COSES PETITES
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Jordi Dalmau

UNA POTA QUE BALLA

Joan Pinyol

Cinquanta anys barrufant!

Tres millores en
pocs dies
1.- Han col·locat al seu lloc els senyals que algú
havia tirat a terra al polígon residencial Les Comes.
Concretament als carrers Capità Muntaner (davant
del forn), i Abat Oliba (davant Paellador).
2.- Han netejat la petita plaça de la Sagrada Família. En les dues
fotografies podeu veure la diferència.
I 3.- Han tapat les pintades i netejat el banc del carrer Sant Magí.

Mirall útil al carrer Ferran
d’Antequera

L

a darrera fotografia
és del mirall que fa
poques setmanes han collocat al carrer Ferran d’Antequera, cantonada Dr.
Padró. Tot i que no hi ha
gaires vehicles que provinguin del carrer de la Salut,
almenys els qui ho vulguin
fer tindran un mirall per
poder sortir de la cruïlla
amb més garanties.

A

mi plim que un que viu a cos de rei i que diuen que és de sang blava faci quaranta
anys. M’il·lusiona molt més que uns altres ninotets blaus en compleixin deu més.
Perquè, sabíeu que els barrufets acaben de fer cinquanta anys, oi? Doncs sí, perquè van
aparèixer per primera vegada l’any 1958 en un còmic de la sèrie “Johan i Pirluit”, dins
l’àlbum “la flauta de sis forats”, obra del dibuixant belga Pierre Culliford, un apassionat
de l’Edat Mitjana que va morir l’any olímpic català i que era més conegut com a Peyo.
Però al llarg d’aquest mig segle, aquestes criatures que no aixequen ni tres pomes d’alçada, què més
haguessin volgut que tenir-ho tot regalat com l’hereu de la corona espanyola! Per començar, i si els teniu
presents, s’han passat tots aquests anys treballant. Però també cantant, perquè qui rep les obligacions amb
un somriure té la vida més dolça que no pas aquell que remuga tot el dia. És clar que, entre els cent barrufets també n’hi ha un de rondinaire, però això passa a totes les famílies, fins i tot a les que se’ls concedeixen
tots els honors i pressupost només a canvi del cognom que porten.
Un altre detall d’aquesta colla de simpàtics personatges blavets és que s’han passat mig segle respectant
a les persones de més edat, o sigui al Pare Barrufet, el de la barretina vermella i barba blanca, per entendre’ns, i en això han deixat en evidència a tots aquells que descuiden les persones grans, a tots els ajuntaments que no tenen en compte els habitants amb més experiència vital de cada municipi i als que fan enfadar els nostres avis i àvies amb insinuacions lamentables que deixen entreveure que fan més nosa que servei.
En aquest sentit, als que no saben veure el valor indubtable que té per a una comunitat la gent de més edat,
se’ls pot identificar amb el Barrufet Filòsof que després de cinquanta anys encara prova de prendre el lloc
del Pare Barrufet. I tot perquè li té enveja, que és un pecat capital segons com molt més punible que la gelosia. Sí, i és perquè els barrufets es mostressin gelosos i patissin les conseqüències incurables de l’amor, que
Gargamel --el JR de la faula-- va crear la Barrufeta, l’única criatura blava amb faldilles de tota la colla. Posats
a fer càlculs però, resulta que en cinc desenes d’anys només trobem un dolent de debò, d’aquells que es fan
detestar amb ganes, un bruixot humà que viu al bosc amb el seu gat Azrael i que no aconsegueix trobar
el poble dels barrufets. En canvi els humans, amb els seus reis i corones postisses, ens ho hem muntat molt
pitjor i hem acabat multiplicant la ira i els enemics per gairebé tots els racons del planeta, i quan els enemics
es troben, no creen barrufetes per desestructurar sentimentalment els contrincants, sinó bombes, per segar
la vida amb llambregades cada vegada més esgarrifoses. A més, els barrufets també ens superen en maneres
lingüístiques. S’expressen en una llengua pròpia caracteritzada per inserir la paraula barrufet, o el nom corresponent segons el país que els fa parlar, dins la llengua ordinària, sigui com a verb, nom o morfema, però
de manera decidida. Els humans de Catalònia, no. Els d’aquí retallem hores d’aprenentatge de la llengua a
batxillerat i aboquem a la universitat uns estudiants amb una pèssima expressió oral i escrita, i després som
capaços d’exigir que els nostres llicenciats dominin l’anglès. Ara que mitja Europa es prepara per celebrar el
cinquantè aniversari de la societat barrufeta, potser ha arribat l’hora de prendre-li el mirall al Barrufet Presumit i d’analitzar-nos les nostres pròpies vergonyes. Ens aniria de barrufameravella!
www.joanpinyol.net
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QUAN LA POESIA ÉS VIVA

Jafepi

En Prat Gelabert,
ara sí, ja té edat

LA ROTONDA
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Enric Senserrich i Vives

Carnestoltes !

C

om que ha passat dels noranta-un, en Prat
Gelabert, ja ens deixa descobrir la seva edat. I
és que quan el cos es mou en la dècada dels vuitanta és possible dissimular-ho, sobretot si la teva ànima encara vola
lliure. Però encetada ja la recta que mena als cent, ni es fàcil despistar,
ni ens cal, ni volem. I és que, ben al revés, les xifres que comencen en
nou semblen donar un especial prestigi. L’edat, llavors, es manifesta
amb un cert orgull, encara que amb pena oculta i inevitable, íntima
i comprensible. La corda es va acabant. L’any 1990 vaig escriure unes
“Arrels” dedicades a l’Antoni, al qual qualificava de “poeta sense
edat”, perquè, certament, aleshores no la va confessar. Allò que
escriguí, rellegit avui, ho tornaria a signar. Van passar anys en què
el poeta es mostrà, encara, en bona forma física i intel·lectual. Tot i
l’edat, ja avançada, anava amunt i avall, carregat amb llibres, pujant
i baixant de trens i autobusos, per abastar, de la seva “Quatrilogia de
l’estoig vital”, algunes llibreries del país.
Fa ja uns quants mesos que només surt de casa per raons mèdiques. Em consta que els actuals rectors de Poesia Viva d’Igualada
li volen dedicar un homenatge, però l’esdeveniment s’ajorna per
si millora el seu estat. De sempre he admirat el seu fer. Ell va ser el
poeta igualadí que va treure més profit de conèixer Poesia Viva de
Barcelona. Es va inscriure, amb ímpetu quasi juvenil, a unes classes de
preceptiva poètica amb en Josep Colet a Barcelona, i les seves ganes
de millorar es van veure ben aviat recompensades. Una millora que
no sempre se li ha reconegut. Se l’ha vist com un poeta difícil, complex. Potser sí, però a mi em sembla admirable.
Heus aquí un poema seu signat el 1993, amb motiu del setzè aniversari de Poesia Viva de Barcelona. “La poesia arriba sense escriure
/ i viu dins de la sang amb el vers mut. / Quan un esquema / la fa
poema / i els mots la tornen veu i contingut / llavors la nostra lletra
la fa viure. / La poesia és un misteri / que s’ha florit amb les paraules,
/ dardells llançats al somni eteri, / cal·ligrafia i magisteri / per construir càlids retaules. / Poesia és eterna profecia / que amb temporals
i amors clama un poema. / Ningú no sap d’on ve ni a quin cel nia, /
però l’humà pot rebre cada dia / tot el seu most, dins l’última verema.
/ La poesia és nau dels ideals / solcant la mar de la paraula bella, / ona
de sentiments transcendentals, / doll amagat dins l’aigua dels fondals
/ que ix i es fa mirall de cada estrella. / La poesia sense escriure arriba
/ amb un regust de somni mastegat. / Si és paper escrit / és flor del
dit / per les llavors que el cor ens ha esclatat, / setze llavors de Poesia
Viva”. En aquells anys, Prat Gelabert es trobava a la cúspide del seu
treball. I també Poesia Viva de Barcelona, camí ara d’una més que
intricada refundació.

L

a paraula Carnestoltes deriva del llatí carnis cualis, és a dir, carns privades. Es tracta
d’una clara al·lusió a la prohibició de menjar carn durant els quaranta dies de Quaresma (de tota mena…) De marcades arrels paganes, la festa és una evolució directa dels
saturnals romans que celebraven la fi de l’hivern i el renaixement de la natura a la primavera. El Carnaval significa, doncs, tres dies de divertiments públics, disbauxa i disfresses
que satiritzen la vida quotidiana i l’autoritat en un intent in extremis de gaudir dels sentits. A continuació,
el dimecres de cendra marca l’inici de la Quaresma amb el dejú i la reflexió del “pols ets i en pols et convertiràs”…
De totes maneres això va bé, ja portem uns 3 anys en que augmenta el número de comparses, i també la
qualitat de les mateixes, i per tant es fa difícil per al Jurat d’escollir, però això és bo, i encara que no et donin
cap menció especial, cal seguir treballant per participar-hi.
Però sempre, cada any, trobem que no tot surt bé, sembla ser que els participants i també el públic es
va queixar per la durada de la Rua, i més pel cansament, el fred, i sense sopar, dels nens i nenes que hi participen, i a més a més és esgotador. En el decurs dels anys s’ha fet una sèrie d’adaptacions, modificacions, i
sempre s’escapa quelcom, cal estar amatents, perquè el fet d’augmentar la participació no vagi en detriment
d’altres qüestions.
Igualada comença els primers dies de l’any amb una gran desfilada dels Reis Mags d’Orient, que sempre
té un gran èxit, no cal dir... Li segueix una altra, els Tres Tombs, en que al llarg de quasi dos segles, fan que
les persones, petits i grans, s’entusiasmin al seu pas.... i ens arriba el Carnestoltes i tornem-hi... Aquesta implicació de la societat, cal valorar-la molt positivament. Per una part, el fet de ser “conservadors” de les nostres
tradicions i costums, ens fa més rics culturalment parlant, i el fet de ser molt participats aquests tres actes, vol
dir la voluntat i l’esforç que cada un fa des del seu lloc, i moltes
vegades anònimament. Per exemple els Traginers, que gràcies
a ells es poden anar afegint activitats dins dels mateixos actes,
com és ara el sopar que s’ofereix a l’acabar la Rua. Això fa més
completa la festa, si no tots cap a casa.... M’atreveixo a dir que
cal potenciar el Pregó del Rei Carnestoltes, i saber ser més crítics amb nosaltres mateixos i no ser tant “conservadors”... cal
poder riure de nosaltres mateixos, d’una manera distesa, real i
sense complexes... tal com explico a l’inici.
A pesar de que és en una època de l’any en que fa fred,
això també ajuda per tal de que la major part de la gent és
a la ciutat, si fos a l’estiu, segurament seríem poquets, i totes
tres desfilades fa que d’Igualada i dels pobles de l’entorn, hi
siguin quasi tots.
Volia parlar de cada una de les comparses, del que jo vaig
veure i del que deia la gent, però és molt difícil, ho deixo perquè cadascú pensi el que va veure, i com ho interpreta, encara
que jo diria que calen més crítiques, del que fem la societat,
però allò que deia abans, som massa moderats, sense faltar
però amb més picardia, algun any ja s’ha fet, cal valorar el
terme mig.
Felicitats a tots el que heu estat capaços de tenir tanta
imaginació i portar-ho a terme.

L’ESBARJO

Sebastià Borràs

Rentat en sec

L
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es campanyes de sensibilització, siguin de l’ordre que siguin, solen ser la pera. Pel cap
baix, ja que hi ha qui opina que més aviat són la repera. Hi ha especialistes que recomanen posar-se taps a les orelles tan bon punt s’ensumi que atacarà la immisericorde fraseologia sensibilitzadora envers candidats i programes. Per acabar-ho d’adobar s’hi solen
afegir entusiastes de campanyetes col.laterals. Talment com si uns éssers en hivernació
ensumessin l’arribada del bon temps. Anys enrere, d’estar segurs que s’enfadaria algun governador civil, s’hi
hauria posat música de sardanes: “… ve la primavera, ve la primavera, la, la, ra, la, la; la, la!...”.
Fa dies que toquem el tema de l’aigua. Tema que fa poc semblava superat, si fem memòria històrica, a
Igualada i a la majoria de ciutats i pobles de l’autonomia actual. Temps era temps, arreu, les cases procuraven comptar amb pou i cisterna. Encara trobaríem un bon nombre de jubilats que ho corroborarien. L’aigua
del pou s’emprava per a la neteja i la de la cisterna per cuinar i beure. Calia, això sí, tibar del rest per tal que
pugés la galleda plena. Fins que companyies d’aigua que emprengueren la canalització des d’un aquífer
propi. Saps? A tal casa ja tenen aigua corrent! Se sentia dir amb un to a mig camí de l’admiració i l’enveja.
La sensibilització anava al darrere del veïnat bo i cantant les excel.lències de l’aigua corrent. S’havia acabat
el poar aigua. Només calia obrir l’aixeta i pagar el preu convingut per omplir el dipòsit d’octau de ploma, el
quart, la mitja o la ploma sencera, si no es tenia por de quedar plomat. Obri l’aixeta! Deien les campanyes.
Tanca-la! Clamaven les mares tement buidar el dipòsit.
Any rere any, les canalitzacions s’anaren extenent i pous i cisternes amb els seus rest i corrioles emprengueren camí de l’exili perpetu. Llevat d’alguns que ara deuen riure per sota el nas.
La higiene ensenyava que allò que netejava era l’aigua. Si es vol, amb sabó d’afegitó. Però, aigua. Fins
i tot masies que encara anaven amb la palagana posaren dutxa tan bon punt podien bombar d’alguna deu
així que assolien el fet, aleshores encara insòlit, de poder comptar amb corrent elèctric, pagant-se l’escomesa.
La modernització tirà endavant i les ciutats s’expandiren fent pujar exponencialment el consum d’aigua
corrent, tot i que els fabricants de màquines de rentar de tota mena s’ajudessin de campanyes que asseguraven que la seva marca consumia menys. Paral.lelament, per tal de facilitar que les mestresses de casa no
anessin tan estressades, aparegueren les tintoreries anunciant que rentaven en sec. Tota una novetat per a
aquelles generacions que havien pujat convençudes que el que netejava era l’aigua.
I arribem a la rabiosa actualitat amb campanyes de sensibilització davant la manca de líquid element:
Renti’s en sec! No obri l’aixeta, tanqui-la! Veurem aparèixer d’aquí a quatre dies algun estri que renti les persones en sec per mitjà de descamació induïda? Ens diran que per estar “in” tenim de tornar a la palangana?
Per si de cas, fruit de grans meditacions, algú ha descobert que existeixen unes plantes que els canaris --de
les illes Canàries-- fa una pila d’anys que empren. Es veu que se’n diuen dessalinitzadores.
I la del Roïna? Com diu? On para? Més aviat no engega. I si engegués caldria saber si arribaríem a trobar
per on la deixaríem passar.
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EN LLENGUATGE HUMÀ

Josep Castelltort

Vindrà aigua del Roine

P

erò no pas amb el transvasament des del curs inferior d’aquest cabalós riu nascut als
Alps suïssos i que desemboca a la Mediterrània en terres provençals. La portada de
líquid element cap a Catalunya --preferentment a l’àrea de Barcelona-- es farà per mitjà
de vaixells cisterna que viatjaran de Marsella a la capital catalana; heus ací la decisió
última del conseller de Medi Ambient de la nostra Generalitat, que ja es veurà si és la
definitiva.
Contràriament al projecte del transvasament del Roine, que contempla d’enviar aigua ja depurada en
origen i apta per a consum de boca a l’entorn de Barcelona per mitjà d’un aqüeducte que discorre per la
banda de terra, el transport per vaixells cisterna carrega a Marsella aigua sense tractar, no potable; la qual
accedeix en estat “brut” al punt de recepció ubicat a Catalunya.
L’aigua transportada per via marítima té endemés els inconvenients d’un proveïment inevitable de
caràcter discontinu i de requerir enormes quantitats de combustibles fòssils per a moure el conjunt de la
càrrega líquida i el pes propi de cada vaixell cisterna. Encara més, els residus que deixen inevitablement els
combustibles fòssils esmentats contribueixen en una part substancial a empastifar la ja prou castigada Mar
Mediterrània.
La contaminació dels paratges marítims no pot sinó accentuar-se estrenant més serveis per mar, destinats
a traginar aigua no potable de Marsella a Barcelona i aigua potable de Tarragona a Barcelona i d’Almeria a
Barcelona. .
La Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya es proposa acabar d’assegurar l’assortiment d’aigua de boca construint plantes dessaladores. Una solució que obliga a captar la matèria
prima (aquàtica) a profunditats de l’ordre de 150 metres, a fi i efecte d’evitar les capes d’aigua salada més
potinejades per tot tipus de vessaments sòlids i líquids no gens desitjables. Es requeriria també un consum
energètic considerable per tal d’impulsar l’aigua a tractar cap amunt i separar-ne la sal; una sal cada dia que
passa més abundant a la Mediterrània i l’esforç de l’eliminació de la qual augmenta, doncs, d’una manera
progressiva.
En només una dècada s’ha triplicat la proporció de clorur sòdic per metre cúbic a les àrees de marina
properes a Barcelona.

EL TERRAT

Eduard Creus

Fi del trajecte

Q

uan una persona es jubila després de tota una vida treballant, és com arribar a la fi
d’un trajecte, el de la vida professional. Han estat molts anys matinant i fent una pila
d’hores. Arriba el moment de gaudir d’un repòs perenne, sense haver de pensar que el
dilluns o passades tres setmanes, caldrà tornar-hi.
De ben segur que aquest nou estat porta canvis, però qui més, qui menys, els accepta
de bon grat, i mira de treure el màxim profit del temps lliure que ara té al seu abast. Vist
així, la jubilació pot semblar un camí planer, però per a molts, és més aviat una costa pètria.
Després de més de quaranta anys cotitzant a la seguretat social, el mínim que es pot esperar és cobrar
una pensió que permeti viure dignament. Això no vol dir balafiar, sinó percebre el suficient per poder fer
front a les despeses de l’habitatge, menjar, salut... Per a molts d’aquests jubilats, aquesta esperança es mor el
primer dia que cobren la seva nova mesada.
El 71% dels pensionistes de l’estat espanyol cobra menys de 600 euros al mes, “mentre que la pensió mitjana a Europa és 200 euros superior a l’espanyola”. A més, les pensions a Catalunya presenten una quantia
inferior respecte d’altres comunitats autònomes, malgrat que el cost de vida a Catalunya és igual o superior.
Davant d’aquest panorama, no ens ha de sorprendre que cada dia creixi el nombre de pensionistes que
viuen al límit de la pobresa o que tenen seriosos problemes per arribar a final de mes.
La classe governant n’és del tot conscient i tots prometen que, si guanyen les eleccions, solucionaran
aquest problema. Tots ho diuen, però a l’hora de la veritat no ho fan. Tampoc tenen en compte els augments de l’IPC, sinó, com expliquen que la puja anual de les pensions és sovint inferior a la crescuda d’aquest
índex? Lluny d’agafar el bou per les banyes, miren de fugir de la crema; anuncien incentius per als que
acceptin seguir treballant fins als setanta, promouen l’estalvi, i exhorten als que encara treballen a contractar plans de jubilació. Mirat des d’una vessant irònica, és com si ens diguessin: “Feu-vos un racó per a quan
us jubileu, perquè si heu de refiar del que us donarem nosaltres, esteu llestos”.
Enguany tornem a tenir eleccions generals. Cal, doncs, parar l’orella i escoltar tota la demagògia que els
candidats utilitzaran en les seves oratòries. No sóc cap endeví, però de ben segur que parlaran de les pensions.
educrevi@telefonica.net

LA TEVA BIBLIOTECA

Biblioteca Central d’Igualada

Llibres per a
joves…i grans!

J

ules Verne, Robert Louis Stevenson, Mark Twain,
Jordi Sierra i Fabra, J.K Rowling… Molts joves,
i no tan joves, estimen aquests escriptors. Al seu
costat han viscut mil i una aventures, han rigut i patit, han plorat i
han viatjat a mons imaginaris. Són alguns dels grans noms de la literatura juvenil. I a la Biblioteca hi tenen la seva llar.

L’espai dedicat a tots aquests llibres pensats no només per als
joves sinó per a lectors de totes les edats es troba a la tercera planta
de la Biblioteca, a la sala Ingmar Bergman. Aquí t’esperen més de
2.000 llibres de les més variades temàtiques: terror, misteri, fantasia,
realisme social, aventures…Llibres que des de sempre han captivat els
més joves i els més grans. I és que aquests llibres no tenen edat.
L’àrea de literatura juvenil és un espai ampli on els llibres estan
identificats amb pictogrames, en funció del tema de què tracten.
Entre les propostes que pots trobar-hi destaquen col·leccions actuals
com les de Harry Potter, de J.K Rowling; Les cròniques de Narnia, de
Laura Gallego; o La trilogia de les bruixes, de Maite Carranza. També
aquí trobaràs altres obres més clàssiques, com les famoses novel·les
de Jules Verne o Mark Twain. I també un gran nombre d’escriptors de
casa nostra com el prolífic Jordi Sierra i Fabra o Oriol Vergés i la seva
entretinguda col·lecció d’Històries de Catalunya. Clàssics de sempre i
les novetats més interessants convieun en harmonia en un espai dinàmic i viu que es renova contínuament per oferir-te les propostes que
més t’agraden.
Ja ho veus. A l’àrea juvenil de la Biblioteca hi ha lloc per a tothom. Vine i gaudeix d’un munt d’històries!
b.igualada.c@diba.cat

Molt aviat, una nova secció que
farà un repàs per la història

L

’ENLLAÇ comunica als seus lectors que a partir del dia 14 de febrer
iniciarà la publicació d’un capítol setmanal (col.leccionable), d’un
recull d’aquells fets fonamentals de la història de Catalunya.
Ha tingut cura d’aquest treball de recerca i selecció el nostre col.
laborador Jaume Ribera i Marimón.
Creiem que és positiu poder fer un repàs lleuger per la història
del nostre poble, de la nostra terra, de la nostra llengua i dels nostres
símbols.

Naus industrials en venda i lloguer
Igualada, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Penedès…
GRUPO HOMS

N A U S

I N D U S T R I A L S

Nau de 636 m2

Nau industrial de 980 m2

de superfície construïda
amb una alçada de 8 metres.
Obra nova,
instal.lacions a peu de nau.
Primera línia.

de superfície en planta baixa
amb una alçada d’11 m,
amb 125 m2 d’altell i
pati comunitari.
Instal.lacions a peu de nau.
Nova construcció.

Ubicació: Igualada
Preu lloguer: 2.500 euros

Ubicació: Igualada
Preu lloguer: 3.200 euros

Av. Països Catalans, 14-16 · IGUALADA (Barcelona) - Tel. 93 803 18 79 · Fax: 93 803 17 62 - www.servanoia.com
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OPINIÓ

DIJOUS, TEMES NOUS

Peius Cotonat

Psicofàrmacs, utilitat i abús

E

l control de la conducta humana, i la correcció de les disfuncions psicològiques
és una meta de la psiquiatria i de la psicofarmàcia. Sigmund Freud fundador del
psicoanàlisi, sens la premissa de que les malalties mentals eren producte de disfuncions cerebrals i que el seu tractament només podia ésser sota estricte psicoanàlisi.
Aquesta teoria va caure quan un psiquiatra australià, John Cade, mercè a l’administració de liti, com a medicament (1949), curà a una colla de pacients amb efectes de psicosi-maniacdepressiva.

El Prozac i la Ritadina
Tal fet motivà l’inici de la investigació en el camp de la Neurofarmacologia que donaria lloc a una
nova generació de medicaments com el conegut Prozac (Fluoxetina), quina acció és la de augmentar
la concentració de serotonina al cervell. La serotonina, junt amb la dopamina i la nor-adrenalina
activen la sinapsi o unió entre les cèl·lules nervioses (neurones) incrementant la sensació de benestar,
amor propi, por i d’altres fets relacionats amb la personalitat i conducta. Una baixa concentració de
serotonina pot conduir a la depressió i, fins i tot, a l’agressivitat i al suïcidi. No sorprèn que la fluoxetina i similars farmacologies eixissin com un fenomen de gran transcendència, perquè afecta a la més
fonamental de les nostres emocions, com és l’autoestima.
Si el Prozac apareix com una mena de píndola de la felicitat, un altre fàrmac, la Ritadina (metilfenida), un estimulant proper a la metanfetamina (droga estimulant additiva que activa certes parts
del sistema nerviós amb efectes majors que l’anfetamina), ha arribat a actuar com un instrument de
Control Social (veure més avall). Avui s’empra pel tractament de “trastorn de dèficit d’atenció amb
hiperactivitat” de nens amb dificultats de comportament a l’escola. És un quadre que abunda degut
a que el nen no ha estat dissenyat per romandre al pupitre escoltant al professor, sinó per jugar i desenvolupar activitats físiques. La ritadina augmenta la capacitat, genera sensació d’eufòria i energia a
curt termini. Són resultats comparables al que s’obtenen amb la coca. La ritadina i la cocaïna també
augmenten el nivell d’atenció, concentració i energia en persones normals.

