■ A 1/4 de 4 de la tarda, al Teatre Centre Unió Agrícola d’Òdena, espectacle del Bibliobús “Viatges de paper” de Marcel Gros.
■ A les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Safareig (Capellades), sessió de contes: “Llavors de paper”, amb La Manela.
■ A 2/4 de 9 del vespre, als locals parroquials de Santa Maria (Igualada), conferència: La qualitat d’acollir en la família, envers els refugiats, en 
les nostres comunitats cristianes.
■ A les 9 de la nit, a Capellades (Escola de Música), trobada Audiciona’t: recital de pianone.

DIMECRES 26 - St. Evarist, Sts. Marcià i Llucià i St. Rústic
■ A 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, Conferència: Competències digitals bàsiques per a trobar feina (del programa Setmana 
de l’Ocupació).
■ A 2/4 d’11 del matí, a l’Escola d’Art Gaspar Camps (Igualada), conferència de l’estudi Ladyssenyadora.
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, Conferència: TIC, professió emergent (del programa Setmana de l’Ocupació).
■ A 2/4 de 4 de la tarda, a la llar d’infants municipal l’Espígol (Igualada), taller Ara t’ho explico... D de dents.

DIJOUS 27 - St. Vicenç d’Àvila, St. Gaudiós i St. Florenci
■ A 2/4 de 10 del matí, al Museu de la Pell d’Igualada, Conferència: Mètode 888 (del programa Setmana de l’Ocupació).
■ A 2/4 de 12 del migdia, al Museu de la Pell d’Igualada, Taula rodona: Oportunitats laborals en altres sector emergents de la comarca (del pro-
grama Setmana de l’Ocupació).

■ A les 7 de la tarda, a la biblioteca El Safareig de Capellades, xerrada: “Ponts per a la relació família-escola: una cooperació possible”, organit-
zada pel Pla Educatiu d’Entorn.
■ A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d’Igualada, concert conjunt de la Coral de Santa Maria i la Coral Mig To. Del programa Cicle cultural 
de tardor.
■ A 2/4 de 8 del vespre, a l’espai Cívic Centre (Igualada), presentació del llibre “Combatir la islamofobia”. Del programa Octubre Solidari.

Sortida de tardor a Mont Luis
IGUALADA

L’Associació de Veïns del Barri 
del Sant Crist d’Igualada orga-

nitza pel proper diumenge dia 30 
d’octubre, la tradicional Sortida 
de Tardor que enguany portarà 
els participants a fer un recorregut 
amb el Tren Groc des de Mont Luis 
a Villefranche (Cerdanya francesa).

La sortida d’Igualada serà a 
les 5.15 del matí des de l’estació 
d’autobusos; s’esmorzarà pel camí 
(cadascú se’l porta), i després de 

fer el viatge amb el tren turístic 
es dinarà a l’Hotel Park Puigcerdà. 
Abans de tornar a Igualada es farà 
una volta per la ciutat cerdana.

El preu de la sortida és de 65 
euros persona i inclou el viatge 
amb l’autocar, el tren i el dinar.

Tothom que hi vulgui partici-
par cal que faci la reserva dels ti-
quets, al local de l’Associació els 
dimarts de 19.30 a 21 h. o bé te-
lefonant a Ester (649 964 537) o a 
Dolors (648 091 555).

Concert del Cor de 
Noies Exaudio
TÀRREGA

El proper diumenge 23 d’octubre 
el Cor de noies Exaudio, obri-

rà la 29a edició del Cicle Coral de 
Tardor de Tàrrega. El Cor presen-
tarà un nou repertori dividit en 
dos blocs, un de música romàntica 

alemanya i un segon bloc de músi-
ca catalana de compositors dels 
nostres dies sobre textos de grans 
poetes catalans.

El concert tindrà lloc al Teatre 
de l’Ateneu de Tàrrega i comença-
rà a les 7 de la tarda.

Continua el programa 
d’actes Octubre solidari
IGUALADA

Avui dijous 20 d’octubre a les 7 
de la tarda Sala socis de l’Ate-

neu Igualadí Conferència “Bòsnia, 
21 anys després de la guerra”, a càr-
rec de Manel Vila, director general 
de cooperació al desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya i ciu-
tadà d’honor de Sarajevo. Organit-
za: Òmnium Cultural.

Demà divendres a les 9 del ma-
tí a la sala d’actes Institut Pere Vi-
ves Vich sessió de cinefòrum de la 
pel·lícula “Terraferma”, sobre l’arri-
bada de persones refugiades a Eu-
ropa. Organitza: Cine Club Ateneu.

També demà divendres a les 
8 del vespre al Teatre municipal 
l’Ateneu Un gran festival pels pe-
tits del Senegal, amb l’actuació de 
l’Agrupació Folklòrica Igualadina, 
la Coral La Llàntia i la Rondalla 
Nova Unió. Organitza: Fundació 
Educació Solidària.

Concert Mare Nostrum, pro-
gramat per dissabte a 2/4 de 9 del 
vespre, a l’església dels Caputxins 
d’Igualada, amb la Coral Si Fa Sol, 
sota la direcció de Pau Carol amb 
acompanyament de guitarra d’Isa-
ac Robles. Els donatius recaptats es 
destinaran a les persones refugia-
des.

Diumenge 23 d’octubre a les 9 
del matí Caminada solidària Sor-
tida Parc estació vella Recorregut: 
9 Km. Organitzen: ACAPS Anoia i 
grup de lleure La Clau.

Dijous vinent dia 27 d’octu-
bre a 2/4 de 8 de la tarda Espai 
Cívic Centre presentació del llibre 
“Combatir la Islamofòbia”, amb la 
presència de David Karvala, coau-
tor, una representant de la comu-
nitat musulmana i presentat per 
Marina Llansana i Mireia Rubio. 
Organitza: UCFR Anoia.

Marcel Gros presenta: 
Viatges de paper
ÒDENA

El Bibliobús Montserrat arriba 
dimarts vinent a Òdena per 

presentar l’espectacle Viatges 
de paper, una creació de Marcel 
Gros i que gira entorn de les emo-
cions; un pallasso poeta i filòsof 
que s’enfronta a preguntes molt 

complicades amb la seva particular 
barreja d’intel·ligència, tendresa, 
humor i enginy.

De l’espectacle està previst se’n 
facin dues sessions, a les 10:30 h i 
a les 15:15 h. al Centre Unió Agrí-
cola.

Castanyada de l’Hospitalitat 
Anoia

IGUALADA

El proper 30 d’octubre, cap a les 
5 de la tarda, se celebrarà al 

local de l’Hospitalitat (c/ Òdena 
118 baixos) la 1a Castanyada Hos-
pitalària de la MD de Lourdes. Es 
demanarà una col·laboració de 5 
euros. 

Qui hi vulgui participar cal que 
confirmi l’assistència abans del 24 
d’octubre trucant al 686 488 995 
o 620 601 950, també via mail: jo-
ves@hospitalitatanoia.org.

Les activitats que organitza 
l’Hospitalitat estan obertes a totes 
aquelles persones que hi vulguin 
participar. 
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Taules rodones  i conferències del Programa 
Prepara’t - 5a Setmana per l’ocupació
IGUALADA

Eines per a la recerca de feina 
en el nou mercat laboral

L’Ajuntament d’Igualada i la 
Unió Empresarial de l’Anoia orga-
nitzen la cinquena edició del Pre-
para’t, la Setmana de l’Ocupació 
a Igualada. Un projecte que té per 
objectiu orientar i donar eines per 
a la recerca de feina en el mercat 
laboral, i que va dirigit a persones 
en situació d’atur o que volen fer 
un canvi professional.

Programa de les sessions
Dilluns 24 de 2/4 de 10 a les 

11. Taula rodona: On vaig a buscar 
feina?

De 2/4 de 12 a la 1. Taula ro-
dona: Oportunitats laborals en el 
sector del metall.

Dimarts 25 de 2/4 de 10 a les 
11. Conferència: El repte de rein-
ventar-se professionalment, a càr-
rec de Verònica Losa.

De 2/4 de 12 a la 1. Taula rodo-
na: El futur laboral del sector tèxtil 
i la pell.

Dimecres dia 26 de 2/4 de 10 a 
les 11. Conferència: Competències 
digitals bàsiques per a trobar fei-
na, a càrrec d’Esther Subias.

De 2/4 de 12 a la 1. Taula rodo-
na: TIC, professió emergent.

Dijous 27 de 2/4 de 10 a les 
11. Conferència: Mètode 888 (8 es-
glaons, 8 actituds, 8 competències 
imprescindibles per trobar feina), a 
càrrec de Daniel Fernández.

De 2/4 de 12 a la 1. Taula rodo-
na: Oportunitats laborals en altres 
sectors emergents de la comarca.

Divendres 28 de 2/4 de 10 a les 
11. Conferència: Non stop! El valor 
de l’esforç i la perseverança, a càr-
rec d’Emma Roca.

De 2/4 de 12 a 1. Taula rodona: 
Els recursos formatius a l’Anoia.

Novetat: Prepara’t Jove
Enguany la principal nove-

tat de la Setmana de l’Ocupació 
serà el Prepara’t Jove. Un pro-
jecte adreçat als alumnes de 4t 
d’ESO, curs en què els alumnes 
han d’escollir l’itinerari acadè-

mic-professional que volen seguir 
estudiant.

Dimecres 9 de novembre Pro-
grama Prepara’t jove. El futur 
professional comença a l’escola. 
Dirigit als alumnes de 4t d’ESO.

De 2/4 de 10 a les 11. Con-
ferència: Els valors d’empresa, a 
càrrec de Màrius Mollà i Roger 
Roca.

Dimecres 16 de novembre, de 
2/4 de 10 a les 11. Conferències: 
Actituds i competències clau pel 
futur, a càrrec de Maria Batet i 
Anna Rosell.

Inscripcions gratuïtes
Les inscripcions pel Prepara’t 

s’han de fer a  través de la web 
www.uea.cat, omplint el formu-
lari i especificant el dia i activitat 
a la que es vol assistir.

Pel que fa al Prepara’t Jove, 
els instituts i centres escolars in-
teressats han de confirmar direc-
tament a la UEA: uea@uea.cat, 
telèfon 93 805 22 92.

Dia internacional contra el càncer de mama
Teatre solidari a l’Aurora
IGUALADA

Amb motiu del Dia Interna-
cional contra el càncer de 

mama, que es va commemorar 
ahir dimecres dia 19 d’octubre, 
el Grup Impulsor d’Activitats Dies 
Mundials d’Igualada va organit-
zar diverses activitats que van 
començar divendres passat amb 
la Píndola a Ràdio Igualada a càr-
rec del Dr. Josep M. Abad i la 
Dra. Laura Cusiné.

El gruix d’activitats es van 
concentrar ahir dimecres i van 
consistir en la taula informativa 
“Els coixins del cor”, que es va 
fer al vestíbul de l’Hospital. Per 

la seva banda l’AECC Catalunya 
contra el càncer també va mun-
tar una altra taula informativa, 
al matí, per vendre ulleres de sol 
i fulards de color rosa, mentre 
que a l’Espai Cívic Centre també 
hi havia una taula informativa on 
es proporcionaren llacets roses i 
samarretes de l’Igualada Hoquei 
Club, que durant tot el mes d’oc-
tubre jugarà amb la samarreta 
“Suma’t al rosa” . 

A més, el dia 5 de novembre, 
l’IHC jugarà un partit de la Copa 
CERS contra un equip portuguès i 
la recaptació de l’entrada i de les 
vendes de les samarretes aniran 

en benefici de l’AECC Catalunya 
contra el càncer.

Dissabte 22, teatre: “Per què?
Dissabte vinent, a les 20 h, 

el Teatre de l’Aurora acollirà la 
representació de l’obra de teatre 
“Per què?”, una reflexió personal 
portada al teatre sobre la realitat 
del càncer. El preu de l’entrada 
és de 7 euros i la recaptació anirà 
a benefici de l’Associació contra 
el càncer.

Finalment, al llarg d’aques-
tes setmanes hi hauran muralls i 
informació relativa al càncer de 
mama tant a l’EAP de l’ICS coma 
l’ABS Igualada Nord.

Arriba NUVIS FEST amb 70 expositors i 
activitats d’oci durant tot el cap de setmana
Les invitacions per al saló poden descarregar-se gratuïtament a través 
de la web

IGUALADA

El Saló de Nuvis i Festes, NUVIS 
FEST,  que enguany estre-

na nom i ubicació obre portes 
aquest cap de setmana; dissab-
te 22 i diumenge 23 d’octubre 
a l’edifici modernista de l’Escor-
xador d’Igualada. Els jardins del 
recinte, la nau central i les dues 
naus laterals estaran ocupades 
amb 70 marques i/o establiments 
d’Igualada, comarca i arreu de 
Catalunya.

L’entrada al recinte és gratuï-
ta però cal registrar-se, es pot fer 
prèviament a través de la web 
del saló (http://www.firaigua-

lada.org/nuvis-fest) o personal-
ment al taulell de recepció els 
dies de la fira. Entre tots els as-
sistents registrats es sortejarà un 
sopar per a dues persones.

Hi haurà desfilada de mo-
dels, food trucks, degustacions, 
animació infantil, paintball, pho-
tocall, música en directe...

Durant els dos dies, de 10 del 
matí a 2 del migdia i de les 4 a 
les 8 del vespre, l’edifici de l’Es-
corxador serà una gran finestra 
d’ofertes i serveis per a nuvis i 
tot tipus de festes i celebracions. 

Així, es podran trobar serveis de 
restauració, fotografia, joieria, 
wedding planners, lloguer de 
cotxes, animació infantil, comiats 
de solter, moda, floristeria, pas-
tisseria creativa, viatges... A ban-
da, el saló acollirà activitats i ani-
mació durant les dues jornades. 
Als jardins hi haurà food trucks 
amb serveis de restauració, in-
flables per a nens i nenes, músi-
ca en directe, paintball... A l’in-
terior, trobarem la desfilada de 
models; dissabte a les 19h amb 
moda per adults i diumenge a les 
18h amb roba per a nens i nenes.

Seguint la tendència del sec-
tor i com a reclam de públic, el 
saló prendrà forma d’una gran 
festa, tant pel que fa a la decora-
ció i ambientació, com pels con-
tinguts, ja que s’oferiran concerts 
en directe, degustació de còctels, 
tallers infantils, inflables, jocs de 
paintball i food trucks amb pro-
ductes tan originals com crispe-
tes, còctels o cupcakes.

Nuvis Fest està organitzat per 
Fira d’Igualada i compta amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Enguany celebrarà la seva 
16 edició i espera acollir més de 
4.000 visitants. 

“Llavors de paper”, a la 
Biblioteca El Safareig
CAPELLADES

Dimarts passat, a la biblioteca 
El Safareig de Capellades es va 

fer un taller per aprendre a fer-se 
un conte personalitzat des de la 
tauleta, fent servir una aplicació 
molt senzilla.

Dimarts vinent, 25 d’octubre, 
un conte prendrà vida en una no-
va Hora del Conte. Ens tornarà a 
visitar La Manela, contista que té 
sempre molt èxit a Capellades. 
En aquesta ocasió ens explicarà 
“Llavors de paper”, una història 
en què cal salvar el bosc del perill 
de convertir-se en paper.

Aquesta història, relacionada 
amb el paper, és una proposta 
del grup i-Biblioteca: Indústria, 
Patrimoni, Energia i Desenvolu-
pament, una iniciativa de XATIC, 
la Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya.

D’altra banda, el proper di-
jous, 27 d’octubre, es farà una 
xerrada organitzada des del Pla 
Educatiu d’Entorn a la mateixa 
Biblioteca, sobre “Ponts per a la 
relació família-escola: una coope-
ració possible”. Serà a les 7 de la 
tarda.

L’Escola Pare Ramon 
Castelltort obrirà el seu pati a 
la ciutadania els dissabtes a la 
tarda i els diumenges al matí
Aquest centre acull la prova pilot de la iniciativa 
Patis Oberts, que vol oferir nous espais de lleure 
i esport als veïns dels barris propers

IGUALADA

El departament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Igualada, conjun-

tament amb Creu Roja Anoia i amb 
la implicació de l’AMPA i la direc-
ció del centre, engegaran el proper 
mes de novembre la iniciativa Patis 
Oberts a l’Escola Pare Ramon Cas-
telltort.

Aquesta proposta vol obrir els 
patis de les escoles públiques més 
enllà de l’horari lectiu, posant 
aquestes àrees d’esport i esbarjo a 
disposició de la ciutadania i perme-
tent, d’aquesta manera, que els ve-
ïns dels barris propers en puguin 
gaudir en les seves estones de lleu-
re.

Com es va avançar ahir dime-
cres, la prova pilot d’aquesta inicia-
tiva es farà al Ramon Castelltort i el 
seu pati obrirà tots els dissabtes de 
16 a 19 h i els diumenges d’11 a 14 
h. S’hi podrà accedir lliurement per 
a practicar esport, jugar en família 

o participar en les activitats que s’hi 
programin. Durant l’estona que el 
pati estigui obert comptarà amb un 
monitor que vetllarà en tot moment 
pel bon ús de les instal·lacions i per 
la bona convivència en l’espai.

La regidora d’Ensenyament i Jo-
ventut de l’Ajuntament, Patrícia Illa, 
va explicar ahir que els Patis Oberts 
busquen, entre altres objectius, 
ampliar els espais a l’aire lliure i les 
pistes esportives a disposició de les 
famílies, crear nous punts de troba-
da que afavoreixin la cohesió social 
i la convivència ciutadana, generar 
nous escenaris per al desenvolupa-
ment d’activitats als barris i oferir 
un espai adient per als jocs de pilo-
ta que sovint causen molèsties en 
parcs i places. La regidora va agrair 
també la bona acollida que ha tin-
gut la iniciativa per part de la direc-
ció i l’AMPA de l’escola i va avançar 
que l’extensió del programa a altres 
centres dependrà de les conclusions 
que surtin d’aquesta prova i de l’in-
terès que es detecti en altres escoles 
i barris per acollir-lo.

La inauguració, oberta a tot-
hom, es durà a terme el diumenge 
6 de novembre. Es comptarà amb la 
presència dels Esmolets i s’oferirà un 
esmorzar saludable a tothom que hi 
assisteixi.

Et pot interessar?
La Llei de la segona oportunitat dóna el benefici de l’exone-

ració del passiu insatisfet a la persona natural, una vegada conclòs 
el concurs de creditors per liquidació o per insuficiència de massa 
activa.

Per obtenir aquest benefici el deutor haurà de demanar-ho i ha 
de ser un deutor de bona fe.

La bona fe no és interpretable, sinó que la Llei estableix amb 
exactitud què s’entén per un deutor de bona fe, a saber: Que en el 
concurs no hagi estat declarat culpable; que no hagi estat condem-
nat amb condemna ferma per delictes contra el patrimoni, entre 
d’altres, en els últims 10 anys; que hagi procurat, o almenys inten-
tat, celebrar un acord extrajudicial de pagaments; que hagi satisfet 
els crèdits contra la massa i els crèdits concurs als privilegiats.

Aquesta bona fe té una alternança que és la següent: que el 
deutor accepti un pla de pagaments, que col·labori amb l’adminis-
tració concurs al que no hagi obtingut aquest benefici en els últims 
10 anys i que accepti que el benefici d’exoneració del passiu insa-
tisfet consti en l’arxiu a tal efecte, que està restringit a les persones 
que els pugui afectar.

iuristriviumadvocats7@gmail.com
Telèfon 656909454
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Cicle Cultural de Tardor; dos 
concerts, tres corals
IGUALADA

La Coral de Santa Maria d’Iguala-
da organitza un petit Cicle Cul-

tural de Tardor que vol ser expo-
nent de germanor entre les corals 
i les diverses entitats igualadines. 
En aquesta proposta es compta 
amb l’anuència de dues qualifi-
cades entitats, la Coral Mig To i 
l’Agrupació Coral La Llàntia, que 
enguany celebra el 140è aniversari 
fundacional i a qui es dedicarà una 
reconeixement.

El primer dels concerts s’ha 
programat pel dijous dia 27 i les 
corals protagonistes seran la Coral 

Mig To que dirigeix Laia Cuadras 
i l’amfitriona de l’acte Coral de 
Santa Maria, dirigida per Coni Tor-
rents i amb Maite Torrents al pia-
no. El segon dels concerts amb la 
Coral La Llàntia com a convidada 
serà el dia 24 de novembre.

Els concerts recordem que es 
faran a l’Auditori de la Biblioteca 
Central d’Igualada a les 7 de la 
tarda.

L’entrada als concerts és lliure; 
durant la interpretació de les can-
çons no es permetrà l’entrada a 
l’auditori.

Concert de tardor amb Fukio 
Ensemble
CAPELLADES

El quartet de saxòfons Fukio 
Ensemble, finalistes del 26è Con-

curs Internacional de Capellades, 
actuaran dissabte a les 7 de la tar-
da, a la Sala Paper de Música de 
Capellades.

La formació musical integrada 
per Joaquín Sáez, saxòfon sopra-
no; Xavier Larsson, saxòfon alt; Jo-
sé Manuel Bañuls, saxòfon tenor 
i Xabier Casal, saxòfon baríton, 
oferiran un repertori amb obres de 
Dvorák, Donizetti i Falla.

Des de la seva fundació a Ma-
llorca el 2007, el Fukio Ensemble es 

dedica a l’exploració de la música 
de cambra per a quartet de saxò-
fons, essent avui considerat un dels 
grups més joves i amb més projec-
ció a Europa.

El quartet ha participat en con-
cursos de nivell nacional i inter-
nacional i han rebut nombrosos 
premis i reconeixements i ha enre-
gistrat dos CD’s.

Recordem que es pot reservar 
lloc trucant, fins divendres al 93 
801 40 43 fins les 4 de la tarda 
i al 92 801 17 07 de 3 a 6 de la 
tarda.

Avui dijous conferència: 
Primers auxilis en Dret
ÒDENA

A 2/4 de 8 del vespre, el Saló 
de Sessions de l’Ajuntament 

d’Òdena acollirà, avui dijous, la 
xerrada “Primers Auxilis en Dret”, 

una conferència pedagògica i 
divertida sobre el món del dret a 
càrrec de l’advocat i conferenciant 
Jesús Galán Galán.

Nova sessió musical 
d’Audiciona’t
CAPELLADES

L’Escola de Música de Capellades 
organitza per dimarts vinent, 

una nova sessió de l’Audiciona’t; 
recordem que són unes troba-
des musicals on s’escola música 
en directe amb comentaris de 
les obres, dels estils i dels autors. 
Aquesta sessió constarà  d’un reci-
tal de pianone amb Contes de la 
joventut  op 1, en commemoració 

del centenari de la mort d’Enric 
Granados (Lleida 1867-1916).

