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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2016. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 10 minuts del dia 26 
de setembre de 2016, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal 
de celebrar la sessió ordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels/les senyors/es regidors/es Òscar Aparicio i 
Ledesma, Carme Lledó i Martínez, Carolina Herrero i Ruiz i Raquel Todolí i Martínez  
adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés”, així com dels senyors regidors Xavier Guix i Carrera i Francisco José Moreno 
i Rodríguez, adscrits al  grup municipal de “Convergència i Unió " i els/les senyors/es 
regidors/es Marta Fabregat i Sintes i Tomàs Toledo i Gonzàlez adscrits al grup 
municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal”. 
 
Hi assisteix com a Secretària accidental la senyora Mònica Vila i López qui ho és de la 
Corporació. 
 
No hi assisteix la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva i el senyor regidor Miguel 
Largo i Coca, adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”.  
 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 10 minuts i un cop comprovat per 
part del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al 
debat i votació dels assumptes inclosos al següent 
 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ AN TERIOR. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2016 l’esborrany de la 
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
 
No formulant-se cap observació, el ple acorda, aprovar per assentiment i per  
unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2016. 
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2.  ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER 

L’ALCALDIA DES DE LA DARRER SESSIÓ ORDINÀRIA, DE 
CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTE RÈS 
DEL PLE.  

 
El senyor Alcalde dóna compte al ple del decrets dictats des de la darrera sessió 
ordinària i que són els que consten inscrits del número 166/16 al 224/16 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2016. 

 
Acte seguit, el Sr. Alcalde procedeix a donar compte al ple dels següents assumptes: 
 
En primer lloc informa que es va rebre un escrit el dia 28 de setembre des de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental i canvi climàtic, que són els resultats dels mesuraments 
d’immissió realitzats per la unitat mòbil de vigilància i previsió de contaminació 
atmosfèrica, la qual va està instal·lada durant dos o tres mesos al costat de l’ajuntament 
i aquest informe que està aquí a disposició de tothom. Afegeix que aquest extens 
informe a les seves conclusions determina que la qualitat de l’aire a la zona pels 
contaminants diòxid de sofre, sulfur d’hidrogen, diòxid de nitrogen, ozó troposfèric, 
monòxid de carboni, partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, níquel, 
cadmi, arsènic, plom, benzè i benzo pirè, avaluats mitjançant una unitat mòbil 
d’immissions ha estat bona durant el període que s’ha fet la campanya i no s’han superat 
els objectius de qualitat de l’aire. 
 
Tot seguit el senyor Alcalde exposa que això va ser a petició d’algun veí o veïna del 
municipi, i per tant aquest informe també el rebrà la persona que el va sol·licitar  
directament notificat des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i canvi climàtic. 
 
En segon lloc el senyor Alcalde exposa es va rebre un escrit el dia 23 de setembre de 
2016 del President del Centre d’Estudis del Bages agraint la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellgalí pel seu suport i difusió en l’activitat que es va realitzar el 
dissabte 17 de setembre dins les Jornades Europees del Patrimoni 2016, les quals van 
consistir en una matinal que es va fer a Sant Vicenç de Castellet amb un gran èxit de 
participació amb una vuitantena de persones. 
 
En tercer lloc el senyor Alcalde informa al ple sobre el tema de l’extresorer, exposant 
que tot i que no hi ha notícies molt rellevants vol fer saber que el 17 de setembre va 
arribar al Jutjat d’Instrucció núm. 7 de Manresa, la citació que fa la jutgessa al director 
del BBVA, al director de Catalunya Caixa i a la Sra. Maria Àngels Torrents Giralt pel 
dia 2 de novembre d’enguany en diferents hores i per tant en principi aquestes han de 
ser les consultes i les citacions finals que ha de fer la jutgessa i després s’haurien de 
tancar les diligències prèvies per determinar el que en aquest sentit correspongui. 
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Intervé la Sra. regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM,  preguntant al senyor alcalde si són citacions com a 
testimonis, contestant el senyor alcalde que diria que si, i que  a més a més vol afegir 
que desprès de les resolucions que va determinar la Jutgessa en les que se li va requerir 
a l’extresorer que aportés la garantia amb patrimoni,  amb diners o amb el que fos des 
de fa ja uns mesos i que ell ho va recepcionar des del Jutjat de Pau de Bigues i Riells 
que és on resideix, no consta que hagi dipositat res, i  en conseqüència l’advocada de 
l’ajuntament ha sol·licitat a la Jutgessa que es lliuri ofici a l’oficina d’investigació 
patrimonial per veure quin patrimoni té aquest senyor i que es notifiqui també a 
l’Institut Nacional de Seguretat Social perquè emeti certificat de la vida laboral i base de 
cotització de l’extresorer amb la finalitat d’esbrinar si disposa en l’actualitat d’alguna 
cosa susceptible d’embargar i que el mateix es faci amb l’Administració Estatal de 
l’Agència Tributària. Afegeixi dient que tot això és d’aquesta setmana passada i encara 
no es tenen noticies en aquest sentit però esperen i desitgen que això vagi més ràpid del 
que va fins ara i que s’acceleri una mica tot plegat perquè el període d’abans de l’estiu 
no hi havia manera d’aconseguir res i per tant en aquest sentit està així. 
 