Els efectes secundaris
Però la ritadina, amb excés, pot causar efectes secundaris semblants als de la cocaïna i metamfetamina, entre ells, insomni i pèrdua de pes. Per això, cal establir un sever control en el tractament
amb ritadina, la qual a dosis menors no crea addicció, encara que si que ho fa a dosis majors, com la
cocaïna. Malgrat això aquesta droga ha estat objecte de seriosos abusos a càrrec d’estudiants de totes
edats.
Malgrat tot l’exposat, no podem considerar tant a la fluoxetina com al metilfenitidat com a drogues nocives per elles mateixes, sinó pel que constitueixen, essent un mal presagi pel que ens espera.
Tal vegada, passats uns anys, perdin acceptació per efectes secundaris inesperats, però aviat apareixeran d’altres psicotrops més sofisticats amb efectes més potents, i encara pitjor, existeix el temor de
l’anomenat “Control Social”

El Control Social
Aquest terme, en principi es pot considerar com una fantasia comparable a la descrita en la famosa obra de Georges Orwell -1984- i el seu “Germà Gran” controlador omnipresent en totes les llars.
Aquí es podria emprar drogues que alteren la mentalitat per tal de produir súbdits submisos. Aquest
temor no sembla fundat a escala estatal en un sistema totalitari. Però si seria possible ésser exercit per
agents socials distints de l’Estat, com dirigents d’empreses, de partits polítics, sistemes escolars, variats
grups de pressió i d’altres elements interessats en beneficiar-se del comportament de la gent. No deixa de preocupar l’existència creixent tal tipus de drogues que podrien ésser emprades per aconseguir
potents dreceres en el camp de la política, on, per aconseguir la preuada majoria absoluta, en quina
situació, la democràcia esdevé en “la dictadura de majoria sobre les minories” i aquesta frase és de
l’escriptor Alexis de Tocqueville en “La democràcia a Amèrica”. Cal tenir en compte que no existeix
cap prohibició legal pel consum d’aquests psicofàrmac.

El cas de l’Èxtasi
Diferent és el cas de l’Èxtasi, quin principi actiu és la metilen-dioxi-metanfetamina, una substància
il·legal de ràpida expansió i que va fer furor a les discoteques. L’Èxtasi produeix un efecte semblant
al Prozac: estimula l’alliberació de serotonina al cervell, alterant l’humor i la personalitat, augmenta
la sensibilitat social, i la vinculació afectiva amb les altres persones. Aquesta droga no està legalment
permesa la seva venda i consum, mentre que el Prozac i la Ritadina es poden dispensar amb recepta
mèdica. Tal diferència rau en que l’èxtasi provoca uns danys que no apareixen en el Prozac i la Ritadina com confusió, depressió, addicció, ansietat, nàusees, visió borrosa, feblesa, esgarrifances i suor.
Doncs bé, els estudis sobre el Prozac i Ritadina estan farcits d’efectes secundaris iguals, encara que la
diferència rau en la dosi. Per tant, cal emprar aquests fàrmacs sota estricte control mèdic. En el tractament de la depressió, en molts casos es poden evitar els psicofàrmacs acudint a un tractament cognitiu-conductual efectuat per un bon psicòleg i obtenir bons resultats.
Com hom pot copsar, de cara a l’avenir, amb els futurs psicofàrmacs, no cal esperar l’arribada de
l’enginyeria genètica per aconseguir una millora de la intel·ligència, la memòria, la sensibilitat i encara, la sexualitat, ensems que es reduirà l’agressivitat i manipular la conducta. Però mai deixaran d’ésser substàncies estranyes introduïdes al nostre organisme, amb els seus perills i efectes secundaris.
PeiusC@hotmail.com
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CALAIX DE SASTRE

Gaspar Vilarrubias

Paraules de la
Mare Teresa de
Calcuta (1)
Quaresma, temps de dejuni corporal i d’aliment espiritual. Uns pensaments de la Mare Teresa poden servir-nos
per airejar i endreçar les estances, una mica tosques, del nostre esperit.
Sobre el desgavell que estem vivint
“Penso que el món està perdent el nord, hi ha tant sofriment
perquè hi ha tan poc amor a les llars i en la vida de família. No tenim
temps per dedicar als nostres infants, no tenim temps per als nostres,
no hi ha temps per gaudir de la família”.
“L’estimació, l’amor, comença a la llar; l’amor viu en les llars i
aquesta és la raó de tant sofriment i tanta manca de felicitat en el
món d’avui… tothom està fortament apressat, ànsia pel desenvolupament de grans projectes, grans riqueses i moltes coses més. I de tal
manera que els infants disposen de poc temps per als seus pares. Els
pares tenen poc temps per a ells i a la llar comença el sofriment de la
pau en el món”.
Sobre la pobresa
“Veig a Déu en cada ésser humà. Mentre rento les ferides dels
leprosos, sento dintre meu que estic guarint el mateix Senyor. ¿No és
una formosa experiència?” (Entrevista 1974).
“La pobresa més terrible és la soledat i el sentiment de no sentirse estimat. Avui la malaltia més gran no és la lepra ni la tuberculosi,
sinó el sentiment de no ser reconegut, oblidat de tothom. En el món
hi ha més fam d’amor i de ser apreciat que no pas de pa”.
“Alguna vegada pensem que la pobresa és tan sols tenir fam, fred
i no tenir un lloc on dormir. La pobresa de no ser reconegut, estimat i
protegit, és la pitjor de les pobreses. Hem de començar a guarir aquesta mena de pobresa començant en les nostres pròpies llars”.
Sobre la guerra
“Mai he estat en una guerra, però he vist fam i mort. Em pregunto a mi mateixa: Què senten els que fan això? No ho entenc. Tots
som fills de Déu. Per què ho fan? No ho entenc”. (Beirut, 1982, Israel
contra palestins).
“Per favor, escolliu el camí de la pau. De la guerra només en queden vencedors i vençuts. Però això mai pot justificar el sofriment, el
dolor i la pèrdua de les vides que causaran les vostres armes”. (Carta a
Bush i a Hussein, 1991. Guerra del Golf).
Sobre l’avortament
“L’avortament és un assassinat en les entranyes… Un nen és un
regal de Déu. Si tu no el vols, dóna-me’l a mi. El pitjor destructor de
la pau és l’avortament, perquè si una mare pot matar al seu propi fill,
què ens queda a nosaltres, matar-te a tu i tu matar-me a mi? No ens
queda res més. És d’una gran pobresa decidir que un infant ha de
morir perquè tu puguis viure com et sembli i desitgis”.
Sobre el treball de la Mare Teresa
“Nosaltres sentim que, el que estem fent, és solament una gota
d’aigua a l’oceà. Però l’oceà no fóra tan ple si hi faltés aquesta gota”.
“L’altre dia vaig somniar que estava a les portes del Cel i sant Pere
va dir-me: Torna a la terra. Aquí no hi ha barris d’indigents”. (D’una
conversa).
“El miracle no és que ens dediquem en aquest treball, sinó que
ens sentim felices en fer-lo”.
Sobre l’amor
“Si tu jutges a l’altra gent, no et queda temps per estimar-los”.
“Procura donar amb amor als pobres el que els rics no aconseguirien amb diners. No, jo no tocaria un leprós per mil lliures esterlines;
no obstant el curaria voluntàriament per l’amor de Déu”.
“No estic completament segura de com serà el Cel, però sí sé que
en morir, quan arribi l’hora en que Déu ens jutgi, Ell no preguntarà:
¿Quantes coses bones has fet durant la teva vida?, més aviat et preguntarà: ¿Quant amor has posat en el que vas fer?”
“No pensis que l’amor per ser autèntic ha de ser extraordinari. El
que ens cal és estimar sense defallir ni cansar-nos”.
“Cada vegada que somrius a algú, és un acte d’amor, un regal a
aquella persona, un bell gest”.
“Les bones obres són la baula, les anelles que formen la cadena
de l’amor”.

INAUGURACIÓ REFORMES
ATENEU IGUALADÍ
DIVENDRES, 8 DE FEBRER A LES 19.30H AL SALÓ CENTRAL
AMB LA PRESÈNCIA DEL CONSELLER DE CULTURA SR. JOAN MANUEL TRESSERRAS.
L’ATENEU CONVIDA A TOTHOM A AQUEST ACTE.
EN ACABAR S’OFERIRÀ UN APERITIU A TOTS ELS ASSISTENTS

C/ Sant Pau, 9 - IGUALADA - www.ateneuigualadi.org - 93 803 07 63
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PARLEM DE SARDANES
Ballades de sardanes
Dissabte, 9 de febrer
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 11 del matí, trobada sardanista infantil. Cobla, Contemporània.
Diumenge, 10 de febrer
Barcelona, al Palau de la Música Catalana, a les 12 del migdia,
centenari del Palau de la Música Catalana; festa popular. Jornada
de portes obertes. Cobla, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Barcelona, al Pla de la Catedral, a les 12 del migdia. Cobla,
Popular.
Barcelona, al Parc de la Guineueta, a les 12 del migdia. Cobla,
Lluïsos de Taradell.
Cornellà de Llobregat, a la Pl. de Catalunya, a les 12 del migdia.
Cobla, la Principal del Llobregat.
Cubelles, a la Pl. de la Vila, a ¾ de 12 del migdia. Cobla, Ressò
de la Passió d’Esparreguera.
Cunit, a la Pl. de Catalunya, a 2/4 de 12 del migdia. Cobla, Ciutat
de Cornellà.
Esplugues de Llobregat, al Parc del Pou d’en Fèlix, a les 12 del
migdia. Cobla, Vila d’Olesa.
Sabadell, a la Pl. del Doctor Robert, a les 12 del migdia. Cobla,
Jovenívola de Sabadell.
Sant Cugat del Vallès, a la Pl. d’Octavià, a les 12 del migdia.
Cobla, Marinada.
Sant Esteve Sesrovires, al Casal de la Gent Gran, a les 6 de la
tarda. Cobla, Reus Jove.
Santa Susanna, al Pavelló, a 2/4 de 7 de la tarda. Cobla, Cervianenca.
Terrassa, al Parc de Vallparadís, a les 12 del migdia. Cobla, la
Principal de Terrassa.
Viladecans, a la Rbla. Modolell, a les 12 del migdia. Cobla, Baix
Llobregat.
Vilafranca del Penedès, a la Rbla. de Sant Francesc, a les 12 del
migdia. Cobla, Reus Jove.

Salvador Llorach i Aribau
Exregidor de l’Ajuntament d’Igualada
(març 1981 - maig 1983)
L’Alcalde d’Igualada i la Corporació Municipal
expressen el seu dol

En record de

Salvador Llorach i Aribau
La UBIC dóna el seu més sentit condol a la família i amics i
expressa el seu agraïment per les tasques desenvolupades
pel Salvador Llorach, com a membre fundador de la UBIC
en la seva etapa inicial.

Aplecs
Diumenge, 10 de febrer
Navarcles, al Pavelló Municipal, a 2/4 de 5 de la tarda, 28è Aplec
de la Sardana, amb concurs de colles improvisades. Cobles, Jovenívola de Sabadell, Marinada i Lluïsos de Taradell.

Efemèrides sardanistes
S’escauen enguany assenyalats aniversaris
de nombrosos compositors.
L’any 2008, a més de la rellevància que ha de revestir la commemoració del centenari del naixement del mestre Puigferrer,
també s’escau un segle del naixement d’altres dos coneguts músics
gironins: Fèlix Graells, nascut a Arbúcies, i Josep Maria Boix, fill de
Torroella de Montgrí.
Dels compositors de cobla contemporanis, enguany celebraran
el seu 85è aniversari els mestres Lluís Albert i Martirià Font. Per la
seva part, tres reconeguts instrumentistes i compositors com Emili
Juanals, Amadeu Quadrado i Antonio Giner arribaran a l’edat de
80, 75 i 70 anys, respectivament. El mestre Joan Lluís Moraleda festejarà el seu 65è aniversari i Xavier Boliart farà 60 anys.
També aquest 2008 farà de bon recordar destacats personatges
de la història musical de la cobla. Aquest és el cas de Joan Carreras
i Dags, que va néixer ara fa 180 anys; o de Pere Rigau “Barretó”, en
escaure’s els 140 anys del seu naixement; i també de Francesc Pujol,
nascut el 1878, fa 130 anys. Igualment enguany s’escau el 125è aniversari del naixement de Josep Saderra i de Josep Marimon; el 120è
aniversari de Rafael Cabrisas i de Mossèn Àngel Obiols i els 110 anys
del naixement dels populars Jaume Bonaterra i Artur Rimbau.
D’altra banda, ressenyarem també el 25è aniversari de la mort
d’Antoni Carcellé, autor de la coneguda sardana “És la Moreneta”.
També ara fa 20 anys que va coincidir la mort dels mestres Josep
Carbó, Rafael Ferrer, Emili Saló, Rossend Palmada i Josep Maria
Ruera.
Agrupació Sardanista d’Igualada
joaquimbacarditcabestany@igualada.cat

†
JOSEP M. PRAT MERCADER
Ens ha deixat el dia 1 de febrer als 52 anys
La seva esposa Dolors, filles Gisela i Sira, pare Àngel, germans
Martí i Santiaga, nebots i demés familiars us assabenten de tan
trista pèrdua.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Igualada, febrer de 2008

Si nosaltres calléssim,
cridarien les pedres!!!.
Les dones no oblidem a:

PARTICULAR VEN CASA A PRATS DE REI
Totalment reformada del 2005
205 m2 – 2 habitacions dobles – cuarto de bany
i lavabo complet, porxo, terrassa i calefacció
amb gasoil
33.000.000 Ptes. /
Telèfons 657 174 630 / 619 888 676

Dona romanesa de 20 anys, Alcalá de Henares
No en sabem nom, de mitjana edat, Múrcia
C.F.M., de 61 anys, Cangas (Vigo)
A.N.G., de 44 anys, Guadalajara
Ja hi tornem, i en portem 13.
No li van fer mal (els cops) a la cara,
sinó al costat de l’ànima,
en aquell racó que no es pot ensenyar a ningú.
Dulce Chacón
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Ha mort el Salvador Llorach
Un adéu emocionat

E

ns va agafar la mà molt fort, va
somriure obertament, content,
però no va poder dir cap paraula…
Tots dos emocionats en el silenci.
Ell estava sense forces tot i que
intentava articular alguna paraula.
Però somreia, feble i fràgil, ell que
havia estat un home i un esportista
tan fort i tan admirable.
Pressentíem que aquella encaixada era una mena d’adéu per la
manera que ens la donava i pel
somriure i per la mirada.
Un sol de gener entrava per la
finestra i omplia tènuement l’habitació i l’hora no semblava d’hivern.
El Salvador Llorach feia les últimes
pedalades, el darrer tram de camí,
abans d’anar-se’n.
El miràvem i els ulls se’ns entelaven. Vèiem els anys, tots el anys
d’aquella amistat que des de l’adolescència s’havia apropat a la seva
persona i que havia rebut, com un
alumne rep d’un bon mestre, tantes lliçons, tantes vivències, tants
exemples que serien guardats per
sempre, en el cor i en la memòria .
Però, no només lliçons d’esport,
de saber anar en bicicleta i fruir-ne,
d’iniciar la competició i de prepararse amb aquella il.lusió que només es
té en els anys joves quan el món es
fa petit, que és la millor manera de
ser jove, i creus que podràs obtenir
els somnis perquè tots els somnis
són encara possibles... No només
vivències per la muntanya, tants
matins d’hivern, que es transformaven en una deliciosa experiència
per conèìxer i estimar el bocí de
terra que trepitjàvem i també el
paisatge que ell ens feia descobrir
i que vèiem amb ulls diferents perquè cada racó té la seva història...
No només exemples per una forma
de fer, de pensar, d’actuar, de treballar, de conviure i estimar una ciutat
i la seva gent. Era alguna cosa més
perquè tot anava impregnat d’una
qualitat humana senzilla i profunda
alhora.

Tot això pensàvem fugaçment
mentre el vèiem al llit, pàl.lid, i
volíem creure que també aquesta
vegada se’n sortiria, com tantes
vegades ho havia fet al llarg de la
vida.
Quan tenia forces per emprendre aventures i quan, en aquests
darrers temps, lluitava també per
fer front a la tardor llarga i duríssima d’una salut trencada però que
no el vencia fàcilment perquè era
home de fortalesa i al qui el combat no espantava.
Finalment, el seu cos no ha
pogut més i avui ens diuen, a la
Rambla, com a notícia que s’estén
per la ciutat amb rapidesa, que ha
mort. El Salvador Llorach ha mort.
Molts perdem un amic i la ciutat
perd un ciutadà que va ser un punt
de referència d’una època.

Esportista
El Salvador Llorach va ser un
esportista exemplar que va marcar
tota una època en aquella Igualada dels anys 50… Ciclista de competició tant en carretera com en
el velòdrom, es va convertir en un
referent ciutadà quan va començar
a fer llargs viatges en bicicleta per
Europa. El primer des d’Igualada
a Roma, l’any 1950, en companyia
de Josep Viladot. Després, ja sol, els
anys 1955 i 1959, per Europa. Llargs
viatges en bicicleta que la ràdio va
fer populars amb aquelles cartes
que es llegien al migdia a través
de les ones de Ràdio Igualada. Era
una hora esperada, després de les
notícies locals. Aquelles cartes de
“el ciclista aventurer” (el ciclista
aventurero, per ser més exactes i
per situar la realitat que es vivia a
tot arreu del nostre país, on la parla
de casa era bandejada en els lloc
públics) s’esperaven i s’escoltaven
perquè eren, de fet, una escletxa
per on la ciutat rebia notícies i mirades d’un món que llavors semblava
lluny i alhora extraordinari. Aque-

Ens ha deixat el bon amic
Manuel Vizcarra i Martí

E

l passat dilluns, dia 3 de febrer,
vàrem acomiadar al cementiri
antic d’Igualada les despulles de
l’amic Manuel Vizcarra, mort sobtadament en el seu pis de la Rambla Sant Ferran.
Era en Manuel un igualadí
aimant de la nostra història i de les
nostres tradicions que va conservar sempre el seu afany d’aprendre, de formar-se, d’adquirir nous
coneixements. Ell participava sem-

pre en les celebracions tradicionals
igualadines. Des de feia anys era
un assidu alumne de les classes
d’AUGA.
Que reposi en la pau dels justos, en companyia dels seus enyorats pares, l’ànima generosa del
Manuel.
Magí Puig

lles cartes eren una mirada humana
i ens acostaven a aquella mena de
paradís que semblava Europa per a
tantíssima gent que, aquí, maldava
per tirar endavant en el petit món
tancat, més aviat gris i enfosquit
de l’època, plena de restriccions de
tota mena.
La seva arribada del seu últim
gran viatge, al 1959, després de
més de 90 dies de voltar per Europa arribant fins a terres escandinaves, en bicicleta, --amb la seva
Gaviota, com li deia-- i sempre amb
la guitarra al darrera, que li obria
tantes portes, va ser una festa ciutadana a les Rambles. Igualada
el va rebre amb els honors d’una
gentada que el va aclamar i aplaudir amb entusiasme.
D’aquestes aventures --perquè
van ser autèntiques aventures-- en
va deixar testimoni escrit en el seu
llibre “Els meus viatges per Europa amb bicicleta” que, ara, a més
d’unes memòries personals esdevé
també un document històric de la
vida esportiva de la ciutat.
La seva cooperació en la construcció del velòdrom del Xipreret
--avui desaparegut--, promoguda
per la Unió Ciclista Igualadina, i els
senyors Veremund Bertrán, Josep
Mussons i Joan Pont, va ser valuosa, com després de la seva època
de corredor de pista i carretera, ho
seria també en tasques del club. Va
col.laborar al bisetmanari “Igualada” i la seva va ser una opinió
autoritzada en les curses dels mítics
torneigs intervelòdroms .
Més endavant es va posar al
davant de la Unió Excursionista de
Catalunya a Igualada, la UEC de
tanta activitat i projecció ciudadana i hi va esmerçar anys i esforços fins a deixar una petjada que
perdura encara… Campaments
d’estiu, Mas del Tronc i moltíssima
complicitat cultural i de país, d’una
cultura i d’un país que va ensenyar
a estimar i respectar a molta gent.

Músic
Una vessant de la seva vida
polifacètica va ser la música. Tocava la guitarra quan la música no
era l’esplendorosa realitat de la
joventut d’ara. Es va fer popular
amb el Trio Los Pajarracos i va
ser vocalista del conjunt Londres.
Era una persona oberta i generosa per col.laborar en tot allò que
se li demanava. Alguns vespres, a
la botiga de llegum del passatge
Forn, l’havíem escoltat, acabada la
feina, improvisant serenates per
als amics que ens hi aplegàvem.
La música, la guitarra, ens
ho havia dit sovint, li havia obert
moltes portes en els seus viatges
en bicicleta i més d’una vegada
fins i tot li havia donat plat i taula. Va fer amistats perdurables per
aquests móns de Déu que ell volia
descobrir a cops de pedal, en una
aventura que era i ens semblava a
molts extraordinària.

Compromís amb la ciutat
No va defugir el compromís
polític, sense ser polític ni voler serne. Eren el primers temps d’una
estrenada democràcia on la política encara il.lusionava a moltíssima
gent que creia en l’honestedat de
la tasca de servir a la ciutat i als
ciutadans. Exercia de ciutadà i va
ser regidor per Unió Democràtica de Catalunya a l’Ajuntament
d’Igualada durant uns anys.
Des de la botiga de llegums
del passatge del Forn --a vegades
deia que per anar en bicicleta, per
fer excursions a peu, per escalar
muntanyes, el millor era el suc de
mongetes i reia… quan hi afegia:
i en això jo tinc avantatge sobre
vosaltres…--, seguia el batec de
la ciutat i n’era alhora també partícep. Va ser impulsor, amb d’altres botiguers, de la Unió de Botiguers d’Igualada. Li preocupava el
comerç i el paper de la ciutat en la

comarca. Era un treballador infatigable. Sortíem molts diumenges
en bicicleta a punt d’alba i ell ja
havia passat per la botiga a posar
en remull els llegums i a l’arribar,
després de fer molts quilòmetres,
enlloc d’anar cap a casa, s’encaminava primer a la botiga per continuar-ne el procés fins a l’hora que
fes falta.
Va ser també impulsor i col.
laborador en moltes iniciatives ciutadanes. A l’ermita de la Tossa de
Montbui hi va dedicar molts matins
de diumenge desenrunant pedres
mentre, sense potser saber-ho, ens
ensenyava a estimar aquell entorn
i aquelles pedres mil.lenàries.
Lligat profundament al que
considerava el seu barri, les festes
del Pilar de la Font Vella van tenir
sempre la seva ajuda i molt sovint
les seves cantades. Poc després de
saber-se la seva mort, el dilluns al
matí, com un darrer homenatge
del barri, les campanes de l’església
del Roser tocaven tristes i evocadores com repetint a cada toc, veïns,
s’ha mort el Salvador Llorach...
Perquè en Salvador Llorach i
Aribau va ser una persona generosa en l’esforç, en l’amistat i
en ajudar en tot allò que podia
donar-hi un cop de mà. Era alegre i
bonhomiós, engrescador. Estimava
aquesta terra i era estimat per la
gent com s’ha vist en l’hora del seu
adéu, a l’església gran de Santa
Maria, plena de ciutadans i plena
també de records que planaven
segurament en cada persona que
volia, potser amb la presència, potser en silenci, dir-li adéu. Adéu i
gràcies, Salvador...
La ciutat perd un ciutadà extraordinari. D’aquells que ha deixat
profunda petjada en molts àmbits.
I nosaltres, perdem un amic admirat i entranyable. Un amic de l’ànima…
Carles Ma. Balsells

Baptismes
Guerau Guàrdia Picola, fill de Marc i Verònica; Isaac Llenas i Nogués, fill de Ramon i Elisabet; Isabel Enrich
Lucas, filla de Carles i Marta; Marcos Domínguez Rodríguez, fill de Pau i Araceli; Karen Capera Arboleda, fill
de Fernando i Jackeline; Adriana Vidal Lavado, filla d’Eduard i Verònica.