Els comentaris aniran a càrrec 
de Xavier Cassanyes i la música 
serà interpretada per Montserrat 
Sabater.

L’Audiciona’t començarà a les 
9 del vespre a la sala d’actes de 
l’Escola de Música i és d’entrada 
lliure; com sempre, en acabar hi 
haurà un petit refrigeri.

3a edició de la fira eqüestre Strata

RUBIÓ

Aquest diumenge 23 d’octubre 
tindrà lloc la tercera edició 

de la fira eqüestre STRATA que se 
celebra al Pla de Rubió.

El fil conductor d’aquest any 
és “A cavall pels camins dels ban-
dolers Marimon i Casulleres”, fet 
pel qual el Pla de Rubió ha estat 
l’escenari ideal d’aquesta tercera 
edició que, un any més, preveu 
reunir un gran nombre de genets, 
que gaudiran d’un recorregut a 
galop pel territori.

A més a més al llarg del dia, 
s’oferiran activitats, exhibicions i 
mostres en directe, obertes a tot el 
públic.

Programa d’activitats per al 
públic

Cap a 2/4 de 9 del matí arribada 
i concentració de cavalls i carruat-
ges. Control d’inscripcions i esmor-
zar de coca i  xocolata. Una hora 
més tard, sortida a  cavall i en carro.

A partir de les 10 del matí, ober-
tura de la Fira Strata i Tot pel Cavall.

Al llarg del matí s’aniran suc-
ceint diferents activitats i exhibi-
cions: poni games (amb CEHIA), 
demostració de doma natural, ex-
hibició de salt, demostració d’equi-
noteràpia amb Cal Graells, activi-
tats socioeducatives familiars amb 
Dankaes, exhibició de “ranch sor-
ting” (control de vedells a cavall) a 

càrrec de Natural Hipic, passeig en 
carros de pagès petits, amb ponis, 
demostració de ferratge modern, 
cap a 2/4 d’1 del migdia freestyal 
horse show – viatge al far west, 
seguidament exhibició d’enganxe 
i cap a les 2 de la tarda cloenda de 
la Fira i dinar popular pel que cal 
inscripció (té un preu de 12 euros).

La festa comptarà amb la par-
ticipació dels Trabucaires de Sant 
Andreu i el Gegants del Serral de 
les Forques de Sant Martí de Tous.

Inscripcions i informació Alta 
Anoia 93 868 03 66 info@alta-
anoia.info.

6a edició Tot pel cavall tot 2a 
mà

Els Amics dels Cavalls de l’Ano-
ia són al capdavant de la fira de 
material de segona mà, que es po-
drà trobar a la fira eqüestre del Pla 
de Rubió.

En aquesta fira s’hi mostraran 
tot tipus d’estris usats en relació 
al món del cavall, des de guarni-
ments, carros, carruatges, material 
per la doma estris, per el desen-
volupament de moltes activitats, 
quadres, objectes de decoració i un 
mai acabar, gràcies als expositors 
vinguts d’arreu de Catalunya.

24 d’octubre Dia Mundial de la Poliomelitis

Ja fa uns anys que el dia 24 d’oc-
tubre es va declarar “Dia Mun-

dial de la Poliomelitis”. Ho va pro-
moure Rotary Internacional per 
commemorar el naixement del 
Dr. Jonas Salk (1914-1995), qui va 
dirigir el primer equip per desen-
volupar una vacuna contra aques-
ta malaltia que tants estralls ha 
causat a la humanitat al llarg de 
la història, especialment entre els 
més petits.

A Rotary Internacional s’hi 
agrupen 1.200.000 persones or-
ganitzades en 34.000 clubs a tot 
el món. A Catalunya hi tenen la 
seu 58 d’aquests clubs, un d’ells, el 
Rotary Club Igualada que compta 
amb un grup de 26 homes i do-
nes. Tots els clubs, els seus socis i la 
pròpia organització internacional, 
tenen com a objectiu principal, “el 
de prestar serveis a la seva pròpia 
comunitat (ciutat, comarca...) i a 
tot el món”. 

L’eina per prestar aquests ser-
veis és la Fundació Rotària, el mitjà 
per on els rotaris de més de 200 

països canalitzen de manera coor-
dinada els seus esforços de col·la-
boració i servei a nivell internacio-
nal en favor dels més desafavorits, 
en àrees d’interès tan diverses i 
necessàries com la promoció de la 
pau; la prevenció i el tractament 
de malalties; el subministrament 
d’aigua potable; la salut materna i 
infantil; la promoció de l’educació i 
el desenvolupament de les econo-
mies locals.

El programa més gegantí que 
els rotaris van emprendre ara fa 30 
anys és el d’eradicar la Poliomelitis 
al món per mitjà de l’administració 
de vacunes contra aquesta malal-
tia. Els esforços han estat titànics 
i els resultats sortosament impres-
sionants, les dades així ho confir-
men.

Fa 30 anys la malaltia afectava 
a nens i nenes de 124 països, en 
fa tres va quedar lliure de Polio el 
país núm. 121, l’Índia i l’any pas-
sat el n. 122, Nigèria amb el que 
l’epidèmia ha quedat eradicada 
del continent africà. Només que-
den dos països asiàtics, el Paquistà 
i l’Afganistà on encara no ha estat 
possible l’eradicació, les dificultats 
per administrar les vacunes n’és la 
causa principal.

Fa 30 anys emmalaltien cada 
dia al món 500 nens i nenes vícti-
mes de la polio, actualment “no-
més” un infant cada dos dies, el 
que representa que avui en tot un 
any s’infecten  el mateix nombre 
de nens i nenes que durant les pri-
meres 12 hores del dia 1 de gener 
de fa 30 anys. Per aconseguir-ho 

ha estat necessari administrar 3 mil 
milions de vacunes, si, el nombre 
esgarrifa (3.000.000.000 de vacu-
nes), sempre per mitjà de persones 
voluntàries i  amb la col·laboració 
d’altres organitzacions internacio-
nals com la OMS i de les autoritats 
de tots els països afectats, aspec-
te aquest últim que no ha estat 
gens senzill, i que a la vegada és la 
causa de que no s’hagi pogut actu-
ar amb eficàcia en els dos darrers 
països esmentats, on en diverses 
ocasions els voluntaris que admi-
nistraven les vacunes han estat as-
sassinats per grups talibans i afins.

Concert Solidari en lluita con-
tra la polio

Estem a un pas de l’eradica-
ció total d’aquesta malaltia, fal-
ta el darrer esforç per aconseguir 
un dels somnis de la humanitat, 
un somni que Rotary Internacio-
nal ens va proposar de fer reali-
tat ara fa 30 anys. Des de Rotary 
Club Igualada hi hem col·laborat 
constantment de manera modesta 
però eficaç i significativa, amb la 
complicitat de la ciutadania igua-
ladina i de l’Anoia, i estem com-
promesos a continuar-ho fent fins 
el final. 

En el proper Concert Solidari 
organitzat per Rotary Club Iguala-
da, a celebrar el dia 29 de gener 
vinent, a més de col·laborar amb 
una entitat  igualadina, continua-
rem donant suport la lluita contra 
la polio.

T’hi apuntes?
Rotary Club Igualada

VII Acampada Rociera
VILANOVA DEL CAMÍ

El parc Fluvial de Vilanova del 
Camí serà, aquest cap de setma-

na, l’escenari de l’acampada rocie-
ra que organitza el CC Casa d’An-
dalusia de l’Anoia.

Així a partir de les 10 del matí 
i fins al vespre hi haurà actes di-
versos i variats: a les 11 del matí, 
carreres de cintes a cavall, al punt 
del migdia, salve a la Verge del Ro-
cio i a la Verge de Montserrat, a la 

tarda, actuació de ball de les Nenes 
d’Abrera, cap a les 8, típica candela 
de la parada del Camino Rociero 
i al punt de la mitja nit, salve a la 
verge i actuació d’un quadre de 
ball de la professora Rosalba.

L’endemà diumenge al matí, 
ofrena floral a la verge i seguida-
ment cant de l’Angelus.

Hi haurà cants per sevillanes 
del Grup del Sur, els fandagos de 
Cándido, i fandanguillos de Diego.

També actuació de Laura i 
Evelin de la Casa de Huelva d’Hos-
pitalet, d’Esmeralda i el seu gui-
tarrista, i del grup Virgen de la Ca-
beza de Capellades, tancaran la 
festa el grup de ball de Fàtima.

Atenció personalitzada del 
Síndic de Greuges
SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

L’oficina del Síndic serà a Mont-
bui el dijous 27 d’octubre. Mem-

bres de l’equip del Síndic atendran 
al centre cívic i cultural La Vinícola, 
carretera de Valls, 57 a totes les 
persones que vulguin fer consul-
tes o presentar queixes contra les 

administracions i les empreses que 
presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.). Per dema-
nar visita, prèviament cal concertar 
l’entrevista trucant al telèfon 900 
124 124 o enviant un missatge a 
l’adreça electrònica sindic@sindic.
cat

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

www.latossa.com
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TAULELL D’EXPOSICIONS
■ Al Teatre de l’Aurora d’Igualada, #TotsSomLaCultural, recull de portades de 
la Cultural, l’agenda alternativa d’Igualada. Fins al desembre.
■ Al Punt dels lectors de la Biblioteca Central d’Igualada, Bolets”, obres a l’oli i 
pasta de paper de Pilar López Expósito. Fins al 4 de novembre.
■ A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, “Fins als límits”, fotografies de 
Maria Gregori i Gubern, Primer Premi Ciutat d’Igualada de Fotografia Procopi 
Llucià 2015. Fins diumenge.
■ A la Biblioteca Central d’Igualada, fotografies de l’European Balloon Festi-
val. Fins al 26 d’octubre. 
■ A la Biblioteca de Piera, exposició “Roques i minerals” de Pere Ferrer. Fins al 
29 d’octubre. 
■ A la Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt, obres dels alum-
nes de l’Escola de Pintura de la Pobla. Fins diumenge.
■ A la Sala Polivalent del Cau Jove de la Pobla de Claramunt, expojove: L’amis-
tat. Fins al mes de març.
■ Al Museu de la Pell d’Igualada, exposició de gravats de la col·lecció Daniel 
Giralt-Miracle. Fins al 4 de desembre. 
■ Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, exposició: “Antoni Dalmau i 
Jover: escriptor”. Fins al 12 de novembre.
■ A l’espai d’arts i taller Artèria d’Igualada, “Ciutats literàries”, XIII Exposició 
Internacional d’Art Contemporani de petit format. Del 20 d’octubre al 27 de 
novembre. (S’inaugura avui dijous, a les19.30 h).
■ A la sala d’exposicions de l’EMA Gaspar Camps d’Igualada, obres presenta-
des al Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015.
Del 24 d’octubre al 24 de novembre, a la sala d’exposicions de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps d’Igualada, es podrà visitar una mostra amb les obres 
presentades al Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015.

A l’EMA Gaspar Camps, 
Premi Catalunya 
d’Ecodisseny 2015
Del 24 d’octubre al 24 de novem-

bre, a la sala d’exposicions de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps d’Igualada, es podrà visitar 
la mostra Premi Catalunya d’Eco-
disseny 2015.

Aquest premi és una de les 
accions de la Generalitat de Ca-

talunya per promoure la pro-
ducció i el consum de productes 
ambientalment més correctes. Es 
tracta d’una exposició itinerant 
amb les candidatures guardona-
des en la darrera edició d’aquest 
premi. 

Conferència dels 
Ladyssenyadora en 4D

Per dimecres vinent dia 26, a 2/4 
d’11 del matí representants de 

l’estudi de disseny Ladissenyadora 
impartiran una conferència a l’Es-
cola d’Art Gaspar Camps.

Amb aquesta xerrada, confir-
men des de l’escola, es vol apropar 
als alumnes a noves formes de co-

municació i noves visions d’enten-
dre el disseny gràfic.

Els integrants de Ladyssenya-
dora, Raimon Benach, Montse Ra-
ventós i Jordi Roca són dissenya-
dors gràfics amants dels experi-
ments i del treball artesanal, que 
creuen en el concepte, la funciona-
litat del disseny, el treball en equip 
i la tipografia.

Han estat escollits per a realit-
zar la portada de Yorokobu (una 
de les millors revistes de disseny 
gràfic actual) en diferents núme-
ros, nominats al ADC*E el 2011 
(Art Directors Club of Europe) i 
guardonats amb LAUS en diferents 
edicions.

L’acte és d’entrada lliure.

Els alumnes de gravat de la 
Gaspar visiten Artèria

Dijous passat, els alumnes del 
monogràfic de Gravat de l’es-

cola municipal d’art i disseny Gas-
par Camps van assistir a la xerrada 
organitzada per la galeria Artè-
ria amb Lourdes Figueras, artista 
especialista en obra gràfica, qui va 
explicar als assistents tant el procés 

de treball conceptual com les tèc-
niques utilitzades en la seva obra.

L’exposició “Símbols” és una 
mostra d’obra gràfica concebuda 
com a peça única d’una gran sen-
sibilitat que de ben segur haurà 
inspirat i ajudat els alumnes de 
l’escola. 

Inaugurada a Igualada l’exposició de gravats 
de Daniel Giralt-Miracle

Divendres passat, 14 d’octu-
bre, es va inaugurar al Museu 

de la Pell d’Igualada l’exposició 
Gravats. Col·lecció de Daniel 
Giralt-Miracle, amb seixanta-du-
es obres de cinquanta-set artis-

tes diferents, com Picasso, Miró, 
Tàpies, Clavé, Guinovart, Ponts, 
Perejaume, Plensa,  Miralda, 
Chillida, Saura, Christo o Mot-
herwell, entre altres. L’exposició 
ha estat preparada en col·la-

boració amb el Museu de Valls, 
dipositari actual de la col·lecció, 
formada per unes dues-centes 
peces. D’aquestes, per ser expo-
sades a Igualada, se n’han selec-
cionat les més representatives i 
dels artistes més rellevants, que 
donen una visió de l’art català 
i internacional del segle XX, a 
través del recopilatori que n’ha 
fet, al llarg d’anys, un dels his-
toriadors i crítics d’art més reco-
negut del nostre país, autor de 
més de vint llibres, comissari de 
l’Any Gaudí i de més d’un cen-
tenar d’exposicions, mereixedor 
del Premi Nacional de Cultura i 
de la Creu de Sant Jordi. L’expo-
sició es podrà visitar fins el dia 4 
de desembre en l’horari habitual 
d’obertura del Museu, en visita 
lliure o en visites concertades per 
a les escoles que ho sol·licitin. 

✞
Antoni Sagarra Morera

Morí cristianament el dia 17 d’octubre a l’edat de 59 anys.

Sagarra Bascompte, SA – Olis SABA
La Direcció, treballadors i demés col·laboradors de l’empresa, expressem el nostre 

condol pel traspàs del nostre estimat Antoni.

Igualada, 20 d’octubre de 2016

✞
1r aniversari del traspàs de

BERTA TORRES RIBERA
En el seu record es farà una Missa Cantada pel Cor de Santa Maria, amb Lluís Victori 
a l’orgue, el diumenge 23 d’octubre, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Maria 

d’Igualada.

Es convida a familiars i amics de Càritas, dels veterans de la Uecanoia, veïns dels car-
rers de Santa Caterina, Carme i travessies i membres del Gremi de Traginers.

Octubre de 2016

La papallona

Si una papallona fos i igual que ella pogués volar,
volaria i volaria fins a poder trobar

un remei per a poder curar
la bogeria que en aquest món hi ha.

Pares que compten els diners
per als seus fills poder alimentar;

altres per poder cada dia més estalviar
i altres per a comprar armes per poder matar.

Quan s’acabarà
aquest egoisme

que en aquest món hi ha?

Que ens porta a no pensar
que en aquest món hi som de passada,

i que res ens hem d’emportar,
que amb res vam venir

i amb res hem de marxar.

Berta
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L’escola Marta Mata i l’efecte 21
VILANOVA DEL CAMÍ

Som a la comarca de l’Anoia, a 
Vilanova del Camí, i fa més d’on-

ze anys que existim i treballem per 
un nou model d’escola que s’apro-
pi a les necessitats reals de la nos-
tra societat. La nostra és una esco-
la pública, petita, d’una sola línia, 
amb una plantilla de 14.5 mestres 
exactament.

Ens agrada crear situacions 
d’aula que generin processos 
d’aprenentatge partint principal-
ment de les anècdotes del dia a 
dia. Tal com deien Carles Parellada 
i David Altimir (entre d’altres) per-
metent que la vida entri a l’aula, 
ja que aprenem sempre, al llarg 
de tota la vida, en múltiples con-
textos perquè és necessitat i con-
dició de ser humans. Treballem per 
projectes i programem projectant 
il·lusions d’infants i de mestres. Les 
aules del Marta Mata són com una 
mena de laboratoris o cuines d’ex-
periències, de neguits, de dubtes, 
d’hipòtesis, de moltes preguntes i 
algunes respostes...

I tot això ho fem perquè som 
en una societat canviant, d’impara-
ble revolució, principalment en els 
camps tecnològic i de la comuni-
cació. No ens val la formació mecà-
nica i repetitiva, això ja passava en 
temps de la revolució industrial, en 
què la productivitat era el nostre 
manteniment (fer, fer i fer sense 
aturador). Apostem per fomentar 
la creativitat personal, ments acti-
ves i diverses a la recerca de l’auto-
coneixement i d’allò que ens fa ser 
únics i singulars com a individus. 
Un vot de respecte per les intel·li-
gències múltiples i tota la confian-
ça perquè cadascú aporti el millor 

d’ell mateix a la comunitat, a l’es-
cola, i més endavant a la societat. 
Els mateixos mestres som diversos 
i ens nodrim uns i altres per aju-
dar-nos en aquesta activitat frenè-
tica de preparar-ho tot, o molt, per 
aprendre segons el nostre projecte 
d’escola. I com que mai en tenim 
prou amb el què sabem, assistim 
amb devoció a jornades d’innova-
ció pedagògica, cursos, assessora-
ments, xerrades, llegim, contras-
tem opinions, ens expliquem... i 
ho expliquen, ja que sempre hem 
estat oberts a compartir les nostres 
idees, la nostra manera de fer i de 
pensar, a altres professionals i a 
estudiants universitaris… aprenem 
uns dels altres admetent que sem-
pre hi ha algú més expert o conei-
xedor en un camp que l’altre.

Aquesta és i ha estat la manera 
de ser i de fer des dels inicis de l’es-
cola Marta Mata, encara que no 
sempre ha estat entesa, comparti-
da o acceptada.

Ara observem encuriosits que 
neix el concepte Escola 21 i ens 
n’alegrem. Potser hi tenim a dir o 
a explicar en aquest moviment que 
a tots ens esperança i que darrera-
ment ha farcit els mitjans de comu-
nicació i se n’ha parlat tant.

Provem d’entrar en el progra-
ma de renovació pedagògica amb 
la il·lusió de contrastar idees, d’aju-
dar i ser ajudats i d’aprendre’n 
molt també. Llegim que es tracta 
de la major iniciativa de col·labora-
ció de canvi educatiu que hi ha ha-
gut mai a Catalunya, ens n’alegra-
rem moltíssim de formar-ne part! 
L’Ampa, il·lusionada, ens demana 
si la nostra escola també és a la 
llista d’Escoles 21. Però sembla ser 

que no hi tenim cabuda, que ja 
estem en una altra dimensió de 
treball i que no podem ajudar ni 
ser ajudats. “Què hi feu aquí si vos-
altres ja heu fet el canvi, no neces-
siteu refundar-vos”. Ells enfoquen 
el seu programa de formació en 
aquest sentit. “Es tracta d’aplicar el 
seu model en dos anys i així néixer 
de nou com a escola innovadora, i 
vosaltres ja ho sou”, ens comenta 
un dels impulsors de L’Escola 21 en 
la trobada d’informació. Nosaltres 
que volíem debatre, qüestionar, 
reflexionar, promoure... quin és el 
nostre espai doncs?

Veient la situació ens sentim 
empesos a escriure aquestes parau-
les per respecte a la nostra feina, 
als alumnes i a les moltes famílies 
que confien, i han confiat, en la 
nostra manera de fer. I sabem que 
no som els únics a Catalunya per-
plexos de l’efecte 21. Hi ha moltes 
d’altres escoles, i grups de treball, 
que ja fa temps, anys, que des-
tinen moltes estones al debat, la 
innovació i la recerca en aquest 
món complex del descobrir com 
acompanyar més i millor els nens 
i les nenes. Són bons els canvis i 
els nous projectes, però també és 
respectable que tots en puguem 
formar part, siguem en el punt on 
siguem.

Som en un món on encara im-
pera el fer per fer. El ritme frenètic 
de la societat ens hi empeny, però 
també és bo cuidar el temps i els 
espais per sentir, compartir, reflexi-
onar, parlar...

És així com pensem que es ge-
neren els petits i els grans canvis.

Claustre de l’escola Marta Mata

El procés d’adaptació a l’Escola

Al tornar de les vacances d’es-
tiu, després d’haver compartit 

llargues estones amb les famílies 
i els amics, necessitem un temps 
per adaptar-nos al ritme de l’escola 
i a l’horari laboral. Tant pels més 
petits com per a aquells que es van 
fent grans, aquesta situació com-
porta un esforç i el canvi provoca 
inquietuds, dubtes, angoixes... Totes 
aquestes sensacions les hem d’en-
tendre com un procés natural, que 
ajuden a l’infant o a l’adult a créi-
xer, a enriquir-se i ampliar les seves 
experiències, que a llarg plaç seran 
els fonaments per a sentir-se segurs 
tant a l’escola com en el seu entorn 
més proper.

Perquè adaptar-se significa 
aprendre a trobar-se segur en un 
espai desconegut, on la gent que 
en forma part cada vegada serà més 
propera i les necessitats tant indivi-
duals com col·lectives seran cober-
tes. D’aquesta manera arribarem a 
trobar-nos en un espai de confort.

El període d’adaptació és dife-
rent per a cada infant. Les pors o 
neguits que manifesten els més pe-
tits poden ser a través dels plors, les 
alteracions de la son o l’alimentació. 
I en els que ja no ho són tant, es 
poden entreveure aquests efectes 
amb nervis, mals de panxa o pe-
tits moments d’angoixa. Aquestes 
situacions que es generen són del 
tot normals, ja que cada nen neces-
sitarà el seu temps per adaptar-se 
al ritme de l’escola i anar superant 
pors i dependències. Hem de tenir 
clar que l’adaptació ha de ser valo-
rada qualitativament i no quanti-
tativament. No es pot mesurar en 
el temps o imposar una data límit 
per afirmar que els infants ja estan 
adaptats. 

