
Pel que fa a l’arbrit els 
equips van dir que havia 
estat molt correcte en les 
seves decisions. L’arbrit 
dels tres partits va ser en 
Xavier Pagès, entrenador 
del Clubs Social Aidar 
d’Igualada. 
A les 14:00h es va co-
mençar l’entrega de pre-
mis. Primer van parlar Do-
lors Valinete, Presidenta 
de l’ARMPA; desprès en 
Pep Torres Regidor de 
Joventut i Esports de 
l’Ajuntament d’Igualada i 
finalment en Joan Salló  
representant de FORUM. 
Ells van ser qui van fer 
l’entrega de premis. Tots 
els equips van rebre una 
copa de participació o de 
classificat i una medalla i 
samarreta per a cada ju-
gador de l’equip. A més el 
jugador més esportiu de 
cada equip va rebre un 
trofeu de fusta. Desprès 
de l’entrega de premis es 
va iniciar el pica pica que 
era molt complert. Hi ha-
via paella, pop, musclos, 
cacauets, olives, patates, 
xampinyons, etc. També 
hi havia refrescos i aigua 
per a tothom. Durant tot el 
dia hi va haver música i 
megafonia fins que l’acte 
va acabar a les 15:30 de 
la tarda. 

El passat dissabte 7 de 
juliol es va celebrar la 
cloenda de la primera 
lliga Catalana de futbol 
sala de Clubs Socials. 
L’acte va tenir lloc a les 
pistes de Les Comes 
d’Igualada, de les 10 a 
les 15h del dissabte. 
Tot va començar a les 
10:30 del matí quan 
van començar a arribar 
els primera autocars 
amb els participants i 
aficionats. A les 11h ja 
es jugava el primer par-
tit, es disputaven el 3er 
i 4t lloc en la lligaentre 
els equips El Roure i 
Tanit. Finalment i des-
près d’esforçar-se molt 
el Tanit va aconseguir 
el 3er lloc, mentre que 
El Roure va quedar en 
4ta posició. 

 A les 12:00 del migdia 
es va jugar l’amistós 
entre dos equips for-
mats pels jugadors més 
esportius de cada 
equip participant en la 
lliga, també hi va jugar 
algun entrenador dels 
equips. Va ser un partit 
molt bonic i esportiu. 
A les 13:00 arribava el 
moment més esperat, 
la final de la lliga cata-
lana de clubs socials. 
Optaven a guanyar la 
lliga Marianao i 
Ademm. Va ser un par-
tit molt emocionant que 
l’afició seguia amb molt 
interès. L’equip gua-
nyador i per tant, el 1er 
de la lliga va ser 
Ademm-Joia. En segon 
lloc va quedar Maria-
nao. 
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Un moment del partit entre El Roure (4t) i Tanit (3er) 



P Á G I N A  2  

ENTREVISTA AL REGIDOR D’ESPORTS I 

JOVENTUT: PEP TORRES 

ENTREVISTA AL EQUIPO GANADOR:  
ADEMM-JOIA 

1- ¿Han entrenado mucho este último año? 
Cada lunes 
 
2- ¿Cuántas veces han ganado durante la 
liga? 
Todas, menos dos empates y una derrota 
 
3- ¿Les gusta el entrenador que tienen? 
Si lo hace muy bien 
 
4- ¿Les ha gustado el campeonato organi-
zado en Igualada? 
Si porque había muy buena coordinación y 
se han respetado mucho los horarios. El 
único problema es que Igualada esta mal 

comunicada con Barcelona con el transpor-
te público, tarda mucho en llegar… 
 
5- ¿Cuántas veces han estado en Igualada? 
Tres veces 
 
6- ¿Pensáis que hay suficientes equipos 
para el campeonato o deberíamos de ser 
mas? 
Depende de la gente que se apunte, pero 
mientras seamos equipos pares ya esta 
bien 
 
L’equip afegeix que l’àrbit ho ha fet molt bé i 
que han disfrutat molt d’aquesta cloenda. 

1- Que li ha semblat la cloenda?  
I l’organització de l’esdeveniment?  

L’organització, i la cloenda en gene-
ral, molt bé. El moment més bonic les 
cares   d’alegria que feia tothom. 
 
 2- Quants temps fa que és regidor de 
l’ajuntament d`Igualada? 
Només fa 4 dies. 
 
3- Quanta gent treballa en el seu de-
partament? 
 

B U T L L E T Í  D E L  C L U B  S O C I A L  

Entre 15 i 20 persones. 
 
4- Cara l’any vinent, hi ha pensat destinar 
més subvencions als clubs socials? 
Cada anys es van destinant diferents parti-
des als clubs socials, l’any que ve també 
serà així. 
 
5- Per acabar, ens agradaria convidar-lo a 
prendre un cafè amb nosaltres al club, ac-
cepta?  
I tant! Quan vulgueu. 

L’afició 
va  
estar 
molt 
pendent 
dels re-
sultats 
dels 
seus 
equips  
al llarg 
de la 
cloenda  



Jo nomes faig futbol 
 
4- Com et sents amb el premi que t’han donat? 
 
Por mi és un orgull aquest obsequi i estic molt con-
tent d’haver pogut jugar perquè és el primer any 
que jugo en aquest equip 
 
Dani Sánchez afegeix que està molt agraït d’haver 
pogut participar en aquets acte. 

1- Ha faltat alguna vagada a l’entrenament? 
 
Si alguna vegada 
 
2- Quina posició te en el joc? 
 
Extrem dret 
 
3- A part del futbol quins esports practiques? 
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ENTREVISTA A UN JUGADOR MÉS 
ESPORTIU: DANI SÁNCHEZ del Club Social 

La Brúixola de Lleida               

Els dos equips formats pels jugadors més esportius de tots els equips participants a la 
1er lliga catalana de Clubs Socials 

ALGUNS MOMENTS DE LA CLOENDA 

Membres del Club Social Aidar 
d’Igualada, que formaven part de la 

comissió de càtering  

El pica pica, situat a les pistes de 
Les Comes va ser molt complert,  

i va agradar a tothom 



ADREÇA: C/TRINITAT 31, 

1ER-3A 

08700-IGUALADA 

TELEFON: 93.8019058 

MAIL– armpa2002@yahoo.es 

SI ESTAS INTERESSAT A PARTICIPAR EN 

LES PROXIMES EDICIONS TRUCA’ NS O 

ENVIA UN MAIL I L’ EQUIP DE  REDAC-

TORS ES POSARAN EN CONTACTE  

TANT AVIAT COM PUGUIN 

 

CLUB SOCIAL AIDAR 

ANIMA’ T I PARTICIPA 

c l u b

A ID A R

L’ENTITAT ARMPA I EL CLUB SOCIAL AIDAR VOL  

DONAR EL SEU AGRAÏMENT A TOTS ELS  

COL·LABORADORS DE LA CLOENDA 2007 