Defuncions
Elvira Talló Busquets, vídua Cabestany, de 91 anys; Flora Carbonell Serrat, de 102 anys; Amàlia Adzet
Morera, de 88 anys; Ramon Marimon Castellà, de 91 anys; Josep Poch Rius, de 83 anys; Adrià Castells Palà,
de 75 anys; Maria Garcia Sánchez, de 91 anys; Rosa Boleda, de 96 anys; Marina Cortés Jubert, de 90 anys;
Jesús Canto Olea, de 50 anys; Francesc Maginet Bertran, de 78 anys; Úrsula Planell Solé, de 83 anys; Engràcia
Badia Murgades, de 88 anys; Miquel Lasala Rius, de 62 anys; Àngela Llacuna Brufau, de 85 anys; Enric Barrufet Jorba, de 66 anys; Mariano Salom Bel, de 81 anys; Josep Balaguer Forter, de 83 anys; Feliciano Martínez
López, de 80 anys; Josefa Torras Botinas, de 96 anys; Miquel Avellana Nuncà, de 81 anys; Francisco Escriche
Conejero, de 89 anys; Margarida Rovira Cantarell, de 87 anys.
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Joan Mimó presenta
“Motos i moteros” a la
sala Ramon Godó

D

issabte vinent, a les 8 del vespre, a la sala d’exposicions
Ramon Godó de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada s’inaugura la
mostra que, sota el títol “Motos i
moteros”, presenta Joan Mimó i
Bayó.
L’exposició, que es podrà visitar
fins al dia 24 d’aquest mes, pretén
explicar amb imatges una trobada

de “Moteros”. Per a molts neòfits
del tema com l’autor, és sorprenent i un plaer contemplar aquestes màquines tan netes i brillants i
els cromats que semblen miralls.
La imaginació i creació dels
seus propietaris guarnint-les i
decorant-les les situen en vertaderes obres d’art.

TAULELL D’EXPOSICIONS
* A Can Papasseit de Vilanova, exposició de nines regionals de Ma.
Carmen Vargas. Fins al 29 de febrer
* Al Mirador del Museu Molí Paperer de Capellades, “Sinestèsia”:
fotografies de Roger Velázquez. Fins al 29 de febrer.
* A la sala d’exposicions Gaspar Camps, mostra de gravat i estampació de Núria Rion: “Vestigis”. Fins al 22 de febrer.
* Al vestíbul de la Biblioteca Central d’Igualada, Modernisme de
paper. Fins al 28 de febrer.
* A la Biblioteca Central d’Igualada, Municipis que fan Europa. Fins
al 14 de febrer.
* Al Centre Cívic de Fàtima, mostra dels treballs de l’alumnat de
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. Fins al 28 de febrer.
* A Les Voltes Casa Bas de Capellades, “Alexandre de Riquer, la
petja de les arrels segarrenques”. Fins al 24 de febrer.
* A la Sala Municipal d’Exposicions d’Igualada, fotografies de Joan
Domingo Bisbal “Johndobis”. Fins al 17 de febrer.
* A 3/4 d’1 del migdia, a la Sala Municipal d’Exposicions de La Pobla, inauguració de la mostra col.lectiva de pintors locals. Fins al
17 de febrer.
* A la sala d’exposicions Ramon Godó de l’Agrupació Fotogràfica
d’Igualada, “Motos i moteros” de Joan Mimó i Bayó. Del 9 al 24
de febrer. (S’inaugura dissabte, a les 8 del vespre).
* A la Sala d’exposicions caixaManresa (Plana de l’Om 5-Manresa),
“Elements” de Josep Bou; muntatge fotogràfic i audiovisual. S’inaugura avui dijous a les 8 del vespre.
* A la saleta de l’Ateneu Igualadí, Jordi Sanahuja presenta “El Món
dels Problemes”. Fins al 29 de febrer.
* Al vestíbul de l’Ateneu Igualadí, “Espais del Temps”: pintura,
fotografia, gravat i pintura escultòrica de Maricel Miñano. Fins
al 21 de febrer.
* A la sala municipal d’exposicions de la Pobla de Calramunt, col.
lectiva d’artistes poblatans. Fins al 17 de febrer.

Exposició col.lectiva d’artistes
poblatans

C

oincidint amb la Fira de la Candelera de la Pobla de Claramunt,
dissabte passat es va inaugurar, a la
sala municipal d’exposicions, una
mostra col.lectiva de pintors poblatans que en aquesta ocasió compta amb la participació de Pepita
Vilamajó, Pepita Soteras, Pilar Gil,
Francesc Surroca i Josep Mensa.
Aquests cinc artistes, amb estils
molt diferents i que els caracteritzen, tenen una finalitat comuna:
gaudir de plasmar les seves idees,
la seva manera de veure i sentir el
món, en un tela i compartir-ho.
Són artistes amb una base
autodidacta, que han dedicat
hores i hores a perfeccionar la tècnica i a aprendre a combinar els
colors i la millor forma de transmetre la seva visió. Aquesta exposició

Estètica
Teràpies marines i thalasso cosmètics

Tractament i cura
de rejoveniment facial
Un còctel de joventut
que basa el seu èxit en
uns concentrats marins
capaços de corregir les
línies d’expressió, les
arrugues, la deshidratació, la falta de lluminositat i la flacciditat,
fent renéixer la millor
bellesa de la pell.

La thalassoteràpia no inventa el que la
natura ja sap fer tan bé, tan sols l’adapta.
C. Tulipes, 19 - 08700 IGUALADA
E-mail: carinaclosa@telefonica.net

Per a més informació:

93 803 38 21

és una mostra del potencial artístic
que hi ha entre els poblatans i que
des de la regidoria de Cultura es
vol donar a conèixer i promoure.
Aquesta col.lectiva és una bona
oportunitat en aquest sentit.

La mostra es pot visitar fins al
dia 17 d’aquest mes, els feiners de
2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda i els
festius de 12 a 2 del migdia i de
2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.

Concurs de fotografia
“Com ens veiem les dones?”

C

fotografia hi ha de constar el títol
i un pseudònim de l’autora. En un
sobre a part, tancat, l’autora ha de
tornar a posar el pseudònim, tot
afegint les seves dades personals:
nom i cognoms, adreça, e-mail i
un telèfon de contacte.
Les obres s’han de trametre al
Centre Cívic Cultural La Vinícola a
l’atenció del 6è Concurs de fotografia “Com ens veiem les dones”
(Crta. de Valls 57 – 08710 Santa
Margarida de Montbui). Hi ha
temps fins el dia 6 de març.
El dissabte dia 15 es farà el lliurament de premis als guanyadors,
i alhora, inauguració de l’exposició
de les obres concursants.
Més informació 93 804 54 82.

onvocat per Dones amb
Empenta i amb motiu del
Dia de la Dona, es convida tothom a participar al 6è Concurs
de fotografia “Com ens veiem les
dones”; el tema d’aquesta edició
serà “Nosaltres i nosaltres. Autoretrat”, una ocasió afirmen des de
l’organització “per retratar-nos a
nosaltres mateixes, real o metafòricament parlant, tal com volem
que ens vegin els altres (o com ens
veiem a nosaltres mateixes)”.
El concurs es regeix per les
següents bases: Es podran presentar un màxim de tres fotografies
(s’aconsella format 20x30 sobre
suport de cartolina, sense marges),
i de tècnica lliure. Al dors de cada

Tornen les exposicions al vestíbul i a la
saleta de l’Ateneu Igualadí

L
CARINA CLOSA
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’Ateneu Igualadí inicia altre cop
i d’una forma permanent les
exposicions d’art a la sala d’exposicions, ubicada al vestíbul de
l’entitat, i a la saleta, nou espai de
dimensions més petites, on també
d’una manera periòdica es podrà
veure obra de diferents artistes.

“El Món dels Problemes”
de Jordi Sanahuja, a la
saleta
De l’1 al 29 de febrer, Jordi
Sanahuja presenta a la saleta
un recull de les obres més significatives d’aquests darrers anys.
Sota el titol “El Món dels Problemes”, l’artista ha volgut donar el
seu personal punt de vista de la
societat que ens envolta: els problemes i les diverses maneres que
tenim d’afrontar-los, les lluites de
la societat...

Maricel Miñano, al
vestíbul
De l’1 al 21 de febrer, el vestíbul de l’Ateneu acull una mostra
de les obres que presenta Maricel Miñano i que formen part del
projecte “Espais del Temps”, on hi
trobem pintura, fotografia, gravat
i pintura escultòrica.
D’aquesta exposició, la mateixa artista explica que “voler arri-

bar a viure plenament, gaudint
d’allò que veig, d’allò que admiro
i d’allò que encara ara en aquesta
societat és a l’abast de tots, però
de pocs. Tot i ser gratuït, en una
societat de consum, no és admirat
de la mateixa manera per a totes
les persones. Els arbres, la font de
vida, d’aire, de tranquil·litat, de
bellesa, d’aliment, d’energia, de
matèria... són per a alguns part de
tot allò que considerem ‘res’.
Vull emmarcar l’absolut, en
una imatge que fixa la vivència de
l’inacabable però que s’expressa
per mitjà de la limitació. Tot allò
físicament tàctil, és limitat. El que
és espiritual pel material i l’infinit
per allò finit.
Em dirigeixo a tothom, amb
l’esperança de despertar una
impressió que davant de tot sigui
sentida, de desencadenar una
commoció emocional, i que sigui
acceptada. Transmetre una experiència espiritual. Voler crear, no
s’entén igual per a tots. No vull
convertir el meu art en una activitat excèntrica, que busqui només
una justificació d’una egocèntrica
activitat.
Contraposar l’accelerat ritme
frenètic que portem a la ciutat, a
la feina i dedicar temps a la nostra
vida. Omplint-la de tot allò que
no té preu. Disposem d’una font

que mai deixa de rajar, una natura que ens fa partícips de la seva
existència. Però que no deixem de
destruir.
Penso que la vinculació entre
l’obra i l’artista pot variar, però
les arrels, els lligams, la pàtria i la
terra.. de forma directa o indirecta
sempre hi són. Hi ha una necessitat de pertànyer a una tradició i
una cultura concreta, a un determinat cercle de persones i fins i tot
d’idees.
Expressant una unitat de
temps, espai i acció. Crear paisatges no tant per veure, sinó per
estar-hi. D’aquí a desenvolupar
un espai evolvent, sentint fins a
quin punt l’espai real de la pintura
inclou a l’espectador. L’espectador passa de voyeur a voyant, a
mesura que aquest és arrossegat
per mitjà de la matèria de la seva
pròpia visió.
Paisatges d’inapreciable bellesa, espais que conviden a la quietud de l’ànima, a la contemplació, quietud dels moviments submergint-se en l’origen de la seva
creació. Creant un espai aïllat del
món, dins del món, per mostrar-lo
i estar-hi, sense que el temps s’hi
faci present.”

Infantil femení: CF Igualada 7 - FE At. Vilafranca 0

Domini local, domini total
● FUTBOL ●
Les noies de l’Igualada continuen una setmana més imbatudes,
i a més guanyant per golejada.
Dissabte visitava Les Comes
l’equip de la FE AT. Vilafranca,
un equip de primer any amb una
plantilla molt jove, nenes de deu
anys, que no van ser rival per les
igualadines on la majoria de noies
en tenen dotze i es va notar molta
diferència.
El partit doncs, va ser un pur
tràmit pel conjunt igualadí que ja
guanyava des del primer minut. La
porteria igualadina defensada per
la Sinta, la portera titular, no va
córrer cap perill ja que en comptades ocasions el joc va passar de
mig camp, i la defensa igualadina
va fer bé la seva feina.
Dels set gols marcats ens quedem amb el primer, un llançament

Janet Mendoza, jugadora de primer
any, ocupa la posició de mig camp

nada per la jugadora Yaiza que
habitualment ocupa la posició de
defensa. Els altres gols, mèrit de
tot l’equip, van venir per les jugades compartides que s’anaven desplegant, sense protagonismes, sent
rematats al fons de la xarxa per la
Carla, la Mariona en dues ocasions
i la Marina S. els tres restants (un
de penal, el primer que xiulen a
favor de l’Igualada en tot el que
va de lliga).
Dissabte les noies de David Ariza es desplacen a Reus.
Van jugar pel CF Igualada: Clara Casares, Alícia Castillo, Estela
Compte, Sinta Márquez, Mariona Marsal, Mireia Marsal, Janet
Mendoza, Yaiza Moratilla, Carla
Navarro, Montse Pelfort, Marina
Salanova i Marta Segura.

de falta perfectament dirigit i col.
locat, una calculada vaselina sig-

Lliga femenina Juvenil-Cadet: ENFAF 0 – CF Igualada 4

Les noies de l’Igualada es proclamen
campiones d’hivern
● FUTBOL ●
Amb una primera volta espectacular, les noies de l’Igualada
femení han aconseguit arribar a
l’equador de la lliga en la primera
posició, sense haver perdut cap
partit i només havent cedit un
empat amb el Barça.
El darrer partit de la primera
volta es va jugar dissabte al migdia
a Andorra, on l’Igualada es va trobar un camp molt petit i un equip
amb molta força però poques idees.
Ja en el segon minut de joc
l’Igualada va disposar de la primera oportunitat per obrir el marcador. Era el primer avís. Les grogues, però, van començar a pressionar amb marcatges sobre cada
jugadora i impedien el joc fluid
i més tècnic que normalment fa
l’Igualada.
Una falta al minut 7 al lateral
esquerre del camp, la va recollir la
Carola al mig del camp, li va passar
endavant a l’Ariadna que va encarar la porteria i d’un fort xut va fer
pujar el primer gol al marcador.
El segon vindria quan s’arribava al primer quart d’hora del
partit. Una altra vegada comença
la jugada des de la defensa, l’Henar la puja pel mig del camp i,
veient l’Ariadna amb possibilitats
de desmarcar-se li fa un passi llarg
a l’espai que aquesta va rematar
pel mig de la porteria.

El CF Igualada s’ha de
conformar amb l’empat
contra el Blanes (1-1)

● FUTBOL ●
Diumenge a la tarda, el Club
de Futbol Igualada es va haver de
conformar amb un empat a les
Comes davant del Blanes, en un
matx on els anoiencs es van merèixer la victòria, però els va mancar
encert.
El Blanes es va avançar als sis
minuts i els igualadins van reaccio-

nar a l’inici de la segona part amb
un gol de Baraldés. Després Pedro
va disposar d’un penal a manca
de set minuts que no va saber
transformar i que hagués suposat
el 2 a 1. Tot i l’empat, els blaus
es mantenen en el tretzè lloc de
la classificació amb quatre punts
d’avantatge respecte als llocs de
descens.

Bon joc del CFS Vilanova
● FUTBOL SALA ●
El Club Futbol Sala Vilanova
es va haver de tornar a conformar
amb l’empat davant del Martorell
i ha deixat de sumar dos punts,

La Gisela defensant la posició davant la defensa andorrana

El joc continuava igual, amb
l’Igualada cada vegada més ferm a
les seves posicions, creant les jugades des del darrere i l’Enfaf lluitant i enviant pilotes fora. Quan
ja s’acabava la primera part, una
altra jugada d’equip; l’Elena recupera en defensa, li passa a l’Henar i, igual que al segon gol, li fa
una passada llarga a l’Ariadna que
xuta de vaselina a porteria; la portera va tocar la pilota i la mateixa
Ariadna amb el cap acaba de ficar
la pilota a la porteria. Amb el 0-3
favorable a l’Igualada, les noies
se’n van anar als vestidors.
La segona part va ser una calca
de la primera, amb joc creatiu de
l’Igualada i intents de les andorranes per millorar el resultat.

El gol més bonic del migdia
va arribar quan feia deu minuts
que es jugava. L’Ariadna va xutar
una falta a la frontal esquerra de
l’àrea i d’un xut directe al segon
pal aconseguia el 0-4 definitiu.
A partir d’aquest moment,
l’Igualada es va dedicar a jugar
la pilota i conservar forces per les
properes jornades.
Van jugar: Noelia Garcia (portera), Elena Alert, Marina Duocastella, Carlota Gassó, Alba Rosich,
Maria Sayavera, (defensa), Carola
Monrabà, Henar Muntané, Ariana Pozuelo, Èlia Sallés (centre del
camp), Clara González, Mar Jorba,
Ariadna Ramos, Gisela Ramos,
Aida Tudó (davantera). Entrenadors: Santi Ramos i Paco Ramos.

Bon partit, malgrat la manca de gols
● FUTBOL ●
El Club Futbol Vilanova va
empatar a zero a casa de l’Òdena.
L’afecció d’ambdós equips va
poder gaudir d’un bon partit malgrat l’absència de gols. També destacava la correcta actuació arbitral
durant el derbi anoienc.
Els locals van començar amb
força un bon partit i van demostrar-ho aconseguint ja al minut
15 de la primera part un penal a
favor que va llençar José Maria,
sense tenir sort, ja que Cristian, el
porter del Vilanova, amb un gran
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encert va aconseguir aturar el xut.
L’aturada va servir als vilanovins
per a despertar i van respondre
amb una jugada a la porteria contrària que acabaria també amb
un penal a favor, aquesta vegada,
dels visitants. El desenllaç, però,
va ser el mateix: Lele va enviar la
pilota al pal i no va poder estrenar
el marcador.
El Vilanova ocupa aquesta setmana la sisena posició a la taula,
a només un punt del Sant Pere i a
dos punts del Cubelles. La propera jornada rebrà a casa al Pla del

Penedès que és penúltim a la taula
de classificació.

VILARRUBIAS-MARTÍ
GABINET JURÍDIC
Elisenda Vilarrubias Lampreave
Amparo Martí Gimeno
ADVOCADES

SEPARACIONS I DIVORCIS
C/ Clavells, 10 bxs. IGUALADA
Tel. 93 803 11 10 - Fax 93 805 04 02
vilarrubiasmarti@icab.es

aquesta vegada a casa. L’equip va
notar les baixes d’Edu Pozuelo i de
Xavi Navarro i se li va escapar el
partit a trenta segons del final.

La Diputació de Barcelona
i els 15 Consells Esportius
signen el conveni marc de
col.laboració
El diputat d’Esports, Josep
Monràs, i els presidents dels 15
Consells Esportius de la província,
entre els quals l’Anoia, van signar
el passat 30 de gener, el conveni
marc de col.laboració per al període 2008-2011.
L’objecte del Conveni és establir les condicions generals que
regularan el conjunt d’accions de
cooperació amb els Consells Esportius de la província de Barcelona
per a la realització d’activitats
físico-esportives adreçades a la
població en general que siguin
de suport i col.laboració amb els
municipis.
El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als Consells
Esportius, que ha incrementat la
dotació respecte del període anterior, està adreçat bàsicament a
assessorar, orientar, dinamitzar i
impulsar, conjuntament amb els
municipis del seu àmbit territorial,

l’organització d’activitats esportives i de lleure obertes a tothom.
Durant l’acte de signatura, el
diputat d’Esports, Josep Monràs,
va destacar el paper important
dels Consells Esportius en l’organització de la Festa de l’Esport
que, enguany, se celebrarà els dies
7 i 8 de juny.
Els Consells Esportius també
s’encarreguen d’implementar cursos de formació adreçats a monitors i tècnics d’esports, vetllar per
la difusió dels valors de l’esport i
difondre una adequada formació i
sensibilització als col.lectius de tècnics i personal relacionat amb l’esport escolar, entre d’altres accions.
Posteriorment, la Diputació
de Barcelona signarà un conveni
específic amb cada Consell Esportiu que desenvoluparà amb concreció el conveni marc.
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OK Lliga: Igualada HC 2 - Liceo 2

Primera Catalana: Ercors Vila-seca CH 3 - HC Montbui 2

Empat injust

Nova derrota dels montbuiencs

● HOQUEI PATINS ●
Els equips
Igualada HC: Bargalló,
Montferri, Jordi Bargalló, Fernandez, Caceres. També jugaren
Marin, Navarro, Baliu
Liceo: Llaverola, Lamas, Grassas, Alves, Garcia. També jugaren
Pallero, Gende i Alvarez
Àrbitres: Gomez i Mayor.
Gols: 1-0 Fernandez (8), 1-1
Pallero (18), 1-2 Pallero (26), 2-2
Marin (38)

El partit
Empat injust el que va aconseguir el Igualada davant el Liceo, en
el partit corresponent a la 21 jornada del campionat de lliga. Injust
ja que el conjunt entrenat per
Joan Carles, va arriscar més al llarg
del partit, per contra el conjunt
gallec, només va posar resistència quan anava perdent. Després
de l’empat els gallecs només es
van dedicar a congelar i aguantar
la bola. L’Igualada des del primer
minut del partit va sortir a la pista
a jugar a per totes per aconseguir
els tres punts. Per altra banda el
Liceo, en alguns moments del partit, va jugar molt dur i molt fort
dins l’àrea. La primera part acabaria amb empat a 1 gol. La segona
la tònica fou un càlcul igualat que
la primera, domini local, i el Liceo
es tanca en quadre, i controlant
el partit, buscant només alguna
ocasió clara per tirar a porteria. Al
final, empat a dos i un punt mes
per l’Igualada.

Igualada capital de la
Copa del Rei

● HOQUEI PATINS ●
Dilluns d’aquesta setmana
va tenir lloc a la sala de plens de
l’ajuntament d’Igualada, el sorteig dels aparellaments dels partits
corresponents a la fase final de
la Copa del Rei, que en la pressent edició es diputarà a Igualada,
els dies 28 i 29 de febrer, 1 i 2 de
març.
Els 8 equips classificats per disputar aquesta edició són: Barça,
Reus, Vic i Noia, com a caps de
sèrie, juntament amb el Blanes,
Tenerife, Liceo i Igualada.
Del sorteig per als quarts de
final en van sortir els següents
aparellaments: Dijous 28 de febrer:
Reus – Tenerife i CP Vic - Igualada HC. Divendres 29 de febrer: FC
Barcelona - CH Liceo i Noia - Blanes.
Els horaris dels partits encara
estan per decidir ja que tot depenent de la programació de Teledeporte.

El campionat s’emetrà en
directe en el programa
televisiu Teledeporte
Les semifinals seran el dissabte
1 de març, la primera a les 18,00
hores i la segona serà a les 20,00
hores. La final serà el diumenge 2
de març a les 15,00 hores. Tant els
partits de les semifinal com la final
també serà transmesa en directe
per Teledeporte.

Van ser presents a l’acte de
dilluns, les màximes autoritats
locals del consistori igualadí encapçalades per l’alcalde Jordi Aymamí
i el President de la Real Federació
de Patinatge, Carmelo Paniagua.
Ambdós, en el torn de paraules
van destacar que la “ciutat d’Igualada és un referent de l’hoquei
espanyol”; d’altra banda l’alcalde de la ciutat va manifestar que
“aquesta copa, que per primera
vegada acull la ciutat, des que es
fa en aquest tipus de modalitat, és
alhora, un reconeixement a moltes persones que han estat al costat del club en tots els moments,
sobretot en els moments més complicats i difícils”.
Després del sorteig representants dels diferents clubs participants en aquesta Copa, van
exposar la seva opinió, i gairebé
tots van coincidir en què “tots els
equips tenen les mateixes opcions per aconseguir el títol, que no
hi ha cap equip favorit, i que els
partits seran molt renyits”. Tot i
així la majoria varen destacar que
com a equips favorits eren per una
banda el Barça i el Reus, per plantilla i pressupost i com no l’Igualada, ja que com a equip amfitrió,
els igualadins coneixen perfectament l’estat de la pista i al mateix
temps tindrà el públic al seu favor
un fet molt important en alguns
moments dels partits.”