El paper de les famílies és clau 
en aquest procés. Primer de tot, 
és important confiar en l’equip de 
mestres que a partir d’aquest mo-
ment serem els que educarem i aju-
darem a créixer els vostres fills. És 
imprescindible no actuar amb inse-
guretats, dubtes o culpabilitats, ja 
que en aquest moment és quan es 
crearan vincles afectius tant amb 
l’adult com amb la resta d’infants.

Tothom ho viu d’una manera 
molt personal, ningú té la veritat 
absoluta, i cadascú ho expressa com 
pot. I perquè aquest procés sigui el 
més planer possible, és interessant 
que els adults que els acompanyem 
els ajudem donant-los seguretat, 
empatia i escoltant aquelles neces-
sitats individuals que van sorgint. 
Quan els infants se sentin segurs, 
sens dubte superaran positivament 
aquest procés que els ha generat 
neguit i, a l’Escola, s’hi trobaran 
com a casa.  

Cristina, Laura i Clara, mestres 
de l’Escola Mowgli

Els alumnes de l’Escola Jorba 
participen en l’alliberament 
d’un xoriguer 

La setmana passada, en motiu de 
l’inici del programa de sensibi-

lització i educació ambiental edu-
CAR 2016, els alumnes de l’Escola 
Jorba, inclosos els més petits de 
la Llar d’Infants, van pujar al cas-
tell de Jorba per trobar-se amb els 
Agents Rurals i fer l’alliberament 
d’un xoriguer. 

Els nens i nenes van poder par-
lar amb els Agents, que els van 
explicar la importància de l’allibe-
rament d’aquesta au, i van poder 
veure el xoriguer de prop, abans 
que aquest emprengués el vol. Va 

ser un matí enriquidor per a alum-
nes i mestres, ja que l’alliberament 
d’un animal no és una activitat 
que els infants puguin fer cada 
dia. El xoriguer és un petit falcó 
que es pot identificat perquè fa 
“l’aleta” (s’aguanta en un punt a 
l’aire) a l’hora de caçar, tot obser-
vant la seva presa. 

L’acció es va repetir, simultà-
niament, en 40 centres de les co-
marques catalanes, i en el cas de 
l’Anoia, va ser a l’Escola Jorba on 
es va dur a terme la iniciativa. 

Activitats de l’Escola 
Dolors Martí

IGUALADA
Un nou projecte per a un nou 

curs
Un nou curs sempre ens omple 

d’il·lusió: retrobar el vells amics, 
fer-ne de nous, conèixer els mes-
tres i  realitzar un munt d’activi-
tats. Tot això ens fa estar esperan-
çats en el que el futur ens portarà.

Aquest primer trimestre, com 
cada any, treballem tots junts un 
projecte dedicat a un  mateix tema 
que serà sobre  “Festes i tradicions 
catalanes”. De la festa o tradició 
que triem en sortirà el nom de la 
nostra classe.

Les propostes han estat molt 
variades, els més petits de l’escola 
treballaran la imatgeria de la nos-
tra Festa Major, i els més grans fes-
tes i tradicions com ara: Sant Joan, 
Les Falles del Pirineu, els Correfocs, 
els Castellers, EuropeanBalloon 
Festival, i molts més.

Estem molt entusiasmats amb 
aquest nou projecte i que de ben 
segur aprendrem moltes coses.

Taller d’autoprotecció
El passat dilluns 10 d’octubre, 

els alumnes del Cicle Superior de 
l’escola Dolors Martí i Badia, vam 
realitzar un taller sobre autopro-
tecció. L’objectiu del mateix era 
sensibilitzar-nos en com hem d’ac-
tuar davant d’una situació d’emer-
gència. Aquest taller està subven-
cionat per la Diputació de Barce-
lona i patrocinat per l’Ajuntament 
d’Igualada. 

Ens van donar consells bàsics 
sobre perill i autoprotecció, vam 
aprendre que en tota actuació s’ha 
d’aplicar el protocol PAS (prote-
gir, avisar i socórrer); també ens 
van ensenyar com actuar en cas de 
fractures, hemorràgies i obstrucci-
ons de la via aèria.

Per acabar tots vam poder 
practicar amb un ninot. Una classe 
molt instructiva que ens prepara 
per poder actuar en qualsevol mo-
ment de la vida, d’una manera res-
ponsable i activa.

ELS PETITS ANUNCIS
* Ofrecemos PRÉSTAMOS PERSONALES O 
HIPOTECARIOS con asesoramiento personalizado, 
plazos extendidos y tasas de interés atractivas. 
Ref inanciamos sus deudas. Tasaciones 
inmobil iarias al máximo. Estudio de las 
operaciones gratuito, solo cobramos comisión 
a préstamo aprobado y concedido. Operaciones 
claras y transparentes, siempre efectuadas a 
través de entidades bancarias nacionales. 
Rapidez, seriedad y discreción. Para más 
información llamar al 699 599 678 Sr. González.

* AUTOCARAVANES, RULOTS, FURGONETES. 
Places de PÀRQUING al centre d’Igualada. Telèfon 
93 805 06 78.

* ES TRASPASSA BOTIGA d’alimentació al centre 
d’Igualada, per no poder atendre. Preu a convenir. 
Telèfon 648 653 366.

* S’OFEREIX DESPATX a Igualada per a 
professional educatiu/sanitari. Tots els serveis 
inclosos. Molt cèntric. Tel. 93 805 29 95.

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

* Ho tinc al KIT. Tinc els mobles que vull vendre 
al KIT i ells em gestionen la seva venda. Pregunti, 
pregunti…

* CLASSES DE REPÀS. Durant el curs. Primària, 
ESO, Batxillerat i Universitat. 29 euros/mes. 
Totes les assignatures. T’ajudem a aprovar els 
exàmens. També preparem prova d’accés a Grau 
Mig i Superior. www.aula42.es - Telèfon 626 
082 108.

* 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. 

* COMPRO MATERIAL del BARÇA, ESPANYOL, 
Scalèxtric, àlbums de cromos, programes de cine, 
postals.... Pago molt bé. Telèfon 699 94 95 08.

* 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. Reparem i conservem tot tipus i 
qualsevol marca 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.
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L’Institut Joan Mercader 
potencia l’aprenentatge de 
l’anglès amb un auxiliar de 
conversa nadiu

IGUALADA

Des del passat 1 d’octubre l’Ins-
titut Joan Mercader comp-

ta amb un auxiliar de conversa 
nadiu per potenciar l’anglès oral 
a tots els nivells i també donar 
suport al GEP (grup experimental 
plurilingüe).

Es tracta d’en Cedric Arms-
trong, procedent del Regne Unit, i 

que estarà a l’Institut fins el 31 de 
maig de 2017.

Segons la cap del Departament 
de Llengües estrangeres, Marta 
Mercadé, aquest fet permetrà que 
els alumnes del centre intensifi-
quin la pràctica de l’anglès oral. 

Els alumnes de 3r. ESO tenen el 
seu suport a la matèria de ciències 
naturals, els de 2n. ESO enguany 
fan classes de tecnologia en anglès 
i l’auxiliar de conversa hi intervin-
drà i els alumnes de 2n de batxille-
rat, que han triat l’optativa de psi-
cologia i sociologia, també tenen 
hores lectives d’aquesta matèria 
en anglès i comptaran en ocasions 
amb la participació d’Armstrong.

Gràcies a la seva presència 
també es podran desdoblar moltes 
classes de llengua anglesa i oferir 
una atenció més personalitzada a 
cada alumne. Amb la reducció del 
nombre d’estudiants en els grups 
de conversa s’aconseguirà una més 
activa participació i pràctica real 
dels alumnes, la qual cosa perfecci-
onarà el seu nivell d’anglès, objec-
tiu principal de la figura de l’auxili-
ar de conversa.

Activitats de l’Acadèmia Igualada

IGUALADA
Auxiliars de conversa 
A l’Acadèmia sempre hem do-

nat molta importància a l’apre-
nentatge d’idiomes. Concretament 
l’anglès, es comença a ensenyar a 
la llar d’infants i es segueix a Primà-
ria, on l’assignatura d’anglès es veu 
acompanyada d’altres com Arts&Cra-
fts i Science, que també es donen en 
aquest idioma. I per altra banda, a 
Secundària els alumnes s’inicien en 
les classes d’alemany.

En aquesta línia, l’Acadèmia s’ha 
adherit al Programa AC del Servei 
d’Ensenyament Multilingüe de Cata-
lunya, que té l’objectiu de promoure 
programes de mobilitat per a estudi-
ants i fomentar l’intercanvi cultural, 
donant lloc al que es coneix com a 
auxiliars de conversa.

Els estudiants d’intercanvi, pro-
vinents de Londres i EE.UU., viuran 
amb famílies d’acollida de la mateixa 
escola i durant la setmana acompa-
nyaran els professors d’anglès a les 
seves classes, donant l’oportunitat 
als alumnes perquè puguin practicar 
amb una persona nativa.

La Hawa, la Julia i en Robert ani-
ran aquest curs per les diferents clas-
ses d’Infantil, Primària i Secundària, 
respectivament, a fer d’auxiliars de 
conversa dels professors d’anglès, 
una manera fantàstica de comple-
mentar l’expressió i comprensió oral 
dels nostres alumnes.

L’escola agraeix la participació 
de les famílies acollidores implicades 
en el programa, i als auxiliars de con-
versa que esperem que aprenguin i 
gaudeixin molt de l’experiència.

De ben segur que per a tots 
serà un intercanvi lingüístic i cul-
tural molt enriquidor!

Projecte d’Erasmus + 
Durant aquest curs i el se-

güent, l’Acadèmia Igualada ha 
estat acceptada per participar en 
un projecte Erasmus + (anterior-
ment Comenius). Erasmus + és el 
programa de la Comissió Europea 
per a Educació, formació, joven-
tut i esport. El projecte de la nos-
tra escola, que s’anomena “Euro 
Trading, Young Entrepreneurs on 
the move”, tindrà un durada de 
dos anys i permetrà que els nos-
tres alumnes de 4t, 5è i 6è de Pri-
mària siguin joves emprenedors. 
Seran ells els encarregats de cre-
ar la seva pròpia agència de vi-
atges i podran viatjar, de manera 
fictícia o real (els alumnes de 6è 
d’aquest curs i el següent) a al-
tres països de la Unió Europea. 
Tot el procés es realitzarà en an-
glès i en comú amb les escoles 
dels altres països que han estat 
acceptats en aquest Erasmus +: 
Alemanya, Irlanda, Polònia, An-
glaterra i Grècia.

Realitat virtual 
Des dels anys cinquanta, la 

realitat virtual ha estat una aven-
tura especialment atractiva per 
a les pel·lícules de ciència-ficció. 

Resulta curiós poder observar un 
altre món o situar-se a un lloc 
imaginari mitjançant l’ús d’unes 
ulleres electròniques. Realitat vir-
tual és la representació d’espais, 
persones o objectes mitjançant 
recursos electrònics. És una ex-
periència única i vivencial que 
ens permet trencar les barreres 
de l’espai i el temps. Però més 
enllà de l’emoció i l’aventura 
que suposa una experiència com 
aquesta, la realitat virtual ens 
permet ensenyar. 

En l’àmbit educatiu permet 
captar l’atenció de l’alumne i, 
sobretot, desenvolupar l’empa-
tia, una de les eines més impor-
tants per a comprendre. Podem 

explicar la desforestació, però si 
ho ensenyem i ho fem viure, els 
alumnes no ho entendran millor? I 
no es faran noves preguntes?

Aquesta nova tecnologia tam-
bé ens pot portar fins a l’interior 
del nostre cos, un forat negre, una 
catedral romànica, la ciutat que vi-
sitarem per al crèdit de síntesi o a 
l’Amazones, entre d’altres. Tota una 
eina per a entendre un concepte dit 
a classe i per fer-nos noves pregun-
tes sobre el lloc, el coneixement que 
ens lliura el llibre de text o allò que 
ja donaven per sabut. 

A la classe de 2n d’ESO B vam 
aplicar aquesta nova tecnologia 
mitjançant unes ulleres de realitat 
virtual. Dins del temari de Ciències 
Socials dedicat a l’Islam, els alumnes 
van viatjar, sense saber-ho, a la Me-
ca. Concretament, a l’Hajj, el pele-
grinatge que tot musulmà ha de fer 
un cop a la seva vida. Dos alumnes 
es posaven les ulleres i descrivien el 
que veien als seus companys, els 
quals van esbrinar ràpidament 
que es tractava de la Meca, però 
no tant sols això. Molts van que-
dar sorpresos per la quantitat de 
gent que celebrava l’Hajj i algun 
es va quedar amb ganes de sa-
ber i conèixer més. També es van 
adonar que alguns companys co-
neixien més sobre aquest tema 
pel seu origen. 

Es va despertar la guspira 
del coneixement involucrant els 
alumnes en una experiència no-
va. Iniciant aquella curiositat, les 
ganes d’experimentar i de viure 
certs elements que ens queden 
molt lluny. I per què no dir-ho? 

Al mateix temps va servir per a 
plantejar nous interrogants que, 
prèviament, no s’havien plante-
jat. En definitiva, una activitat 
innovadora i vivencial. 

La família a l’Acadèmia
Aquest trimestre els alumnes 

de 2n de CFGS d’Educació Infan-
til estem treballant la família, el 
primer agent socialitzador de l’in-
fant, encarregat de cobrir les seves 
necessitats però també de donar-li 
una educació.

Vam començar buscant una 
definició adequada i vam seguir 
treballat la seva evolució i les ti-

pologies de família, inclús hem 
dibuixat la nostra i hem fet un 
mural! Ara ens hem detingut a 
parlar sobre l’educació que es 
dóna a casa, doncs com s’acostu-
ma a dir: cada família és un món. 
Sabíeu que hi ha 4 tipus d’estils 
educatius? Segons la teoria de 
Maccoby i Martin les famílies es 
poden dividir en democràtiques, 
autoritàries, permissives i negli-
gents. Per tal de comprendre ca-
da estil ens hem dividit en grups, 
a través dels quals buscarem i 
plantejarem exemples que ens 
ajudin a aproximar-nos-hi.

Com a futurs educadors cal en-
tendre la important tasca educa-
tiva que tenen els pares, i buscar 
el millor model per orientar-nos 
junts en aquest camí, doncs cal 
que família i escola treballin ple-
gats per convertir aquest infants 
en grans personetes!

Podeu seguir les nostres acti-
vitats al nostre bloc: eduinfantil.
wordpress.com

Convivència vers conflicte a 
l’Acadèmia Igualada

Els alumnes de 4t d’ESO estem 
coneixent aquest dies els significat 
de convivència i el seu antònim el 
conflicte. Però més enllà de treba-
llar el seu concepte i característi-
ques hem posat a prova les nostres 
habilitats de cooperació a través 
de la dinàmica de la Teranyina.

Per tal de fer la dinàmica vam 
baixar al gimnàs, on ens esperava 
una corda lligada entre dues co-
lumnes que tots havíem de traves-
sar, però ja veuríem més tard que 
només seria possible amb la col-
laboració de tots. Després de pro-
var diferents estratègies i viure di-
vertits moments, vam aconseguir 
passar gairebé tots, però el més 
rellevant és que vam reflexionar 
sobre la importància de la coope-
ració, i com les decisions en grup 
ens poden ajudar a resoldre con-
flictes iassolir un objectiu comú!
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JO NO VAIG NÉIXER A CAMBRILS  Joan Pinyol

L’Anoia té temps
Contra els que defensen que a 

l’Anoia no hi passa mai res, que 
ara depenem del que decideixen a 
Manresa i a Vic (amb les seves dele-
gacions del govern central català) i 
que quan donin forma oficial a la 
Vegueria Penedès dependrem de la 
sempre altiva Vilafranca (que està 
acostumada a anar escalant posi-
cions sobre una bona pinya huma-
na), els vull demostrar que no és 
veritat. Que a la nostra comarca, 
en aquesta vall tan pagesa com 
industrial, com l’anomenava un 
poeta anarquista del meu poble, 
sí que passa alguna cosa. En alguns 
llocs passa molt temps fins que 
t’atenen. Per exemple, a les cues 
que es formen a l’interior de mol-
tes entitats bancàries i a les ofi-
cines de correus. N’hi ha més d’una 
que presumeix de rapidesa a l’hora 
d’enviar missives exprés cap enfora 
però que, de portes endins, convi-
da a la meditació i a veure passar 
la vida, en una mena de letargia 

provocada per les llargues esperes. 
I als bancs, omnipotents, omnipre-
sents en la vida de la gent i omni-
devents fins al punt que han de 
ser rescatats a costa dels usuaris, 
passa tres quarts del mateix. L’altre 
dia m’ho va explicar esbufegant 
un vell amic capelladí que ara viu 
bé al Viure bé d’Igualada. Va fer 
cua durant una bona estona i quan 
finalment el van atendre la noia de 
la caixa el va acompanyar de bracet 
cap a la porta exterior per ense-
nyar-li com fer anar el caixer auto-
màtic. El que va ser automàtica va 
ser l’emprenyada del vell amic, que 
va maleir aquesta manca de servei 
humà, aquesta fredor vers la gent i 
el temps que va perdre per obtenir 
un tracte tan fred i robòtic. 

Perquè aquesta és l’altra. Qui li 
tornarà el temps de l’espera inútil? 
Ningú. Una cosa és que t’abarce-
lonegis i t’acostumis a fer cua per 
tot. Vivim en societat i no podem 
pretendre que arreu ens atenguin 
els primers. Però una altra és anar 
amb el temps just per enviar un 
paquet a correus o fer una ope-
ració al banc, completar una cua, 
posem per cas de quatre persones, 
i que aleshores et passin quatre 
quarts d’hora de rellotge perquè 
atenen uns clients del davant que, 
com que tenen tot el temps del 
món, allargassen la seva eternitat 
d’estones lliures amb preguntes, 
explicacions sobre el seu dia a dia, 
confidències i secrets escampats a 
viva veu mentre a tu, que encara 
no estàs jubilat i que et belluguen 
els fils imparables de les hores del 
dia, et va creixent la barba i la ma-
la llet fins al punt que acabes dei-
xant córrer la gestió perquè et re-
clamen altres compromisos horaris.

Posats a plantejar solucions 
proposo que aquests establiments 
tan freqüentats doblin el perso-
nal i imitin les duanes d’alguns ae-
roports internacionals europeus 
que organitzen dues cues. Una per 
als ciutadans de la Unió Europea 
i una altra per als extracomunita-
ris, de manera que no es barregen 
les gestions. Així, bancs i oficines 
de correus, podrien atendre per 
separat els ciutadans que tenen 
tot el dia per esplaiar que tenen 
tot el dia i els que només tenim 
el temps just per fer les gestions 
i que enllestiríem de pressa sense 
por que ens caduquin els iogurts 
que portem. A l’estil, doncs, tam-
bé de les caixes ràpides de molts 
centres comercials, que fan circular 
amb celeritat els que porten poca 
càrrega. Per avui ho deixo aquí, no 
tinc més temps.

LA PREFECTURA, CONSELLS DE SEGURETAT

Els enganys a través 
d’Internet
L’engany de la teva pàgina web 

de franc
Ens ofereixen fer-nos una pàgi-

na web de franc, i per això ens de-
manen el número de compte o de 
la targeta de crèdit. Us asseguro 
que us sortirà molt cara, aquesta 
pàgina. 

L’engany sexual 
Atenció als navegants ciber-

nautes: a la xarxa podeu trobar 
pàgines web que ofereixen sexe 

gratis, però no en feu cas ja que, 
si bé és cert que no ens demanen 
el número de la targeta de crèdit 
ni el del compte corrent, sí que ens 
carreguen la tarifa a la factura del 
telèfon, ja que és com si truqués-
sim a un 906.

Hi podem trobar de tot, des de 
pàgines que ens ofereixen foto-
grafies i vídeos pornogràfics fins a 
xats per parlar i fer contactes.

VIVÈNCIES Jaume Ribera

Clara, angoixada
Abans d’ahir van ingressar a 

l’hospital una amiga i compa-
nya amb la qual hem compartit 
les nostres vides, des de la infan-
tesa, primària, secundària i les 
vicissituds de la Hispano i d’aquell 
tren d’abans de la guerra, fins a 
la nostra llicenciatura università-
ria. I des de llavors, un any llarg, 
ens hem vist poques vegades. 
Ambdues tenim la mateixa edat, 
25 anys. Ella va quedar-se a Bar-
celona en busca de feina i jo vaig 
tornar perquè, sortosament, la 
feina ja la tenia a casa. No cal pas 
dir que aquesta convivència crea 
molt més que solament empatia. 
Aquesta incidència que vaig saber 
per ella mateixa, per telèfon, em 
va deixar preocupada, ansiosa i 
angoixada en un grau difícil de 
definir. Instintivament, vaig pas-
sejar la memòria per les poques 
vegades que ens hem vist.

La de més durada va ser la 
de l’últim Nadal, amb temps per 
intercanviat vivències comunes. 
Seguia lliure, la seva feina no era 
sedentària; era una agència de vi-
atges d’alt estanding i a ella, amb 
el domini de l’anglès i l’italià, li 
faltaven dies per cobrir la seva 
feina, que era ben pagada. Jo, 
per no ser menys, vaig dir-li que 
també era lliure, que tenia feina 
segura, però que el pare no tenia 
igual apreciació en la valoració, i 
això que era en negre! Vam que-
dar en veure’ns de nou, però poc 
pensava que seria en situació de 
malura.

Avui dilluns, matí boirós i 
fred, i causa de que no hi anés 
fins a les 12, no abans, com jo 
pensava fer-ho. Pis X, porta X. 
Conec bastant bé els indrets, dis-
crets trucs sense reacció i, al mo-
ment d’iniciar una nova trucada, 
s’obre la porta. Sorpresa: em rep 
un home desconegut, d’uns tren-
ta anys, corbata i la resta adient, 
que al moment m’allarga la mà, 
amb un somriure simpàtic tot di-
ent: Jymmi, i vostè és Clara, no? 
L’estàvem esperant. Ester està 
nerviosa, temia que no vingués... 
Les deixo soles, tornaré d’aquí 
uns minuts.

Estava asseguda sobre el llit 
mecànic, tenia bon aspecte, i qua-
si va tirar-se als meus braços. El 
seu cap descansava vora el meu, 
notant un plor silent que va enco-
manar-me; no sé quant de temps 
vàrem estar així, galta amb galta. 
Una mica refetes, entre singlot i 
singlot, sento que em diu: “Avui 
els meus pares ja no han vingut 
a veure’m... La mare no treballa, 
podia haver vingut. A Barcelona 
va veure’m un especialista, però 
l’atenció havia de ser en el lloc 
d’empadronament i... aquí estic. 
No hi va haver temps per més, 
va entrar en Jimmy i el silenci es 
va fer espès. Va ser ell qui va dir: 
Deixem a l’Ester sola que descan-
si.

