
Els 21 regidors de l’Ajuntament d’Igualada 2015-19. / AI

Pla per 
transformar 
les zones 
esportives 
d’Igualada

Millores a l’entorn 
del camp de futbol 
de les Comes i a 
l’estadi atlètic 

L’Ajuntament ha publicat 
recentment la declaració ofi-
cial de patrimoni dels seus 
21 regidors, tal i com marca 
la nova legislació europea en 
matèria de transparència que 
s’ha d’aplicar a totes les admi-

nistracions locals. 
En la declaració, que per pri-
mera vegada publica un mit-
jà de comunicació a l’Anoia, 
l’alcalde Marc Castells i tots 
els regidors de l’Ajuntament 
donen a conèixer el seu patri-

moni immobiliari, els auto-
mòbils o altre tipus de vehicles 
de què disposen en propietat, 
el número de comptes,  fons 
d’inversió o plans de pensions 
que tenen i el nom de les en-
titats bancàries amb que tre-

ballen, i, finalment, si dispo-
sen de participació en alguna 
empresa. També publiquem 
els sous i el màxim de dietes 
que poden percebre tots els 
regidors del consistori.

 Pàgines 8 i 9

ÉS EL PRIMER AJUNTAMENT DE L’ANOIA EN FER PÚBLIQUES LES DADES

El patrimoni, sous 
i dietes dels regidors 

d’Igualada, al descobert

L’alcalde Marc Castells no costa ni un euro als igualadins, però hi ha regidors 
que poden arribar a emportar-se un màxim de 27.000 euros en dietes

L’Ajuntament d’Igualada ha 
anunciat la inversió de més 
de dos milions en la millo-
ra de les zones esportives, 
sobretot a les Comes, tant 
al camp de futbol com a la 
zona del pavelló poliespor-
tiu. També es crearà una 
pista d’entrenament indoor 
a l’Estadi Atlètic.         Pàgina 7

Demà, Nit 
dels Museus a 
Igualada

Cal Granotes, el Tra-
giner, el Museu de la 
Pell i el RailHome, 
oberts al públic fins 
a mitjanit

Demà dissabte, es prepa-
ra una gran festa cultural a 
Igualada, amb visites guia-
des al museu de Cal Grano-
lets, al de carruatges de Cal 
Traginer, el Museu de la Pell 
i el Railhome, amanit amb 
una actuació de l’històric 
grup Pegasus a la nau d’en-
cavallades de Cal Boyer.
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CENTRE VISIÓ GRUPCENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

Promoció vàlida del 01 Maig al 31 Agost de 2016 o fins a final d'existències. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant 
per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats 
de les marques: Mango, He by Mango, Pepe Jeans , Javier Larrainzar, Antonio Banderas Pull & Bear i David Delfin. amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes 