● HOQUEI PATINS ●
El HC Montbui torna a perdre després de visitar la pista del
Vila-seca. El partit s’inicià amb una
clara diferència de joc, on els visitants a priori semblaven els favorits, però els minuts anaven passant poc a poc i cada cop semblava
haver-hi un candidat a guanyar
el partit. Finalment en els últims
minuts del primer temps del Ercros
Vila-seca obria el marcador amb 1

a 0. A la represa els montbuiencs
sortien amb més força i aconseguien igualar el marcador, però
els locals no van disminuir la seva
intensitat i novament marcaven
la diferència situant-se 2 a 1. Els
montbuiencs començaren a realitzar un atac molt més vertical i a
pocs minuts del final empataven el
partit. Semblava que l’empat seria
el resultat just després del gran
esforç fet pels dos equips, però la

sort acompanyà als de Tarragona
que a falta de 8 segons per concloure el partit, que marcaven el 3
a 2, després de poder realitzar un
últim contraatac.
Van jugar per l’HC Montbui:
Lolo Chinchilla (porteria), Àlex
Leon(porteria), Dani Baraldés, Oriol Mata, Francesc Raventós, Albert
Terrades, Xavi Andrés, i Sergi Ripioll, sota les ordres de Roger Corral.

Emocionant jornada per a la base de
l’HC Montbui
● HOQUEI PATINS ●
Prebenjamí: HC Montbui 2 Mollet HC 1
Nova victòria per l’HC Montbui
que semblen que estan en una
molt bona dinàmica de joc. En
aquesta ocasió s’enfrontaven contra un Mollet que no va tindre
gaires opcions de cara a porteria
en els dos primers temps. En canvi
els montbuiencs, en tot moment
no van parar de tenir ocasions de
gol. Guanyant les dos primeres
parts i la última era favorable als
de Mollet.. Destacar les actuacions
de Àlex Rica i Maure Madrid que
tot i jugar en una categoria inferior, van demostrar estar en condicions per participar en aquesta
categoria.
Van jugar per l’HC Montbui:
Biel Llobet (a la porteria), Kevin
Alonso, Dimitri Rosich, Jordi Galarza, Maure Madrid, Àlex Rica i Sergi
Ribes sota les ordres de Dani Baraldés.
Benjamí “A”: HC Montbui 1 CE Laietà 1
El benjamí A torna a puntuar,
després de jugar contra un dels
rivals més directes en la classificació. Els montbuiencs van tenir els
tres punts al seu abast, dominant
el partit en tot moment, però en
el tram final del partit, el Laietà
va ser capaç d’encaixar un gol que
deixaria el 1 a 1 en el marcador.

Van jugar per l’HC Montbui:
Carles Padró (a la porteria), Manel
Puig, Dimitri Rosich, Víctor López,
Aranu Puig i Sergi Ribes, Marc
Riba, dirigits per Jennifer Román.
Benjamí “B”: HC Montbui 2 CP Voltregà 2
Partit emocionant, on els benjamins van enfrontar-se amb el
segons classificats. En els primers
minuts de joc el Voltregà s’avançava en el marcador i pocs minuts
més tard tornaven a marcar. Deixant el 0 a 2 en el marcador, però
els montbuiencs van poder reaccionar a temps, i amb una gran
actuació igualaven el marcador.
Sumant un punt davant d’un rival,
que tot i el seu alt nivell de joc,
només van saber desplegar un joc
brut i agressiu.
Van jugar per l’HC Montbui:
Basili Solà (a la porteria), Pol Rica,
Manel Román, Carlos Morales, Oriol Prat, Marc Torrents, dirigits per
Roger Corral.
Aleví: HC Montbui 2 – CP
Voltregà 8
Complicada jornada pels alevins de l’HC Montbui que jugaven
contra un dels grans de la categoria. Els locals van sortir molt motivats i van fer tot lo possible per
frenar el bon joc dels visitants. La
primera part va finalitzar amb 1 a
5 en el marcador, a la represa els
montbuiencs no s’enfonsaren i van

continuar lluitant. Finalitzant el
partit 2 a 8.
Van jugar per l’HC Montbui:
Adrian Muñoz (a la porteria),
Roger Madrid (a la porteria), Ivan
Rica, Fran Alonso, Pol Bosch, Pau
Torras, Ricard Pérez, Ruben Vizarro, dirigits per Alex León.
Juvenil: HC Montbui 1 – GEIEG 6
Els locals s’enfrontaven amb
els primers de la classificació. Un
GEIEG invictes, amb una tècnica i
tàctica d’alt nivell. Els montbuiencs
seguint amb el bon joc dels últims
tres partits, van sortir a totes. Els
del GEIEG iniciaren el partit amb
molta pressió i ràpidament van
avançar-se en el marcador, després
de transformar un penalt inexistent. Els montbuiencs aguantaven
els constants contraatacs però no
pogueren superar el 0-3 del primer
temps. A la represa els locals van
defensar la seva porteria intentant
que els gironins no sumessin més
gols, però no va ser així, tot i l’esforç finalitzaven el partit 1 a 6.
Van jugar per l’HC Montbui:
Jaume-Arnau Marquès, Pau Parcerisa, Alejandro Muñoz, Sergi
Peralta, Xavier Muntaner, Oscar
Santamaria, Pol Thomas, Alexis Alonso, Cristian Doblado, Pol
Makuri Redolad, Sergio Fresnedoso i David Soriano dirigits per
Nèstor Ramírez.

Lliga femenina - 2a Catalana:
Dyser-Totgraf Igualada HC B 5 - CH Arenys de Mar 0

Plàcida victòria local
● HOQUEI PATINS ●
Els equips
Dyser-Totgraf Igualada: Teresa
Bernadas (P), Carla Calleja , Mònica Morros, Sònia Morros, Raquel
Bernadas, Rut Moya, Laura Flores,
Esther Alamillo i Sabina Alamillo.
C.H. Arenys de Mar: Alba
Burcet (P), Berta Burcet, Aïna
Graupera, Gisela Julià, Sandra
Vives i Helena Doz.
Àrbitre: Daniel Vilanova; actuació irregular però sense influir.
Gols: Primer temps: Laura Flores 1-0 (01’50”), Raquel Bernadas
2-0 (17’49”). Segon temps: Carla
Calleja 3-0 (05’22”), Raquel Bernadas 4-0 (07’53’’), Raquel Bernadas 5-0 (10’13”).
El partit
Encontre dominat de principi a final per les igualadines del
DYSER-Totgraf. Les rivals van posar
a prova en comptades ocasions la
portera local, però tot i això les
aturades d’aquesta van ser impe-

cables. La resta de l’equip es mostrava molt incisiu, però la sort no
estava del costat de les igualadines.
Fins a tres vegades van anar
els seus trets al pals, i en més de
vint clares ocasions es va fallar
en l’últim contacte. Els gols, es
van desgranar durant el primer i
el segon temps, donant la tranquil.litat suficient a les noies del

Igualada H.C, que va poder donar
molts minuts a les jugadores més
noves de l’equip.
De totes formes les igualadines
han fet una segona volta fantàstica, que les ha portat a jugar d’aquí
a quinze dies la fase d’ascens. Es
jugarà entre els tres millors equips
del grup “A” i els tres millors del
grup “B”, en sistema de lliga.
Enric Bernadas

Resultats de la darrera
jornada del III Torneig
tancat d’Igualada i Anoia
● ESCACS ●
Després de la tercera ronda es
comença a destacar el jove jugador de l’Igualada Imar Talló que ha
guanyat totes les partides i a mig
punt el segueixen Vicenç Esplugas
i Adrià del Valle.
Sergi Alonso Castillo – Àlex
Sanahuja Palomo: 0-1. Albert

Sanfeliu Fàbregas - Adrià Del
Valle Cirera: 0-1. Vicenç Esplugas
Esteve- Artur Valls Martí: ½ - ½.
Sergi Salvador Mura – Joan Bosco
Prats Rodriguez: 0-1. Imar Talló
Dominguez – Jordi Aranda Flores:
1-0.

III Torneig obert
d’Igualada i Anoia
● ESCACS ●
En el grup de l’obert encapçalen la classificació Ramon Clotet,
Josep Codina, Lluís Canellas, Fernando Iglesias i Jordi Castells.
Resultats de la jornada: Ramon
Clotet Torrelles - Josué Expósito
Amaro: 1-0.
Josep Codina Feixes - Diana
Ruth Lopez Atay: 1-0. Enrique
Serrano Carmona - Lluís Canellas
Magide: 0-1. Fernando Iglesias
Ojeda Fernando - Roland Albert
Armengol: 1-0. Jordi Castells Aloy
- Lluís Prat Gelabert: 1-0. Josep
Guixà Ribes - Jaume Vilella Morera: + - --. Pere Esteve Mora - Joan
Vilella Bertran: 0-1. Antoni Vilalta
Carrera - Kirian Talló Domínguez:
0-1. Albert Farriol Salas - Josep

Lladó Badia 0-1. Francesc Solà
Sendra - Alfonso Serrano Carmona: 1-0. Lluís Febrero Pérez - Lluís
Elias Tomas: 1-0. Joan Albet Serra
- Joan Bosch Rovira: ½-½. Jordi
Talló Ferrer - Josep Planell Torras:
0-1. Joan Pallarès Miserach - Pere
Lluís Llorens Duch: +- --. Joan Llorens Rubio - Josep Espinosa Coll:
1-0. Narciso J. Santiago Abril - Eva
Mollet Soldevila: 1-0. Agustí Via
Rovira - Josep Llacuna Roca: 0-1.
Antonio Barbera Montañes - Kuno
Meyer: -- - +. Ramon Alibau Farre
- Sergi Roca Laguna: 1-0. Pere Fernández Escamilla - Jaume Casamitjana Obach: 1-0. Adrià Elvira Elvira
- Sílvia Serrano Moral: 0-1. Marc
Martínez Canela - Jose Manuel Del
Valle Lucas: 0-1.

Campionat de Catalunya per equips
Preferent: Cardona 3 1/2 – Igualada 6 1/2

Primera victòria de
l’Igualada
● ESCACS ●
El primer equip igualadí va
superar amb claredat a un Cardona
que fins al final ha mantingut una
dura resistència.
La major veterania dels anoiencs i l’alt nivell de joc, els va permetre situar les peces en posicions
molt favorables donant al final
una victòria merescuda.
Destacar la partida de Sergi
Alonso que va sacrificar una peça
per dos peons, però en una posició molt avantatjosa, amb un atac
contundent i sense defensa pos-

sible va fer claudicar a l’oponent
ràpidament.
Van guanyar: Alonso, Planell,
Florensa, Josep Guixà Bernaus i
Josep Guixà R i Kirian Talló; taules
per Codina.

Segona Territorial: Calaf
B 5 – Igualada B 3
Nova derrota del filial igualadí,
però amb molt de mèrit ja que les
baixes només van permetre presentar un equip amb 5 jugadors.
Alibau i Jordi Talló van guanyar i Taules per a Díaz i Vilalta.

La secció del CT Pobla
estrena categoria en el
Campionat de Catalunya
● ESCACS ●
L’equip d’escacs del C.T. La
Pobla de Claramunt, després de
l’ascens la passada temporada a la
2a Categoria Territorial, ha iniciat
amb bon peu els seus enfrontaments en la nova categoria, inclosos el grup VIII. Igualada -B-, Sant
Sadurní, Sant Esteve, Montbui, St.
Joan Despí, Ateneu Igualadí, Calaf
-B- i Vilafranca-B.
En la primera jornada aconseguia un meritori triomf per 5-3 en
el desplaçament davant l’Igualada
B, recent ascendit també a la 2ª
categoria, i en la segona jornada
va aconseguir un empat a 4 davant
el Sant Esteve en un emocionant
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encontre disputat a les instal.lacions del C.T. Pobla.
L’objectiu per aquesta temporada serà intentar mantenir la
categoria amb l’equip integrat per
J. Vivancos, A. Valls, D. Zumel, M.
Zumel, G. Escolar, A. Garcia Pulido,
A. Cervelló, J. Sabaté, A. Mabras, J.
Lorente i M. Torres.

Bon joc dels equips igualadins
● HOQUEI LÍNIA ●
Alevins: Igualada H.L. 13 - A.E.
Sant Andreu 3
De nou els alevins arrasen a les
Comes, sense menysprear a l’adversari però demostrant l’hoquei
que aquest jugadors porten dins,
van donar una lliçó de treball de
conjunt que els està portant al
capdavant d’aquesta lligueta, amb
dues línies que es van consolidant
partit rera partit, ja que no podem
oblidar que la meitat d’aquest
jugadors son nous de principi de
temporada, estan tenint una progressió molt bona.
El plantejament del partit va
ser diferent, ja que per primera
vegada tothom ha pres les responsabilitats que els pertoquen i tothom ha desenvolupat el paper des
d’ara fins a final de temporada ha
de fer, les línies han quedat més o
menys definides amb petits retocs
per garantir que tots juguen la
meitat del temps, cosa que en
altres esports pot ser impensable.
Les línies van estar equilibrades, en una tenim a en Xavi Álvarez, Magí Torras, Roger Mas i en
Albert Mudarra, aquesta línia ha
treballat molt bé l’atac amb una
defensa molt sòlida que dona moltes garanties, sols ens han agafat
en dos contraatacs un aturat per
en Miquel Rabell i en altre han
marcat gol.
A l’altre línia tenim en Oriol
Morera, Nils García, Jordi Marimon
i Clàudia Navarro, aquesta línia
també ha treballat molt be l’atac
amb gols importants per alguns
jugadors i es referma la Clàudia,
que es la més petitona però molt
lluitadora, la defensa ha fallat en
alguna ocasió a la segona part,
però el tercer temps ha estat molt
be.
Van jugar pel conjunt igualadí:
porter: Miquel Rabell. Jugadors
de camp: Xavi Álvarez, Nils García,
Jordi Marimon, Roger Mas, Oriol
Morera, Albert Mudarra, Clàudia
Navarro i Magí Torras.
Infantils: Igualada H.L. 8 C.H.L. Jujol 1
Els infantils van desenvolupar
un dels millors partits, on es va
veure una important millora en
el treball d’equip que en lo que
portem d’any està millorant molt,
donant pinzellades d’una molt
bona tècnica individual per part

dels jugadors que entrena Albert
Prat.
El partit ha esta molt ràpid
amb una velocitat endiablada,
les ocasions s’alternaven a una i
altra porteria, però tots els jugadors estaven intractables i sols una
petita errada cap al final de la primera part ha fet que els jugadors
del Jujol i el seu públic tinguessin
una alegria, perquè les alegries ha
estat pel conjunt igualadí que no
ha perdonat.
Van jugar pel conjunt igualadí: porter: Pol Valls. Jugadors de
camp: Xavi Álvarez, Adrià López,
Oriol Morera, Albert Muntadas,
Isaac Robles i Marc Valls.
Juvenils: Igualada H.L. 5- C.H.L.
Jujol 7
Els juvenils van fer el partit de
la temporada, jugant de tu a tu al
Jujol que a casa seva els va apallissar de 14 a 1, i que a manca de 4
minuts anaven perdent de 5 a 4,
però la sort ha donat l’esquena
a l’equip igualadí en els darrers
minuts i han acabant perdent de
5 a 7.
Els juvenils van fer el partit de
la temporada, el Jujol molt superior en nombre de jugadors i en tècnica individual ha estat a punt de
sucumbir davant del conjunt igualadí que no s’ha cregut que podia
fer front a un adversari en teoria
molt superior fins ben entrada la
primera part i amb un 1 – 2 en
contra, però el poder de lluita i
de sacrifici de tots els jugadors ha
permès d’arribar amb un 2 – 3 al
final de la primera part.
A la represa els jugadors s’han
vist que podien fer front a un
equip superior i han lluitat per

igualar el marcador cosa que han
aconseguit amb el 4 – 4, però no
hi havia prou i en una magnífica
jugada d’en Eduard Soto aconsegueix posar-nos per endavant en
el marcador, era una cosa impensable a l’inici del partit i tot just
quedaven cinc minuts de partit, els
jugadors del Jujol es posen molt
nerviosos i cometen una falta amb
expulsió d’un dels seus jugadors,
els igualadins es veuen amb moltes possibilitats, però una errada
defensiva fa que els jugadors del
Jujol es plantin davant d’en Crístian que no pot detenir el puck que
entra.
L’empat dóna ales als jugadors del Jujol, poden aconseguir
trenar un altre jugada i error
local, tornen a marcar, manquen
dos minuts pel final i de nou el
Jujol s’ha posat per endavant, els
igualadins arrisquen al màxim per
aconseguir igualar el partit i en
un contraatac el Jujol torna a marcar, han estat uns darrers minuts
d’infart i sols unes petites errades i perquè no dir-lo, que el Jujol
és molt equip, han aconseguit
emportar-se els tres punts de Les
Comes, però les sensacions que
han restat en l’equip són de primera, ja que plantar-li cara i quasi
poder tombar-lo ha estat genial,
tots els jugadors es felicitaven del
gran partit que han fet i del gran
espectacle ofert.
Van jugar pel conjunt igualadí:
Porter: Crístian Torres. Jugadors de
camp: Adrià López, Edgar Mudarra, Albert Muntadas, Elisenda
Rabell, Isaac Robles, Eduard Soto,
Marc Valls i Pol Valls.
Josep Anton Ropero

Primera medalla per al CNI als
Campionats de Catalunya
● NATACIÓ ● El cap de setmana passat, les dues nedadores
de categoria júnior (nascudes els
anys 1992 i 1993) del Club Natació
Igualada han participat en els Campionats de Catalunya de natació.
La seva actuació ha estat molt
bona, ja que la pitjor posició ha
estat la 16a en la pitjor prova de
la Laura Mena, els 100 m estils.
Però a la resta de proves s’ha classificat vuitena en els 200 m braça,
novena als 50 m braça i tretzena
als 100 m braça. Són uns resultats
molt bons, sobretot si tenim en
compte que en gairebé totes les
proves ha aconseguit la seva millor
marca de la temporada.
L’altra participant va ser la Laia
Fitó, que en els 100 m esquena
només va poder aconseguir una

A l’esquerra Laura Mena i al costat la Laia Fitó

13a posició i en els 100 m estils es
col·locà 12a. La seva gran participació va arribar amb les proves de
papallona, en els 100 m va arribar
en un bon 6è lloc i en els 50 m va
arribar en segona posició, el que li
va donar la medalla de plata.
Així doncs, els campionats de
la temporada d’hivern comencen

molt bé per als nedadors del Club,
ja que els resultats d’aquestes dues
nedadores són molt bons. Ara els
hi toca als infantils (nens nascuts
als anys 1992, 1993 i 1994; nenes
nascudes als anys 1994 i 1995) que
aquest cap de setmana aniran fins
a Tarragona per celebrar el seu
Campionat de Catalunya.
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Sènior femení: CH Igualada 25 – CH Gavà 23

1a Catalana - Lliga femenina:
CH Montbui 28 - CH Martorell 12

Treballada victòria
● HANDBOL ●
Aquest cap de setmana les
noies del CH Igualada, després de
tres setmanes, tornaven a jugar
davant la seva afició. Ho feien
contra un dels rivals més forts de
la categoria el CH Gavà, equip que
fins l’any passat militava a la Primera Nacional Estatal.
Les noies entrenades per Joan
Alcoberro enfrontaven aquest par-

tit amb la urgència de demostrar
que el mal resultat en la passada
jornada només va ser un petit accident en el llarg i exigent camí que
han de recórrer en la Lliga Catalana per aconseguir els seus
Les jugadores es van mostrar
molt motivades i convençudes de
les seves possibilitats de guanyar
el partit i, amb molta humilitat,
però amb molt treball i esforç van
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aconseguir endur-se un partit molt
complicat i que dóna molta moral
i ales a les noies del CH Igualada.
Pel CH Igualada van jugar:
Aida Bustos i Tere Sorrroche (
Porteres), Laura Baraldés, Mónica Luengo, Cristina Trigo, Míriam
García, Evelyn Cerón, Basi Maturana, Diana Galarzo, Eva Riera, Sandra Torralba, Elisa Cobo i Xanay
López.

Superioritat local a Can
Passanals

Juvenil masculí: CA Sabadell H. 26 - CH Igualada Gran Anyada 24

Els igualadins planten cara al líder
● HANDBOL ●
Els juvenils del CH Igualada
Gran Anyada, tot i perdre, van
fer un bon partit dissabte passat
a casa del líder, el Sabadell. Els
igualadins, amb un equip que des
de fa força jornades té diverses
baixes per lesió, que minven considerablement el seu potencial, van
fer patir d’allò més a l’únic equip
del grup que encara no ha perdut
cap punt. Van sortir ben concentrats a la pista i amb la consigna de
defensar ordenadament i d’atacar
amb calma, fent atacs llargs. Van

fer-ho molt bé. Els del Vallès, que
van anar per davant en el marcador durant gairebé tot el partit, no
es van trobar còmodes a la pista en
cap moment. Els de l’Anoia defensaven molt ordenadament i eren
força efectius en atac, van arribar
al descans perdent de 3, 15 a 12.
Al segon temps va continuar la
mateixa dinàmica. Els locals, que
tenien una més àmplia banqueta per poder fer substitucions, es
van veure sorpresos per un conjunt que podia fer pocs canvis,
atès que només tenia un recanvi.

Els igualadins van ser capaços en
aquest període de remuntar una
desavantatge de 7 gols fins a deixar-la en 2, amb opcions d’empat
o victòria fins l’últim segon. Però
no va poder ser. Tot i així van tenir
contra les cordes al líder fins al
final del partit. Aquests van celebrar una victòria que no van tenir
clara en cap moment.
Pel CH Igualada van jugar:
Aleix Sabaté (porter), Edgar Rizo,
Pol Gomà, Pol Cantero, Marcel
Puig, Joan Jorba, Ton Garcia i
Albert Belart.

Infantil Masculí: H Ripollet 17 – CH Igualada 28

Arriba la victòria
● HANDBOL ●
L’equip Infantil masculí del
CHI va sumar el passat dissabte la
primera victòria de la temporada.
En els primers compassos de
partit i concret a la primera part, es
va veure com l’Igualada tindria les
seves opcions per endur-se el matx,
ja el minut 15 de la primera part,
l’equip igualadí dominava amb un
3 a 6. Tot i el marcador favorable

es va veure un equip molt nerviós
que no jugava a plaer.
A la represa, sense cap mena
de dubte va sortir el millor Igualada, amb una filosofia molt clara de
joc, en el primers deu minuts de la
segona va arribar a culminar fins
a 6 contraatacs que van trencar el
partit en favor dels de l’Anoia.
En definitiva, un partit que
esperem que iniciï la primera de

moltes victòries d’aquest equip en
aquesta segona fase de la competició. Felicitats i a seguir endavant.
Pel CHI va jugar: Robert Canadell (P), Gerard Inglés (2), Ton
Casellas (2), Rubén Álvarez (15),
Jordi Vilarrubias (3), Iban San
Miguel (4), Joan Esteve (1) i Eric
Elvira (1).

Isa Manzano seleccionada a la
Tecnificació Zona Barcelona
● HANDBOL ●
La jugadora de l’infantil femení participarà el proper diumenge
dia 10 a un entrenament de tecnificació. La jugadora de l’equip
CHI-Montvall, que enguany juga

la seva primera temporada al club
entrarà a la petita història del
club, ja que és la primera vegada
que una jugadora d’edat infantil
femení va convocada a una selecció territorial. Un nou èxit per

aquesta jugadora, i pel club, la
qual cosa demostra que l’handbol
femení a Igualada té un bon futur
per endavant.

Handbol Femení!
● HANDBOL ●
El Club Handbol Igualada, vol
seguir treballant en la promoció
d’aquest esport, i en concret de
l’handbol femení. Es per això, que
de cara la temporada vinent vol

seguir formant equips, per això
fa una crida a totes les noies interessades en fer esport, i en concret handbol, que vinguin a provar
sort, que ho vinguin a provar qualsevol dilluns o dimecres al pavelló

polivalent de Les Comes, de 2/4
de 7 fins a les 8. Per informar-te
només cal que ho faci’s mitjançant
un correu electrònic a viuhandbol@handboligualada.com, o bé al
telèfon 687 735 992.

Jornada de les noies de l’Ull blau Vilanova
● HANDBOL ●
Cadet: H Sant Joant Despí 28
– Ull Blau Vilanova 20
Segona derrota consecutiva
de l’equip vilanoví i que es podia
haver evitat ja que el rival era un
equip del mateix nivell. Les noies
de l’Ull Blau Vilanova no van tenir
idees en atac i en defensa, que és
el seu punt fort, no van tenir el
dia. Derrota per oblidar que ha
d’ajudar a treballar més i corregir
els errors de la jornada.