I un imperatiu: jo l’acompa-
nyo. Vam anar a la cafeteria; ell 
va anar al taulell i va portar una 
cervesa i una tònica per a mi, un 

curt espai i va començar dient: 
miri, l’Ester i jo som parella i la 
meitat de l’agència on treballem 
és meva. Ens vam conèixer en 
una festa d’un amic comú, ella 
era a l’oficina i poc després va 
començar a fer alguns acompa-
nyaments turístics, els més selec-
tius, vull dir els de més rendibi-
litat... i compromís. Com?, vaig 
preguntar intrigada. Doncs amb 
viatges de llarg recorregut, iot, 
avió.... amb senyors d’aquí i de 
fora i sempre de gran prestigi so-
cial. I discrets. Però algun d’ells li 
va passar una infecció venèria, de 
la que es pot curar, però a llarg 
termini... Difícilment podrà con-
tinuar. I sense tornar-se vermell 
va dir: si vostè coneix alguna no-
ia que li pugui interessar, el salari 
és molt alt; potser vostè matei... 
No va poder acabar la paraula, 
perquè se li va omplir la boca 
de la tònica que quedava al got, 
i tot seguit va rebre una forta 
bufetada que li va quedar la cara 
girada.

L’espectacle va emmudir tota 
la cafeteria, però només una noia 
jove va venir a oferir-me ajuda, 
amb el temps just per apartar-la 
perquè la meva vomitada no li 
caigués a sobre. 

Una infermera avisada per al-
gú va acompanyar-me a un box 
on vaig ser ben atesa. Abans de 
marxar vaig anar a l’habitació de 
l’Ester, i des de la porta li vaig dir 
que a la tarda aniria a veure-la.

JOC DE CARTES Carles Cuerva

El cotxet
Sortir de casa, girar a l’esquer-

ra, seguir recte, per la vore-
ra, creuar algun carrer, tornar 
a girar a l’esquerra i seguir per 
la vorera, i de nou creuant car-
rers, fins a la parada d’autobús. 
Podria ser el recorregut matiner 
de qualsevol persona que anés 
a buscar la Hispano Igualadina i 
ho fes anant a peu. I sembla sen-
zill i fàcil. Ara bé, quan es tracta 
de fer el mateix recorregut uti-
litzant un cotxet de nadons, el 
tema es complica i bastant.

Només sortir de casa cal vi-
gilar que no vingui ningú per la 
vorera i no atropellar-lo. Un cop 
el cotxet es situa en paral·lel a la 
vorera… només hi passa el cot-
xet, i el portador al darrere, clar, 
ja que al ser estreta, la vorera, 
l’acompanyant ha de: opció 1, 
anar darrere el portador; opció 
2, anar al costat del cotxet cami-
nant per la calçada dels cotxes, 
amb el conseqüent perill. 

Ara bé, arribant al final del 
carrer i volent creuar a l’altra 
vorera resulta que, al no estar 
rebaixada, s’han de fer manio-
bres per fer baixar el cotxet a la 
calçada (evitant que la nadó va-
gi amunt i avall dins el “cuco”), 
que tant pot ser per la via direc-
ta (avall i punt) com aixecant el 
cotxet i fent giragonses com si 
es descarregués un contenidor 
al port. Un cop a la calçada cal 
creuar mirant (com sempre, clar) 
tot i que la visió sigui menor pels 
cotxes aparcats i que el cotxet et 
dóna distància. A l’altra vorera, 
sorpresa! Un altre cop fent de 

grua portuària per situar el cot-
xet a la vorera. Més endavant et 
trobes amb voreres que tenen ra-
joles que ballen, perquè el cotxet 
les detecta totes (totes!), rajoles 
aixecades (que notes amb un bot 
ràpid del cotxet) o simplement 
impracticables perquè no hi ha 
rajoles o perquè el toll d’aigua 
ocupa la meitat de la vorera.

Aquesta experiència, a Igua-
lada, no és molt diferent a d’al-
tres llocs, com podria ser Cape-
llades, però en aquest últim cas 
les voreres són en alguns casos 
tan estretes que ni el cotxet ni 
les persones les utilitzen. Tothom 
per la calçada, i això és evident 
que no és segur.

Amb aquesta mínima experi-
ència, de poc més de 3 mesos, 
podrien venir diverses conclusi-
ons.

Una primera conclusió és que 
s’hauria de fer una nova discipli-
na olímpica de nom “Vianant”, 
vist com aquests/es valents/es 
que cada dia desafien el món i 
superen els obstacles a les vo-
reres i calçades bé mereixen un 
reconeixement. I en algun cas un 
monument, que no estigui enmig 
de la vorera, clar. El més curiós 
és que tots i totes som vianants; 
si sortim de casa en algun mo-
ment ho som, en canvi no tenim 
atenció municipal com els cotxes, 
que anualment tenen un pla de 
reasfaltat de carrers. Per exem-
ple, quan sigui la nit de Reis o 
els Tres Tombs es poden fixar que 
l’avinguda Balmes, entre l’Estació 
Vella i la plaça Castells, està en 

òptimes condicions per als cot-
xes… però per als vianants no és 
accessible. I és un carrer central, 
imaginin altres.

I una segona conclusió o re-
flexió és que no només es trac-
ta de cotxets. Mares o pares (i 
demés familiars) que portin els 
infants agafats de la mà, perso-
nes amb cadira de rodes o cros-
ses (ja sigui temporal o perma-
nentment), persones grans, amb 
alguna discapacitat sensorial o 
física… Com també, ja que pro-
mocionem el comerç local, per-
sones que vagin amb carretó de 
la compra. És a dir, no són pocs 
ni aïllats, sinó que són molts i 
repartits. Llavors, per què no s’hi 
actua prou? No és accessibilitat 
simplement per donar voltes pel 
carrer i passejar, sinó per poder 
desplaçar-se al lloc de treball, a 
l’escola, als comerços, a la matei-
xa administració, a la cultura, a 
l’esport...

Recentment, una persona 
amb discapacitat física i que uti-
litza cadira de rodes em comen-
tava que només demana que es 
compleixi la llei d’accessibilitat, 
ni més ni menys. Només amb 
aquest mínim, que és complir la 
llei, el salt qualitatiu en la vida 
de les persones amb discapaci-
tat seria de gran magnitud, però 
com ja he citat abans, no només 
ells en sortirien beneficiats, sinó 
la societat en general. Ara que 
està de moda “desobeir lleis in-
justes”, a veure si els mateixos 
deixen de desobeir les lleis d’ac-
cessibilitat.

COMERÇ DEL 
NUCLI ANTIC

ELS DEL CERCLE 
VERMELL

SEMPRE 
A PROP TEU

ALFIL.BE, ATMOSFERA SPORT, BC80.
MARCELVIRA, BORN BY CALA, BY EDIA, 
CAL JORDI, CAL PERICO, CARNISSERIA 
CAL FUM, CASA VICTÒRIA, CENTRE 
ÒPTIC ANOIA, CISTELLERIA FARRÉS, 
DECORAMA, EL BASAR, EL CAFÈ DE 
LA PLAÇA, EL SAÜC, ES MOSS, GEMMA 
GUMÀ CENTRE ESTÈTICA, HIDRAMAR 
NATURA, INCRESCENDO, IRIS, 
L’ENGLANTINA, L,ESTANC DE LA PLAÇA, 
LA BONA ESPARDENYA, LA BOTIGUETA, 
LES CONFECCIONS, LLEGIM.....?, MIMA, 
NON STOP TRAVEL, PASTISSERIA FIDEL 
SERRA, PASTISSERIA TARGARONA, 
REFAN, ROBA D’HOME, ROGER 
LLAMINADURES, ROSA LLUCIÀ, SARA 
CASTELLS.JOIERA, VIFFER-RIBALTA, 
VINNART.

SEMPRE A PROP T
EU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC
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PENSAMENTS D’UNA FORMIGA Susanna Carpi

Un mal dolent
Benvolguts lectors,

Els que ja teniu una certa 
edat recordareu què volien expres-
sar quan algú deia, quasi en un 
mormol: té un mal dolent.

La paraula els feia por, encara 
ens en fa. Deixar sortir dels nostres 
llavis el mot fatídic no ens agrada. 
I és que sovint l’associem, indiscuti-
blement, amb patiment i mort.

Però té nom: càncer. Un dia al-
gú li va posar. Sembla ser que po-
dria haver estat Hipòcrates. Potser 
perquè li va semblar que s’assem-
blava a un cranc. Amb un nucli dur 
i moltes potes, i per la tenacitat i 
força amb què aquest animal aga-
fa les seves preses. 

No és fàcil d’entendre que el 
propi cos ja no sigui el teu amic. 
Que es rebel·li contra un mateix 
sense cap mena de compassió.

Per què, d’on ve el càncer? 
Per on ha entrat? Qui li ha orde-
nat que comenci a destruir teixits, 
òrgans o sistemes? És hereditari? 
L’ha provocat la ment? L’ambient 
contaminat que respirem? El men-
jar ple d’additius, conservants i 
colorants? La contaminació elec-
tromagnètica? Perquè potser no 
som prou feliços? Perquè, perquè, 
perquè...

Segurament existeixen tantes 
respostes com persones. Per a al-
guns són emocions no resoltes. Per 
a d’altres, la causa és l’estrès i la 
conseqüent baixada de defenses. 
La vida poc saludable que portem.

I com o amb què s’ha d’afron-
tar aquest cranc quan ha trobat 

un bon hàbitat dins nostre? Què 
és més encertat, deixar-ho tot en 
mans dels oncòlegs i cirurgians? O 
prendre partida amb el què t’està 
passant i buscar alternatives via-
bles, encara que no reconegudes 
ni acceptades pel sistema sanitari 
actual?

Qui té la raó? Doncs cada afec-
tat hauria de tenir la seva pròpia 
veu. Seria un gran avenç que cada 
cas fos una elecció madurada indi-
vidualment i amb coherència, i per 
sobre de tot, respectada per tot 
l’entorn del malalt. No hi ha fór-
mules màgiques per enfrontar-nos 
al càncer, però tampoc és, neces-
sàriament, cap sentència de mort 
ineludible. 

Us heu adonat que, quan sa-
bem que algú té càncer, ens el mi-
rem i li parlem de forma diferent? 
Hi ha qui s’acosta amb facilitat a 
la persona, mentre altres se n’allu-
nyen com si el seu mal s’enco-
manés. Uns amb una certa compas-
sió i altres amb verdader pànic. No 
tothom està preparat per acceptar 
que el dia que naixem comencem 
a morir, i el càncer ens recorda la 
nostra vulnerabilitat. Res a dir, i sí 
molt a respectar en els dos casos. 

La meva àvia sempre ens deia 
que, quan naixem, Déu encén una 
espelma en algun lloc que desco-
neixem. La durada de la flama, i 
per tant de la nostra vida, depen-
drà de la llargada de cera que se’ns 
hagi atorgat. 

Per a ella, el destí de cadascú 
ja estava disposat en néixer i ningú 

se’n podia escapar. Res de que ens 
el forgem dia a dia. Qui ho pot dis-
cutir amb certesa si tenia o no raó?

Per tant, deixeu-me fer d’ad-
vocat del diable: I si fos que tots 
hostatgem, sense saber-ho, una 
tèrbola voluntat oculta que li dó-
na l’ordre per destruir-nos quan 
ens toca? Per ferir en profunditat 
el nostre organisme com si es trac-
tés d’una càrrega de fons, quan 
parlem del càncer? Sense cap me-
na d’explicació raonable fora del 
destí? Perquè, és que hi ha cap 
malaltia que sigui raonable? Hi 
ha qui diu que l’estat natural del 
ser humà és la salut. Així doncs, 
per què emmalaltim? No serà que 
l’estat natural dels humans és l’al-
ternança? Almenys en aquests 
moments de l’evolució humana. 
Avui tenim metges; abans tenien 
curanderos, xamans, remeieres o 
bruixots. La malaltia és tan vella 
com el món habitat. O és que no 
es posen mai malalts els animals i 
les plantes? 

Sigui com sigui, us desitjo de 
tot cor que la vostra espelma sigui 
duradora i la seva flama potent i 
enlluernadora. Que si el destí ens 
ve donat, el sapiguem acceptar 
amb serenitat. O si, pel contrari, 
som nosaltres qui l’anem cons-
truint cada dia amb les nostres ac-
cions i pensaments, saber-hi posar 
una bona dosi d’optimisme i savi-
esa per afrontar-lo amb dignitat.

Amb total llibertat de pensa-
ment i acció.

susannacarpi@gmail.com

COMENTARIS DE LLIBRES Lleonard del Rio

“Antología poética”

Miguel Rosa Carazo és un poe-
ta castellà autodidacte que 

sempre he admirat. Nascut a Prie-
go (Còrdova) és casat amb la bona 
amiga i admirada rapsode Teresa 
Ratera Castelltort i viu a Igualada 
des de 1951. L’ambient familiar el 
va animar a cultivar el món de la 

literatura i molt especialment el de 
la poesia.

Els seus versos són rics en ma-
tisos, sonors i molt ben construïts. 
La seva poesia és entenedora, fluï-
da, intimista, amb contingut i de la 
que arriba al lector o a l’oïdor, trets 
que per a mi són molt importants. 
Per això celebro el regal de l’edició 
d’aquesta Antología poética (Par-
nass Ediciones), un poemari amb 
vuitanta-set treballs que la seva fa-
mília li ha publicat, i amb el qual va 
obsequiar per sorpresa en la seva 
recent onomàstica.

Miguel Rosa havia publi-
cat treballs esparsos en revistes 
i altres publicacions --al periòdic 
Igualada majorment--, i el que 
això signa i altres amics l’havien 
insistit en la conveniència d’aple-
gar la seva producció en un llibre. 
Però en Miguel, excessivament 
perfeccionista (esmenava una i 
altra vegada els seus versos), sem-
pre hi havia posat traves. Per ai-

xò celebro la iniciativa d’aquesta 
edició, encara que es tracti d’una 
publicació familiar.

La seva filla Kukya, que és la 
que signa el pròleg, escriu: «Cre-
cí con sus poemas y con ellos se 
impregnaron mis sueños de ca-
dencias sonoras, con paisajes de 
luna. Desvestí mis anhelos y pude 
ponerle rima y color a mis desve-
los. Miguel Rosa me enseñó esa 
otra dimensión donde la pala-
bra brilla y se transforma, donde 
habita la duda y la pasión más 
exaltada estalla y se derrama en 
mil gritos sin nombre. Viajo de 
su mano a través de sus versos, 
de esa metáfora mágica i visceral 
que nos arrastra, nos encoge el 
corazón y nos doblega. Su poe-
sía, como él, transita en el trans-
curso de los años por las distintas 
etapas de su vida.”

Miguel, ja era hora! Ja saps que 
m’ha fet feliç el teu llibre.

COSES PETITES Jordi Dalmau

Abans i ara 

Un amable lector ens ha passat aquestes fotografies a fi que es 
pugui apreciar dues millores. Una és al carrer Creueta. En ocasió 
d’una edició del REC es va veure convenient col·locar aquesta barana 
de ferro per evitar que els vianants caiguessin dins el propi rec. L’altra 
és una pilona que es va haver de substituir a la carretera de Manresa, 
davant la gasolinera. Moltes gràcies per la informació. No sempre 
hem de parlar de queixes.

Construcció abandonada i 
ocupada

Uns veïns del carrer Torras i Bages ens han demanat que parlem 
d’aquest bloc de pisos nou que fa molts anys es troba abandonat. 
Sembla que l’empresa constructora va fer fallida i l’ha deixat en 
aquest estat abans que hi anés a viure ningú. Ara ja hi ha els vidres 
trencats, persianes obertes i sovint hi podeu veure persones a l’in-
terior. Hi ha pintades i brutícia. Sembla que l’Ajuntament hauria de 
vetllar perquè la propietat el tapiés perquè. amb el temps i la desídia, 
el problema pot complicar-se.

Falta una marquesina a la 
parada d’autobús

Una lectora ens ha demanat que deixem constància, de cara a 
l’hivern, del problema que suposa tenir una parada d’autobús sense 
marquesina per a poder esperar-se. Ja sabem que hi ha altres llocs de 
la ciutat en què això també passa, però aquesta es troba davant ma-
teix del tanatori i és una parada que utilitzen moltes persones grans. 
Amb el banc per a seure no n’hi ha prou, sobretot els dies de pluja. 
Si l’ajuntament pogués col·locar la marquesina aquestes persones ho 
agrairan. 

CLASSES 
DE REPÀS

Primària - ESO - Batxillerat

29 €/mes
AULA 42 - 626 082 108

www.aula42.es
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El Montmaneu arrenca un empat a 4 a la 
pista del Balaguer
FUTBOL SALA

Dissabte passat, els jugadors de 
Futbol Club Montmaneu es van 

desplaçar fins a Balaguer per dis-
putar el partit de la 3a jornada de 
la lliga de la 2a Divisió Territorial 
de Futbol Sala. 

L’inici del partit no podia ser 
millor per al Montmaneu. Van sor-
tir elèctrics, endollats. Des del pri-
mer minut van disputar cada pilota 
que quedava en terra de ningú. 
Però a pesar de la intensitat no te-
nien el control, ja que el Balaguer 
va sortir amb les idees molt clares, 
la pressió alta i un toc de pilota 
ràpid que generava  ocasions de 
gol amb facilitat. Al minut 3, Jo-
sep Morera va aprofitar una con-
tra ràpida i l’assistència de Jordi 
Casanelles per a connectar un xut 

creuat que va passar per sota de 
les cames del porter del Balaguer 
abans d’acabar al fons de la xarxa. 
5 minuts després, Dani Bonsfills 
va ampliar la diferència al marca-
dor amb una jugada individual. 
L’inici fulgurant del Montmaneu va 
quedar culminat amb una jugada 
trencada que Albert González va 
finalitzar amb un toc subtil: suau, 
però cap a dins.

Amb el 0-3 el Montmaneu va 
passar a una estratègia defensi-
va amb l’objectiu de gestionar la 
magnífica renda que havia aconse-
guit. Però els recursos del Balaguer 
van quedar patents en les jugades 
d’estratègia i van aprofitar un cór-
ner per a anotar el primer gol. En 
l’intent dels balaguerins per cap-
girar el resultat, el Montmaneu va 

marcar l’1 a 4 gràcies a un error 
del porter rival. I just abans del 
descans, una situació còmoda per 
al Montmaneu es va convertir en 
un marcador ajustat amb el segon 
gol del Balaguer, provocat per un 
error defensiu.

La segona part només va te-
nir un propietari: el Balaguer. El 
Montmaneu va acusar el desgast 
físic, es va tancar a la seva pròpia 
àrea mentre el Balaguer insistia 
amb atacs continus, i finalment 
ho va aconseguir: en dues jugades 
ràpides va perforar per dos cops 
la porteria visitant i va igualar el 
marcador. I malgrat que en els úl-
tims minuts els dos equips van bus-
car un gol que desfés l’empat, el 
temps es va consumir amb el resul-
tat de 4-4.

Segon podi consecutiu per a Basols-
Mercader al CERT

MOTOR

Josep Basols i Jordi Mercader, del 
Moto Club Igualada, van fina-

litzar segons absoluts a la darrera 
prova del Campionat d’Espanya de 
Ral·lis de Terra, el Rallye de Tierra 
Norte de Extremadura, que es va 
disputar els dies 7 i 8 d’octubre.

Amb un recorregut d’uns 362 
km, dels quals 104 van ser crono-

metrats, la prova serà recordada 
per l’abundant pols en suspen-
sió que hi havia a les especials, 
obligant a neutralitzar-ne fins 
i tot alguna per aquest motiu. 
Basols, tot i estar molt perjudicat 
per aquesta pols al situar-se en-
darrerit en l’ordre de sortida, va 
mantenir una aferrissada lluita 
pel segon i tercer calaix del podi 
amb el canari Marcos González i 
Jorge del Cid, ja que la primera 
posició se l’enduia Alex Villanu-
eva, amb mes d’un minut i mig 
d’avantatge, que sortia molt be-
neficiat del seu ordre de sortida 
als trams ja que obria pista.

La lluita pel segon lloc no es 
va resoldre fins que Del Cid va co-
metre una errada i va colpejar l’eix 
posterior del seu Mitsubishi Lancer 
Evo X, moment que va aprofitar 
Basols per avançar-se i aconseguir 
el segon lloc de la general. L’equip 
de MC Racing és el segon cop con-
secutiu que situen el seu Citroën 
DS3 R5 al segon calaix del podi, i 
és que al passat Ral·li de Cervera ja 

van aconseguir aquesta gesta en la 
que ha sigut la seva reaparició al 
Campionat Estatal.

Al Grup N, Eduard Forés i 
l’igualadí David Usón, amb Mit-
subishi Lancer Evo X, també van 
guanyar amb autoritat i per se-
gon cop consecutiu a Plasencia, i 
és que els del MRW Rallye Team 
van arribar amb la moral molt al-
ta després de la seva victòria al 
Grup N a Cervera. Tot i la gran 
quantitat de pols, i més si comp-
tem que eren el primer equip de 
la classificació que ja sortia a mi-
nut, van aconseguir una treballa-
da victòria, i és que Forés-Usón, 
amb aquest resultat, encara te-
nen possibilitats matemàtiques de 
guanyar el títol d’aquest Campi-
onat 2016, tot i que no depenen 
només d’ells mateixos.

La propera cita del Campionat 
Estatal tindrà lloc els propers dies 
22 i 23 d’octubre amb la disputa 
de la 7a prova a Màlaga.

Enric Ruiz
Moto Club Igualada

L’Igualada Club Gimnàstic 
Aula se suma a la lluita 
contra el càncer de mama

Durant el mes d’octubre se cele-
bren diversos actes per la lluita 

contra el càncer de mama, entre 
els quals la venda de samarretes, 
promoguda per l’Igualada Hoquei 
Club, per col·laborar amb la inves-
tigació d’aquesta malaltia que a 
tantes dones afecta.

D o n a d a  l a  i m p o r t à n c i a 
d’aquesta acció, l’Igualada Club 

Gimnàstic Aula s’afegeix a aquesta 
iniciativa per sumar forces al costat 
d’altres entitats igualadines.

Les entrenadores del club gim-
nàstic lluiran, durant aquests dar-
rers dies d’octubre, les samarretes 
roses en tots els entrenaments. Les 
samarretes van ser lliurades per 
Manel Burón, president de l’Igua-
lada HC.

Fotografia: Lander Zabaleta

Sènior femení - Lliga Catalana: H. Vilamajor 31 
- CH Vilanova 28
Partit molt disputat 
HANDBOL

Molt bon part i t  e l  jugat 
aquest cap de setmana per 

l’Handbol Vilanova al sempre 
complicat camp de Sant Antoni 
de Vilamajor. Les jugadores locals 
van sortir amb molta empenta, 
tant en atac com en defensa, i 
només les bones intervencions de 
la portera visitant van evitar que 
el Vilamajor obrís distància en el 
marcador. Un cop les vilanovines 
van ajustar la defensa i van cen-
trar-se en atac, el partit ja va ser 
molt igualat i intens fins al final, 
en què qualsevol dels dos equips 
es podia haver endut la victòria, 
però finalment va caure de la 
banda local. Amb tot, molt bones 
sensacions de cara als següents 
partits.

