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El campionat d’Espanya d’Scalextric i Slot portarà a
Igualada els millors pilots i equips del país
IGUALADA / JAUME SINGLA

Aquest any el Campionat d’Espanya de
Scalextric i Slot que per quinzena vegada s’organitza a Igualada, tindrà un dia
mes al afegir-hi el dilluns 1 de novembre
als tres dies habituals del Campionat
que per varietat de categories i nombre
d’inscrits, es la prova mes gran d’Europa
de les seves característiques.
Tot i aquestes dimensions, els organitzadors donen un pas mes i amplien l’àrea
destinada a l’exposició i divulgació a càrrec de les marques, convertint així l’edifici de Cal Carner d’Igualada, en la capital
europea del Scalextric i l’Slot al llarg de
quatre dies. Des del divendres 29 d’octubre fins al dilluns 1 de novembre.
Campionat escolar
Amb tot el Campionat d’Espanya tindrà
unes curses prèvies que començaran
dilluns vinent amb la disputa del primer
campionat escolar d’Igualada patrocinat
per Scalextric. Cada dia d’aquesta setmana hi competirà una escola diferent i
els respectius guanyadors passaran a la
ronda final on cadascun dels corredors
rebrà circuits o cotxes de Scalextric.
En aquesta primera edició del Campionat Escolar només hi poden participar
fins a vuit escoles i no es descarta per
a properes edicions que siguin mes els
centres que hi intervinguin.
El promotor del Campionat, Joan Basas,
presentava el programa dimarts al migdia al costat de Pere Carles president

El Campionat d’Espanya
d’Scalextric i Slot és la
prova més important
que es fa a Europa per
nombre d’inscrits i perque hi ha competició en
totes les categories
de Fira d’Igualada un altre dels puntals
d’aquesta competició, a cavall entre el
joc i l’esport.
Pere Carles feia palès l’agraïment i el suport de Fira d’Igualada cap a un Campionat “que sense l’impuls de Joan Basas i
dels seus fills, no fora possible tenir-lo a
Igualada. Això es deu a la feina organitzativa tant ben feta de la família Basas
que son una referència en el mon del
Scalextric i l’Slot”.
Joan Basas va ressaltar que els 1.200 pilots participants “vénen de tots els punts
d’Espanya i també de països europeus.
Catalunya és una potència en aquest
camp, com ho es en molts esports i per
això la majoria de pilots son catalans i
amb una representació de pilots anoiencs”
Pujada en costa i Campionat
d’Europa
Entre les novetats que presenta aquest
any el Campionat hi ha una espectacular
Pujada en Costa “on disposem de l’ajut
del Team Comarca que està fent un cir-

Igualada viurà el campionat més gran d’Europa. Joan Basas i Pere Carles en l’acte de presentació de l’event

cuit realment excepcional” en paraules
de Joan Basas.
La Pujada en costa es la reproducció
de les mítiques curses en carreteres de
muntanya on la Pujada a les Maioles va
ser una de les proves mitiques del calendari català d’automobilisme.
També es disputarà una prova puntuable per al Campionat d’Europa en escala
1/24 -la mida més gran- que serà la primera vegada que es disputa a Igualada.
També les marques hi tindran una par-

ticipació destacada. Ninco hi farà el seu
campionat de velocitat i Scalextric a més
de fer-hi demostracions obertes a tot el
públic també hi portarà el Campionat
de Scaleauto.
Concurs fotogràfic
Una altra de les novetat i aquesta es
oberta a tothom, es el concurs fotogràfic al voltant del Campionat. Es tracta de
fotografies digitals “per tal que no calgui
fer reproduccions en paper” que només

caldrà enviar-les per internet.
La celebració del Campionat d’Espanya
de Scalextric i Slot concentrarà a Igualada als millors afeccionats de tot el país.
Les sessions del Campionat, obertes a
tot el public, es durant a terme des del
divendres 29 d’octubre fins el dilluns 1
de novembre en horari ininterromput
des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. Conjuntament amb les curses les
marques presentaran les seves novetats
i deixaran provar els cotxes.

Diumenge s’inaugura a la Llacuna el nou
pont dels bombers d’entrada al municipi

El Pla Comarcal de Drogues de
l’Anoia es reunirà a Vilanova

LA LLACUNA /J.SINGLA
El proper diumenge, 24 d’octubre, la
Llacuna inaugurarà el seu nou pont
situat damunt del torrent de les Covetes, anomenat popularment “pont dels
bombers” per la proximitat de la caserna d’aquest cos de rescat i salvament.
En el mateix indret també hi ha el molí
de vent que conjuntament amb el pont
dels bombers dóna caràcter a l’entrada
de la Llacuna.
Les obres, promogudes per l’ajuntament de la Llacuna, han consistit en
l’eixamplament del pont i la construcció d’una vorera per facilitar el pas dels
vianants sense perill.

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU
El Pla Comarcal del Drogues que està
elaborant el Consell Comarcal de l’Anoia a través del departament de Serveis
Socials, Joventut i Ensenyament vol
estar amatent a les necessitats de la
comarca.
Per aquest motiu i per facilitar la mobilitat i l’assistència i apropar el diagnòstic al territori s’han organitzat cinc
sessions de treball al voltant d’aquesta
problemàtica en diversos municipis de
la comarca que, de forma itinerant aniran acollint les reunions de treball.

Connexió carretera-població
A partir d’ara, des del pont “dels bombers” queda connectada la xarxa de
voreres de la Llacuna i es fa més palès
als conductors que, a partir d’aquest
indret estan entrant en el nucli urbà i
per tant, han deixat de circular per una
carretera. Per tant és més fàcil que els
conductors minorin la velocitat en fer-

El nou pont dels bombers millora l’entrada a la Llacuna

se evident que es troben dins d’un nucli urbà i, per tant, amb la velocitat molt
més reduïda que en la carretera.
Les obres representen una millora important de l’entrada a la Llacuna pel
cantó d’Igualada, en un barri llacunenc
que ha crescut en habitatges i equipaments.
La inauguració del pont dels bombers,

tindrà lloc diumenge, a la una del migdia, en una cerimònia oberta a tots els
llacunencs i amb assistència de l’alcalde Josep Parera i tots els membres de la
corporació de la Llacuna.
En acabar l’acte oficial d’inauguració
de la nova entrada al municipi, hi haurà
una copa de cava Mascaró per a tots els
assistents.

Primera reunió a Vilanova del Camí
Per divendres vient, 29 d’octubre, s’ha
programat una d’aquestes sessions
preparatòries a l’IES Pla de les Moreres
de Vilanova del Camí en la qual hi han
estat convocats a participar-hi diversos
agents del món cultural i associatiu. La
sessió es farà de 9 a 12 del migdia.
Els objectius d’aquesta primera sessió
de treball seran perfilar la situació actual del consum de drogues i la seva pre-

venció, el que ha de ser el diagnòstic
del problema.
En segon lloc, el plantejament de propostes per millorar l’efectivitat de la
resposta al consum per part dels diferents agents que intervenen o poden
intervenir.
Des de l’organització es considera valuosa l’aportació a través de les opinions
que es puguin obtenir, per tal de detectar les problemàtiques reals, els recursos existents i proposar solucions reals
i efectives.
Primer pla de prevenció
El Pla Comarcal de Drogues és el primer
d’aquest tipus que es projecta a l’Anoia
i ha de permetre als diversos municipis
amb independència del seu volum,
disposar d’un full de ruta per guiar les
intervencions en aquest àmbit i millorar la salut dels seus habitants. També
permetrà engegar accions mancomunades per aconseguir millors resultats
en el control del consum de drogues.