Van jugar pel conjunt vilanoví:
Tania (1), Marta (2), Laura C (1),
Ainhoa (1), Laura G (2), Aida (1),
Laia (11) i Vero (1); a la porteria:
Estefania i Monica.
Juvenil: Ull Blau Vilanova, 24
– CH Canovelles 10
Primera victòria de les noies
de l’Ull Blau Vilanova en aquesta segona fase del campionat,
davant el Canovelles, un equip
que ja coneixien. El partit va ser
dominat sempre per l’equip loca,

que va desplegar un bonic joc tant
en defensa, com en atac. La propera jornada l’equip es desplaça
a Lleida, on disputaran un partit
clau de cara la classificació final
del campionat de Catalunya.
Van jugar pel conjunt vilanoví:
Lídia (4), Sílvia (2), Judit (4), Sònia
(2), Marta (3), Ana (2), Gal-la (2),
Laura (3) i Alba (2); a la porteria:
Noelia i Judith.

Diumenge 3 de febrer es va
disputar al pavelló de Can Passalans, el tercer partit de les noies
del CH Montbui que militen a la
1a Catalana.
El partit no va començar gaire
bé ja que al minut 6 de la primera
part el marcador era dominat pel
conjunt visitant, el CH Martorell
(1-5); aquesta situació no va agradar ni als entrenadors ni a l’equip
local, i mica en mica es va anar
recuperant la situació, arribant al
final de la primera part amb el
marcador favorable d’onze gols a
vuit. La segona part va anar sobre
rodes per les montbuienques, que
va fer un parcial de 17-4, gràcies a
la bona actuació de la defensa.

Quan l’àrbitre va marcar el
final del partit el marcador reflexava la clara victòria local per 2812.
El CH Montbui suma així, la
segona victòria a la competició,
ja que en la jornada anterior van
saldar el partit amb un empat a
19 gols, després d’un partit molt
lluitat.
Van jugar pel CH Montbui:
Jenny Lozano (4), Sandra Escolar (2), Marta Fanega (2), Núria
Figueres, Tània Martos (11), Olaya
Cano (8), Raquel Arnau (1) i Marta
Llucià. Defensant la porteria: Laura Alcoba. L’equip és entrenat per
Verónica Liébana i Carlos Suero.
R.A.G.

Carles Subirana
sots-campió de Catalunya
júnior en 100 i 200 m
papallona
● NATACIÓ ●
De molt bons caldria valorar
els resultats obtinguts pel nedador
igualadí Carles Subirana Sagristà
(1990) aquest cap de setmana a
Granollers (piscina de 25 metres)
en els Campionats de Catalunya
Júnior de Natació per a nedadors
nascuts els anys 1990 i 1991. En
Carles va competir amb les figures més destacades de la natació
catalana en aquestes edats aconseguint un total de tres medalles:
dues d’argent i una de bronze.
El millor representant igualadí
va ser Carles Subirana Sagristà que
va guanyar tres medalles, dues
d’argent en el 100 m. papallona,
200 metres papallona i una de
bronze en els 50 m. papallona.
El jove nedador anoienc, 17
anys, va començar la competició
el dissabte amb el 2n lloc en els
100 metres papallona, amb un
registre de 00:59.04 aconseguint al
mateix temps una nova marca personal. En la mateixa jornada era
cinquè en els 1.500 m. lliures amb
un excel·lent “crono” de 16:20,92,
rebaixant en més de 24 segons el
seu rècord personal.
Diumenge al matí, i en el
transcurs de la segona jornada,
Carles Subirana va aconseguir la
medalla de bronze en la prova dels
50 m. papallona amb un magnífic
registre de 00:27,40. A la tarda,
l’igualadí, va continuar esgarra-

pant segons al seu millor registre
personal dels 200 m. papallona,
aturant el cronòmetre en uns formidables 02:07,18 , que li van valdre la medalla de argent.
Excel.lent, doncs, la darrera
actuació d’aquest nedador igualadí que s’entrena al Centre d’Alt
Rendiment de Sant Cugat del
Vallès i que defensa els colors del
Club Natació L’Hospitalet.

Pep Requena, Bandera de
Quadres 2008
Moto Club Igualada ha reconegut la seva
llarga trajectòria en l’esport del motor

● MOTOR ●
En un acte que va tenir lloc
el passat dissabte dia 2 de febrer
al Restaurant Sesoliveres, es va
celebrar el Sopar de la Bandera
de Quadres, en la qual es va fer
un reconeixement a la trajectòria
esportiva de Pep Requena, que va
rebre aquest guardó, dissenyat i
produït per Rosich Joiers de mans
del President de Moto Club Igualada, Jordi Bòria.
La identitat del guanyador
es va mantenir enguany, amagada fins el mateix moment de
l’entrega, en un acte emotiu que
va comptar amb l’assistència de
moltes persones i entitats que
han coincidit amb el Pep, al llarg
de la seva vida. RACC, Circuit de
Catalunya, Moto Club Manresa,
Dorna, Biela Club Manresa, Escuderia Osona, FEVA… van ser presents en aquest acte. També van
assistir el regidor d’esports de
l’Ajuntament d’Igualada, Pep Torras i el president de la Federació
Catalana d’Automobilisme Josep
Ma. CarriÓ.
Josep Lluís Merlos, un dels
professionals de la comunicació
més valorats d’aquest país, i director d’esports del canal la Sexta,
que no va poder ser present per
motius laborals, va fer un missatge
en vídeo en que va expressar la
seva satisfacció per la Bandera de
Quadres que Moto Club Igualada
havia entregat al seu amic Pep.
Durant l’acte es va fer un
breu resum de l’àmplia trajectòria
esportiva i professional d’en Pep
Requena, un dels organitzadors
més valorats d’aquest país.

Toni Bou i Marc Seuba,
nous pilots de Moto Club
Igualada
L’acte també va servir per presentar el nou pilot de Moto Club
Igualada, Toni Bou, Campió del
Món de Trial Indoor, Outdoor i per
Equips Nacionals. Bou, que l’endemà havia de competir al Trial
Indoor de Barcelona, va expressar que lluitarà per aconseguir un
nou Campionat del Món formant
part del MCI. Però no va ser l´únic
Campió Mundial present en aquest
acte, ja que el vigent número 1 del
Món de la seva categoria en Bike
Trial, Bernat Seuba, formant part
de la nova secció de bicicletes que
es va presentar durant l’acte, va
rebre la benviguda al club. Amb
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Toni Bou i Bernat Seuba, es va
aconseguir una fotografia excepcional i única. El present i el futur.
El Campió del Món de Trial, i el
Campió del Món de Bike Trial.
A més, i com és tradicional, es
va fer un reconeixement al millors
pilots de l’entitat, i als vencedors
del Trofeu Social de Mototerres
L’acte va acabar amb l’intervenció d’un humorista que va
detallar la trajectòria del guanyador de la Bandera de Quadres
des d’una vessant més divertida i
amb un missatge en vídeo de Libio
Suco, Director General de Ducati
Corse, i Casey Stoner, Campió del
Món de Moto GP que van agrair a
Pep Requena la seva tasca en pel
motociclisme i la seva passió per
les Ducati.

Campionat del Món de Trial Indoor

Toni Bou ocupa el segon graó del podi
al Sant Jordi
● MOTOR ●
El pilot de Repsol Toni Bou
segueix al capdavant de la classificació general del Campionat del
Món de Trial Indoor després de la
disputa, diumenge al palau Sant
Jordi de Barcelona, de la segona
prova puntuable, en què el vigent
campió va finalitzar en segona
posició.
La primera volta de l’indoor
barceloní va constar d’un total de
vuit zones i els pilots tenien un
total d’onze minuts per a cobrir
el recorregut; en aquesta primera
volta van ser sis els pilots que s’hi
enfrontaven. Toni Bou va saldar-la
amb només un punt, per set dels
altres fos finalistes i més de vint
pels altres tres que no va passar a
la segona volta.
Així aquesta segona volta,
totalment catalana, va ser forma-

da per Raga, Cabestany i Bou que
s’enfrontarien a un recorregut
de tretze zones (dues de cursa en
paral.lel) i per a les quals disposaven només d’un minut de temps
per fer-les.
En aquesta segona volta, Bou
que era aclamat contínuament per
la grada pierenca, va cometre tres

fiascos, l’últim d’ells en l’onzena i
antepenúltima zona, distanciantlo definitivament de Raga que es
va imposar en la cita barcelonina.
La propera prova del campionat del món de trial indoor serà
dissabte a Granada, on Bou defensarà el seu liderat.

J.M. MORROS i ASSOCIATS, S.L.
ASSESSORAMENT GESTIÓ D'EMPRESES
ORGANITZACIÓ
A D M I N I S T R AT I VA
O F I C I N A C O M P TA B L E - F I S C A L - M E R C A N T I L
P. Verdaguer, 120, entl. - IGUALADA - Telèf. 93 804 52 62 - Fax 93 805 29 98 - e-mail: jmmorros@jmmorros.com

Relació dels pilots
guardonats
Plaques especials
Toni Bou Campió del Món de
Trial Outdoor: Campió del Món de
Trial Indoor i Campió del Món de
Trial per Equips Nacionals.
Bernat Seuba: Campió del Món
de Bike Trial.
Automobilisme: Campionat
d’Espanya de Rallys Grup N Mitsubishi Evo Cup: 1r. Josep Basols .
Alex Haro.
Copa Catalunya de Rallys de
Terra Grup A 2: 3r. Joan Albert
Lampreave - Josep Antoni Gavilan.
Copa Catalunya de Rallys
d’asfalt, grup F: 2n David Abad i
Xavier Güell
Motociclisme: Campionat del
Món de Rallys TT Rally Faraons: 2
Jordi Viladoms.
Campionat d’Espanya de velocitat 125c.c.: 4t Pere Tutusaus.
Campionat de Catalunya d’Endurades Sènior A: 2n Armand
Monléon.
Campionat d’Espanya Sènior
A: 6è Armand Monleón
24 Hores de Barcelona: Josep
Ma. Sanz i Jordi Sanz, guanyadors
en categoria Supersport.
Copa d’Espanya de Resistència
Superbike: 2n Agustí Morera, Toni
Busqué i Ramon Castilla.
Campionat de Catalunya d’enduro júnior: 2n Bernat Sellarés.
Campionat de Catalunya Senior B 2t: 3r David Abadal.
Campionat de Catalunya d’Endurada Junior: 3r Marc Vives.
Campionat d’Espanya d’Enduro Junior: 3r Marc Vives.

seguim SUMANT

per la teva SALUT

pel teu BENESTAR

Sociosanitari Centre de dia Residència Atenció domiciliària Hospital
Salut mental Hospital de dia Pisos amb serveis Rehabilitació

Hospital d’Igualada
Avinguda Catalunya, 11
08700 Igualada
Tel. 93 807 55 00
www.csa.cat

Consorci Sociosanitari
d’Igualada
Avinguda Gaudí, 26
08700 Igualada
Tel. 93 804 55 15
www.cssi.cat
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Campionat català absolut indoor

Javier González, del CAI,
Eduard Viles del CAI, 4t en 60 m. llisos
guanyador absolut del GP
Anna Bové del FCB, 1ra en 1.500 m. llisos de marxa atlètica Villa de
● ATLETISME ●
Els 5 joves atletes del CA IguaZuera
lada, van tenir una destacada actuació global a la pista coberta catalana de Vilafranca del Penedès,
el passat diumenge 3 de febrer,
en les proves corresponents als
Campionats de Catalunya Absoluts
“indoor” que van comptar amb
una gran participació dels atletes
capdavanters de Catalunya en les
diferents especialitats.
Cal ressaltar la gran actuació
del velocista Juvenil de Mediona,
Eduard Viles, 4t en la final dels 60
m. llisos, amb un gran registre de
7”04, marca personal de l’anoienc,
i un dels millors registres anoiencs
de sempre en 60 m.ll. absoluts
“indoor”, i que apunt va estar de
fer podi, atés que el 2n, 3r. i 4t classificats assoliren el mateix registre
de 7”04, per 7”03 del guanyador,
Sol de Plata Saketos --C.A Vic-- en
una arribada de “foto finish”,
essent els 7 atletes restants tots
ells de categoria Sènior. Eduard
Viles va guanyar la primera semifinal dels 60 m.ll. amb 7”06, llavors marca personal de l’anoienc,
i ambdues mínimes pel Campionat
d’Espanya Juvenil “indoor”.

● ATLETISME ●
Diumenge es disputava a la
població aragonesa de Zuera, la
present edició del G.P. de Marxa
de Zuera.
Entre destacats atletes de la
marxa estatal, hi va participar l’atleta montbuienc que defensa els
colors del Club Atlètic Igualada,
Javier González Cobacho, que va
assolir una excel.lent 1a posició

Eduard Viles

Anna Bové

La Júnior Neus Lladó era 6a a
la final dels 1.500 m. llisos, amb un
registre de 5’15”07, també en una
bona actuació de l’anoienca, en la
prova guanyada per la poblatana
Anna Bové --F.C. Barcelona-- amb
4’39”71.
La Juvenil Aida Vallès assolia
una destacada 7a posició en la
prova dels 3.000 m. llisos, amb un
bon registre de 10’35”00, també
mínima pels Campionats d’Espanya Juvenils “indoor”, prova guanyada per Ester Aragonés --A.A.

Catalunya-- amb 10’13”93.
David Tarragó era 11è en la
final del Salt de Llargada, amb un
millor intent de 6,23 m., en la prova guanyada per Roger Carulla -Medilast Sport Lleida-- amb 7,17
m..
La Juvenil Emma Requeno era
8a en la 1a s/f. dels 60 m. tanques,
amb un registre de 10”63, completant la bona actuació dels atletes
del CAI als Campionats Catalans
absoluts de Vilafranca del Penedès.

Atletes del CAI a la 21a Mitja-Marató
de Granollers
● ATLETISME ●
Amb una multitudinària participació de més de 5.000 atletes, es
va dur a terme diumenge passat la
21a edició de la Mitja-Marató de
Granollers, la de major participació
a Catalunya, i que enguany comptava novament amb destacats atletes del fons mundial i estatal.
La prova, sobre el recorregut habitual de 21.097 m entre
les poblacions de Granollers, Les
Franqueses i La Garriga, va ser
dominada per l’atleta de Kenya
Sammy Wanjiru, guanyador amb
un sensacional registre de 59’26’’,
millor marca de la prova, i millor
registre assolit en territori estatal en Mitja-Marató, millorant el
registre de 1h00’07’’ de Gebrse-

lassie en la mateixa prova i circuit
l’any 2006. Els 4 primers classificats
foren kenyans, per davant de J.M.
Martínez, primer atleta estatal
amb 1h02’46’’.
La primera femenina fou la
també atleta de Kenya Rahab
Tateto amb1h11’20’’, entrant 2a
l’espanyola Alessandra Aguilar (FC
Barcelona), amb 1h11’33’’, igualment en una excel.lent actuació
en la prova vallesana.
Hi participaren un nombrós
grup de 22 atletes del Club Atlètic Igualada, sobresortint dintre
de la bona actuació global el 47è
lloc d’Antonio Martínez, amb un
bon registre d’1h13’54’’, seguit
de Rafael Crespo, 138è amb
1h18’52’’.

La resta d’atletes del CAI que
aconseguiren classificar-se amb el
temps oficial han estat: Joaquín
Grados (1h20’38’’), Camilo Grados (1h22’45’’), Bernat Segura
(1h23’19’’), Ricard Solé (1h27’19’’),
Paco Blázquez (1h29’31’’), Santi
Navarro (1h32’19’’), Josep Álvarez (1h32’39’’), Amador Martínez
(1h33’18’’), Josep Soriguera
(1h35’54’’), Jordi Riba (1h37’44’’),
Montserrat Casóliva (1h37’50’’),
Wenceslao Martínez (1h37’58’’),
Manel Elizari (1h39’08’’), Pep Torras (1h43’19’’), Ezequiel Jiménez
(1h44’29’’), Pau Carol (1h45’55’’),
Jordi Bonaventura (1h47’15’’),
Ramon Creus (1h57’47’’), Lluís
Cañamares (1h59’13’’), Francesc
Carricondo (2h04’12’’).

Indoor GP Ciutat de Saragossa

Víctor Montaner del CAI,
4t absolut en 1.500 m. llisos
● ATLETISME ●
L’atleta pierenc del C.A.
Igualada Víctor Montaner, tenia
el passat dissabte una magnífica

actuació en el 9è Gran Premi Ciutat de Saragossa, celebrat al Palau
d’Esports de La Romareda, en la
primera competició de l’anoienc

després de la seva preparació en
alçada a l’Atlas marroquí del passat mes de gener.
Montaner, encara atleta de
categoria Promesa, aconseguia
una brillant 4a posició absoluta en
la final dels 1.500 m.ll. d’aquesta
important reunió, amb un excel.
lent registre de 3’44”06, assolint
la mínima de participació pels
Campionats d’Espanya Absoluts
“indoor” d’enguany, i entrant el
pierenc per davant de destacats
migfondistes estatals.
El guanyador absolut de la prova aragonesa va ésser Diego Ruiz -Univ. Burgos -- amb 3’40”33, seguit
de Reyes Estevez –Nike-- segon
amb 3’41”85, i era 3r Eugenio Barrios –SMQ-- amb 3’42”11.

absoluta en la prova, disputada
sobre 20 Km. de recorregut, amb
un gran registre d’1h. 30m. 43
seg., marca personal de l’anoienc
en la distància.
Darrere l’anoienc, va entrar en
segona posició el marxador David
Sànchez -- Medilast Sport Lleida-amb 1h.31m. 47 seg., i en 3a posició Albert Pallarés --Simply Scorpio-- amb 1h. 36m. 41 seg.

Trini Canals (CAI),
campiona de Catalunya
en veteranes W-50, en 60 i
200 m llisos
● ATLETISME ●
Els dues atletes del CA Igualada tingueren una magnífica actuació, el passat dissabte, als Campionats de Catalunya per a Veterans i
Pre-Veterans en Pista Coberta, que
es van dur a terme a Vilafranca del
Penedès.
Els atletes del CAI assoliren
un total de 2 medalles d’or, aconseguides per Trini Canals, amb
9”23 en la prova dels 60 m llisos,

i amb 30”92 en els 200 m llisos,
proclamant-se l’anoienca doble
Campiona de Catalunya en Veteranes categoria W-50, amb una
gran actuació en la seva reaparició
després d’un període d’inactivitat
competitiva.
Ezequiel Jiménez era 4t en
3.000 m llisos en categoria M-60
amb 13’18”62, també en una bona
actuació de l’anoienc en la prova.

Cara i creu per als equips
montbuiencs
● FUTBOL ●
El primer equip de la Unió
Esportiva Sant Maure va guanyar
per 4-1 el Vista Alegre B en un
partit complicat per als montbuiencs, que van haver de jugar amb
10 jugadors bona part del matx.
Els homes que entrena Xavi Bernal
van reaccionar davant un marcador advers, i van capgirar un matx
que se’ls havia posat molt complicat. La clau del partit va ser la
consecució del 2-1, a poc menys
d’un quart d’hora del final, obra
de Triguero. Aquest gol va esperonar els montbuiencs, que van fer
un final de partit excel.lent, amb
dos nous gols.
Després d’aquest triomf el Sant
Maure continua a la part alta de la
taula, en sisena posició, amb 32
punts, a només dos de la segona posició, però molt lluny ja del
líder, l’imparable Sant Joan Despí,
que suma 43 punts.

Derrota de l’AD Vista
Alegre
L’equip de l’AD Vista Alegre
va ensopegar 1-2 davant el Torrellenc, en partit disputat dissabte
al Municipal montbuienc. L’equip
montbuienc es va veure superat
per un reforçat equip de Torrelles
de Foix, que no va demostrar en
cap cas la seva condició de cuer. Els

montbuiencs continuen a la zona
mitja baixa de la taula, amb 24
punts, a l’espera de jugar a la propera setmana al camp del Piera.

La Penya Madridista La
Tossa, líder en solitari a
Tercera
L’equip de la Penya Madridista La Tossa de Montbui continua
fent una temporada espectacular.
L’equip montbuienc va donar un
nou pas cap al títol de lliga després de guanyar (1-2) al camp de
l’Hostalets. Els madridistes treuen
ja quatre punts al seu més directe
perseguidor, un Capellades que
en començar la temporada era el
gran favorit pera conseguir l’ascens.
A la propera jornada la PM La
Tossa rebrà un rival complicat, el
Jorba.
L’altre equip montbuienc del
grup, l’Esports Garcia, va perdre
per 3-2 precisament al camp del
Capellades, tot i fer un excel.lent
partit. L’equip montbuienc va perdre per un penal injust que l’àrbitre va xiular a les acavalles del
matx. L’Esports Garcia suma 26
punts i està en sisena posició a la
taula.

latossa@latossa.com
93 805 55 42

Igualada acull amb èxit la
Gala de campions

● PATINATGE ARTÍSTIC ●
El pavelló de les Comes d’Igualada va serl’escenari d’una excel.
lent III Gala de Campions, amb
prop de 600 espectadors i més de
120 patinadors/es, que van oferir
el bo i millor del patinatge artístic
del nostre país.
A un quart de sis de la tarda,
l’espeaker Manel Burón, donava
el tret de sortida amb l’obertura
de la Gala: a la pista tots els participants, i inici del programa d’actuacions de les categories aleví,
infantil, cadet, juvenil i júnior. El
moment més àlgid arribaria amb el
programa de la segona part amb
les actuacions del grup cadet El
Masnou CPA amb el número “Peixos” i les exhibicions de: Albert Trilla, Núria López, Alba Salat, Òscar
Molins i Carla G. Pey.
Seguirien les actuacions de la
parella de dansa del CE Vendrell
formada per Mari Carmen Juncosa
i Albert Rovira i del patinador del
Tona PA, Manel Pérez que van
aixecar l’admiració del públic. Després l’afició va vibrar amb la treballada actuació de les patinadores
Mònica Gimeno i Alba Pérez i amb
la impecable exhibició d’en Carles
Gasset. Per acabar-ho d’adobar i
tancar el teló de la millor manera
possible es va gaudir de l’acurada
coreografia del grup xou grans
del CPA Olot amb el número
“Molt fràgil”. Aquest grup s’ha
proclamat campions de Catalunya,
d’Espanya, d’Europa i del Món, i
ha estat guardonat com a millor
equip de l’esport català per la
UFEC.
Com a cloenda i amb tots els
patinadors de nou a la pista, van
rebre els obsequis, així com els
entrenadors i Clubs. Després de
tancar aquesta edició, el Comitè
Català de Patinatge Artístic, ja ha
posat fil a l’agulla per organitzar
la propera Gala que tindrà lloc a
finals d’aquest any, i per tant coincidint amb el final de la temporada 2008.
Des de la Federació Catalana de Patinatge s’agraiex la collaboració de la secció de patinatge artístic de l’Igualada HC i del
Patronat Municipal d’Esports, sense els quals no hagués estat possible l’èxit d’aquesta tercera edició.
També cal agrair la presència
del coordinador Territorial i Institucional de la Secretaria General
de l’Esport, Jordi Eduardo, i dels
representants del consistori local:
el regidor d’Esports, Josep Torras,
el quart tinent d’alcalde, Xavier
Figueres i de les regidores, Maria
Senserrich i Rosa Ma Plassa.
En representació de la RFEP,
va ser-hi present el president
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del Comitè de Patinatge Artístic,
Francesc Jansà.
Finalment, Ramon Basiana,
president de la Federació Catalana
de Patinatge, present també a l’acte, va voler agrair als clubs catalans
la seva predisposició a l’assistència
dels esportistes, al suport dels tècnics i, molt especialment, a tota
la gent del Comitè Català de Patinatge Artístic per la feina duta a
terme durant aquests dies.
Abans de cloure l’acte, Ramon
Basiana, lliurava un trofeu de reconeixement a Quique Calvo, per la
seva col.laboració tècnica amb la
televisió en les tres edicions de la
Gala de Campions.
D’aquí a unes setmanes, el
Canal 33 emetrà un resum dels
millors moments d’aquesta Gala.