Mal dia del sènior B a Vic: H. 
Vic 28 - CH Vilanova 18

El Vilanova no va tenir un 
bon dia. Es va mostrar endarrerit 
en defensa i poc encertat en el 
joc d’atac. Ni les individualitats 
ni el joc de conjunt no acabaven 
amb èxit. Massa imprecisions i 
pèrdua de pilotes que aprofita-
ren les de Vic per distanciar-se en 
el marcador. Les locals, tot i tenir 
pocs canvis, van mostrar inten-
sitat a la pista, que es va traduir 
en gols.

Al final, victòria contudent per 
28-18 i cares d’insatisfacció pel joc 
mostrat.

Derrota per la mínima del juve-
nil: La Llagosta 24 - CH Vilanova 23

El juvenil femení va perdre 
per la mínima davant la Llagos-
ta. Les vilanovines van jugar una 
molt bona primera part i van te-
nir un avantatge de 6 gols al mar-
cador, però la falta d’intensitat 
en la segona meitat, amb moltes 
pèrdues de pilota, van fe perdre 
el partit a l’equip vilanoví, que 
també es va veure afectat per un 
arbitratge no gaire favorable als 
seus interessos.

El cadet cedeix al segon temps: 
CH Terrassa 24 - CH Vilanova 19

Un partit en què, a força 
d’ajustar la defensa i controlar la 
pivot, es va arribar a la mitja part 
amb una renda de dos gols. Ja al 
segon temps, sota els efectes d’un 
joc massa dur permès per l’àrbi-
tre, les jugadores vilanovines es 
van anar desinflant i van tornar 
els errors d’altres setmanes per 
falta de concentració.

Els equips infantil i aleví conti-
nuen de pretemporada. L’infantil 
s’estrenava en partit amistós a casa 
del Montbui, mentre que l’aleví va 
disputar un doble partit a Òdena i 
Vilanova.

La igualadina Laura Orgué, 
doble subcampiona del món 
de curses de muntanya

CURSES DE MUNTANYA

L’atleta igualadina Laura Orgué 
es va proclamar doble subcam-

piona del món de curses de mun-
tanya a les proves del Quilòme-
tre Vertical i a la de l’Sky Race. 
Orgué va prendre part a l’última 
cursa de l’Sky Race, on va brillar 
durant molta estona. Als últims 
trams la va atrapar la corredora 
nord-americana Megan Kimmel, 
que al final va ser la campiona 
amb 53 segons de diferència. La 
cursa constava de 27 km de dis-
tància i un desnivell de 2.500 m. 

D’altra banda, Laura Orgué 
no va participar a l’última prova 
puntuable del Quilòmetre Verti-
cal, però tot i així va mantenir la 
segona posició a la classificació 
del campionat. La darrera prova 
de l’Sky Race corresponia a la 
Limone Extrem d’Itàlia.

El múixer vallbonenc Víctor Carrasco, 
campió d’Europa de Bikejoring
Al novembre competirà al campionat europeu de múixing terra a la 
Gran Bretanya

BIKEJORING

El múixer de Vallbona d’Anoia 
Víctor Carrasco ha pujat al lloc 

més alt del podi en la competició 
de bikejoring masculí que es va 
disputar el cap de setmana pas-
sat a Nové Mesto na Morav, a la 
República Txeca, organitzada per 
la Federació Europea de Canicross.

Dies abans de la competició, 
en declaracions recollides al web 

de la Federació Catalana d’Esports 
d’Hivern (FCEH), Víctor Carrasco 
avançava que el seu equip espera-
va “obtenir un molt bon resultat”: 
“Estem preparant amb molt de 
treball i esforç l’europeu” i “estem 
a un nivell molt bo, aquesta tem-
porada”.

“Ha estat un podi molt treba-
llat i amb un circuit que s’adapta-
va a les nostres característiques. 

Sabíem que seria molt dur i així 
ha estat. Una victòria històrica en 
el múixing d’esprint que m’agra-
daria oferir a tots els practicants 
que hi ha actualment”, explicava 
Víctor Carrasco després de la vic-
tòria.

La propera cita del vallbonenc 
serà al Campionat d’Europa de 
Múixing Terra, organitzat per la 
Internacional Federation of Sled-
dog Sport (IFSS), que tindrà lloc a 
Norfolk, a la Gran Bretanya, del 17 
al 20 novembre.

Montse Claverol, cap de Comi-
tè de múixing de la FCEH assegura 
que: “Estem molt orgullosos dels 
nostres esportistes, segurament els 
catalans som els que més espor-
tistes tenim preseleccionats i això 
demostra l’alt nivell que tenim a 
Catalunya”.

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia felicita Víctor Carrasco per 
l’èxit aconseguit i l’encoratja a se-
guir en la bona tasca esportiva que 
està duent a terme.

Foto del web de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern
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Dissabte d’or per a l’Igualada Club 
Gimnàstic Aula

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Dissabte passat, a la tarda, a Sant 
Cugat es va disputar la segona 

fase del Campionat de Copa Cata-
lana de gimnàstica rítmica de con-
junts, en què l’Igualada Club Gim-
nàstic Aula tornava a participar 
amb els seus dos equips, l’infantil 
en modalitat d’aparell corda i el 
benjamí en mans lliures. 

L’equip infantil, format per Vi-
oleta Aguilera, Mariel·la Espinalt, 
Sheila Garcia, Alina Gili, Dana Pijo-
an, Lia Vidal, Marta Alonso i Carla 
Cervera, va debutar en la modali-
tat d’aparell però no va tenir una 
bona jornada de competició, mal-
grat ser primeres a la primera fase 
en mans lliures. Hauran de seguir 
treballant per remuntar aquest 

complex exercici i optar a la final 
en les dues modalitats.

Pel que fa a les benjamines, 
van tornar a defensar el seu 
exercici de mans lliures, que no-
vament van executar de manera 
molt completa i viva, i aconse-
guien la millor puntuació, que les 
situava al primer esgraó del podi. 
El conjunt integrat per Gina Cas-
telltort, Martina Espinalt, Paula 
Salas, Laia Sánchez i Mar Vázquez 
suma ja dues victòries consecu-
tives.

La nova cita amb la compe-
tició, per als dos conjunts, serà 
el 29 d’octubre a Tarragona, on 
participaran amb els tres exerci-
cis al Trofeu Internacional. Com-
partiran tapís amb el conjunt na-
cional sènior, medalla de plata a 
les passades olimpíades celebra-
des a Rio de Janeiro.

Equip de redacció de l’Igualada 
Club Gimnàstic Aula

Júlia Enrich, del CE Montbui, 
seleccionada per entrenar al 
CAR de Sant Cugat
GIMNÀSTICA RÍTMICA

El CE Montbui està orgullós de la 
seva gimnasta Júlia Enrich, que 

ha estat seleccionada per comen-
çar els entrenaments de tecnifica-
ció al grup de seguiment del CAR 
de Sant Cugat. Volem felicitar-la 
pel gran treball i els esforços que 
fa cada dia, que es veuen reflectits 
al tapís.

Les entrenadores estan molt 
satisfetes i emocionades pel gran 
treball de les gimnastes, que es de-
mostra a cada competició, trofeus, 
CAR... 

Enhorabona a la Júlia, una 
gran gimnasta i molt bona com-
panya.

Cap de setmana intens per als atletes de 
l’escola esportiva del CERRR

TRAIL - CURSES ORIENTACIÓ

El cap de setmana passat, els 
esportistes de l’escola esportiva 

del CERRR es van repartir arreu del 
territori espanyol i català per parti-
cipar tant en competicions d’orien-
tació com de trail.

10a prova de la Lliga Espanyo-
la d’orientació

Els espectaculars terrenys de 
la Ciudad Encantada (Cuenca) van 
acollir la 10a prova de lliga espa-

nyola de curses d’orientació i a la 
vegada el X Trofeo Quijote.

Els mapes on es van disputar 
les proves van ser molt tècnics, en-
cara que ideals per poder córrer, 
gràcies al poc sotabosc existent a 
la zona, tot i que la gran quanti-
tat de pedres i passos laberíntics 
van provocar que els orientadors 
menys tècnics tinguessin moltes di-
ficultats. 

Dissabte es va disputar la ca-
tegoria homes 20, en la prova de 
llarga distància de 9 km lineals, 
260 metres de desnivell i 19 con-
trols. Quim Vich va tancar la cursa 
amb un temps de 01.40.25, Dídac 
San José amb 02.03.30 i David Riba 
amb 02.12.19.

Diumenge tocava refer-se en 
uns terrenys molt similars als del 
dia abans, aquest cop en la pro-
va de mitja distància, que s’ajusta-
va més a les característiques dels 
nostres corredors. Quim Vich va 
completar la prova amb un temps 
de 01.06.14, Dídac San José amb 
01.15.26 i David Riba amb 01.16.33.

Al total del trofeu Quim Vich 
va ser 5è, Dídac San José 13è i Da-
vid Riba 16è

Bons resultats de les germanes 
Díaz-Guerra 

Diumenge al matí va tenir lloc 
a Avià (Berguedà) l’última prova 
del circuit de Trail Infantil del Ber-
guedà, la Volta Maria. Les germa-
nes Sira i Carlota Díaz-Guerra van 
ser les nostres representants. 

En categoria infantil, sobre un 
circuit de 5 km, la Carlota va ser 
la primera classificada femenina i 
segona infantil general, amb un 
temps de 00.30.54.

La Sira Díaz-Guerra, que cor-
ria en la categoria aleví, va assolir 
el segon lloc, amb un temps de 
00.26.27 per completar els 4 km de 
recorregut.

D’aquesta manera es tanca la 
lliga de curses de muntanya in-
fantils del Berguedà, on les dues 
germanes han guanyat el total de 
la lliga en les seves respectives ca-
tegories.

Bona actuació del CAI Triatló a la III Half 
d’Empuriabrava
TRIATLÓ

Diumenge passat es va dispu-
tar la triatló de mitja distància 

d’Empuriabrava, amb la participa-
ció de tres triatletes del Club Atlè-
tic Igualada Triatló Petromiralles.

La prova va aplegar 450 parti-
cipants a la platja d’Empuriabra-
va per afrontar un recorregut de 
1.900 m de natació, 90 km de ciclis-
me i 21 km a peu. 

El guanyador masculí va ser 
Josep Viñolas, amb un temps de 
04.03.09. En categoria femenina 

es va imposar Emmanuelle Richard 
(ASTC) amb 05.04.26.

Danie l  Bara ldés  entrava 
7è, amb un temps de 04.22.23, 
després d’una gran remuntada 
a peu, marcant el millor parci-
al (01.17.04) en la mitja mara-
tó. Joan Riera entrava 16è amb 
04.30.32, després de defensar les 
primeres posicions durant tota la 
cursa. Albert Felip, amb 04.51.01 
va ser 46è i tancava la bona actu-
ació dels triatletes del CAI Triatló 
Petromiralles.

Gran actuació dels atletes del CAI a la Cursa 
del Torró d’Agramunt
ATLETISME 

Diumenge passat es va disputar la 
27a Cursa del Torró d’Agramunt, 

amb diverses proves
sobre 5 i 10 km, i també de les 

categories de Promoció. 

Entre els atletes del Club Atlètic 
Igualada Petromiralles cal destacar 
el triomf de Marina Suria, en la ge-
neral femenina dels 5 km, amb un 
registre de 22 minuts i 10 segons 
(11a general), seguida en 3r lloc per 

Mariona Rodríguez, amb 24’05’’ 
(20a general) entre 74 classificats.

El guanyador masculí dels 5 km. 
va ser Josep Ramon Sanahuja (Xafa-
tolls) amb un temps de 18’26’’. 

CAI

Els germans Seuba al 
Campionat d’Espanya de trial

MOTOR

Aquest cap de setmana ha tin-
gut lloc la setena prova del 

Campionat d’Espanya de Trial en 
moto d’aquest any 2016, a la loca-
litat madrilenya de Valdemanco, 
un poble al nord de Madrid, exac-
tament en la vall sud-oest dels Cer-
ros de La Cabrera, a la Serra de 
Guadarrama.

El paisatge destaca per tenir 
les muntanyes formades per grans 
pedres de granit, i per tant totes 
les zones han estat marcades en 
aquest paratge. Les zones presen-
taven una gran dificultat.

El Moto Club Igualada va 
comptar amb la participació de 
tres pilots, els germans Seuba, Ber-
nat i Marc, i l’Alex Canales. Re-
cordem que els germans Seuba 
d’Òdena lluiten per nous objectius 
en passar del trial de bicicleta al 
trial de moto.

La prova constava de 12 zones 
a dues voltes amb un temps total 
de 5 hores de competició, el re-
corregut va resultar curt però les 
zones eren excessivament compli-
cades per a pilots i motxillers.

En quant als resultats cal des-
tacar el primer podi en un campi-
onat nacional d’en Marc Seuba, 
corredor de Beta-Trueba i Scottich 
Trial, que va quedar classificat en 
la tercera posició, empatat amb el 
segon, en la categoria de TR4.

En Bernat Seuba, també corre-
dor de Beta-Trueba i Scottich Trial, 
va quedar classificat en una meri-
tòria sisena posició, en la categoria 
de TR2, categoria d’accés a TR1 
que és la màxima categoria.

Canales de Sherco Academy va 
aconseguir la sisena posició en la 
categoria Cadet, com a preparació 
per la propera temporada.

Trial Seuba

2a Nacional Femenina - Grup 3: 
Igualada 4 - Son Sardina 1
Nova victòria
FUTBOL

Còmoda i merescuda victòria de 
l’Igualada. El triomf davant el 

Son Sardina balear es va cimentar 
amb una molt bona primera part 
on les blaves es mostraren molt 
sòlides defensivament, i molt 
contundents en l’àrea rival, arri-
bant-se al descans amb un clar 2 
a 0 gràcies a les dianes de Marina 
Salanova i Marta Cubí.

A la represa i durant els pri-
mers minuts, la tònica no varià i 
Marta Cubí assolí el 3-0 després 
d’una magnífica jugada indivi-
dual de Miriam Solias. Amb tres 
gols d’avantatge, les jugadores de 
Jordi Torres es relaxaren i perme-
teren que les mallorquines enca-
denessin fins a tres opcions clares 
de gol. Fruit d’això Silva escurçà 

distàncies (3-1). Ja a les acaballes, 
Aina Vall de perfecta rematada 
de cap col·locà el definitiu 4 a 1 al 
marcador de les Comes.

Amb aquests  tres  punts, 
l’Igualada es col·loca en una cò-
moda quarta posició. El proper 
partit serà d’aquí dues setmanes 
al camp del fins ara colíder Bar-
celona B.

Van jugar pel CF Igualada: 
Noélia Garcia, Esther Soler (Carla 
Navarro, 73’), Elena Alert (Núria 
Miquel, 62’), Araceli Barroso, Júlia 
Tomàs, Miriam Solias, Jéssica Pa-
blos, Laura Ribas (Pilar Puig, 62’), 
Jana Marimon (Aina Vall, 77’), 
Marta Cubí i Marina Salanova.

CF Igualada
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Sènior masculí A: Physic Gm CB Igualada 82 - 
BC Morabanc Andorra B 64
Primera victòria de la 
temporada

BÀSQUET

El partit s’iniciava amb mol-
ta feina defensiva per part 

dels igualadins, que els portava 
a treballar en equip i poder fre-
nar l’atac dels rivals. L’encert del 
primer quart va veure’s afectat, 
però tot i això, la lluita en tots els 
rebots (tant ofensius com defen-
sius) portava als blaus a acabar 
trobant situacions de bàsquets 
fàcils que els posaven per davant 
en el marcador. Els cinc primers 
minuts de partit, el resultat era 
de 9-6, reflectint el ritme lent del 
partit que beneficiava als locals. 
Poc a poc, es van anar trobant a 
la pista, acabant així amb un par-
cial al primer quart de 19-16.

El segon parcial va ser de 21-
17, deixant així un resultat de 40-
33 a la mitja part.

Després del descans, els juga-
dors blaus seguien amb bona di-
nàmica de joc, anotant 4 triples 
durant el quart. Però els andor-
rans van tenir una ràpida capacitat 
de reacció, fent un parcial de 0-12 
que els col·locava a tan sols 1 punt 
dels jugadors del Physic CB Igua-
lada A (44-45). Els blaus, mostrant 
una vegada més la gran actitud 
de l’equip, van aconseguir aixecar 
el cap i poder jugar de nou per 
anotar. El parcial va ser de 18-19, 
que feia un total de 58-52. En l’úl-
tim quart, els jugadors locals volien 
posar la cirereta al pastís, i amb el 
gran joc

en equip i l’equilibri atac/de-
fensa mantingut durant tot el par-
tit, van poder marxar en el marca-
dor, fins arribar a posar un parcial 
de 12-0 durant els últims minuts 
de partit. L’últim parcial va ser de 
24-12. 

Van jugar pel Physic CB Iguala-
da A: R. Riu (9), E. Burgès, M. Mo-
liner (14), J. Torres (13), M. Beni-
to, C. Fons (5), MA. Garcia (10), A. 
Gual (3), X. Creus (6), S. Laguarta, 
E. Tejero (13) i P. Camí (9).

Sènior femení: 
Physic GM CB Igualada 53 - CB Granollers A 47
Partit de lluita intensa

BÀSQUET

Tercer partit de les sèniors del 
Physic CB Igualada a casa i una 

altra victòria a la butxaca, aquesta 
vegada contra un CB Granollers 
A que va estar en tot moment 
donant guerra a les igualadines. 
El partit va començar molt igualat 
per part dels dos equips, però un 
triple de la Mariona Teixidó i la 
bona defensa de les igualadines, 
les va posar per davant. Les visi-
tants però no es van adormir i es 
tancava el primer quart amb un 
resultat de 15-6. En el segon quart, 
les igualadines van sortir amb 

ganes de seguir portant la inicia-
tiva en el marcador. Tot i això, les 
visitants amb una zona molt tanca-
da, van aturar el joc local i es van 
endur el parcial (13-16), col·locant 
un resultat total a la mitja part de 
28-22.

A la represa del partit, tot i la 
poca diferència en el marcador, les 
igualadines van seguir dominant 
aconseguint un avantatge d’11 
punts. El tercer parcial va ser de 
16-13, que situava un marcador 
de 44-35. En l’últim quart, el con-
junt igualadí va sortir una mica a 
remolc de les visitants, que es van 
posar només a 4 punts de diferèn-
cia, quan faltaven 2 minuts per 
acabar el matx. Tot i ser un quart 
molt lluitat i igualat, les iguala-
dines molt valentes i amb gran tre-
ball van aconseguir la victòria. 

Physic CB Igualada: N. Soler, J. 
Lamolla, B. Armengol, M. Teixido, 
S. Carrasco. Anotació: C. Carner 
(13), N. Soler (2), J. Lamolla (8), M. 
Jane (5), M. Amatlle (3), B. Sellarès 
(-), M. Fernandez (-), B. Armengol 
(7), M. Teixidó (6), E. Freixes (1), S. 
Carrasco (8).

Resultats dels equips base del CB Igualada
Premini masculí: Bàsquet OMS 48 - Mestrans CB Igualada 91
BÀSQUET

Van jugar pel CBI: Jordi, Jau-
me, Jan P., Jan A, Eudald, 

Marc, Manel, Aniol, Gerard i 
Roger.

Premini femení: Escola IPSI 
21- Mestrans CB Igualada 71

Van jugar pel CBI: Íngrid Dí-
az-Guerra, Clara Enrich, Cesca 
Pintó, Clara Compte, Vinyet Am-
bròs, Jana Rueda, Jana Garí, Lau-
ra Viladrich i Isabel Enrich. 

Mini masculí Blau: Art Vynil 
CB Esparreguera 38 - CB Igualada 
57

Van jugar pel CBI: Ot, Nil, Jo-
fre, Joan, Marc, Ricard, Bru, Ber-
nat i Arnau.

Mini Masculí Groc: CB Gavà 
05 60 - CB Igualada 44

Van jugar pel CBI: O. Blanco, 
D. Calle, A. Vancells, A. Sàbat, R. 
Bernáldez, E. Balsells, G. Bernál-
dez, R. Jansà, O. Riera i R. Altar-
riba.

Mini femení Groc: Sant An-
dreu Negre 55 - McDonald’s CB 
Igualada 19

Van jugar pel CBI: Mirta Far-
rés, Sira Farnós, Núria Espín, An-
na Giner, Mar Farrés, Ariana Ba-
dia, Paula Castro i Lia Sanromà.

Preinfantil femení: Podologia 
Alícia Balsells CB Igualada 53 - 
CB Gavà 37

Van jugar pel CBI: H. Estapé, 
C. Roblas, J. Muñoz, A. Cots, M. 
Folguera, A. Ribalta, N. Pareja, 
M. Bernaldez, Q. Farrés i A. Co-
rominas.

Infantil masculí: CB Igualada 
44 - FC Barcelona Lassa B 96

Van jugar pel CBI: Àlex Riera, 
Bernat Enrich, Lluc Sala, Arnau 
Nieto, Èric Matencio, Adrià Peña, 
Arnau Baltà i Oriol Viladrich.

Infanti l  masculí  Groc: CB 
Igualada 72- CB La Mercè 31

Van jugar pel CBI: PM Marbà, 
D. Jiménez, G. Balsells, G. Salat, 
A. Brunet, O. Balsells, X. Rosas, N. 
Santaulària i C. Tort.

Infantil femení Groc: CB Cor-
bera 28 - CB Igualada Groc 78

Van jugar pel CBI: Pilar Pintó, 
Sara Vich, Gisela Bocache, Judit 
Mas, Blanca Galtés, Martina For-
ner, Gal·la Farnós i Alba Murga.

Cadet femení “B”:  CB Iguala-
da 44 - CB Xamba A 61

Van jugar pel CBI:  Ainoa 
Farre, Joana Porredon, Carlota 
Castelltort, Aina Lopez, Clàudia 
Pérez, Paula Iglesias, Indira To-
ran, Paula Guasch, Marina Soler, 
Laia Mas i Christiana Ojide.

Júnior femení: Escola Joviat 
45 - Igualada Moda CB Igualada 
B 49

Van  jugar pel CBI: Ari, Cesca 

(2), Carla G (14), Mireia (2), Anna 
F., Laia, Berta (3), Anna B (21), 
Paula (3), Anna T., Nerea (4).

