
Quan potser més falta fa, enguany els del Cau no poden fer 
la recollida solidària d’ampolles de cava. La raó és senzilla: 
ningú les vol ni ningú en dóna ni un cèntim.
Però la gent jove no es pot quedar aturada davant de la 
magnitud de la situació i aquest any recolliran aliments 
bàsics que els igualadins els vulguin portar amb uns llocs 
determinats de la ciutat i els entregaran a Càritas.
Potser més endavant tindran noves i millors idees, però 
enguany cal anar per feina. Tots/es plegats/des. Ells i 
nosaltres.
L’espai d’avui ja se m’ha esgotat. Ras i curt: Bon Nadal i tots 
amb els del Cau per fer créixer el rebost de Càritas. 
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La propera ampliació del nombre de places de zona 
blava a Igualada significa una penalització a l’ús 
del vehicle privat. Però sobretot és una crida a 
una mobilitat més sostenible. Per a una població 
de la mida de la capital de l’Anoia hi ha poques 
alternatives al vehicle privat, fonamentalment ‘el 
coche de San Fernando’ ( ja sabeu, ‘un rato a pie 
y el otro, andando’) i l’autobús. Fomentar l’ús del 
primer depèn de cada ciutadà. En el cas del segon, 
el Consistori pot fer-hi més.
El cert és que l’Ajuntament d’Igualada mai ha 
fet una aposta decidida per promoure l’autobús. 
Sempre ha pensat que, per quatre gats que hi pu-
gen, no val la pena invertir-hi més. Hi ha, però, 
una altra manera de veure les coses: els usuaris 
potencials no agafen el bus perquè no reben un 
bon servei. Si oferís un millor servei, hi hauria 
més passatgers. Prova d’això és que les petites 
millores que s’han anat introduint al llarg dels 
anys han anat acompanyades de certs increments 
del nombre de viatges.
Sigui com sigui, el sistema d’autobusos d’Iguala-
da continua tenint mancances. El bus no arriba 
a tot arreu. A més, les principals línies, que van 
de Fàtima a Les Comes i al revés, no tenen l’ori-
gen i la destinació a la mateixa parada. Menció a 
part mereixen algunes de les tartanes que encara 
circulen, més pròpies del Museu del Traginer que 
dels vials d’una ciutat.
Això no obstant, la vertadera assignatura pendent 
és la freqüència de pas a les línies principals, que 
per anar bé s’hauria de reduir a la meitat: de mit-
ja hora a un quart. Un màxim de quinze minuts 
d’espera és un temps que l’usuari pot trobar rao-
nable. D’una altra manera, la ref lexió és: si m’he 
d’esperar mitja hora, em surt més a compte anar 
a peu ‘perfecte!’ o, segons com, agafar el cotxe 
‘i ja som al cap del carrer!’. Mentre el transport 
públic no s’ajusti a les necessitats dels ciutadans 
i mentre sigui l’usuari qui s’hagi d’adaptar a uns 
minsos horaris d’autobús, estarem donant argu-
ments a l’ús del vehicle privat.
L’exemple més exagerat d’un servei deficient és el 
dels veïns de Fàtima que han d’anar a l’Hospital. 
Per fer una distància tan curta, han d’empassar-
se gairebé tot el recorregut de la Línia 1 (és a 
dir, 32 minuts) d’anada i de la Línia 2 de tornada 
(30 minuts més), passant dues vegades pel barri 
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de Montserrat (això no succeiria si l’origen i 
la destinació d’aquestes línies fos a la matei-
xa parada, es tanqués la volta completa i, per 
tant, és permetés anar de Fàtima directament 
cap a l’Hospital i Les Comes). A més, sempre 
hi ha el risc d’haver-se d’esperar mitja hora 
per agafar l’autobús. Davant de realitats com 
aquesta, no és més temptadora la idea d’agafar 
el cotxe cinc minuts’
D’acord que aplicar certes millores i ampliar 
la f lota requereix una inversió considerable i 
que ara estem en temps de vaques f laques. El 
problema és que històricament no s’han fet els 
deures amb l’excusa que el servei d’autobús 
era un sac sense fons. Més ho serà mentre el 
servei sigui deficient. És més, si fos rendible, 
ja hi hauria un munt d’empreses interessades 
fent cua. És precisament quan un servei és 
deficitari però necessari que s’hi ha de ficar 
l’administració pública.

MENÚ CAP D’ANY  “LES OLLES”MENÚ CAP D’ANY  “LES OLLES”
Entrant

Consomé de gamba de Palamós

Primers plats
Ravioli de llamàntol en la seva salsa

Vieires amb mousse de cigronet de l’Anoia i oli de vainilla

Segon plat
Melós de xai amb bolets, aire de ke�l i salsa de vi

Pre-postre
Sopa de pinya amb escuma de Malibú i glee  de menta

Postre
pecat de poma amb textures

Per acabar
Raïm de les campanades

Cafès i copa

Celler
Vi blanc: Espelt Vailet garnatxa, macabeu i xarel·lo D.O Empordà

Vi negre: Solegibert Cavernet Souvignon D.O  Pla del Bages
Cava. Privat Brut Nature D.O Alella

Preu per persona 90€ iva inclòs
Últim dia per efectuar la seva reserva: 24-12-08

TEL. 93 803 27 44

Plaça Sant Miquel, 3
08700 Igualada