Dos equips del CAI-Petromiralles al
Campionat de Catalunya
● DUATLÓ ●
Dos equips del CAI-Petromiralles Secció triatló van disputar
el diumenge 3 de febrer el primer campionat de Catalunya per
equips de duatló de carretera.
En aquesta modalitat tots els
components de l’equip (de 3 a 5
duatletes) surten junts, a l’estil
contrarrellotge, i han de mantenirse junts en totes les transicions de
forma que el temps de l’equip el
dóna el tercer duatleta de cada
equip, les distàncies són les mateixes que una duatló curta, és a dir
5 Km. de cursa, 20 Km. de bicicleta
per un circuit d’asfalt i 2,5 Km.
més de cursa.
La prova la van disputar 26
equips masculins i 6 equips femenins
al Prat de Llobregat, amb un circuit completament pla i molt ràpid
i on els especialistes en duatló-triatló com Francesc Godoy o Marcel
Zamora per anomenar-ne algun, van
poder demostrar la seva velocitat i la
seva habilitat en els relleus.
La prova la va guanyar l’equip
del Club Natació Barcelona format per Francesc Godoy, Francesc
Gimbernat i Marcel Zamora, amb
un temps de 0:56:57, seguit del
Club esportiu Picornell amb un
temps de 0:58:31 i l’Inverse Direct
T Vilanova-A amb un temps de
0:58:39. En l’apartat femení va
guanyar l’equip del Club Natació
Reus Ploms amb Montse Martínez,

Montserrat Cinca i Ivet Farriol amb
un temps de 1:13:33
Els dos equips del CAIPetromiralles Secció triatló van fer
un bon paper, l’equip A format
per Marc Codina, Pere Gabarró
i Marcelo Estevan Reymundi van
fer un temps 1:08:10 i va arribar
en la posició 21a i l’equip B amb

David Aragon, Josep Cantero i
José Roque Rios amb un temps
1:10:26 van arribar en la posició
24. Els duatletes Francesc Lladó i
Toni Salanova que formaven part
de l’equip B no van arribar entre
els tres primers i per tant el temps
seu no es va tenir en compte per
les classificacions.

Els hi oferim la
millor qualitat
en treballs
d’inoxidable
ferro i alumini
- Portes
Treballs de serralleria en acer inoxidable i ferro - Baranes
- Reixes
Fusteria metàlica d’alumini
- Tanques
Av. Àngel Guimerà, 38 - IGUALADA
- Finestres…
Tel./Fax: 93 803 32 92
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Primera nacional: CPPI 4 – Sant Cugat 2

El CPPI Suro situat en una
excel.lent 3a posició
● TENNIS TAULA ●
El resultat de la jornada va ser
molt positiu per als igualadins que
tenien davant un rival molt perillós i lluitador; la victòria els situa
en una excel.lent tercera posició.
Ambdós equips es coneixen a la
perfecció i el resultat era molt
important per als dos conjunts,
donada la gran igualtat que hi ha
al grup; per part igualadina van
jugar Jordi Satorras, Gica Mirea i
Lluís Graells, mentre que per part
visitant ho van fer Josep Anton,
Xavi Panareda i Enric Bosch.
El partit va començar amb

victòria de Mirea enfront Anton
per 3-1; a continuació, Graells
va perdre davant Panareda per
1-3, però Satorras va aconseguir
superar Bosch en un partit molt
igualat per 3-2. Als dobles, MireaSatorras van guanyar clarament
Bosch-Anton per 3-0 i el marcador reflexava un 3-1 favorable al
CPPI. Seguidament, Mirea va caure
derrotat sorprenentment per 0-3
davant Panareda, però Satorras
va aconseguir una altra victòria
enfront Anton per 3-0 i el resultat
final quedava 4-2.

Lliga preferent: CPPI 4 – FV Calella 1

El CPPI Suro
matemàticament primer
de grup
● TENNIS TAULA ●
Amb aquest triomf, els igualadins ja han aconseguit matemàticament la primera posició del
grup, tot i faltar tres jornades per
a l’acabament de la lliga. Per part
igualadina van jugar Joan Bertran,
Roger Domingo i Josep Ma Alonso,
i per part dels del Maresme ho van

fer Adrià Mallorquí, Jaume Puig i
Edgar Manger.
Els punts igualadins van aconseguir-los Joan Bertran, davant
Puig (3-0) i Mallorquí (3-2), Roger
Domingo enfront Mallorquí (3-1)
i el doble Domingo-Bertran contra
Puig-Mallorquí (3-0).

Segona provincial
CPPI 4 – Epic CC Terrassa 0

El CPPI Suro Pub continua
en ratxa
● TENNIS TAULA ●
A Segona Provincial, el CPPI
Suro Pub continua amb la seva ratxa de victòries, sense que els seus
rivals puguin trencar-li la imbatibilitat.
Per part dels anoiencs va jugar

Roger Agustí, Ricard Alert i Bernat Bisbal, i per part de l’Epic ho
van fer A. Tarragó, J. Tarragó i I.
Prunés. Cadascú dels igualadins
va guanyar el seu partit i el doble
Alert-Bisbal va representar el punt
final.

El CTT Vilanova cau per la
mínima amb el St. Quirze
● TENNIS TAULA ●
Ajustadíssima derrota la del
CTT Vilanova davant el St. Quirze,
rival directe en les posicions de
descens; el marcador final de 34 i els parcials de les partides en
les que als vilanovins no els va
acompanyar la sort en els punts
decisius, van ser la clau d’aquesta
ensopegada davant un rival del
mateix nivell.
El conjunt local es va avançar
en el marcador, Bernat López es va
imposar a Jiménez per 3-0 (11-6,
11-9 i 11-4); seguidament Manuel
Suero va caure en una partida
molt disputada davant Alvarez
(11-13, 8-11 i 10-12). Matías Blanco va ser derrotat per Grau, 1-3,

avançant-se els visitants (3-11, 911, 12-10 i 3-11)
En els dobles, la parella vilanovina López-Blanco no va poder superar Grau-Jimenez en caure per 2-3
(10-12, 8-11, 11-4, 11-6 i 5-11). Bernat López va posar el 2-3 al marcador guanyant a Alvares per 3-1 amb
parcials de 12-10, 5-11, 11-7 i 11.9.
Matías Blanco aconseguia empatar
superant Jiménez per 3-0. La partida
definitiva la van jugar Suero i Grau;
al jugador local no el va acompanyar
la sort i fou derrotat per 1-3 amb
parcials d’11-6, 8-11, 6-11 i 11-13. El
partit doncs, va ser tan ajustat que
en el còmput del joc es va acabar
empatant a 13 i la sort el va decantar cap al costat visitant.

Plaça Catalunya, 5 - Tel. 93 803 54 66 - IGUALADA
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La Mancomunitat de BTT de l’Anoia
reprèn les sortides
● BTT ●
Nova temporada, nou calendari, una nova web i una nova
organització per donar resposta a
les diferents necessitats que han
anat sorgint, i fins hi tot estrenen
un nom que acompanyarà al de
Mancomunitat: “Agrupació Esportiva BTT Anoia”, des del qual
podrem oferir nous serveis, com
tramitar Llicències Federatives
entre d’altres.
I per aquesta gran estrena,
el passat dissabte 26 de gener
ens vàrem desplaçar fins a Torà
(Segarra), per a fer un bonic itinerari circular que ens portaria fins al
Monestir de Pinós (Solsonès). Malauradament, aquest itinerari va
ésser durament afectat pels focs
de l’estiu del 1998 i el que eren
boscos frondosos, s’han convertit
en un paisatge desolat, tot i que
el que no ha pogut fer el foc és fer
desaparèixer aquests impressionants paratges.
Sortim de Torà amb la grata
sorpresa de que “la boira segarresa” se n’ha anat i ens ha deixat un
dia fresc i clar. Agafem una pista
ampla, en direcció est, per anarnos endinsant, mica a mica, en una
bonica vall fins a arribar a Cellers,
situat a l’antiga vall de Forest
entre les serres de Cellers i de Claret, poblet centrat per l’església
parroquial de Sant Martí i un grupet de cases, on comencem a enfilar-nos pel que seria la pujada més
llarga del dia. De seguida trobem
les restes del monestir romànic de
Sant Celdoni i Sant Ermenter de
Cellers del qual només resta l’església (segles XI-XII) i que constitueix l’exemplar més notable del
romànic de la zona, compost d’un
creuer amb tres absis però sen-

se nau (probablement inacabat) i
la cripta, amb capitells originals i
que fou restaurada el 1898 i que
tots vàrem aprofitar per retratar.
Una llegenda tardana (recollida al
segle XVI) diu que els cossos dels
màrtirs sant Celdoni i sant Ermenter foren portats de Calahorra a
Cellers al moment de la invasió
musulmana, cercant un indret
amagat, on després s’edificà l’església. Amb uns pocs quilòmetres
més de pujada arribem a dalt de
la carena de la serra de Pinós, on
trobarem el camí que ens portarà fins al santuari de la Mare de
Déu de Pinós, a 931 metres d’altitud. La vista és espectacular a les
dues vessants de la muntanya, i
l’itinerari circular ens permet de
voltar tota la Serra de Pinós per
no perdre’n cap detall, tant del
que està a prop, com del que està
lluny. A Pinós aprofitem per fer
un bon esmorzar i molt amablement els cuidadors del lloc ens van
obrir les portes del Santuari per a
poder-lo visitar. També vam visitar el que es considera (discutit)
el centre geogràfic de Catalunya

abans d’emprendre la llarga, però
ràpida baixada, que ens retornaria
fins a Torà, passant per dalt de les
carenes de la serra de Pinós, de
Claret i de Sant Donat.
La dificultad de la sortida estava marcada com a baixa, però això
sempre és relatiu, doncs la majoria
dels assistens eren incondicionals
de la bicicleta i per a ells va ser una
passejada, mentre que qui tenia
menys nivell es va haver d’esforçar
més per seguir al grup, tot i que
s’ha de dir que tothom es va comportar amb una actitud totalment
excursionista i gens competitiva,
esperant sempre amb bon humor
a les cruïlles o punts conflictius, tal
i com marca l’esperit de la Mancomunitat.
La propera sortida serà el proper 23 de febrer i ens desplaçarem
fins al Baix Camp. Si voleu més
informació, o voleu consultar el
calendari de sortides, podeu ferho a www.mancomunitatbtt.net.
Toni Camps
Mancomunitat BTT/Agrupació
Esportiva BTT Anoia

Pedalada a Pinós i Boixadors
● BTT ●
El passat diumenge, dia 27
de gener, la colla de BTT del Club
Ciclista Eddy Mur d’Igualada va
participar a la pedalada que organitzen els membres del cos de
Bombers de Calaf. La sortida es
var fer a les 8 del matí, amb un dia
clar i solejat, però amb una forta
glaçada que va fer que a primera
hora els ciclistes passessin molt de
fred. Fins que les fortes pujades
i el sol van començar a escalfar
als participants fins l’arribada a
Pinós, on es va fer una parada per
esmorzar i recuperar forces per a
la tornada a Calaf. A les 11 es va
reiniciar la marxa en direcció a la
serra de Prades, amb unes vistes

A Pinós després d’esmorzar.

molt boniques, i després de vorejar el Castell de Boixadors es va
seguir cap a la Llavinera i arribada

a Calaf, amb 50 Km molt selectius i
on tots els bikes han pogut gaudir
d’uns paratges molt interessants.

Inscripcions per a “La Marmotte”
● CICLISME ●
El Club Ciclista Eddy Mur ha
començat a preparar el viatge als
Alps Francesos per participar a la
més forta de les proves cicloturistes, La Marmotte amb 175 Km
i 5.000 metres de desnivell amb
els mítics ports de La Croix de Fer,
el Telegraphe, el Galibier i l’Alpe
d’Huez. El club té previst el desplaçament amb autocar, donat
que som una bona colla entre
ciclistes i acompanyants; aprofitem per animar a altres ciclistes

de clubs i colles de la comarca a
gaudir d’aquesta gran oportunitat de participar a la marxa,
donat que són molts els ciclistes
que els agradaria gaudir d’aquesta experiència única i que, si no
és un viatge organitzat en un
gran grup, és més costós i difícil decidir-se a participar. També
es fa una mini-Marmotte amb
només 70 Km i dos ports per als
que vulguin gaudir de la “festa” i
no estiguin preparats per fer tota
la marxa.

Els interessats en participar
poden passar per la seu del club
a informar-se de les condicions,
despeses aproximades del viatge,
hospedatge i inscripcions; al ser
una prova on participen més de
6.000 ciclistes, és necessari fer les
reserves abans de finals de febrer.
La prova es disputa el dia 5 de juliol, en dissabte (dues setmanes després de la Quebrantahuesos). La
sortida d’Igualada seria el divendres a mig matí i l’arribada a Igualada el diumenge a migdia.
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El 6q i més Roba Laboral
- Anoia Golf Club inicia el
Campionat de Catalunya
per equips de pitch&putt
al Vendrell.

Veterans del CE Uecanoia

Una caminada… i dos esmorzars!

Els veterans celebrant el Dijous Gras

● GOLF ●
Un any més, l’Anoia Golf Club
estarà present en el Campionat de
Catalunya per equips de pitch &
putt, l’Interclubs 2008. Aquest any
serà a la segona divisió, amb 17
equips més i on les quatre primeres places donen dret a l’ascens a
la màxima categoria, posició que
es va perdre la darrera temporada
i on evidentment es marca l’objectiu el club anoienc a retornar, i les
quatre últimes fan perdre la categoria. Per sota d’aquesta categoria, al Campionat de Catalunya hi
ha dues terceres divisions, delimitades territorialment per est i oest
i s’ha ampliat la competició amb
dues quartes, també est i oest. Per
tant, 110 equips enguany lluitaran
per aconseguir bons resultats en
l’Interclubs 2008, el Campionat de
Catalunya per equips de pitch &
putt.
La principal novetat d’aquest
any és el nou patrocinador de
l’equip de l’Anoia Golf Club. L’empresa igualadina 6q i més Roba
Laboral acompanyarà a l’equip
durant les 6 proves del calendari de segona divisió que seran
aquesta primera el 10 de febrer
al Vendrell, el 2 de març a Sant
Cebrià, el 13 d’abril a Bellpuig,
l’11 de maig a Manresa, el 8 de
juny a Lleida i la prova final el 13
de juliol a Fornells, on esperem
assolir la posició més alta possible.
El passat cap de setmana els
components de l’equip van fer
el primer entrenament de l’any
al camp del Vendrell per tal de
preparar aquest debut de diumenge i començar la temporada
amb bones sensacions. El capità
de l’equip 6q i més roba laboral
- Anoia Golf Club, Àngel Martínez
Chico, destaca la dificultat del
camp del Vendrell per a un debut,
“un camp complicat on no et pots
confiar, amb greens difícils de llegir i on el vent pot ser un factor
determinant”. La primera selecció
feta pel capità és la formada pels
germans David i Ferran Perona,
Hèctor Soler i Àngel Martínez Chi-

co que jugaran en individual i les
parelles formades per Salvador
Adzet i Xavier Martínez Chico i
José Luis Ortiz i Sergi Garcia. A
part d’aquests, també van entrenar Pep Granados, Josep Abril,
Melcior Soler i Joan Àngel Solanelles.
També esmentar que aquest
any, si ens agafem només als handicaps de cada jugador, l’equip 6q
i més roba laboral - Anoia Golf
Club, no està situat entre els favorits per l’ascens, i per tant aquest
objectiu no serà una tasca fàcil.
El teòric avantatge que tenim i
que s’ha d’aprofitar és la sort del
sorteig de camps que són habituals dels circuits de pitch&putt de
l’Anoia Golf Club i coneguts dels
jugadors anoiencs, i on les visites
a Bellpuig i Manresa sobretot i
també les del Vendrell i Lleida han
de ser aprofitades per aconseguir
bons resultats.
També informar que 6q i més
Roba Laboral, a més de patrocinar
l’equip d’Interclubs, serà el proveïdor oficial del club pel que fa a
l’uniforme per vestir als socis que
poden adquirir pantalons, polos i
jerseis oficials del club d’aquesta
temporada, tant per a dones com
per a homes. La botiga està situada al carrer Capità Muntaner, 1
local 4a de les Comes.
Afegir només que el 16 i 17 de
febrer començarà el II Circuit de
golf per a parelles Milar Martínez
Tecnocim al Golf Girona.

● EXCURSIONISME ●
Fa una dita popular: Quan el
Carnestoltes ve molt matiner, el
Dijous Gras s’escau en gener. El
dijous gras començava el carnaval amb un àpat extraordinari per
berenar o sopar. El qualificatiu
d’aquest dia deriva (segons el Costumari Català de Joan Amades) de
quan antigament, durant els dies
de les Carnestoltes, hom menjava carn a desdir, principalment de
porc, tant com es podia dins dels
mitjans i l’ambient que l’envoltava.
I s’escau que dijous passat era
31, era un dijous de sortida quinzenal del programa semetral dels
veterans de la Uecanoia, i enguany
els companys Josep Ma. Vilarrubias
i la seva esposa Berta Torres, ens
prepararen altra vegada una caminada pels verals i falder de la Tossa,
però molt especialment es van fer
càrrec de la celebració del Dijous
Gras, amb un copiós refrigeri en el
recinte del seu oliverar, sota la Tossa. Iniciativa i gentilesa molt plaent
i sobretot molt d’agrair.
Però anem a pams. Primera
part: la caminada, amb sortida
des de l’oliverar, ben preparada
i guiada pel Josep M. i la Berta,
per verals de la Tossa, esplèndida
sobretot en la pujada al cim de la
Tossa, per uns corriols o senderols
poc fressats, plens de vegetació,
que ben segur eren inèdits per
la majoria dels vint-i-nou participants. Aquí un incís per remarcar
l’alt nombre de participants i el

retrobament amb companys que
feia temps que no vèiem.
A dalt la Tossa, primera esmorzada, la usual, i després la baixada
pel camí freqüent fins la propietat
dels nostres amics.
I segona part: la segona
esmorzada, la disbauxa!... Entreteniments, especialitats de truita i
de botifarres, pa de llesca, oli de
la collita, i tot regat amb vins de
Batea de 14 i 15 graus. Déu n’hi
do aquests veterans! La Berta, tot
fent recordança dels vuit anys que
ja portem de caminades de veterans, preparà uns versets que llegí
el Josep Ma. i que ens plau transcriure, perquè el seu contingut és
el que pensem:
Un dia qualsevol: Un dia qualsevol que els veterans hem sortit
a caminar. / El camí era terrós, els
marges plens de pins i vegetació, /
que ningú havia plantat. / Semblava un paisatge sortit d’un retrat, /
me’l quedo mirant, el meu pensament surt volant. / Vam començar
dotze, i ara ja som uns quants. / De

mica en mica, els amics de la infantesa / ens hem anat retrobant, i les
nostres històries / ens hem anat
contant, tot esmorzant. / L’un ha
anat explicant algunes tristors, /
d’alguns que ens han deixat en
aquest món. / Tots som necessaris, hem de ser valents / i mirar el
present, a la nostra família ajudar,
/ ja siguin pares, fills, néts o germans, / a tots hem de donar-los
les mans. / Ni que estem jubilats,
hem de ser animats. / Ja sé que de
vegades potser no ens trobem bé,
/ tot ens surt a l’inrevés. Hem de
ser valents, / i si és necessari prémer les dents, / i pensar en demà,
que el sol tornarà a brillar / i els
nostres cors escalfarà. / Tornarem
a lluitar, dia a dia viurem, i de les
coses que ens envolten gaudirem.
/ Ànim veterans! Tots a una, hem
de seguir caminant.// Berta.
I el dijous vinent, dia 14, tornarem a Marganell, amb bones vistes
de Montserrat. No hi falteu.
Text i foto: Joan Mollà
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Els equips base del Club Bàsquet Igualada
● BÀSQUET ●
Premini masculí: CB Igualada
43 – CB Esparreguera 67
Els igualadins es van veure
superats per un rival mol més fort
físicament i amb molta més tècnica. Tot i així, cal dir que els locals
no van desenvolupar un gran
encontre.
Van jugar pel CBI: Couso,
Castelltort, Fratila, Farrés, Romero, Basas, Latorre, Gil, Rodríguez,
Vidal, Martínez i Torrens.
Mini masculí groc CBI: CBI
Grup Jardí 84 – CB Corbera 59
El Mini Groc guanya de 25
punts de diferència, gràcies a una
primera part molt bona pel què fa
a l’encert en atac i la intensitat en
defensa. A la segona part, es va
baixar el nivell defensiu i el ritme
d’anotació.
Van jugar pel CBI: A. Ortínez,
J. Waeyaert, N. Pla, L. Fullana, M.
Tarrida, R. Monclús, P. Martí, R.
Ribera, R. Fullana, P. Mensa, A.
Lòpez i P. Cuadros.
Mini masculí blau: CB Igualada
95 – Sagrada Família C., 89
Primera victòria local de la
segona fase davant del SAFA. Va
ser un partit amb molts alts i baixos, els jugadors d’Igualada no
aconseguien trobar l’equilibri en
la defensa i en atac, ja que quan
defensaven bé (poques vegades),
atacaven malament i a la inversa.
Tot i la mala defensa en general
de l’equip, cal destacar a algun
defensor igualadí. Molt bona
segona part.
Van jugar pel CBI: Raja, Maximo, León, Ortiz, Biosca, Benito,
Serra, Tarrida, Garrido i Gabarró.
Preinfantil masculí groc: CB
Igualada 77 – RG CB Mollet 37
Els igualadins van marcar el
ritme des del primer minut del
partit, sent el parcial del primer
temps: 13-4. La resta de períodes
també van estar dominats pels
jugadors locals, que van marcar
diferències tant en defensa com
en atac.
Van jugar pel CBI: Sendra,
Hidalgo, Lorente, Marimon, Jové,
Torrents, Prat, Piera, Sabidó,
Camacho i Sánchez.
Preinfantil masculí blau: CBI
Emcofa 70 – CB Corbera 38
Partit fàcil pels igualadins que
es van imposar al Corbera des dels
primers minuts, però no els va deixar jugar amb comoditat. Es van
controlar més bé els rebots, encara que no es van aprofitar prou bé
les sortides en contraatacats, va
rodar poc la pilota i es va seleccionar massa ràpid el tir o entrada
sense buscar situacions més òptimes, per altra banda s’està millorant la defensa.
Van jugar pel CBI: Àlex, Xavi,
Gil, Ivan, Carles, Roc, Marc, Andreu
i Enric. Carles F. lesionat.
Infantil masculí: CBI 61 – Sant
Josep Obrer 80
Els igualadins van mostrar dues
cares molt diferents en el partit de
dissabte. Una, molt dolenta, amb
una defensa molt tova i males
eleccions en atac contínuament.
L’altra, més bona, defensant dur
i corrent força bé al contraatac.
La llàstima és que aquesta última només es va mostrar en el tercer període (16-2 favorable) i en
alguns moments durant el partit. Els altres cinc períodes es van
perdre. Als infantils els va faltar

intensitat i duresa, elements dels
quals es van servir els visitants per
endur-se el partit. A seguir treballant.
Van jugar pel CBI: Víctor,
Roger, Xavi, Pau Solé, Cristian,
Gabri, Pau Ortínez, Pol, Nil, Toni i
Marc Romero.
Cadet C masculí: CB Igualada
82 – CB Navàs 76
Gran victòria davant d’un
rival dur. Els igualadins estaven
mancats de jugadors per culpa de
dues recents baixes importants. El
partit va començar bé pels igualadins, que gràcies a una intensa
defensa, una bona transició ofensiva i brillants portes enrere en
el joc estàtic aconseguien punts
amb facilitat. Això va permetre
als igualadins de col.locar-se per
davant al marcador 25-20. Durant
el segon quart els igualadins van
baixar la intensitat defensiva, i
això va permetre als visitants fer
cistelles fàcils. Al descans 40-44. El
tercer quart tampoc va començar
massa bé per als locals, que no
sabien trobar el ritme adequat
del partit i tenien moltes dificultats per encistellar. El marcador
a la fi del tercer quart era de 5562. Quan semblava que locals ja
no reaccionarien, un parcial de
27 a 15 a l’últim quart va tornar
a posar-los per davant, que van
jugar els últims 7 minuts del partit a un ritme impressionant tant
d’atac com defensa.
Van jugar pel CBI: Aleix Martí
(3), Guillem Estany (28), Andreu
Santiago (12), Albert Fullana (7),
Carles Solé (15), Adrià Gual (12),
Jordi Fons (3) i Albert Fontanella
(3).
Cadet B masculí: CB Igualada
71 – UE Capellades 61
Victòria del conjunt igualadí
davant del líder del grup. El partit
va ser molt disputat i els igualadins van anar per sota en el marcador durant gran part de l’encontre, tot i així, les diferències
eren mínimes. Els jugadors locals
van desenvolupar un bon joc i van
aconseguir distanciar-se en el marcador fent un parcial de 12- 0 en
l’últim període gràcies a una gran
defensa que els va permetre recuperar moltes pilotes i sortir ràpid
al contraatac. D’aquesta manera
van sentenciar el partit.
Van jugar pel CBI: Domènech,
Amezcua, Fajas (1), G. Pons (21),
R. Pons. (10),Vidal (2), Gomícia,
Màximo (7), Enrich (10), Viadiu (6),
Pajón (13) i Vivancos (1).
Cadet A masculí: AXA FC
Barcelona 93 – CB Igualada 44
Primera derrota d’aquesta
segona fase, caient clarament a la
pista del líder.
Els igualadins van començar
el partit tous i sense intensitat,
fet que va aprofitar el rival per
marxar (13-0), ja que fins al minut
5 no va poder anotar la primera cistella (25-10 1r període). El
2n quart va ser el millor del CBI,
aconseguint jugar de tu a tu,
sobretot en atac, ja que en defensa se seguien donant massa facilitats al jugadors contraris (45-26
al descans). Però en el 2n temps,
la superioritat va tornar a ser evident, amb el Barça dominant clarament gràcies a la seva fortalesa física sota els taulells (70-36 3r
període). Tot i això, els jugadors
de l’Igualada van intentar lluitar