Sènior masculí B: Alain Affle-
lou CB Igualada 75 - Club Natació 
Terrassa 67

Gran partit el que es va viure 
a Les Comes dissabte. Els igua-
ladins, manaven en el global de 
la primera meitat gràcies, com 
de costum, a una defensa nota-
ble unida a un joc ràpid i vistós 
i amb cert encert cara cistella fet 
que provocava que al descans 
els locals manessin per 40 a 32. 
L’inici de la represa va ser fulgu-
rant pels igualadins que a base 
de ritme aconseguien el màxim 
avantatge al marcador (48 a 34 
i 56 a 42). Però l’equip egarenc 
no havia dit l’última paraula i al 
darrer període, amb un encert 
en el tir exterior del dorsal ‘15’ 
important, aconseguia eixugar la 
renda a tan sols 4 punts (65-61) 
a manca de 4 minuts pel final 
del partit. En aquests darrers 4 
minuts però, l’atac igualadí sí va 
funcionar després d’uns minuts 
de precipitació i finalment el CBI 
va sumar la quarta victòria de la 
temporada. La propera jornada 
els igualadins es desplaçaran a la 
pista d’un històric, l’Sfèric de Ter-
rassa diumenge a la tarda.

Podi per a Berta Roset
PATINATGE ARTÍSTIC

Dissabte 15 es va disputar a 
Cerdanyola, la fase Final del 

Torneig d’Interclubs de Patinatge 
Artístic.

La patinadora de la secció 
d’Artístic de l’Igualada HC, Berta 
Roset, hi va prendre part en la Fi-
nal d’Inicicació C, pujant al podi en 
una brillant 3a posició.

Aquesta classificació li dóna 
accés directe a la disputa de la 
propera edició de la Copa Cata-
lana. 

Bernat Jaume guanya la Copa d’Espanya 
ESQUAIX

Espectacular campionat el jugat 
pel jove anoienc Bernat Jaume, 

que ha guanyat la segona prova 
més important del calendari espa-
nyol.

Després de dominar la 1a ron-
da davant el palentí Hèctor Alba, a 
vuitens de final es va desfer del ga-
llec Jesús Souto. En el partit clau, 
davant el seu company d’entre-
naments Iker Pajares, 98è millor 
jugador del món, va guanyar 3-2 
després d’un partit trepidant. A 
semifinals ja res podia parar l’igua-
ladí, que va dominar amb autoritat 
davant el gallec M. Mercé. A la 
gran final, de nou un Bernat do-
minador i superior va guanyar a 
Edmon López, 112è del rànquing 
mundial i també company seu 
d’entrenaments a Barcelona, per 
11-4, 5-11, 11-5, 11-5. 

L’altre jugador del club, Nil 
Munné, que també hi va ser pre-
sent, va caure a semifinals de con-
solació.

El circuit català de 3a va 
passar per Igualada

Una nova prova del circuit ca-
talà de 3a categoria va tenir lloc al 
carrer Masquefa d’Igualada.

El guanyador final va ser el ju-
gador del CN Sant Andreu Diego 
Munillo, que va guanyar la final 
davant Jesús Castan, del Dir Cam-
pus. Tercer fou Josep Martínez, del 
mateix Sant Andreu, i Manel Ol-
mos, del Natació Sabadell, va aca-
bar en quart lloc. 

Dels igualadins, els millors va 
ser Sergio Rivero i Carles Sánc-

hez, que van caure en la ronda 
de quarts de final davant Manel 
Olmos per 3-1, el primer, i Josep 
Martínez, també per 3-1, el segon. 
Jordi Doncel, Joan Llorach i Josep 
Anton Colom i Sergi Campos van 
perdre a la 1a ronda del quadre.

Èxit de la pedrera 
igualadina al Tipi Park 
d’Aro

Els nostres joves van estar al 
circuit júnior infantil que la Fede-
ració Catalana va organitzar a San-
ta Cristina d’Aro.

De nou domini incontestable 
del montbuienc Nacho Fajardo, 
que va guanyar en la categoria de 
S17 amb molta comoditat, mentre 
que el seu germà Javi va acabar 6è. 
La seva germana Montse també va 
fer un gran campionat a S13, en 
què va arribar a la final, però va 
perdre per 3-2 davant Ona Blasco, 
de Lloret. El Nil Aguilera també va 
tenir una bona actuació i va ser 3r 
en categoria S13, en què va perdre 
a semifinals davant Hugo Lafuente 
però va guanyar el partit pel tercer 
i quart lloc a Roger Ortega.

Classes de tennis econòmiques al CT Montbui
TENNIS

El mes de setembre es va repren-
dre l’Escola Esportiva Municipal 

al Club Tennis Montbui.
L’escola, que compta ja amb 

més de 15 anys d’experiència, està 
adreçada a alumnes d’entre 4 i 16 
anys, que poden assistir a una hora 

de classe de tennis a la setmana 
durant tot el curs escolar per un 
pagament únic de només 84 euros, 
que equival, aproximadament, a 9 
euros al mes. 

Les classes es duen a terme els 
dissabtes al matí, entre 10.30 h i 
12.30 h, depenent de l’edat. Els 

interessats/es poden obtenir més 
informació a l’adreça info@tennis-
montbui.net, al telèfon 938052526 
(de dilluns a dijous de 19 a 20 h) o 
bé a les instal·lacions del club (tam-
bé de dilluns a dijous de 19 a 20 h). 
Les places són limitades.

TECNI-POU, S. L.
☎ 93 803 0943
C/ Esquiladors, 29 bxs.
08700 Igualada

✔ LI BUSQUEM L’AIGUA EN EL SEU TERRENY
✔ LI FEM EL POU PER A LA SEVA CAPTACIÓ
✔ LI DEMANEM TOTS ELS PERMISOS A L’ACA

Complim 30 anys d’experiència
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OK Lliga: Igualada Calaf Grup 0 – FC Barcelona 4
No es pot evitar la victòria del Barça

HOQUEI PATINS

Malgrat perdre per 0 a 4, l’Igua-
lada Calaf Grup va mostrar 

símptomes de millora en defensa, 
l’assignatura pendent de l’equip 
aquesta temporada. Es va veure un 
bloc igualadí molt sòlid al darrere. 
Però les individualitats blaugranes i 
la gran càrrega de faltes van passar 
factura a uns arlequinats que són 
cuers de l’OK Lliga i que encara no 
han sumat cap victòria.

Els homes de Ferran López sa-
bien al que s’enfrontaven i van 
posar tots els seus esforços a blin-
dar la seva àrea per impedir que 
el visitant marqués. Els igualadins 
van demostrar haver fet bona fei-
na des del de la derrota contra el 
Club Patí Vic, ja que uns blaugra-
nes amb l’olfacte golejador de Pa-
blo Álvarez o de Lucas Ordóñez 

estaven tenint dificultats per gene-
rar autèntic perill a la porteria de 
l’Elagi Deitg. 

El primer gol del Barça arriba-
ria al minut 13 i abans de la mitja 
part el marcador ja era favorable 
als visitants per 0-3.

La pressió del Barça no deixa-
va de ser molt amunt, mantenint 
a quatre homes a tres quarts de 
pista i mostrant-se implacable en 
les recuperacions de pilota quan 
l’Igualada volia sorprendre al 
contraatac, cosa que no va poder 
transformar en gol. La bona feina 
realitzada en defensa no es va veu-
re compensada per l’encert ofensiu 
les poques vegades que els arle-
quinats van arribar a la porteria 
d’Egurrola. 

A la represa, al minut 29, 
l’àrbitre xiulava la desena falta 

de l’Igualada Calaf Grup, amb 
múltiples queixes del públic, que 
reclamava penal per una falta a 
Tety Vives. Pablo Álvarez va llen-
çar la falta directa i la va envi-
ar al travesser, però l’alegria no 
va durar gaire perquè un minut 
després, l’argentí feia el quart 
del Barça després d’una jugada 
col·lectiva. L’Igualada va viure 
uns minuts grisos després d’haver 
encaixat el 0 a 4, amb un Barça 
motivat a buscar el cinquè per 
ampliar la golejada. 

La ‘maneta’ del Barça no va 
arribar i el joc va entrar en una fa-
se més plàcida, amb un joc menys 
físic i una pressió del Barça més 
moderada, que va permetre als 
arlequinats buscar un joc una mica 
més ofensiu per no deixar l’elec-
trònic a zero. 

A les acaballes del partit l’Igua-
lada no va aconseguir fer efectiu 
un penal favorable i el Barça que 
en va tenir dos al seu favor, tam-
poc.

La propera jornada l’Igualada 
la jugarà a Riazor, a la pista del 
temible Liceo

Van jugar per l ’ IHC: Ela-
gi Deitg, Francesc Bargalló, Met 
Molas, Sergi Pla i Emanuel Gar-
cia --equip inicial-- Tety Vives, Dani 
Lòpez, Roger Bars i Nil Garreta.

Tots els femenins de l’Igualada HC guanyen 
les jornades
1a Catalana: Club Olesa Patí 1 - Igualada Femení HCP 5. Les igualadines 
sumen de tres en tres

HOQUEI PATINS

L’Igualada FHCP va disputar el 
dijous passat els minuts que es 

van suspendre el dia 23/9 a causa de 
la forta tempesta d’aigua i vent que 
queia a la pista local del Club Olesa 
Patí. El marcador va quedar en 1-2 
favorable a les igualadines i va que-
dar per disputar tota la segona part. 
Així doncs, les igualadines van dis-
putar, els vint minuts restants sortint 
amb molta intensitat i concentració. 
Aquesta determinació va fer que les 
igualadines ampliessin el marcador 
ben aviat gràcies a dues accions de 
la Laura Torres i l’Elba Garreta que 
pràcticament deixaven el partit sen-
tenciat (1-4).

El proper cap de setmana les 
igualadines disputaran dos partits. 
El primer serà divendres a Reus a 
les 21:30 h. i el segon partit serà a 
Les Comes a les 13:15 h contra la UE 
Horta.

Igualada FHCP: Laia Navarrete, 
Elba Garreta, Laura Salvador, Sheila 
Torres i Laura Torres. També Nerea 
Ramírez, Núria Fernàndez, Laia Au-
llon i Cristina Riba. Entrenadors: Ja-
cob Compte i Marta Soler.

Fem16: Caldes Recam Làser 3 
- Nítidus Igualada Femení HCP 4. 
Intractables!!!

El Nítidus Igualada FHCP s’està 
descobrint a si mateix a la catego-
ria Fem16 amb una victòria de les 
que fan saltar de la cadira. Les igua-
ladines aquesta temporada s’han 
estrenat a la categoria FEM16, però 
aquest aspecte sembla que no és 
inconvenient perquè aquest equip 
lideri en solitari el grup 5 de la ca-
tegoria, amb 24 gols a favor, i no-
més 4 en contra. Precisament tres 
d’aquests quatre gols encaixats es 
van patir aquest diumenge a Caldes. 
Certament és una dada prou grà fica 
per imaginar-nos el bon nivell del 
rival. Tot i així, les igualadines van 
treballar i es van sacrifi car molt per 
a que un equip superior com el Cal-
des, acabés perdent el partit, a casa, 
contra les igualadines.

Els dos equips sabien que qui 
guanyés acabava la primera volta 
primer de grup. Un caramel força 
llaminer. L’empat era favorable a 
les igualadines i els treia un punt de 
pressió. En canvi, el Caldes jugava 
a casa i havia de guanyar a les visi-
tants per ser primeres de grup.

Ambdós equips van sortir a 
guanyar el partit. Dominava l’equip 
local, les igualadines amb una de-
fensa solidària i una espectacular 
Zoe Torras, tombava les ocasions del 
Caldes. Abans d’acabar la primera 
part les igualadines es posaven per 
davant del marcador gràcies a un 
gol de la Carla Claramunt.

La segona part el Caldes va sor-
tir amb tot, però les igualadines 
volien guanyar el partit. Amb el 
marcador empatat i a falta de cinc 
minuts, podia passar qualsevol cosa. 
Les porteres d’ambdós equips eren 
dignes de selecció.

L’Igualada Femení es tornava a 
avançar gràcies a un altre gol de la 
Carla Claramunt que, al cap de res 
neutralitza el Caldes empatant el 
partit a tres gols. Les igualadines 
ho estaven donant tot... potser per 
això, a 14 segons del  final una ex-
cel·lent contra igualadina, que de-
fineix perfectament l’Alba Roma-
gosa, decantava el partit per a les 
igualadines posant el defi nitiu 3-4 
al marcador del pavelló Torre Roja 
de Caldes.

El proper cap de setmana el 
FEM16 descansa i començarà a pre-
parar ja la segona volta.

Nítidus Igualada FHCP: Zoe Tor-
ras, Ariadna Busqué, Marina Asensi, 
Ona Vidal, Alba Romagosa, Judit 
Llobet, Carla Claramunt, Liu Cap-
devila, i Cristina Riba. Entrenadora: 
Marta Soler

Benjamí: Igualada Femení HCP 
9 - 0 Club Patí Vic. Gran progressió

L’Igualada FHCP va superar amb 
claredat el CP Vic en el que suposa-
va una lluita per a la segona posició 
de la taula.

Les igualadines preveien un par-
tit molt igualat i van sortir a gua-
nyar el partit des del primer segon. 
Les d’Osona, tot i no perdre en cap 
moment la posició, no van poder 
parar l’empenta igualadina.

El CP Vic, tot i perdre clarament 
tenia una estructura de joc ben fo-
namentada i odenada.

El següent partit serà el proper 
diumenge, a Les Comes a les 10:30 
h, contra l’HC Palau A que és el líder 
del grup.

Igualada FHCP: Eva Besa, Ari-
adna Busqué, Laura Crespo, Gina 
Balcells, Aitana Dalmases, Laia Puig, 
Aina Caro i Júlia Sabater. Entrena-
dora: Sheila Torres.

Resultats dels equips base de 
l’Igualada HC
HOQUEI PATINS

1a Catalana: Vallter IHC 2 - CH 
Ripollet 2

Júnior A: CE Noia 12 - Igualada 
HC 5

Júnior B: HC Montbui 6 - Igua-
lada HC 8

Juvenil A: Igualada HC 2 - CE 
Arenys de Munt 4

Juvenil B: Igualada HC 1 - Llei-
da Llista ICG 9

Infantil A: CEH Sabadell 2 - 
Igualada HC 11

Infantil B: Vilassar HC 8 - Igua-
lada HC 7

Infantil C: CP Masquefa 7 - 
Igualada HC 7

Aleví A: CP Torrelles 1 - Iguala-
da HC 11

Aleví B: HC Montbui 0 - Iguala-
da HC 10

Benjamí A: Igualada HC 12 - CP 
Masquefa 2

Benjamí B: Igualada HC 11 - CP 
Torrelles 1

Benjamí C: Igualada HC 10 - 
Capellades HC 0

Benjamí D: CP Manresa 0 - 
Igualada HC 10

Prebenjamí A: Vitaldent IHC 3 - 
CP Sant Ramon 0

Prebenjamí B: CP Vilafranca 0 - 
Vitaldent IHC 3

1a Catalana: CF Igualada 1 - Lleida B 2
Millor joc igualadí, però els 
punts van marxar cap a la 
Terra Ferma
FUTBOL

El CF Igualada va jugar un gran 
partit, però no va poder reflec-

tir en el marcador aquest bon joc. 
Podem parlar de mala sort, de 
possibles errors arbitrals, d’errades 
puntuals..., però el fet és que la 
situació comença a ser preocupant.

Aquest CF Igualada ha demos-
trat tranquil·litat en tots el nivells, 
tenir clar el millor sistema de joc i 
portar-lo a bon termini; les presses 
mai han estat bones conselleres, i 
menys quan les coses no van prou 
bé. Estem segurs que tècnics i ju-
gadors donen el màxim de si ma-
teixos per portar el CF Igualada a 
posicions tranquil·les de la taula. 
Ara no seria bo caure en presses, 
en nervis, en desconfiances, ni en 
cap cosa que porti desunió.

El remei? Tenir bona sort. I 
com s’aconsegueix? Treballant dia 
a dia, no defallint, sabent on es vol 
anar i fent tot el possible per anar-
hi. I això sols es possible si anem 
TOTS JUNTS: tècnics, jugadors, di-
rectius i l’escalf de l’afició. Un “10” 
cada diumenge per a l’afició blava.

El partit va començar amb do-
mini del joc total del CF Igualada. 
Bon toc de pilota, trenant bones 
combinacions i amb bona pressió 
davant. Però al minut 10 es repetí 
el mateix de cada partit: primer 
cop que el Lleida arriba a la por-
teria local, pilota al pal, rebuig 
que finalment va a Felipe i, quan 
semblava que tenia la pilota atu-
rada, se li escapa i gol. No sabem 
si aquestes jugades són fruit dels 
nervis o de les “pors” de rebre gols 
fàcils i matiners, però el fet és que 
passa massa sovint. El CF Igualada 
va fer, a partir del gol, encara un 
millor joc, creant nombroses oca-
sions de perill; la més manifesta 
de Fran, al minut 40, amb un gran 
xut al qual el porter del Lleida B 
va respondre amb una no menys 
magnífica aturada.

A la segona part el CF Igualada 
va voler ser més “agressiu” enca-
ra, passant a defensa de 3: Martí 
Lliró va substituir Matías i Bernat 
va passar al mig del camp. També 
hi va haver els canvis d’Edgar per 
Isidre, Iker per Güell i Anselm per 
Bernat.

Amb un CF Igualada bolcat per 
donar la volta al marcador, el Llei-
da va amenaçar amb algun contra-
atac i Martí Lliró va salvar alguna 
pilota que ja entrava. També hi va 
haver dues jugades determinants: 
en la primera, Martí Just part va 
robar una pilota, es va escapolir 
cap a la porteria i, ja driblat el por-
ter, aquest li va fer la traveta. Cre-
iem que era un clar penal no asse-
nyalat. La segona jugada també va 
ser un clar penal a Eric, que ningú 
va xiular. 

El gol de l’esperança el va fer 
Baraldés, en un refús dins l’àrea 
lleidatana i a les acaballes del 
partit, amb un CF Igualada bol-
cat, Anselm Pasquina, a passa-
da de Fran, xutà la pilota al pal, 
quan el gol ja es cantava. I final-
ment, al minut 91, va arribar el 
que passa quan un equip assu-
meix el màxim risc i les jugades 
claus no entren: contraatac del 
Lleida B i pilota suau al pal que 
va entrar plorant a porteria. I 
“plorant” va quedar l’afició igua-
ladina veient l’injust que pot ser 
el futbol, però la realitat és la 
que mana.

CF Igualada: Felipe; Bernat, 
Sergi, Matías, Baraldés; Fran, Lalo, 
Güell; Martí Just, Isidre, Eric.

Propera jornada. El partit de 
diumenge ha de portar els tres 
punts, fruit del bon joc, la bona 
estratègia, la confiança, la bona 
harmonia, la màxima intensitat 
i no de les presses. Que l’anada 
blava a Cambrils per jugar en-
front el Reus B tingui bona colli-
ta. Ànim blaus!!!
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Veterans del Club Excursionista UECANOIA
Camí de ronda de l’Ampolla a l’Ametlla de Mar

EXCURSIONISME

L’itinerari de l’excursió del pas-
sat dijous 20 d’octubre suggeria 

resseguir les cales que esguarden 
i dibuixen el nostre litoral medi-
terrani, concretament el tram que 
comprèn l’Ampolla, el Perelló i 
l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), un 
tram de costa que és un dels més 
ben protegits i poc alterats de Cata-
lunya.

La distància que separa l’Am-
polla de l’Ametlla de Mar és de 
17 km que es podrien realitzar, 
aproximadament, en unes cinc ho-
res llargues netes. Per fer-la més as-
sequible, i aprofitant que l’autocar 
ens deixà a la platja del Baconer 
de l’Ampolla i ens recollí a l’Hotel 
Ametlla de Mar, a la zona de l’Es-
tany, s’escurçà el recorregut dei-
xant-lo en 12 km i en quatre hores 
netes. L’itinerari resultà força exi-
gent i, malgrat que no hi ha grans 
ni sobtats pendents i en conjunt re-
sulta suau, tot el recorregut és un 
pujar i baixar constant, graons i més 
graons, pedregam...Vaja, un trenca-
cames per la dent de serra de l’oro-
grafia del golf de Sant Jordi. Així, hi 
trobem alternança de penya-segats, 

d’alçades de fins a 15 m però d’una 
bellesa natural pràcticament intac-
ta, amb cales solcades per l’arrosse-
gament de sediments als nombrosos 
barrancs dels torrents que hi desem-
boquen.

Hom pot distingir fonamental-
ment quatre hàbitats genèrics que 
hem tingut l’ocasió de conèixer du-
rant la sortida: la pineda amb mà-
quia i brolla litoral, la zonació de 
la costa rocosa, les zones arenoses, 
els estanys salabrosos... Aquest re-
corregut ens permet conèixer punts 
d’alt valor naturalista, com l’espai 
del cap de Santes Creus, i també 
espais d’un gran interès paisatgístic, 
amb penya-segats rocosos i illots, 
com la punta de l’Àliga, suaus plat-
ges i cales com les de cap Roig, cala 
Maria o l’estany Podrit, tot plegat 
fitant amb els abundosos conreus 
de secà i suportant la forta pressió 
antròpica de vies, carreteres, urba-
nitzacions i edificacions, algunes de 
tan desvergonyides que han arribat 
imperdonablement arran de mar.

La climatologia es preveia molt 
adversa, però la pluja s’aguantà just 
fins al final (caigueren 40 litres en 
la zona). La ruta s’inicià a la platja 

del Baconer de l’Ametlla de Mar i 
transcorre sempre pel sender GR-92 
(Sender Mediterrani), el qual coin-
cideix amb els camins de ronda. És 
un itinerari que ens permeté gaudir 
de l’entorn paisatgístic i del valor 
natural de les caletes solitàries que 
es troben pel camí i on la terra i el 
mar, combinats, ens ofereixen es-
pais de gran bellesa. Bona part de 
la ruta va ran de mar i mai s’allunya 
gaire de la línia costanera. Passàrem 
per una munió de platges, cales i 
caletes: rocalloses, de còdols o sor-
renques. També trobàrem diversitat 
de situacions: trams absolutament 
urbanitzats, alternats amb corriols i 
senderes i altres on el camí de ron-
da ha estat curosament arranjat. 
Però també indrets on no n’hi ha 
o, si n’hi havia hagut, se l’emportà 
alguna llevantada.

El resum de la ruta és: cala el 
Baconer (l’Ampolla), cala Maria, 
punta de Pinyana, platja de Cap 
Roig, platja Morro de Gos, platja 
de Santa Llúcia, platja de l’Adolç 
del Me, platja de Cala Moros, roca 
de l’Illot, punta de l’Àliga, platja de 
l’estany Podrit, urbanització l’Hidal-
go, platja de la Llenya, cap de San-
tes Creus, platja de Port Olivet i port 
de l’Estany. El desnivell acumulat 
resultà d’uns 160 m. Hi participaren 
35 veterans i coordinaren Josep Bal-
delló i Rita Solé.