Pren la paraula el senyor Xavier Guix i Carrera, regidor del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, dient que creu que aquest senyor havia de reincorporar-se a la 
feina, responent el senyor alcalde que el 18 de setembre se li acabaven els sis mesos de 
suspensió i que evidentment no s’ha reincorporat, bàsicament perquè amb l’assistència 
dels serveis jurídics de recursos humans de la Diputació de Barcelona s’ha trobat una 
justificació jurídica per prorrogar la situació de suspensió fins que no hi hagi una 
sentència, però tot i així aquest senyor no ha comunicat res a l’ajuntament, ni ha 
presentat cap baixa, ni res, i per tant l’ajuntament farà un Decret de pròrroga de la  
suspensió de les seves funcions. 
 
Prossegueix el senyor regidor Xavier Guix i Carrera preguntant que si els salaris 
d’aquesta situació actual surten de les arques municipals o no, responent el senyor 
alcalde que fins ara sí però que només cobra les bàsiques i que creu que ja ho havia 
comentat en algun altre moment. 
 
Tot seguit el senyor regidor Xavier Guix i Carrera pregunta si tots aquests salaris de 
tràmit també es reclamaran d’alguna manera, responent el senyor alcalde que si es 
poden reclamar i recuperar ho faran així com tot allò  que sigui necessari, perquè cada 
vegada que signa les nòmines i veu el nom d’aquest senyor li fa una mica de mal de 
panxa entre d’altres coses, i que per tant s’està en aquesta situació i que ho varen rebre a 
mitjans de setembre i que els citen pel 2 de novembre, i que suposa que són els terminis 
que els jutjats segueixen, esperant a veure si s’aclareix alguna cosa. 
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3. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, intervé per demanar com ha acabat el 
problema amb les veteranes de Castellgalí, si s’ha solventat i com estan elles, a la qual 
cosa el senyor alcalde li respon que s’ha arribat a un acord i en aquest cas s’ha parlat 
tant amb els seus representants com amb elles així com també amb el Futbol Sala 
Manresa, i que ja van començar a entrenar els dilluns més o menys dins la franja horària 
que demanaven. 
 
Intervé de nou la senyora regidora Marta Fabregat exposant que també l’hi han arribat 
queixes dels que ballen des de sempre Zumba, ja que diuen que els divendres a la tarda 
tenien el pavelló per poder fer el ball del zumba, i que li han comentat que no hi havia la 
possibilitat de poder ballar al pavelló i que se’ls hi ha dit que ho han de fer al casal o al 
teatre però que elles volen fer-ho al pavelló, demanant si s’ha fet alguna cosa o s’ha dit 
algo, a la qual cosa la senyora regidora d’esports Carme Lledó i Martínez del grup 
municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, li contesta que 
en aquest cas es va demanar de desplaçar mitja hora l’horari inicial de 7 a 8 del vespre i 
així poder organitzar-ho tot, és a dir traslladar-les de les 7.30 a les 8.30 del vespre. 
 
Afegeix la senyora regidora Marta Fabregat que llavors només va ser mitja horeta 
responent la senyora regidora d’esports Carme Lledó que el cas es que sembla ser que a 
la professora no li va bé aquest horari i llavors es va plantejar que l’ajuntament no pot 
modificar tots els equips només per això i es va buscar una altre ubicació, fent-ho de 
moment al teatre mentre hi hagi el grup de 12 persones amb el compromís de que si hi 
ha més gent es traslladarien al pavelló de l’escola. 
 
Pregunta la senyora regidora Marta Fabregat que si amb elles està tot bé ja que a ella 
quan li van fer arribar era com a queixa, com el tema de les veteranes, amb una mica de 
rebombori i per això ha demanat si es que s’havien traslladat o era un no rotund o que és 
el que s’havia dit, responent la senyora regidora d’esports Carme Lledó que si que estan 
bé, que només s’ha modificat mitja hora perquè sinó s’hauria de moure no només un 
equip sinó que els quatre del mateix dia, només és per això.  
 
En segon lloc la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, formula una pregunta al respecte de l’escrit que es va 
fer abans de la festa major sobre el tema dels residus que es fan dins del poble de 
Castellgalí, que som els que menys reciclem, i que com pot ser que des de l’Ajuntament 
no es doni exemple perquè al sopar de la festa major hi havia contenidors de brossa i no 
hi havia contenidors de deixalles orgàniques o pels plats i gots de plàstic, indicant que 
de cara a l’ajuntament s’inculca molt a la població a reciclar i en un acte com la festa 
major que hi ha un sopar amb molta gent no s’inciti a fer-ho, a la qual cosa el senyor 
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alcalde respon que se’n pot parlar a la comissió de la festa major, ja que com se sap la 
festa major no només l’organitza l’ajuntament sinó que tota una comissió, però si més 
no la senyora regidora de cultura Rosa Serra us ho podrà explicar i de tota manera es 
plantejarà en properes reunions i si s’ha d’incentivar es farà tenint en compte la 
dificultat logística ja que són uns dies que hi ha poca gent que treballa, poca gent que 
s’hi dedica i requereix molt de temps, energia i esforç durant pocs dies, però ho 
plantejaran i no descarten que es faci en futures edicions, afegint que són d’aquelles 
coses que a vegades passa també en l’àmbit familiar més quotidià en aquells dies en que 
no pots fer tot el que voldries, afegint la senyora regidora Marta Fabregat que és una 
mica dir que des de l’Ajuntament es vol que es recicli i un dia que hi ha un acte amb  
tanta gent s’hauria de veure que l’ajuntament ho fa, responent el senyor alcalde que ho 
tindran en compte. 
 