fins al final, aconseguint almenys,
que no es tanqués el marcador
(93-44).
La propera jornada l’equip
juga a Les Comes, contra el Bàsquet Martinenc Vermell, dissabte
a les 12:30h.
Van jugar pel CBI: B. Marimon (5), F. Vives, A. Fratila (15),
Q. Padrós (3), M. Maturana (1), D.
Tarrida (9), S. Laguarta (5), M. Custodi (3), G. Pons(2) i R. Pons(1).
Júnior B masculí: Ecoverd
Almeda 66 – CBI Physicgm 38
Derrota clara. El matx va ser
igualat en el seu primer quart
però en el segon les coses van canviar radicalment i un parcial d’11
a 0 en contra va trencar el partit
a favor local. Els igualadins no van
saber superar els problemes i va
donar una imatge de poca intensitat i poc esperit per remuntar la
situació.
Van jugar pel CBI: Gerard Sáez
(5), Omar Aguilar (5), Joan Soriano
(8), Pol Vives (5), Víctor Belenguer
(10), Javi Lucas (4), Sergi García,
Albert Ollé (2) i Pol Salanova (2).
Júnior A masculí: ASFE Sant
Fruitós 74 – CBI Grup Galtés 66
Derrota merescuda. Els jugadors igualadins tot i tenir més
talent no es van saber imposar al
seu rival i ja en un primer quart
nefast es va veure que els visitants
no ho tindrien fàcil. En el segon
i tercer quart però els igualadins
van canviar la dinàmica al seu
favor i van capgirar el marcador
però no van saber rematar. En el
darrer quart els igualadins van tornar a deixar de defensar i no jugar
en equip i els locals van rematar la
feina emportant-se la victòria.
Van jugar pel CBI: Benito, Salanova, Burgés, Saez, Franc Espinar,
Moreno, Padrós, Fons i Fustagueres.
Sènior C masculí: Promofix
Bàsquet 32 – CB Igualada 58
L’equip sènior C masculí es
manté en el segon lloc de la classificació. Un bon parcial inicial visitant (2-9 min. 5) va encarrilar un
partit sense gaire ritme, favorable
a la major intensitat igualadina (616 1r període). Després van venir
minuts sense cap dominador clar i
molt poc encert atacant, per arribar al descans amb un 12-24 pels
visitants. En el 2n temps, el joc del
CBI va millorar i, gràcies a ràpids
contraatacs, les distàncies es feien
cada vegada més grans (22-37 3r
període). En el darrer quart, els
locals ja havien llençat la tovallola, fet que van aprofitar els igualadins per arribar al 32-8 final.
Van jugar pel CBI: X. Lorente,
A. Iglesias (8), M. Vidal (7), A. Carrer (12), J. Rojas (10), J. Gallego
(7), I. Carrer (4), P. Carrer, J. Valls
(8), A. Miquel (2) i J. Dalmases.
Preinfantil femení: CB
Puigcerdà 1 – CB Igualada groc 51
Partit fàcil pel Preinfantil
femení groc, que van imposar el
seu ritme durant tot al partit; tot i
el llarg viatge fins a Puigcerdà les
visitants van tancar el marcador
abans de mitja part amb un resultat d’1 a 51. El partit no va donar
gaire de si i les igualadines van
acabar fent més de cent punts.
Van jugar pel CBI: Marina
Espejo, Mar Piqué, Núria Soler, Èlia
Díez, Irina Auge, Clara Roca, Jana
Sendra, Marta Lladó, Sílvia Tomàs,
Núria Torrens i Marta Llorens.

Preinfantil femení blau: CB
Prat 31 – CBI Wellness Centre Cal
Font 60
Molt bona victòria igualadina
per 31 a 60 on van oferir una tres
primers quarts força correctes. Les
noies igualadines van demostrar
la seva superioritat en tot moment
davant un rival que tot i apretar
no va poder amb les rivals.
Van jugar pel CBI: Sellarés,
Tomàs, Miramunt, Bru, Salanova,
Palmés, Barral, Castellà, Solé i
Gou.
Infantil femení: CBI Physicgm
54 - Parets 45
Partit molt atractiu i vistós. La
primera part molt ajustada guanyada per l’equip visitant 20 a
23. El tercer període dominat per
l’equip local amb ràpides contres i
una defensa molt intensa que
permetia cistelles fàcils. Finalment
l’últim període seguint la igualtat
de tot el partit va acabar empat a
42, després de tenir 3 atacs seguits
per desfer el resultat. Tot va canviar a la pròrroga, amb un equip
molt posat al partit i després de 8
a 0 de parcial, els últims 3 minuts
van ser molt tranquils. Van destacar tot l’equip en conjunt, encara
que va sobresortit Èlia Compte,
Sílvia Creus i Júlia Fuertes.
Cadet femení C: AE Collblanc
– CB Igualada
Primera derrota del que va
de temporada davant un equip
potent. El primer quart va començar bé per les blaves, que aconseguien un parcial favorable de
19-21 amb un joc vistós. A partir d’aquí, estancament general
en atac, amb molt poca fluïdesa
ofensiva provocada per la forta
i agressiva pressió visitant i mala
selecció de tir, arribant i llançant
de qualsevol manera. A la mitja part el marcador era de 41-25
amb un parcial de 22-4 al segon
quart. En la sortida del tercer
quart, l’equip es posa les piles per
intentar la remuntada a partir de
la defensa, però la diferencia no
s’aconseguiria rebaixar dels 10
punts, acabant així el tercer quart
per 55-42 i parcial favorable de
14-17. L’inici de l’últim període
acaba amb les esperances igualadines, que pateixen la derrota
per primer cop, originada sobretot en un molt mal segon període
de partit.
Van jugar pel CBI: Itzel Llorente (10), Gemma Jorba (2), Marta
Freixas, Vero Torras (8), Anna Solà
(8), Carla Gonzàlez (7), Alba Acevedo (8), Paula Jorba (6), Laura
Viles, Sílvia Pujol, Alba Aracil (2) i
Laura Farreras.
Cadet A femení: Cat’s Hostel
SESE 46 – CBI Tallers Queraltó 52
Impressionant victòria de les
igualadines davant el líder imbatut del grup. El partit va començar molt igualat, les locals van
endossar un parcial de 5 a 0 que
posteriorment, les visitants el contestaven amb un altre de 0 a 6. Al
final del primer període 9 a 10.
En el segon període, les locals van
aconseguir el màxim avantatge,
25 a 18, gràcies als tirs lliure i a
un triple en el darrer segon del
període. Les d’Igualada sabien el
que havien de fer, sabien que el
rival no era superior i sabien que
fen les coses que sabien de fer, es
podia guanyar el partit. El tercer
període va ser una còpia del pri-

mer, igualtat en el marcador. Però
en el quart i darrer període, el joc
igualadí va ser genial, excel·lents
defenses pressionants a tot camp,
alternances defensives en joc estàtic i gran encert en els atacs. En
quatre minuts de joc, les igualadines van endossar un parcial de
0 a 12 que permetia posar-se per
davant en el marcador. En els darrers instants, els nervis es podien
apoderar de les jugadores però no
va ser així. Al final victòria merescuda de les noies del cadet “A”,
davant d’un dels rivals més forts
del grup.
Van jugar pel CBI: C. Carner
(4), L. Pallarols (9), G. Marimon
(3), B. Soler (1), N. Reverte (7), M.
Fullana (2), C. Tarrida (2), G. Masramon (4), A. Solà (12), B. Biosca i
L. Montaña (4).
Júnior B femení: CB Igualada
74 – Ecoverd Almeda 46
El partit començava molt bé
per part igualadina ja que en els
dos primers minuts el parcial és de
9-0, després l’equip visitant mica
en mica va reduint diferències
fins arribar al final del 1er quart
amb 19-17. En el 2n quart és quan
l’equip igualadí comença a desplegar el seu millor joc amb una bona
defensa pressionant que provoca
moltes pèrdues de pilota a l’equip
visitant i molt encert en atac col.
loca un parcial de 27-12 en aquest
quart arribant a la mitja part amb
46-29.
En el 3r quart l’equip visitant reacciona i amb una defensa molt agressiva combinat amb
un moment de molt mal joc de
l’equip igualadí comença a retallar
diferències fins a col.locar-se 10
punts per sota en el marcador. El
resultat al final de quart es 56-44,
però a partir d’aquest moment les
igualadines tornen a reaccionar i
a mostrar la seva millor cara i amb
un parcial de 18-2 en l’últim període posen una altra vegades les
coses al seu lloc arribant al final
del partit amb el resultat favorable de 74-46.
Van jugar pel CBI: Clara Bargalló (11), Níria Pascual (14), Marina Quintana (8), Martina Sabidó,
Sònia Lladó (9), Marta Amatllé
(13), Irina Marquès (3), Carla González i Sílvia Romero (16).
Sènior B femení: CB Igualada
61 – CE Sant Nicolau 58
Davant del penúltim classificat, l’equip del C.B.Igualada es va
trobar amb un rival excessivament
dur que no va parar de lluitar
durant tot el partit. Els primers
vint minuts van ser de clar domini
igualadí. Gràcies a la bona defensa van poder marxar al descans
amb un resultat favorable de 3418. Tot i aquest desavantatge, les
visitants van continuar amb la
seva intensitat de joc, què, combinat amb la permissibilitat arbitral,
va portar a que s’embrutís molt
el partit. Aquest fet va descentrar
les igualadines que van veure com
s’anava retallant el seu avantatge
fins al final del partit.
Van jugar pel CBI: M. Poch
(11), S. Júlvez (6), L. Sellarès (1),
M. Serra (1), L. Saiz (6), M. Bertran
(4), A. Bautista (8), X. Freixes (19) i
F. Noguera (5).
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Lliga EBA: Fiat Olivar 86 - Hormipresa Bàsquet Igualada 59

Mala imatge dels igualadins
● BÀSQUET ●
Els equips
Fiat Olivar: Ubide (22), Calvo
(2), Regueiro (12), Triquell (13),
Gallán (13), Cebrian (2), Marcic,
Andrés (10), Serrano (3), Alacalà
(3) i Bayod (6).
Hormipresa Bàsquet Igualada:
Olucha (16), Corcelles (3), Santmartín (11), Vinyas (12), González
(4), --equip inicial--, Burgés, Alayo,
Balet (2), Torres (2), Borràs i Fernàndez (9).
Àrbitres: Caballero i López.
El partit
L’Hormipresa Bàsquet Igualada va perdre clarament, després
d’oferir un trist darrer quart on
amb un parcial de 28 a 8 quedava
demostrada la feblesa mental de
l’equip igualadí.
El matx va començar molt disputat i igualat amb un bon nivell

de bàsquet per part dels dos
equips, les alternances en el domini del joc va ser la constant arribant a la fi del primer quart amb
un resultat de 19 a 16. En el segon
els igualadins van dominar molt
lleugerament per poder aproparse en el marcador i gràcies a una
bona defensa van reduir distàncies
en el resultat parcial, al descans 32
a 30 i el matx molt obert i equilibrat per les dues bandes. A la
represa el joc igualat i obert va
continuar, només els lleugers avantatges locals i les petites remuntades igualadines destacaven. El joc
era una força d’equilibris on qualsevol equip podia guanyar. Tot i
això va ser l’equip aragonès qui va
marxar en el marcador per 58 a 51.
El darrer quart va ser senzillament diferent en tots els sentits.
Els jugadors igualadins van perdre

el nervis i el bon joc ofert fins en
aquells minuts. Les tècniques, les
personals i el joc sense equilibri
van tornar a l’equip visitant que
va fregar el ridícul en aquest darrer quart rebent en contra un parcial de 28 a 8 deixant escapar una
bona oportunitat de guanyar. Tots
aquests factors negatius per part
de l’actitud dels jugadors igualadins van condemnar l’equip a la
derrota clara i contundent per 86
a 59.

Dissabte partit a Les
Comes
La propera setmana l’Hormipresa Bàsquet Igualada rebrà al
Nexus Olesa, serà dissabte a partir
de les 19.30 hores al pavelló de Les
Comes.

Copa Catalunya - Sènior femení
CBI La Cama 65 - Femení Sant Adrià B 74

Les noies cauen a Les Comes
● BÀSQUET ●
Les noies del CBI La Cama no
va poder fer res davant un molt
bon Femení Sant Adrià i va perdre en un gran matx de bàsquet
per un resultat final de 64 a 74.
El joc va ser força vistós i atractiu i
tot dos equips van oferir una molt
bona imatge.
El primer quart va ser força
negatiu per part local, davant es
va trobar un molt bon equip que
va sortir a per totes i va estar molt
encertat. La defensa igualadina va
donar massa facilitat a les visitants
i així es va arribar a la fi del primer
quart amb el resultat de 15 a 27.
A la represa però les igualadines
van reaccionar positivament i van
començar a escurçar lleugerament
les diferències en el marcador. El
joc local, més agressiu va fer pos-

sible retallar a només 10 punts, les
diferències en el marcador.
A la represa el matx va continuar igual, domini altern en el
joc i lleuger avantatge per part
visitant en el resultat. En el darrer
quart les igualadines van empatar
l’encontre a 55, però l’esforç igualadí no va tenir recompensa i el
jove equip visitant va saber aguantar la pressió mentre que els nervis
per part local el van condemnar a
la derrota final.
Van jugar pel CB Igualada:
Minguet (17), Bausili (8), Júlvez
(2), Torra (6), Vives (2), Gómez (5),
Icart (9), Freixas (3), Canadell (4),
Vero Saiz (1), Queraltó i Meri Bellido (8).
Més informació a la pagina
web: www.clubbasquetigualada.
com

Joan Arnau Pallejà tercer a sub-11 i gran Victòria clara a Sabadell
resultat del Bernat Jaume
davant el Tennis
● ESQUAIX ●
El passat cap de setmana es
va encetar la temporada al circuit
júnior català. Aquest circuit consta
de 2 tipus de proves. Una és per
als nens i nenes menors de 17 i 13
anys i l’altre ho és per menors de
19, 15 i 11 anys. Per tant la primera prova del circuit es celebrava
a l’Stadium de l’Hospitalet i era
puntuable per a 19,15 i 11 anys i
veterans a +35 i 45 anys.
En total, del club igualadí hi
van ser 5 participants. A la categoria sub 15 gran resultat de nou
del Bernat Jaume que tot i tenir
12 anys es va plantar a semis després d’eliminar contra pronòstic
al numero 2 de Catalunya Marc
Bruguera del Malibú de Sabadell.
Curiosament el seu company de
quinta el també sabadallenc Iker

RESTAURANTS
CAFETERIES
BARS

Pajares es va endur de forma sorprenent el campionat després de
guanyar a quarts de final a l’igualadí Joel Jaume que prèviament
havia guanyat al lleidatà Quintí
Casals, al Bernat a semis i a la final
al Barceloní Pablo Garrido.
A sub 11 molt bon resultat de
Joan Arnau Pallejà que fou tercer
classificat final però amb un cert
regust agredolç ja que l’igualadí
podia haver quedat perfectament
segon al perdre per la mínima amb

● ESQUAIX ●
Victòria contundent a la lliga
Catalana de segona categoria 0-4
a Sabadell enfront el Club Tennis
d’aquesta ciutat del Vallès. Aquest
resultat ens acosta als llocs capdavanters de la categoria però amb
les opcions de lluitar pels playoff de 1a. molt difícils ja que en

aquesta pista hi han puntuat també
els favorits a pujar. Cal remarcar
per això el debut amb victòria en
aquesta categoria de David Aguilar.
La victòria va ser clara pels
igualadins que van aliniar: F.X.
Torelló, David Martínez, Toni
Jimenez i David Aguilar. Tots quatre van guanyar 3-0.

S’OFEREIX FUSTER
Instal.lació de parquet, sostres, portes, cuines,
armaris a mida. Pressupost.

Tel. 651 34 56 86.
Per
anunciar-vos
en aquesta secció
truqueu al
93 805 55 42

RESTAURANT CARIBÚ
Menú diari
Esmorzars
Carta
Toto tipus de tapes i brasa
Av. Països Catalans, 101 • Igualada
Tel. 93 806 75 22
RESTAURANT
CALÇOTADES

el vallesà Arnau Guitart en un partit molt igualat. El guanyador en
aquesta categoria va ser de nou el
jugador de Can Melich Pol Marín.
A veterans, Xavi Berzosa no va
tenir gaire sort amb el sorteig al
perdre a primera ronda davant el
catalo-brasiler Alex Colleoni a +35
anys. Per altre banda Joan Pallejà
després de perdre a primera ronda
enfront el tarragoní Ramon Marzo
fou subcampió de consolació a +45
anys.

OBERT DE
DIMECRES A
DIUMENGE

FEM BATEIJOS I COMUNIONS
MENÚ DIARI I SERVEI A LA CARTA
Ctra. de la Pobla a Carme, km. 3,700 - 08787 CARME
TEL. 678 93 78 73

CAFETERIA - BAR

Esmorzars de
forquilla i ganivet,
entrepans i
tot tipus de tapes
variades.
Obert tots els dies

RESTAURANT
Un paratge en la
natura especialitzat
en tot tipus de:
Convencions - Bodes Bateigs - Comunions,
etc.
Grans jardins,
pàrquing i salons per a
250 comensals.

RESTAURANT
Menú selecte diari
Unim el millor de la cuina mediterrània
i tradicional, on la qualitat, el bon preu,
magnífic servei i l’originalitat dels nostres
plats fan les delícies dels paladars més
exigents.
La nostra és una cuina plena de sabors
i sensacions. Fusionada amb un toc
d’autor i acompanyada de la nostra
parrilla de brasa natural. Un lloc ideal
per passar uns moments inoblidables,
ja sigui sol o en companyia dels vostres
familiars i amics.
Vingui a visitar-nos. Estarem encantats
de rebre la seva visita.

Telèfon reserves: 93 519 10 36
Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km 8,3 -- La Torre de Claramunt - Capellades
(al costat de la gasolinera Petronor)

Bar Restaurant

La Gallega

Menú ecònomic
Comunions • Sopars de negocis • Marisc i peix
per encàrrec • Parrillades de carns a la brasa
ESPECIAL COMUNIONS
Ctra. Nacional II - JORBA - Tel. 93 807 80 14

NOVA DIRECCIÓ
QUIM i PEP

ESPECIALITATS A LA BRASSA
DE CARN, PEIX FRESC i MARISC
CUINA D’AHIR i D’AVUI
SOPARS PER A GRUPS i EMPRESES
NOU HORARI
DIUMENGE NIT I
DULLUNST
TANCAT

Ctra. Comarcal, 37 • Òdena-Manresa, km. 72,8 (a 6 km d’Igualada)

Tels. 938 040 988 - 690 731 017

Botigues
plenes de vida

Centre de Psicologia Clínica
i
Psicoteràpia

c/ Rubió, 14 - Telf.: 93 803 74 05 - 08700 IGUALADA

ALBERT CUBÍ i MESTRES

SERVEI GRATUÏT
DE CONTROL DE PES

20 anys
al seu servei

Demani hora, només pot perdre pes
DR. PERE BRESCÓ
DRA. MARIA DEGOLLADA
DRA. CRISTINA RIGAU - DRA. NÚRIA PAGÈS

FISIOTERÀPIA
A DOMICILI

TOCOGINECÒLEGS
DIRECTORS DE LA “ESCUELA INTERNACIONAL
DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA”
www.eideg.com

Roger Pallarès
Col. núm. 5684

* Prenatal
* Pre i postmenopausa * Patologia mamària
* Planificació familiar * Incontinència urinària * Ecografies
* Esterilitat
* Cirurgia Laparoscòpica
VISITES HORES CONVINGUDES: Tel. 93 805 58 43
C/ St. Vicenç, 23 (costat Parc Xipreret) - 08700 IGUALADA

CENTRE DE PODOLOGIA I
BIOMECÀNICA

Tel. 696 29 83 22
centreauditiu

Passeig Verdaguer, 55, local 4
Tel. 93 803 05 90
08700 IGUALADA

Jordi Andrade - Podòleg Col.legiat 904
* Prevenció i tractament malalties dels peus (peu diabètic, vasculars...)
* Durícies, alteracions unguials. * Podologia infantil i esportiva
* Estudi transtorns de la marxa. * Confecció de pròtesis i plantilles.
Av. Barcelona, 21 baixos - Igualada - Tel. 93 805 23 33
Hores concertades

- 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

Pilar Arbós Aixalà
Psicòloga Clínica
núm. Col. 8396
- Teràpia de parella i familiar
- Creixement personal
- Teràpia d’adult i d’infant
Tels. 687 84 76 51 - 93 803 45 33
L’ESPÍGOL
C/ Rubió, 14 - Igualada

Dr. C. Martín Eleno
Dr. Joan Vidal
Carme Carbonell
Bet Martín
Laura Gómez
Joan E. Castelltort

Otorinolaringòloga

Toengab

EXPLORACIONS ENDOSCÒPIQUES DE NAS I COLL
PROVES D’AUDICIÓ
Tractament amb làser i radiofreqüència
de roncadors i d’apnees del son en adults i nens

❏ Tècnica Endoscòpica d’orella, nas i rinofaringe
❏ Estudis d’audició
❏ Patologia de la veu

Gabinet especialitzat en

Visita de 5 a 8 tardes menys dijous

ASSISTENCIAL
ANOIA, S.A.