La pròxima excursió, dijous 27 
d’octubre, és des de les Masies de 
Poblet al Mirador de la Pena per la 
senda dels Matarrucs. Molta aten-
ció: per a aquesta excursió es man-
té l’hora de sortida a les 7.00 h, tal 
com diu la Circular informativa del 
mes d’octubre. (No feu cas de l’hora 
del programa anual d’activitats).

Text i foto: Joan Mollà P.

2a Provincial “A” - G2: CTT La Torre Claramunt 
1 - CTT El Centre 5 
No va poder ser

TENNIS TAULA

Derrota clara del CTT La Torre 
de Claramunt, davant un dels 

equips capdavanters del grup amb 
gran nivell i molta experiència, 
que als moments claus del partit 
van decantar la balança i el resul-
tat al seu favor.

Mostra d’això, és que dos par-
tits que van arribar al cinquè set, 
van ser guanyats pels visitants.

No obstant això els palistes del 

CTT La Torre van demostrar una 
vegada més, que tenen nivell i són 
capaços de competir perfectament 
en aquesta categoria.

Els resultats parcials van ser els 
següents: Biel Jorba – Luis Larriba 
0-3; David Sala Jr. - E. Cabestany 
3-0; Antonio Tendero - Gemma 
Sayol 1-3; David Sala Jr. - Luis Lar-
riba 2-3; Biel Jorba - Gemma Sayol 
1-3, i Antonio Tendero - E. Cabes-
tany 2-3.

D’esquerra a dreta: Per CTT El Centre: Gemma Sayol, Luis Larriba i Eduard Cabes-
tany. Per CTT La Torre de Claramunt: Biel Jorba, Antonio Tendero i David Sala Jr.

2a Catalana Grup 3: CA Fontsanta Fatjó 1 - UD Montserrat 1
Tot al final
FUTBOL

Desplaçament a Cornellà de Llo-
bregat per enfrontar-se a un 

equip mancat de punts i amb neces-
sitat de sortir de la part baixa del 
tauler. La primera meitat va ser de 
domini local; els igualadins, ben 
situats, contrarestaven les possibili-
tats d’inaugurar el marcador per un 
Fatjó que es va buidar per perforar 
la porteria de Joan. A la represa, de 
dominat a dominador, el Montser-
rat va tornar a desplegar el seu joc, 

efectiu, 100x100, amb algun canvi 
va superar amb escreix als del Baix 
Llobregat, fruit de tot això a manca 
de 4 minuts, Richard culmina una 
excel·lent jugada i el 0 a 1 pujava 
en el marcador. El que pot passar en 
l’esport... no diguis mai blat... temps 
d’afegit, mà d’un jugador visitant, 
segona groga, expulsió hi ha indica-
ció d’un auxiliar penal favorable als 
locals. Vaja, poca cosa, tiren el penal 
Joan refusa i Cascajosa empata el 
partit. Ni temps per treure de cen-

tre, un punt, és un punt, ara lamen-
tar-se ja no serveix.

Van jugar per la UD Montserrat: 
Joan, Marimon, Xavi, Rachid (Ariza), 
Adrian (Borja), Tutusaus (Pallarès), 
El Gharrass, Gerard, Àlex (Richard), 
Perea (Hadri), David Valle.

Proper partit: Dissabte a les 
17.45 hores, al municipal de Les Co-
mes, amb la visita del conjunt de la 
A.E. La Gornal. El fortí ha de seguir.

Premsa UD Montserrat

Veterans: Stóitchkov 1 – AV Igualada 1
Sumant!

FUTBOL

Gran partit dels nostres veterans 
en la seva sortida al camp del 

Stóitchkov, a diferència de l’anterior 
jornada, els blaus a part de remun-
tar el marcador advers van saber 
guardar el portal i a ben segur, si 
no hagués sigut pel porter local, 
els tres punts haurien viatjat a la 
capital de l’Anoia. Una primera mei-
tat on l’alternança en les ocasions 

de gol va ser sensiblement superi-
or als locals, els blaus es van saber 
imposar, malgrat la matinera lesió 
de Pau que fou sustituït per Vicens. 
En la segona part les ocasions més 
nombroses i clares van ser pels igua-
ladins.

Min. 5, xut dels locals atura 
Diego. Min.10 xut a l’àrea, rebota 
en un defensor i Diego treu una 
mà a l’escaire i salva un gol segur. 
Min. 15, xut de Sergi llepant el 
travesser. Min. 25 Toro s’antici-
pa a la rematada local salvant un 
gol cantat. Min. 35 mans rigoro-
ses dins de l’àrea blava, penal, 
es fa el llançament i s’avancen 
els locals 1-0. Min. 40 córner a 
favor dels Igualadins remata Ca-
nals alt per poc. Min. 48, a l’inici 
del segon període, Sergi fa una 

centrada a mitja alçada i Rober 
B. de xilena empata el matx amb 
un gol antològic BRAVO!!! 1-1. 
Min. 52 xut de Rober B. des de 
la frontal i atura el meta local. 
Min. 65 córner a favor dels blaus 
i Pep remata alt per poc. Min. 85, 
Wilson s’escapoleix del marcador, 
fa la centrada a Costa i el seu 
remat surt per molt poc a fora. 
Per l’equip blau van jugar, Diego, 
Farré, Pep, Manel C., Toro ,Pau, 
Canals, Xavi C., Quim, Costa, Ser-
gi, Sevilla, Wilson, Rober B., Solís, 
Ivan, Vicens, Xavi M., a la ban-
queta i acompanyant l’expedició, 
el nostre President J. Ma Tallo i 
Francisco Sevilla. La pròxima jor-
nada els blaus jugaran a Les Co-
mes amb el Martinenc. 

AVI/Joan Tort

Rober Bringa

El CERRR Igualada tanca la 
temporada amb bons resultats
Oriol Marimon 11è absolut i Assumpta 
Castelltort primera en veteranes-2

TRIATLÓ

El passat diumenge 16 es va dis-
putar a Vilanova i la Geltrú l’úl-

tima prova que tancava la tem-
porada 2015-16 tant de la lliga de 
clubs com del circuit català de tri-
atló i que a la vegada acollia el 
Campionat de Catalunya absolut 
de triatló sprint.

Pràcticament 800 triatletes es 
reuniren per part de prendre part 
a la prova, amb unes distàncies de 
750 metres de natació (que al final 
foren bastants més degut a un er-
ror de col·locació d’una boia per 
part de l’organització), 20 km de 
ciclisme i 5 km de cursa a peu per 
finalitzar la competició.

El CERRR Igualada hi va ser 
present amb varis dels seus es-
portistes, realitzant tots ells una 
bona participació, destacant l’11a 
posició absoluta d’Oriol Marimon, 
disputant el top-10 fins als últims 
metres en la seva última cursa com 

a corredor del CERRR Igualada i la 
victòria una vegada més d’Assump-
ta Castelltort en la categoria de 
veteranes 2.

Els resultats en categoria mas-
culina foren:

11è Oriol Marimon 1:02:34; 
65è Samuel Delgado 1:09:04; 68è 
Sergio Burón 1:09:20; 152è Pau 
Font 1:15:30; 153è Antonio Ro-
mero 1:15:31; 154è Fidel Comp-
te 1:15:35; 199è Gerard Franch 
1:18:18; 345è Salvador Ponce 
1:27:04; pel que fa a la classificació 
per equips s’aconseguí una meritò-
ria 12a posició

Pel que fa a les fèmines: 36a 
Assumpta Castelltort (1a vetera-
nes-2) 1:23:16; 53a Marta Mari-
mon 1:26.30 i 111a Rosa Giberga 
1:46:02.

En la classificació per clubs fe-
menins s’obtingué una bona 10a 
posició.
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MOTOR Joan VidalResultats dels equips del CE Òdena
Prebenjamí A: CF Hostalets de Pierola 4 – CE Òdena 1
FUTBOL

Tot i que els odenencs es van 
avançar en el marcador, sortint 

amb molt bona actitud, els locals 
van aconseguir endur-se el par-
tit per la baixa de rendiment dels 
rivals.

CE Òdena: Xavi Cáceres, Eric 
Martinez, Alex Oliva, Iker Oliva, Gui-
llem Povill, Guillem Font, Biel Diaz, 
Jonay Reches, Pablo Tarzia i Eric Ca-
marero.

Prebenjamí B: CE Òdena 5 – UD 
Calaf 6

Partit molt igualat en què els 
nens van lluitar cada pilota. 

CE Òdena: Jan Gil, Quim Rodri-
guez, Mikel Fariñas, Gerard Mon-
tosa, Blai Casadesús, Ivan Noguera, 
Biel Pajares, Oleguer Prat i Alexia 
Gazzineo.

Benjamí A: CE Òdena 2 –  Mas 
Catarro 2

Els jugadors no van afluixar cap 
moment i van mantenir una alta 
intensitat.

CE Òdena: Eric Fondon, Miquel 
Cortés, Xavi Luengo, Noé Mora, Da-
vid Balcells, Ton Vilarrubias, Nil Esté-
vez, Jordi Toribio, Sergio Abril i Pol 
Eguiburu.

Benjamí B: UD Calaf 4 – CE Òde-
na 4

Partit molt igualat en què es 
va veure futbol per part dels dos 
equips. 

CE Òdena: Narcís Lorente, Marc 
Sala, Martí Viñas,Hugo Garrido, Jan 
Vives, Raul Dominguez, Martí Fei-
xas, Marcel Lao, Roger Oliveras i 
Guim Olalla.

Aleví A: UD San Mauro 1 – CE 
Òdena 6

Partit complicat contra un equip 
reforçat amb jugadors d’un altre 
aleví. En els dos últims quarts, tant 
el rival com els d’Òdena van tenir 
ocasions de cara a porteria, però els 
odenencs van tenir més efectivitat i 
el rival es va desmuntar.

CE Òdena: Adrià Claramunt, Biel 
Rentero, Adrià Rosich, Joel Ortiz, Nil 
Escolà, Axel Camarero, Jan Torres, 
Tamirat Borrega, Pau Millàs i Daniel 
Oliva.

Aleví B: CF Hostalets de Pierola 
6 – CE Òdena3

L’Òdena va disputar un partit 
igualat que es va decidir per l’efec-
tivitat de l’equip rival. Destacar que 
els dos últims quarts, l’equip ode-
nenc va ser superior. 

CE Òdena: Adrià Mensa, Unai 
Sabuquillo, Quim Pelfort, Víctor Ji-
menez, Julià Caro, Jan Capdevila, 
Izan Gazquez, Pau Ribalta i Enric 
Pagès.

Aleví C: CE Òdena 4 – UE Sitges 
2

Partit que tot i ser superiors a 
l’equip contrincant, l’Òdena va ser 
el primer en encaixar un gol. Tot i 

això, fins al final de l’encontre els 
nens van reaccionar positivament.

CE Òdena: Jan Franquesa, Aleix 
Gasulla, Aleix Ramon, Gerard Gar-
cia, Guillem Lao, Oscar Rodriguez, 
Pol Ávila, Oriol Sala, Yago Galan, 
Daniel Alemany i Raul Cáceres.

Aleví D: CE Òdena 3 – UE Sant 
Sadurní 10

La meitat dels gols visitants els 
van aconseguir al primer quart. A 
partir del segon l’equip es va activar 
i al rival li va costar més marcar. Els 
odenencs van generar ocasions i van 
aconseguir marcar. 

CE Òdena: Biel Casanova, Arnau 
de la Rosa, Arnau Amat, Ot Vilaró, 
Marc Gil, Nicolás Tarzia, Arnau Cots, 
Edgar Piquer, Oriol Povill i Xavi Fon-
dón.

Aleví – Infantil femení: AE Mar-
torell 9 – CE Òdena 1

Les nenes van sortir fortes des 
de l’inici contra un rival superior i 
van aguantar els dos primer quarts.

CE Òdena: Aida Sanfeliu, Aina 
Aure, Alba Gras, Paula Hernando, 
Ana Belouadnine, Ruth Gras, Aina 
Solà, Marta Caro, Jordina Amat i 
Àngela Carol.

Infantil A: CE Òdena 2 – CF 
Igualada 5

Amb un favorable 2-0 es tan-
cava la primera part; a la represa 
l’Igualada va saber recuperar-se i 
remuntar el partit. 

CE Òdena: Marc Hernando, Ori-
ol Vives, Cesc Alemany, Mammadou 
Oury, Víctor Carrero, Roger Olalla, 
Chadi Benachour, Albert Ortiz, Ge-
rard Guisado, Ernest Pujadó, Mo-
hamed Mansouri, Pau Caballé, Joel 
Bertomeu, Gerard Sevilla, Rubén 
Guerrero, Arnau Vilarrubias, Jan 
Prats i Arnau Peregrina.

Infantil B: CD Ribes 10 – CE Òde-
na 0

Partit molt complicat davant un 
equip molt fort i compacte. 

CE Òdena: Abimael Campillo, 
Jordi Casanovas, Pau Argelich, Yago 
Cánovas, Jan Morros, Lluc Bertran, 
Marc Balcells, Ivan Nieves, Nil Sanz, 
Roger Dalmases, Cristian Garcia i 
Marc Alegre.

Cadet A: CF Igualada 3 – CE 
Òdena 1

Derbi en un camp complicat, on 
l’Òdena va rebre el primer gol en 
el primer minut de joc. L’equip va 
seguir treballant i, en una jugada 
de córner, va empatar el partit. Així 
es va arribar a la mitja part; a la 
segona però, la negativitat i la falta 
física per part dels odenencs es va 
notar i es van encaixar dos gols. 

CE Òdena: Oriol Bravo, Eric Es-
tapé, Adrià Calderella, Ricard Clara-
munt, Francesc Pons, Marc Gual, En-
ric Llenas, David Manuel Navarro, 
Xavi Sanz, Joan Trullàs, Ferran Mas, 
Mariano Fenoglio, Joel Casellas, Ori-

ol Garcia, Robert Sellarès i Ramiro 
Rosendo.

Cadet B: CE Òdena 0 – CF Igua-
lada 7

Derrota del cadet odenenc da-
vant un equip físicament superior, 
que es va imposar a l’Òdena des de 
l’inici del partit. 

CE Òdena: Oscar Alabau, Albert 
Comaposada, Oriol Balcells, Roc Sa-
la, Marc Pérez, Eric Morist, Javier Vi-
llatoro, Eddy Castillo, Arnau Armen-
gol, Jan Olalla, German Franco, José 
Maria Palomo, Marc Torilo, Zidane 
Benachour i Adrià Pérez.

Juvenil: CF Capellades 3 – CE 
Òdena 4

Victòria més que merescuda. Les 
ganes, la paciència i la dedicació 
que van posar els jugador va ser 
clau per aconseguir els tres punts, 
totalment justos i suant amb molt 
d’ofici.

CE Òdena: Jan Bòria, Eric Comp-
te, Gerard Claver, Carles Garcia, 
Albert Borràs, Aleix Domingo, Lluc 
Burgés, Quim Aguilar, Aran Sànc-
hez, Rocco Vitale, Nil Soriano, Aloxi 
Pérez, Aidan Bisbal, Jordi Segura, 
Ian Luque, Oscar Torres, Marc Felip i 
Arnau Marcé.

Femení Amateur: CE Òdena 1 – 
EF Viladecavalls 1

Empat de les odenenques que 
van tenir fins a vuit ocasions de gol. 
La primera part finalitzava amb un 
empat a zero al marcador i un partit 
molt obert; al segon temps, però, 
una errada en defensa feia que les 
rivals s’avancessin al marcador; a 
l’últim minut del joc les d’Òdena 
van fer el gol de l’empat. 

CE Òdena: I. Valor, Toldrà, Car-
dós, Minaya, Labairu, Grau, Avellán, 
Terron, Redondo, Pajares, Villanue-
va, M. Valor, Ruiz, Dorio, Tro i Mar-
tos.

Masculí Amateur: CE Anoia 2 – 
CE Òdena 0

Partit complicat davant el líder 
de la categoria. A la primera part, 
tant un com altre equip van tenir 
ocasions clares de gol, però van 
ser els locals qui, al darrer minut 
de partit del primer temps, s’avan-
çaven al marcador. Amb regust 
amarg, doncs, s’arribava al descans 
i es començava un segon temps en 
què l’Anoia va dominar durant els 
primers minuts, però mica en mi-
ca, l’Òdena va poder arribar amb 
opcions a la porteria rival, tot i que 
sense encert. Ja al minut 89, una 
errada dels odenencs permetia als 
de Vilanova fer el segon gol i asse-
gurar-se així els tres punts. 

CE Òdena: D. Garcia, Pajares, V. 
González, Berenguer, I. Garcia (El 
Quahabi, 61’), Castellano, C. Are-
nas (Biosca, 66’), Soria (Álvarez, 61’), 
Torres (Blanca, 66’), Prieto (Grego-
rio, 61’) i A. Arenas. 

Infantil 2a. Divisió G29: FP.UE. Base Vilanova i la Geltrú B 0 - CF Igualada D 4
Victòria merescuda

FUTBOL

L’Igualada va sortir molt concen-
trat i amb ganes d’emportar-se 

els tres punts i ja als pocs minuts 
Nil avançava als blaus en el mar-
cador. Des del principi els visitants 
pressionaven i no donaven opció 
als locals. 

Poc després, en un córner fa-
vorable als blaus, un defensor in-
tentant allunyar la pilota de la se-
va porteria, va fer gol en pròpia. 

A la segona part el Base va sor-
tir a per totes i van arribar a la 

porteria dels visitants, però aques-
ta estava ben protegida per Yerai. 
Encara que l’Igualada es va tor-
nar a fer amb el control del partit 
però no va ser fins a les acaballes 
quan l’Oriol va fer dos gols, un 
de xilena, que donaven els tres 
punts als blaus i el definitiu 0-4 al 
marcador.

Van jugar pel CFI: Aaron A., 
Aaron T., Abraham, Alan, Àlex, Ar-
nau F., César, Èric, Guillem, Jaume, 
Marc, Nil(1), Oriol (2), Pablo i Yerai 
(p). Entrenadors: Sergio i Jonny.Golàs d’Oriol de xilena

Aposta de futur 
Fiat Tipo 5p. 1.6 Mjet 120 CV Easy 

MOTOR

Amb l’arribada des de fa ben 
poc de la carrosseria familiar 

SW, també la primera aparició del 
nou Fiat Tipo berlina a finals de 
l’any passat i al juny de la vari-
ant “hatchback” que avui posem 
a prova, la marca italiana ha plan-
tejat una estratègia global per 
comercialitzar aquest cotxe en més 
de 50 països d’arreu del món. Tres 
models basats en un mateix con-
cepte d’una denominació històrica 
per reforçar l’èxit de la família 500 
i amb una fórmula de cotxe econò-
mic ben dotat d’equipament.

En concret, aquest model ami-
da 4,36 m de llargada total, amb 
una generosa distància entre eixos 
de 2,64 m, la mateixa que el SW, 
amb 20 cm més de longitud. Una 
mida molt similar als grans prota-
gonistes supervendes del seu seg-
ment, però el Tipo guanya en vo-
lum del maleter a l’oferir 440 litres 
de capacitat i 550 litres en el cas 
del SW, unes xifres extraordinàries.

Pel que fa al model Sedán, 
aparegut a finals de 2015, ara in-
corpora els fars davanters amb led 
i la pantalla tàctil de 7” en l’interi-
or (en algunes versions és de 5 pol-
sades) que ens permet accionar el 
sistema multimèdia Uconnect HD 
Live com si fos una tauleta tàctil.

La gamma actual del Fiat Tipo 
5 p. consta de quatre propulsors: 
els estalviadors dièsel 1.3 Mjet de 
95 CV i 1.6 Mjet de 120 CV. Pel que 
fa als gasolina són l’1.4 95 CV (que 
en aquest cas no munta el SW) i 
l’1.4 T-Jet de 120 CV que pot ser 
bifuel amb GLP. Canvis manuals de 

cinc o sis velocitats i automàtic DCT 
opcional en el Mjet 120. Preus: 
15.190 i 20.090 euros, en acabats 
Easy i Lounge.

De les impressions que primer 
destacaria en la prova del nou Tipo 
5 portes és la gran sensació d’es-
pai interior. Els materials empleats 
són de qualitat i l’ajustament cor-
recte, tenint en compte el valor a 
pagar per aquest cotxe. És a dir, 
cap aportació per al lluïment i la 
galeria, més enllà de la comple-
ta dotació de sèrie. M’ha agradat 
aquest concepte i el vistós disseny 
exterior tant pel model de cinc 
portes com per la carrosseria fami-
liar (20 cm més llarga) per qui bus-
ca més espai en els moments d’oci.

Quan a comportament en car-
retera el motor es silenciós, sense 
vibracions i molt agradable en el 
seu funcionament ajudat per una 
exemplar relació del canvi de mar-
xes. Sempre es mostra molt àgil 
amb una resposta molt progressiva 
que enamora des del primer quilò-
metre, sobre tot també pel seu ca-
ràcter estalviador de combustible.

Crec que aquest motor pot ser 
el més venut per l’equilibri que 
demostra en tot moment amb una 
generosa dotació en l’equipament, 
com per exemple el navegador, la 
pantalla digital, el volant multifun-
ció, el control de creuer o les llums 
diürnes LED. 

Cilindrada: 1.598 cc / Potència: 
120 cv / Acceleració de 0 a 100 km/
hora: 10,1 segons / Consum mitjà: 
3,7 l/100km / Pes: 1.721 kg / Preu: 
17.800 euros.
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Dr. Fernando Eyzaguirre

Ginecólogo
Adeslas, DKV, ASC, MGC, AM, FIATC

Tel. 93 805 33 51 – 669 56 58 56

C/ Sant Carles, 43 1º 2ª IGUALADA

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

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

Psicologia infanto-juvenil Mariona Berini
Psicologia clínica Carme Carbonell
Logopèdia Èlia Vidal
Psiquiatria Dra. Anna Roldan
Neurodesenvolupament infantil Dr. Joan Vidal
Aparell digestiu Dr. César Martín Eleno

 aqualatamèdics       consultoris

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

Més podis pel CERRR Igualada 
femení a Badalona

AQUATLÓ

El d imecre s  12  d ’oc tubre 
va finalitzar la temporada 

d’aquatlons amb el XVI Aquatló 
de Badalona, modalitat sprint i 
prova puntuable per la lliga de 
clubs i pel circuit català. La cursa 
constava de 2,5 km de cursa a 

peu, 1.000 m de natació i 2,5 km 
de cursa a peu per finalitzar la 
competició. Hi va haver un total 
de 200 participants, on malgrat 
la pluja que amenaçava aquell 
dia, a l’hora de l’inici lluïa el sol i 
la temperatura de l’aigua era de 
22 graus.

El CERRR Igualada hi va tenir 
una nombrosa representació. Cal 
destacar el tercer lloc al podi acon-
seguit per l’equip femení i el podi 
en veteranes-2 d’Assumpta Castell-
tort.

Els resultats obtinguts foren els 
següents :

Jose Muñoz 56è de la general 
(00:37:48), Jordi Civit 80è classifi-
cat (00:40:53), Fidel Compte 83è 
de la general (00:41:20), Salvador 
Ponce 119è (00:47:47). Assumpta 
Castelltort 27a de la general i 1a 
veterana 2 (00:41:33), Marta Ma-
rimon 33a (00:43:16), Mireia Vi-
dal 46a (00:50:32), i Rosa Giberga 
49a de la general (00:54:08).

Pel que fa a la classificació pels 
clubs els nois aconseguien quedar 
en 12a posició i les noies en una 
meritòria 3a posició, fet que per-
metia a l’equip pujar un cop més al 
podi aquesta temporada d’aquat-
lons.

El CNI comença la temporada 
amb els objectius clars

NATACIÓ

Aquest dissabte 15, les cate-
gories júnior, infantil i ale-

ví, han començat la lliga marca-
da per la federació catalana de 
natació.

Les proves que han nedat els 
alevins van ser els 400 lliures i 
200 estils, puntuables pel Campi-
onat de Catalunya d’hivern, i els 
objectius marcats pel seu entre-
nador Cristian Vara, van donar 
un resultat satisfactori.

Els infantils i junior, van nedar 
1.500 lliures i 400 estils els nois i 
800 lliures i 400 estils les noies, 
proves marcades també, per la Fe-
deració Catalana de Natació per a 
aquestes categories.

En aquest cas, els resultats van 
ser els desitjats, tant pels nedadors 
com per a la seva entrenadora Mar 
Mirabete.

Destacar que aquesta tempo-
rada el restaurant Aqua serà el pa-
trocinador del CNI.
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Centre dental
Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

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 

2a Catalana – Sènior masculí: CV Viladecans 1 – Igualada VC 3
Primera victòria

VÒLEI

Diumenge el Jorba Solà Sèni-
or masculí de l’Igualada Vòlei 

Club es va desplaçar a la pista del 
CV Viladecans per disputar una 
nova jornada de la segona divi-
sió catalana, d’on se’n van endur 
els tres punts. El partit va acabar 
amb un marcador d’1 set a 3 (11-
25/24-26/25-23/26-28. El primer 
set va ser un passeig per als igua-

ladins, a partir del segon set els 
locals van realitzar alguns canvis i 
el seu nivell va pujar, però els visi-
tants van saber lluitar i a través 
d’un bon bloc i una gran defensa 
els va permetre buscar atacs con-
tundents per sumar punts. Això 
els van fer arribar al final dels tres 
següents sets molt ajustats i sem-
pre van mantenir les opcions de 
guanyar els sets següents.

El pròxim dissabte a les 18 ho-
res l’IVC rebrà al fortí de les Comes 
al CV Roquetes ‘B’.

El Sènior femení Alain Affle-
lou Igualada Volei Club, va acon-
seguir la segona victòria davant el 
CV Torelló, per un 25-12 /25-9/25-
21, en un partir en que no valia 
baixar la guàrdia i victòria per la 
via ràpida.

El Sènior femení B IVC segueix 
sense guanyar; en la seva visita al 

Prat davant els Vikins van perdre 
per un tanteig 25-20/ 25-21/ 25-16, 
amb bones sensacions per afrontar 
els pròxim partit al les Comes, el 
22 a les 16:00 davant el AEE Insti-
tut Monserrat C.

El Sènior femení C va guanyar 
a casa de l’AEE Institut Jaume Bal-
mes per 1-3. Després d’un treballar 
partit que va donar el següents 
parcials: 16-25/25-22/19-25/13-25, 
sumant així el 3 primers punts.

Resultats dels equips 
base de l’Igualada Vòlei 
Club

Primera victòria del Juvenil 
masculí IVC que jugava a casa da-
vant els Vikings del Prat en un  
partit emocionat, per 25-20/26-
24/25-18.

El Juvenil femení IVC va caure 
per 3-2, en un partit molt dispu-
tat contra el Molins, el partit va 
començar amb un clar 2-0 ja que 
les igualadines no van entrar al 
partit fins al 3r set. A partir d’aquí 
una superioritat de les iguala-
dines va anivellar el matx, al tie 
van perdre la concentració i les 
locals es van imposar.

Cadet femení; les noies acon-
seguien la victòria davant el Mo-
lins per 1-3, gràcies al bon joc i 
lluita.

El Cadet masculí a la seva visi-
ta a Vall d’Hebron va perdre per 
3-0, en un partit  per seguir apre-
nent.
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RESTAURANTS 

CAFETERIES 

BARS

MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
CAP DE SETMANA CARTA

Dimecres tancat

93 808 00 21 - 619 745 498
www.castellorpi.com

Orpí (Anoia)
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

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

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

RESTAURANT

ALLOTJAMENT

MENÚ DIARI DIJOUS I DIVENDRES
 MENÚ CAPS DE SETMANA

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

LABORABLES: Menús desde 5,95€
FESTIUS: Gran varietat de plats a granel

 botiga al Parc de l’Estació Vella  

Ctra. d'Igualada a Tous
43421 Bellprat
659 31 74 21

cancasellas2016€gmail.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

Toni Bou ja és matemàticament, campió d’Espanya
TRIAL

La cinquena i penúltima prova 
del Campionat d’Espanya de 

Trial celebrada en terres madrile-
nyes va donar a Toni Bou el títol de 
campió 2016.

El pierenc va exhibir un pilo-
tatge seriós i sense massa errades, 
només petites faltes en les zones 
més exigents de la prova. Arran 
d’aquest resultat, Toni Bou manté 
el lideratge del certamen i té prou 
punts per ser matemàticament 
campió d’Espanya per vuitena ve-
gada.

El campionat acaba a Antas 
(Almeria), el dia 13 de novembre.

En acabar la jornada Toni Bou 
declarava “avui he corregut un al-
tre trial gairebé perfecte. Hem co-
mençat molt bé superant amb cer-
ta facilitat zones complicades. La 
victòria és molt important perquè 
ens deixa en molt bona posició, i 
amb només acabar l’última prova 
ja serem campions”.

Van acompanyar a Toni Bou al 
podi Jaime Busto i Adam Raga.

Foto: Joan Carles Vázquez

Doble derrota dels equips 
Subaru

PÀDEL

Mala jornada en la lliga federada 
pel dos equips Subaru. El pri-

mer equip va caure a casa davant el 
CT Torelló mentre que el segon va 
ensopegar a Can Busqué.

Pel que fa al 1er equip, Isidre 
Marimon/Josep Llorach van caure 
1-6, 3-6 amb Raul Piñol/Jordi Rau-
rell, Lluís Fernández/Joan Albareda 
van caure per idèntic resultat amb 
Humbert Tura/Joan Sadurní i final-
ment Àngel Solé/Quim Aribau van 

cedir 3-6, 4-6 davant la parella Car-
les Quer/Quim Mencior.

En el segon equip David Sanuy/
Agustí Homs van perdre 3-6, 4-6 
amb Dani Méndez/Dani Del Pozo, 
Àngel Solé/Josep Buron tampoc van 
tenir sort caient amb Miquel Grau/
Abel Morros i finalment Jordi Pa-
llarès/Marc rabell van perdre el seu 
compromís en un renyit partit da-
vant Nel Pla/Josep Hernández. 6-4, 
3-6, 4-6.

Nova jornada dels dos equips 
d’Igualada

BITLLES CATALANES

El Club de Bitlles Igualada A el 
passat diumenge es desplaça-

va a Cervera per jugar dos partits 
contra els Ametllers, la jornada 
va donar els següents resultats 
negatius pels igualadins Amet-
llers 368 punts, Igualada A 352 

i Ametllers 354 Igualada A 348 
punts.

D’altra banda l’equip Igualada 
B es va traslladar a Ivars resultant 
una jornada positiva pels iguala-
dins, que van guanyar els dos par-
tits, Ivars A  344 Igualada B 381, 
Ivars A 334 Igualada B 394 punts.

Estebanell (Unîca Bikes/Pallarès/Best), top 10 
absolut al Memorial Jordi Ferrer
BTT 

El diumenge 2 d’octubre es va 
disputar el 2n Memorial de 

BTT Jordi Farré, mosso d’esqua-
dra mort en acte de servei, al 
qual es recorda anualment amb 
aquesta cursa de BTT, que era 
l’esport que l’apassionava, i que 
els seus companys han organit-
zat.

La competició es va disputar 
a Sant Quirze del Vallès, amb 
més de 300 inscrits, entre els 
quals Santi Estebanell i Benet 
Martínez (Unîca Bikes/Pallarès/
Best), que s’enfrontaren a un cir-
cuit de 37 km i 1000 m de des-
nivell, amb constants pujades i 
baixades i corriols estrets. El gua-

nyador va ser David Fernández, 
seguit de Carlos Delgado i Kiko 
Cavallero

Tant Estebanell com Martínez 
es van situar ben aviat a les posi-
cions capdavanteres, amb la ma-
la sort que Martínez va caure al 
cap de pocs quilometres i es va 
haver de retirar amb un bon trau 
al colze que va obligar-lo a reti-
rar-se. Li desitgem una prompta 
recuperació.

Estebanell va poder rodar a 
molt bon nivell, sempre entre el 
top 8 absolut, un magnífic resul-
tat, però en el tram final va ser 
superat per dos corredors.
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LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA
■ CINEMES MONT-ÀGORA
Un monstruo viene a verme. Espanya, 2016. Drama, fantasia. Direcció: 
Juan Antonio Bayona. Intèrprets: Sigourney Weaver, Felicity Jones, 
Lewis MacDougall, Liam Neeson. Conor de 13 anys, pateix cada nit el 
mateix malson on regna la foscor, el vent i els crits. Aquest somni el 
pateix des que la seva mare va emmalaltir. Aquesta nit però sembla 
diferent i el noi escolta una veu que el crida des del jardí... el vell ar-
bre s’ha transformat en un monstre!!! De la mà d’aquesta criatura, el 
noi emprèn una aventura per fugir de les seves pors. MAJORS DE 12 
ANYS.
Divendres a les 18.30 i 20.45. Dissabte i diumenge a les 16.30. 18.30 i 
20.45. SALA GRAN.
Cigüeñas. Estats Units, 2016. Animació. Direcció: Doug Sweetland i 
Nicholas Stoller.  A Muntanya Cigonya hi viuen les cigonyes que fa 
temps enviaven els bebès als pares de tot el món. Ara aquestes aus 
distribueixen els paquets d’una companyia d’Internet. Júnior, però, la 
millor cigonya repartidora activarà de manera accidental, la màquina 
de producció de bebès i el resultat és una adorable nena il·legal. Con-
vé que el seu cap no se n’assabenti i caldrà lliurar la nena; el viatge 
serà frenètic!.
Divendres a les 18.40. Dissabte i diumenge a les 16.40. SALA PETITA.
Dilluns, dimarts i dimecres a les 18.15. SALA GRAN (sessions del pro-
grama FESTA DEL CINEMA).
La próxima piel. Espanya, 2016. Drama. Direcció: Isaki Lacuesta i Isa 
Camp. Intèrprets: Àlex Monner, Sergi López, Emma Suárez, Bruno To-
deschini, Igor Szpakowski, Mikel Iglesias, Greta Fernández, David Ar-
ribas, Pablo Rosset, Guillem Jorba. Després de vuit anys i quan ja tot-
hom el donava per mort, un adolescent torna a casa i s’incorpora a la 
vida familiar marcada pel misteri de la seva desaparició. Ben aviat sor-
girà el dubte de si es tracta del noi desaparegut o bé d’un impostor.
Divendres a les 20.40. Dissabte i diumenge a les 18.40 i 20.40. SALA 
PETITA
Dilluns, dimarts* i dimecres a les 20.00 (* sessió en català). SALA GRAN 
(sessions del programa FESTA DEL CINEMA).
Regreso a casa. Xina, 2014. Drama. Direcció: Zhang Yimou. Intèrprets: 
Gong Li, Chen Daoming, Zhang Huiwen, Guo Tao, Yan Ni, Li Chun. 
Anys 70. El pres polític Lu Yanshi és alliberat quan acaba la Revolució 
cultural. Quan torna a casa descobreix que la seva dona pateix amnè-
sia; no el reconeix i continua esperant el retorn del seu marit.
Dilluns i dimecres a les 6 de la tarda. Dimarts a les 20.15. SALA PETITA 
(sessions del programa FESTA DEL CINEMA).
Los caballeros blancos. Bèlgica, 2015. Drama. Direcció: Joachim Lafos-
se. Intèrprets: Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli, Reda 
Kateb, Yannick Renier, Stéphane Bissot, Tatiana Rojo, Philippe Rebbot. 
Jacques Arnault, president de l’ONG ‘Move for kids’, planeja una gran 
operació; ell i el seu equip volen treure del Txad a 300 orfes, víctimes 
de la guerra civil i entregar-los a parelles franceses que han tramitat 
sol·licituds d’adopció. Immersos en la brutal realitat d’un país en guer-
ra, els membres de l’ONG comencen a desmoralitzar-se i preguntar-se 
quins són els límits d’una intervenció humanitària.
Dilluns i dimecres a les 20.15. Dimarts a les 18.00. SALA PETITA (sessi-
ons del programa FESTA DEL CINEMA).

■ CASAL DE TOUS (*)
Astral. Espanya, 2015. Documental. Direcció: Jordi Évole. Astral és la 
història d’un veler de luxe convertit en vaixell per a refugiats. Évole 
i el seu equip del programa televisiu Salvados van viure en primera 
persona la tragèdia humanitària invisible per a molts, i ara estrenen a 
la gran pantalla aquest documental que saccejarà moltes consciències 
i mostrarà una realitat tan incòmoda com propera.
Dissabte dia 22 a les 8 del vespre. Entrada 5 euros.
Más allá de las montañas. Xina, 2015. Drama. Direcció: Jia Zhang Ke. 
Intèrprets: Tao Zhao, Zhang Yi, Liang Jingdong, Dong Zijian, Sylvia 
Chang. Xina a finals de 1999. Tao, és una jove festejada per dos amics 
seus de la infància; l’un propietari d’una benzinera i l’altre treballa en 
una mina de carbó. La noia té el cor dividit pels dos nois i ha de pren-
dre una decisió que segellarà el seu destí i el seu del futur fill.
Diumenge dia 23 a les 6 de la tarda.
El profesor de violín. Brasil, 2015. Drama. Direcció: Sérgio Macha-
do. Intèrprets: Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira, Sandra 
Corveloni, Fernanda de Freitas, Hermes Baroli. Basada en fets reals. 
Laertes un talentós violinista ha estat refusat de l’Orquestra Simfònica 
i comença a donar classes de música a adolescents en un barri d’una 
zona deprimida de Sao Paulo. L’experiència canviarà la seva vida i la 
dels seus alumnes. Inspirada en la història del mestre brasiler Silvio 
Bacarelli.
Diumenge dia 23 a les 19.50 h.
(*) Totes les sessions al Casal de Tous són de programa doble.

■ CICLE GAUDÍ
Cerca de tu casa. Espanya, 2016. Drama. Direcció: Eduard Cortés. Intèr-
prets: Silvia Pérez Cruz, Lluís Homar, Adriana Ozores, Iván Massagué, 
Manuel Morón, Iván Benet, Orial Vila. Després de ser desnonada, 
Sonia, el seu marit i la seva filla de deu anys es veuen obligats a tornar 
a casa dels pares. A aquesta s’hi sumen d’altres històries com la d’un 
treballador de la baca que s’enfronta al drama de deixar sense casa els 
seus veïns o la d’un policia que viu turmentat perquè s’ha de cuidar de 
treure la gent de les seves cases i deixar-los al carrer... un drama musi-
cal sobre la crisi, la lluita, la solidaritat i l’esperança.
Dijous dia 20 a les 10 de la nit. Teatre Municipal l’Ateneu.

Mont-Àgora cinemes participa a la “Festa 
del cinema”
Els dies 24, 25 i 26 d’octubre es 

durà a terme a una nova edició 
de la « Festa del Cinema”, un esde-
veniment organitzat per la Confe-
deració de Productors Audiovisuals 
d’Espanya (FAPAE), la Federació de 
Distribuïdors de Cinema (FEDICINE), 
la Federació de Cinemes d’Espa-
nya (FECE) i l’Institut de les Ciències 
i les Arts de l’Àudiovisual (ICAA). 
L’objectiu de l’activitat és fomentar 
l’assistència a les sales de cinema, 
amb la possibilitat de gaudir de 

pel·lícules d’estrena a preus molt 
econòmics. Mont-Àgora Cinemes 
pren part en aquesta iniciativa, 
que es realitzarà els dies dilluns 24, 
dimarts 25 i dimecres 26 d’octubre, 
amb projeccions de cinema especi-
als, a un preu de 2’9 euros.

Cal acreditar-se a www.
fiestadelcine.com

De la mateixa forma que en 
edicions anteriors, els espectadors 
caldrà que s’acreditin primer a la 

pàgina web www.fiestadelcine.
com. Això farà que puguin tenir 
un preu reduït per entrada durant 
els tres dies que dura aquesta pro-
moció. Cal dir que els menors de 
14 anys i els majors de 60 no caldrà 
que s’acreditin i tindran directa-
ment les entrades al preu reduït de 
2’9 euros. 

Les pel·lícules que entraran en 
aquesta promoció són: “Los caba-
lleros blancos”, “Regreso a casa”, 
“Cigüenas” i “La propera pell”.

El cinema més terrorífic, 
dissabte a Vilanova del Camí
11 curtmetratges a la primera sessió del Rewind Horror Festival secció 
Gore (extrema) de terror

La marató de cinema de terror 
que Vilanova del Camí va estre-

nar la tardor de l’any passat can-
via de format enguany i s’integra 
en el marc del Rewind Festival, el 
certamen de curtmetratges que 
pertany al Catalunya Film Festivals 
i que al març de 2017 celebrarà la 
seva tercera edició.

El tret de sortida el donarà, 
el dissabte 22 d’octubre, a les 10 
de la nit, una sessió de dues ho-
res amb curts de temàtica Gore o 
extrema. Es tracta d’una selecció 
d’onze curtmetratges de diferents 
nacionalitats.

L’entrada és gratuïta i no és re-
comanada per menors de 12 anys.

Programació
“Twine”. Richard Heap (Gran 

Bretanya) 20’. Sinopsi: Una hostil 
fulla dentada d’una pel·lícula que 
segueix la desintegració d’una re-
lació pare-fill fosca i retorçada. Be-
llament filmada en els erms hiver-
nals, escombrats de neu, del nord 
de Gran Bretanya.

“Legado”. Joan-Pol Argenter 
(Espanya) 15’. Sinopsi: Un accident 
laboral portarà Juan Sánchez, el 
planxista d’un bar de frankfurts, a 
prendre l’última decisió important 
de la seva vida en aquesta comèdia 
negra que no deixarà indiferent 
ningú.

“Come”. Uraitz Soubies Chico 
(Espanya) 3’.Sinopsi: Richard des-
perta atordit en un menjador da-
vant d’un estrany sopar.

“Peine de mort”. Julien de Vol-
te (França) 11’. Sinopsi: Trencada, 
una dona jove tria el camí de la 
venjança.

“Mayday”. Sebastien Vanicek 
(França) 13’. Sinopsi: Michel, sub-
jecte a fantasies al·lucinatòries vi-
olentes, en un risc imminent de 
mort durant una extradició en un 
vol als Estats Units, serà sotmès a 
les seves al·lucinacions, al judici 
dels altres passatgers.

“Garabatos”. Pedro Pache-
co Arlandi (Espanya) 10’. Sinopsi: 
Anna, una dona que abans de res 

estima la seva família, ha decidit 
solucionar per fi els seus problemes 
conjugals. Després d’aconseguir 
una situació d’aparent normalitat, 
intenta convèncer el seu fill que 
tot marxa bé.

“Infernum Mittat”. Mathieu 
Rameix (França) 11’. Sinopsi: Des-
prés de l’atac, una dona accepta 
una proposta fosca de venjança. 
Però el preu d’aquesta venjança 
serà pesada.

“You’re gonna die tonight”. 
Sergio Morcillo Casquero (Espanya) 
15’. Sinopsi: Una dona gaudeix 
del plaer d’un bany calent men-
tre també gaudeix del seu propi 
cos. La trucada d’un desconegut 
interromp la seva tranquil·litat. La 
pitjor nit de la seva vida acaba de 
començar amb tan sols unes parau-
les: “Moriràs aquesta nit”.

“La herencia”. Gorka Moreno 
Garciá (Espanya) 8’. Sinopsi: L’avi 
de l’Anna ha mort i ha deixat en 
herència el seu pis a la seva néta i 
la seva parella.

“Into the mud”. Pablo Pastor 
(Espanya) 10’. Sinopsi: Una jove 
es desperta nua enmig d’un bosc. 
Després del desconcert inicial, i de 
comprovar que està ferida, desco-
breix el seu agressor, un pescador 
i caçador que no deixarà fàcilment 
que la seva nova presa fugi. La ca-
ça ha començat.

“Una historia de violencia”. 
Vicente Ruiz de León Consuegra 
(Espanya) 9’. Sinopsi: Keira i la seva 
germana petita fugen d’una vida 
de maltractaments.

La Secció Oficial el dia 26 de 
novembre

El Rewind Horror Festival es 
clourà el dissabte 26 de novembre. 
A les 8 del vespre es projectaran 
els curtmetratges que competei-
xen a la Secció Oficial i, en acabar, 
es farà la cerimònia de lliurament 
de premis, amb la presència de di-
rectors i protagonistes. La segona 
sessió Rewing Horror Festival Sec-
ció Oficial Terror serà el dia 26 de 
novembre amb un total de 13 curt-
metratges: “Vardoger”, “El abu-
elo”, “La trampa”, “Gentlemen”, 
“Save”, “Sara”, “Down to the wi-
re”. “Behind”, “Estela”, “El moro-
so cataléptico”, “Múltiplos de 3”, 
“La ilusión de un ayer”, “Leyendas 
urbanas” i “Semper fidelis”.

Els premis que es lliuraran són 
al millor curtmetratge de la Secció 
Oficial, dotat amb 100 euros; al mi-
llor curtmetratge Gore o extrem, 
amb un valor de 50 euros, i una 
menció especial de l’organització 
al curtmetratge més innovador, 
original o sorprenent, dotat amb 
50 euros.