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
• LOGOPÈDIA
• TRAUMATOLOGIA
• MEDICINA DE L’ESPORT
• MEDICINA GENERAL
• UROLOGIA
• CIRURGIA GENERAL I
APARELL DIGESTIU
• PODOLOGIA
• PSICOLOGIA CLÍNICA
• DERMATOLOGIA
• OTORRINOLARINGOLOGIA
• OFTALMOLOGIA
• PSICOLOGIA
• LOGOPÈDIA

C/ Òdena, 119 - 08700 IGUALADA

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

CERTIFICATS MÈDICS,
CARNETS DE CONDUIR I
PERMISOS D’ARMES

* PSICOLOGIA INFANTIL I
D’ADULTS
* PSICOMOTRICITAT
* REFORÇ ESCOLAR, TÈCNIQUES D’ESTUDI
* TERÀPIA OCUPACIONAL
* MASSATGE INFANTIL
* LOGOPÈDIA

(Tardes 5h a 8h i dissabte matí 10h a 12h)

CENTRE CONCERTAT AMB: ADESLAS
ALIANÇA - MEDIFIATC - PREVISA - VITALICIO - WINTERTHUR - CASER SALUD
- GROUPAMA

Rbla. Sant Ferran, 62 • IGUALADA
Tel. 93 805 25 25 - Fax 93 805 47 11

Crta. Manresa, 25, 1r - IGUALADA - Tel. 93.805.01.00 - Mòbil 616 057 233
www.aquacentre.net - aquacentre@hotmail.com

* Reforç escolar.
* Idiomes: Anglès, francès, alemany.
* Tècniques d’estudi.
* Preparació proves d’accés.
* Classes per a adults.
* Activitats per a la gent gran.
* Logopèdia.
* Psicologia.
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE DIFICULTATS D’APRENENTATGE.
* Dèficit d’atenció i concentració.
* Hiperactivitat.
* Problemes de memòria.
* Dislèxia.
C/ Abat Oliba, 2-4 - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 96 03 - decrolycentre@hotmail.com

CLÍNICA DENTAL
Dr. Ubaldo R. Soler
Dra. Karina Soler
Tractament dental complet
Finançament a 12 mesos
sense interessos
Revisió dental gratuïta
Cardenal Vives, 1, 1r 2a
Igualada - Tel. 93 805 23 26

Tractament del

dolor

i les seves causes
Josep Zambudio
Metge reumatòleg
Sant Carles 45, 2n, 2a
Igualada
93 805 25 95

maria dolors capellades
PSICÒLOGA
c/ García Fossas, 2, 2n 1a
(cantonada Rambla / plaça de la Creu)
08700 Igualada - tel. 93 805 35 72

Botigues
plenes de vida
Psg. d’Espanya, 59, L1 (cantonada C7 de la Mercé) - Tel. 93 804 41 17
08710 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

SERVEI GRATUÏT
NOVA
BOTIGA
DE CONTROL DE PES
Demani hora, només pot perdre pes

* 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

consultoris

Aparell digestiu
Medicina i Psicologia
Psicologia infantil
Logopèdia infantil
Logopèdia adults
Trastorns de la veu

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

Dra. Lídia Ramos Miquel

C/ Soledat, 114 - Esc. A 1r 4a - IGUALADA- Tel. 93 803 44 12

Tractament psicològic d’adults i
nens amb:

aqualatamèdics

Dr. ENRIC VIVESotorinolaringòleg
HOMS

Visites en hores concertades
93 804 25 91 - 617 32 39 89
C/ Sant Martí de Tous, 37, 1r 1a - IGUALADA

PSICÒLEG CLÍNIC i
PSICOTERAPEUTA
(Col. núm. 4723)

PEDAGOGIA,
LOGOPÈDIA,
PSICOLOGIA I
PSIQUIATRIA

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 IGUALADA
Tel. 93.805.36.26
Tècniques d’estudi. Dificultats
d’aprenentatge. Reforç escolar. Dislèxia.
Teràpia de la lateralitat. Orientació vocacional
i professional. Logopèdia (parla, llenguatge,
veu-foniatria…). Estimulació de la memòria,
atenció i concentració. Tècniques de
motivació. Servei de psicologia escolar i
clínica, i psiquiatria
PEDAGOGS: Míriam Codina i Sara Torelló
PSICÒLEGS: Pilar Sanlorien i Maria Valls
LOGOPEDES: Clara Escudé i Sara Torelló
METGE-PSIQUIATRE: Dr. Frederic Marsal

Salvador Sibina García
Psicòleg
Màster en Psicologia Clínica
Diploma d’Estudis Superiors Especialitzats
Teràpia Cognitiu-Conductual
Tractament amb Biofeedback:
* Trastorns d’Ansietat, Insomni, Hipertensió, Bruxisme,
Dolor Crònic, Estrès, Tabaquisme i Control del pes
93 804 25 91 - 607 97 98 93
C/ Sant Martí de Tous, 37, 1r 1a - IGUALADA

Clínica Dental
Capellades
Matins de 10 a 1 - Tardes de 3 a 9
Dissabtes obert
Neteja bucal gratuïta
Finaçament 1
any sense interessos
C/ Abat Muntadas, 1 - 08786 Capellades
Tel. 93 801 39 20 ucrapol@hotmail.com
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RESTAURANTS - CAFETERIES - BARS
Restaurant
Braseria
Cafeteria

Plaça de Catalunya, 2
08700 IGUALADA

T. 93 803 93 40
www.elsfogons.com
elsfogons@elsfogons.com

www.elsfogons.com
MENJARS PER EMPORTAR
- Menú del dia de dilluns a divendres a 5,75 €
- Pollastres a l’ast, canelons - Encàrrecs
- Gran assortit de plats cuinats - Paelles per emportar

c/ Traginers, 5 - Tel. 93 805 01 63 - 08700 Igualada

SALES PER A
RESTAURANT
BANQUETS I
REUNIONS

MENÚ
DIARI

HORARI:
De dilluns a diumenge i festius de 9h a 16h
ARA TAMBÉ OBERT:
Divendres i dissabte tarda, de 19h a 22h

C/ de l’església, 1 • La Torre de Claramunt
Tel. 93 801 40 81

Tel. 93 817 83 80 / 93 817 80 77
LA FONT DEL BOSC

Restaurant

CASTELL D’ORPÍ

SALÓ PER A:

OBERT
CAPS DE
SETMANA
I FESTIUS
93 808 00 21
Orpí (Anoia)

BODES
BANQUETS
COMUNIONS
C/ MONTSERRAT, 28 - VILANOVA DEL CAMÍ
TEL. 93 803 49 44 - FAX. 93 803 43 88

RESTAURANT I PIZZERIA

Especialitat en cuina italiana
Plats de les nostres contrades

SERVEI A LA CARTA
MENÚ DIARI
Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes)
08700 IGUALADA - Tel. 93 806 79 57
gerospizzeriageladeria@torresvico.com

HOTEL ROBERT
OBERT TOTS ELS DIES

Dissabtes i
Diumenges
Les millors
CALÇOTADES
Tel./Fax 93 808 00 05
Mòbil 659 99 72 97
Ctra. de Valls, Km. 52’5
STA. M. DE MIRALLES

OBERT CAPS
DE SETMANA

Esmorzars,
dinars i
sopars
Passeig Verdaguer, 167
IGUALADA
Tel. 93 806 61 50
Fax 93 804 31 83

L’Eucaria
Ctra. de Bellprat
08712 Sant Martí de Tous
Tel. 93 809 62 38
618 19 42 01

RESTAURANT
SNACK-BAR
BUFFET LLIURE
HABITACIONS
BANQUETS

www.hotelciutatigualada.com

Cal
Maginet

Sopar-ball tots els dissabtes
Av. Catalunya, 1
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
08787 LA POBLA DE CLARAMUNT

Salons per a banquets, casaments i convencions
Av. Mestre Montaner, 60 - Tel. 93 803 27 50 - IGUALADA

RESTAURANT
BRASERIA

CELEBRACIONS
DE TOTA MENA
TEMPORADA DE
CALÇOTS
Preus ajustats
977 88 00 17 - 93 744 60 63
Ctra. de Tous a Bellprat
www.braseriacalmaginet.com

xarcuteries
MASIA
RESTAURANT
BAR MUSICAL
Concerts en directe
Amanides i pastes
Plats vegetarians
Carns a la brasa
OBERT:
DIVENDRES
de 20h a 3h
DISSABTES de 20 a 3 h.
DIUMENGES: Tot el dia.
TOTS ELS DIES:
Per encàrrec

I AL BON TEMPS,
TAULES AL JARDÍ
Tel: 93 808 00 36
Ctra. Carme - Orpí km. 10,6
www.trianglerural.com

Carns a la brasa
Menjars casolans
Menú diari
Menú especial diumenges
+ cafè i cava 12 euros

GE
DIUMEN
DA
A LA TAR
B
BALL AM
WING
DAVID S
Travessia Sant Valentí, 2
Tel. 93 809 62 26
SANT MARTÍ DE TOUS

Des de 1944 oferint el millor servei
- MENÚ DEL DIA PER EMPORTAR
- PLATS PREPARATS
- TOT TIPUS DE MENJAR PER ENCÀRREC
- ESPECIALITAT EN ARROSSOS I FIDEUÀS
Plaça de l’Ajuntament, 8 - Tel. 93 803 18 67
Sant Josep, 80 - Tel. 93 804 30 38
Mercat Masuca, parades 62-64 - Tel. 93 804 12 52
Av. Barcelona, 11 - Tel. 93 804 58 02
Sor Rita Mercader, 40 - Tel. 93 803 03 28

08700 IGUALADA
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BUSQUES FEINA?

CURS OBERT
CARRETONER / A
FORMACIÓ CERTIFICADA ISO 9001
TEORIA / PRÀCTIQUES (Igualada)
OBTENCIÓ: CERTIFICAT I CARNET ACREDITAT
Places limitades: 10 assistents / curs
INICI DEL CURS DIA 23 DE FEBRER
Informació i reserves: ANOIA CARRETILLES
C/ Lecco n. 19 - Tel. 93 805 10 59

Empresa d’automatització de processos industrials
PRECISA
PROJECTISTA MECÀNIC
- Experiència constrastada
- Creativitat i ingeni
- Capacitat de seguiment d’obres i muntatges
ELÈCTRIC – PROGRAMADOR
- Programació autòmats, convertidors, SCADA, VB
- Disseny i seguiment de quadres elèctrics
ENGINYER TÈCNIC
- Disseny, construcció i seguiment d’obra civil
- Càlcul d’estructures
- No es precisa titulació
- Disponibilitat total per a viatjar
Interessats enviar currículum, detallant referència, al
Passatge de la Tossa 8 3r d’Igualada

ES BUSCA RECEPCIONISTA
PER A ESTABLIMENT HOTELER
- Formació en turisme
- Anglès
Jornada de dilluns a divendres
Telèfon: 93 804 81 93
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ELS PETITS
ANUNCIS
* PIS A VILANOVA (LA PAU), 2n,
cantoner, 90 m2, assolellat, 4
hab., bany i lavabo, A/A bomba
de calor 2 “splits”, balcó amb
vistes, cuina àmplia molt bonica,
fusteria d’alumini “climalit”. Preu:
217.000 euros. Tel. 938060856.
* ES TRASPASSA OUTLET SRA.
en ple funcionament a l’Av. Balmes, cantonada Dr. Pasteur. Bones condicions. Telèfon 638 937
002.
* M’OFEREIXO PER FER ARREGLOS DE ROBA (vores, mànigues…). Puc passar a recollir per
casa seva. Tel. 93 805 17 42.
* ES VEN LOCAL DE 60 m2 a la
zona de la Mercè (Sta. Margarida de Montbui), al costat de la
farmàcia. Amb tots els serveis
donats d’alta (perruqueria), amb
lavabo i 1 habitació. Telèfon 679
14 05 23.
* ES VEN NISSAN MICRA Diesel,
gris fosc. Impecable. 60.000 Km,
enganxe i llantes aleació. Matrícula CRR. Preu: 7.500 euros. Telèfon 93 804 26 18.
* VENC SOLÀRIUM VERTICAL
marca Sun Shower. 3 anys. Telèfon 679 14 05 23

Empresa líder en el sector de la distribució
per a Hostaleria

* OPEL CORSA Sport 1.4 90 cv.
EN VENDA. Color gris. Any 95.
Només un propietari, sempre tancat en garatge. Ben cuidat. 1.000
euros. Tel. 630 47 97 44.

precisa:

* ES VEN SOFÀ LLIT DE MATRIMONI per estrenar. Telèfon 93
803 35 59.

Persona emprenedora
interessada en iniciar
una nova línia de negoci propi,
paral·lel a l’empresa
- Incorporació immediata.
- Do de gents.
- Responsable i dinàmic/a.
- Formació a càrrec de l’empresa.
- Imprescindible disposar de Carnet B.
Interessats trucar al tel. 607652011 de
dilluns a divendres de 15.30 a 16.30 h,
demanar per Alícia.

La UBIC necessita

una PERSONA RESPONSABLE per portar una PERFUMERIA
d’Igualada a jornada completa
Requisits del candidat:
- Català parlat i escrit correctament.
- Bona presència.
- Incorporació immediata.
- Edat mínima: 30 anys.
Interessats podeu enviar (fins al 04/03/08) el curriculum vitae més la vostra foto a l’apartat de correus 290, 08700 d’Igualada
amb la referència RO-128 o bé enviar-lo a través de la nostra pàg. web: www.ubic-igualada.com, a l’apartat FEINA.

* ES LLOGUEN 2 PLACES
GRANS DE PÀRQUING al carrer
Ferran d’Antequera / Ctra. de
Manresa. Telèfons 93 803 45 60
- 670 75 14 70.
* VENC UN PRIMER PIS. 90 m2,
amb serveis d’alta, de particular
a particular. Econòmic. Telèfon 93
803 25 79.
* OCASIÓ! EN VENDA: PLANXA
per cuinar elèctrica, nova, 32
euros. Per a treballs escolars venem: ESCANER Acer, 640 p Scan
Prisa + CD’s instal.lació. Per 6 euros, aprox. Tel. 93 804 24 77.
* PARTICULAR VENC DÚPLEX
NOU. Av. Dr. Pasteur, orientat a
sud, molt sol. 80 m2 útils + 20 m2
terrassa. Tot parquet. Acabats de
1a qualitat. Tels. 938 052 464 610 468 822.
* ES LLOGA PÀRQUING DE
COTXE a l’Av. Mestre Muntaner,
56-57 (davant Hospital). Tel. 649
81 88 29 (Francesc).
* ANGLÈS. Professor nadiu i diplomat. Experimentat, amb més
de 25 anys. Classes per a directius, adults i joves. Grups de 4
alumnes o individuals a convenir,
tots els dies inclosos els dissabtes. Tel. 93 803 74 57.
* GRAN OFERTA DE SAL per a
descalcificadors d’aigua. Tipus:
- Tac Saldosa de Navarra.
- Ametlla Regemia 25/15.
- Ametlla Calino Sal. Com.
- Ametlla Torremar. Sal.
A 6’60 euros (IVA inclòs). Pes sac:
25 Kg. Trasllat inclòs.
Tel. 608 949 966.

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

Relat de l’indicible

LES PEL.LÍCULES DE LA SETMANA

“4 meses, 3 semanas, 2 días”

KURSAL 1

D

irecció i guió: Cristian Mungiu.
Intèrprets: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov, Alex
Potocean.
Excepcional pel·lícula romanesa provinent d’una cinematografia
inexistent per desconeguda, però
vindicada darrerament gràcies als
importants guardons obtinguts en
festivals de primera com la indiscutible Palma d’Or al passat festival de Cannes. Rigorós i depurat
exercici cinematogràfic que retrata la dolorosa experiència d’una
jornada de vida de dues amigues
estudiants en un sòrdid, vigilat i
decadent país sota un règim totalitari i depredador abans del seu
esfondrament fa tot just vint anys.
La pel·lícula descriu l’il·legal procés
d’avortament d’una de les noies,
que compta amb la solidària i
desinteressada ajuda i, finalment,
l’abnegat sacrifici de la seva amiga, la gran i immensa protagonista
de la pel·lícula.
Es tracta d’un feridor i traumàtic trajecte als abismes d’un país
en descomposició enmig de la sospita permanent, del control insistent, de la delació imminent. Una
clandestina experiència amb aires
de malson, amb carrers desolats,

Astérix en los Juegos Olímpicos. França, Alemanya i Espanya, 2008.
Aventures, comèdia. Direcció: Frédéric Forestier i Thomas Langmann. Intèrprets: Gérard Depardieu, Alain Delon, Clovis Cornillac,
Benoît Poelvoorde, Vanessa Hessler. En el petit poble dels gals,
Lunátix i Bruto competiran per l’amor de la princesa Irina, i ho faran en uns Jocs Olímpics. Obélix i Lunátix amb la seva poció màgica,
competiran i aniran passant les proves. APTA.
Dies 8, 12, 13 i 14 a 1/4 de 7, 2/4 de 9 i 3/4 d’11.
Dies 9 i 10 a les 4, 1/4 de 7, 2/4 de 9 i 3/4 d’11.
Dissabte dia 9 sessió golfa a la 1 de la matinada.

KURSAL 2

amb barris deteriorats i la negra
nit a punt de cruspir-se per sempre una noia valenta, decidida i
molt més sencera i madura que la
pobra noia avortadora. Enquadraments precisos, seqüències llargues
sense talls, una realització contundent i ascètica que atorga poques
facilitats a l’espectador per bastir
la terrible vivència quotidiana de
dues indefenses noies perdudes
en l’infern d’un paradís comunista.
Un relat escruixidor i representatiu
que ja no es pot explicar en paraules, una ominosa pàgina viscuda
que marcarà el futur de les noies

i de la qual mai més en tornaran
a parlar.
I ara que s’acosta la gran festa
major del cinema nord-americà en
la cerimònia dels Oscar, seria convenient també recuperar aquesta
imprescindible pel·lícula estrenada a casa nostra que ha estat ningunejada, com tantes altres, en
l’esquifit apartat consagrat a les
millors quatre cintes de parla no
anglesa representatives de tota la
cinematografia mundial.
Joan Millaret Valls

Novetat editorial: “Star. La
contracultura de los 70”

E

dicions Glénat, dins de la seva
col·lecció “Viñetas”, ha editat
el llibre “Star. La contracultura de
los años 70” de l’autor Juan José
Fernández, qui havia estat l’editor d’aquesta revista consagrada
als còmics, la literatura, el cinema,
la música o el disseny en els agitats, moguts i pletòrics anys setanta que van convertir la Barcelona
d’abans dels vuitanta en indiscutible referent per la seva efervescència musical, cultural i artística.
Un moment àlgid d’irradiació creativa única en el marc d’un Estat
Espanyol isolat d’Europa en plena
època tardofranquista.
“Star” va ser una revista transgressora, malcarada, políticament
incorrecta i provocativa que es va
arrenglerar amb la contracultura,
l’avantguarda, el cinema experimental i el còmic “underground”
dels anys setanta, una revista
d’arrels “hippies” i de tendència
més aviat àcrata que ben aviat
es va impregnar de l’eclosió de
la demolidora música “punk” del
moment --“Ramones”, “Sex Pistols” o “Clash”, o la mítica banda de referència de Cornellà “La
Banda Trapera del Río-- i de la
irrupció també de la “nueva ola”
amb aires més pop --“Devo” o “B52’s”--. Una revista imprescindible per copsar l’ebullició d’aquest
moment històric, oposada a revistes més serioses, militants i ideologitzades com “Ajoblanco” o
“El viejo topo”, que va servir de
trampolí a nombroses figures del
còmic, escriptors, cineastes o crítics
musicals.
La iconoclasta, irreverent i
voluntàriament marginal revista
--que va patir tota mena d’entrebancs relacionats amb la censura
com multes, prohibicions i, fins i
tot, el segrest d’un número espe-

47

CINEMA

7 de febrer de 2008

cial dedicat a “Fritz the cat” del
gamberro Robert Crumb-- es va
editar durant sis anys i va finir les
seves activitats l’any 1980 coincidint amb la irrupció del pujolisme,
els bars de disseny, la “movida”
madrilenya, la fugida de les discogràfiques i el final d’una convulsa
transició que va comportar la desmobilització general i el tantsemanfotisme posterior, entre altres
coses.
El llibre fa un compendi de
totes les portades i contraportades
dels seus 57 números de vida així
com les portades corresponents
als 37 llibres editats en la seva collecció STARS BOOKS i els també 14

àlbums de còmics editats. Entre la
llarga llista de dibuixants que hi
va participar destaquen Nazario,
Ceesepe, Richard Corben, Montesol, Gilbert Shelton o Jim Jones.
Dins de la col·lecció de llibres editats per Star es va possibilitar el
descobriment de textos d’escriptors de la generació “beat” com
Jack Kerouac, Allen Ginsberg o
William Burroughs, les poesies de
Gregory Corso, els indesxifrables
escrits de “Tarántula” del músic
Bob Dylan o la reivindicació d’escriptors del nou periodisme com
Timothy Leary més l’edició de
“Miedo y asco en las Vegas” de
Hunter S. Thompson.
El llibre conté articles originals
en la singladura de la revista i nous
articles de vells col·laboradors que
parlen de l’impacte de la revista
des de la nostàlgia, la malenconia,
l’oblit, el lament o l’aigua passada.
Entre la llarga llista de signants hi
figuren, entre altres, Ignacio VidalFolch, Diego A. Manrique, Ramón
de España, Oriol Llopis, Juan Bofill
o Isabel Coixet.
L’aparició del llibre recopilatori arriba acompanyat també d’una
exposició de les portades originals
de tota la col·lecció “Star” a la
FNAC del Triangle Plaça Catalunya
de Barcelona, del 7 de febrer fins
al 31 de març.
Joan Millaret Valls

No es país para viejos. USA, 2007. Drama, thriller. Direcció: Ethan
Coen i Joel Coen. Intèrprets: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh
Brolin, Kelly Macdonald. Llewelyn Moss troba una camioneta amb
un carregament d’heroïna i dos milions de dòlars, a més de varis
homes morts. Quan Moss agafa els diners, provoca una reacció en
cadena de violència, que la llei no aconsegueix frenar. MAJORS DE
18 ANYS.
Dies 8, 12, 13 i 14 a 1/4 de 7, 2/4 de 9 i 3/4 d’11.
Dies 9 i 10 a les 4, 1/4 de 7, 2/4 de 9 i 3/4 d’11.
Dissabte dia 9 sessió golfa a la 1 de la matinada.

KURSAL 3
John Rambo. USA i Alemanya, 2008. Acció, drama. Direcció: Sylvester Stallone. Intèrprets: Sylvester Stallone, Julie Benz, Paul Schulze,
Matthew Marsden. Després d’una vida marcada per la guerra, John
Rambo viu una vida solitària i tranquil.la al nord de Tailàndia. Tot
canviarà quan un grup de missioners li demanen els facin de guia
per ajudar un grup de refugiats que són assetjats per l’exèrcit birmà. MAJORS DE 18 ANYS.
Dies 8, 12, 13 i 14 a les 6.
Dies 9 i 10 a les 4 i 6.
Ahora o nunca. USA, 2007. Comèdia dramàtica. Director: Rob
Reiner. Intèrprets: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes,
Rob Morrow. Carter i Edward, l’un mecànic i l’altre multimilionari,
comparteixen per atzar, una habitació d’hospital, on tenen molt
temps per pensar en les seves vides, en el que no han fet i el que
haguéssin volgut fer, així que aquests dos desconeguts decideixen
plegats, emprendre viure junts l’aventura de la seva vida. MAJORS
DE 13 ANYS.
Dies 8,9, 10, 12, 13 i 14 a 1/4 de 9 i 2/4 d’11.
Dissabte dia 9 sessió golfa a la 1 de la matinada.

SALÓ ROSA
Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la tierra. Espanya, 2008. Comèdia. Direcció: Miguel Bardem. Intèrprets: Eduard Soto, Pepe Viyuela
(Filemón), Berta Ojea, Mariano Venancio. Els dos agents internacionals, Mortadelo y Filemón, hauran de salvar el planeta de la gran
amenaça que suposa el fet que uns malfactors estan acabant amb
totes les reserves d’aigua de la Terra. APTA
Dies 8, 12, 13 i 14 a 1/4 de 7, 1/4 de 9 i 2/4 d’11.
Dies 9 i 10 a 1/4 de 5, 1/4 de 7, 1/4 de 9 i 2/4 d’11.
Dissabte dia 9 sessió golfa a la 1 de la matinada.

CASAL DE TOUS
Mataharis. Espanya, 2007. Drama. Direcció: Iciar Bollain. Intèrprets:
Najwa Nimri, Tristán Ulloa, María Vázquez, Núria González, Diego
Martín. Inés, Eva i Carmen són tres dones detectives privades i a la
seva feina tot sovint van més enllà dels límits de la intimitat, capaces de resoldre misèries alienes, però que no han estat preparades
per resoldre les seves pròpies.
Diumenge dia 10 a les 6 de la tarda.
El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford. USA,
2007. Drama, western. Direcció: Andrew Dominik. Intèrprets: Brad
Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard, Mary-Louise Parker. La pel.lícula
ressegueix la vida privada dels fets públics del bandit de més renom
d’Amèrica. Mentre James planteja el proper gran robatori, alhora
declara la guerra als seus enemics que tenen intenció de capturar-lo
i fer-se amb la recompensa (i la glòria).
Diumenge dia 10 a les 7.35.

CINÈFILS DE PIERA
Enrique V. Gran Bretanya, 1989. Drama, bèl.lic. Direcció: Kennet
Branagh. Intèrprets: Derek Jacobi, Kenneth Branagh, Simon Shepherd, James Larkin. Film de temàtica històrica; adaptació del drama
de Shakespeare sobre l’enfrontament entre el rei d’Anglaterra i els
de França per uns territoris. Culminarà amb la batalla d’Agincourt.
MAJORS DE 13 ANYS.
Diumenge dia 10 a les 6 de la tarda. Casal de Joves i Grans de Piera;
organitza Cinèfils de Piera formats per l’Associació de dones.