En tercer lloc la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, exposa que dies abans de la festa major hi va haver una 
tromba d’aigua bastant gran que va inundar la guarderia i el pavelló i no és la primera 
vegada que passa, i demana si s’ha pres alguna mesura perquè no torni a passar, a la 
qual cosa el senyor alcalde li respon que si que s’han pres mesures, que s’ha netejat una 
mica el torrent que baixa per darrera l’escola i que conflueix darrera del pavelló, i 
després també a dalt, més amunt de la Masia del Pla, que és d’on baixa aigua ja que allà 
hi ha una part de torrent que s’ha de derivar cap al torrent de Castellet per darrera 
perquè així no baixi tota l’aigua i es torni a desbordar, fent saber que el que sí que és 
evident és que quan hi ha segons quines trombes d’aigua o gran quantitat d’aigua que 
baixa amb una intensitat molt forta en poc temps hi ha a vegades dificultats i per tant ho 
estan estudiant amb el regidor d’Urbanisme per veure una mica si poden fer alguna altre 
acció, afegint que de fet va entrar una mica d’aigua també perquè hi havia tota la brossa 
acumulada en el torrent i va caure molta aigua en poc temps. 
 
Pren la paraula el senyor regidor d’Urbanisme Òscar Aparicio i Ledesma recordant que 
els torrents és cosa de l’ACA, no és cosa municipal directament encara que els netegen 
la majoria de vegades l’ajuntament, posant per exemple que han tret una subvenció, una 
convocatòria d’ajudes pels torrents que passen en zones interurbanes i que creu que 
donen 200.00 euros o 400.000 per tot Catalunya. 
 
Afegeix al respecte el senyor regidor Tomàs Toledo i Gonzalez del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, que a Sant Vicenç si que han netejat tota la 
part de la farinera i demés després de la previsió de les pluges, que han fet una neteja 
bastant gran i han augmentat la longitud del canal, indicant que quan hi ha un problema 
que ha succeït bastant sovint cada vegada que plou, òbviament si es coneix un mínim la 
riera o per on passa l’aigua que al cap i a la fi l’aigua acaba passant pel mateix lloc, s’ha 
de saber que s’ha pensat fer perquè això no torni a passar, perquè òbviament si torna a 
ploure tornarà a afectar el mateix, pavelló, guarderia i el cost econòmic que té, a la qual 
cosa el senyor alcalde diu que si bona part de l’aigua del torrent se’n va cap a la riera de 
Castellet i no baixa cap aquí i després aquest torrent només recull l’aigua de la Masia 
del Pla, en principi no ha de passar, afegint que aquests fets passen per a diferents coses, 
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pels animals o el que fos que l’han malmès i l’aigua cap el torrent de Castellet no hi 
anava i per això s’ha de fer com un gual perquè aquella aigua baixi cap allà. 
 
Prossegueix el senyor alcalde indicant que de totes maneres s’estan estudiant les altres 
possibles solucions i les mesures que siguin possibles, i que solucions meravelloses no 
n’hi ha i no és només aquí, a vegades quan es veu pels mitjans de comunicació episodis 
de molta quantitat d’aigua en poc temps, per molt que es vulgui no es pot preveure, per 
molt que hi hagi un tub de 2 metres tampoc no pot acabar recollint tota l’aigua, per tant 
diu que es prendran mesures i intentaran minimitzar les possibilitats que puguin passar, 
afegint el senyor regidor Tomàs Toledo que en són conscients que és una cosa 
sobrenatural a vegades quan plou tant, però el que va ploure l’altre dia tampoc va ser 
tant com a Balaguer aquesta setmana. 
 
Intervé la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, dient que suposa que la claveguera que agafa l’aigua ho 
fa de tot el Pla i llavors hi ha una acumulació i que s’hauria de fer d’alguna altre manera 
indicant que tot això que diuen és una crítica constructiva, responent el senyor alcalde 
que en són conscients, i que són els primers preocupats i que en diferents ocasions se 
n’ha parlat d’aquesta situació, però que la pista poliesportiva esta al costat del torrent 
molt abans de que ells hi fossin, intervenint el senyor regidor Tomàs Toledo per dir que 
pel que fa la llar d’infants si això ocórrer a les 11 del migdia i hi ha els nens... perquè la 
senyora de la neteja li va costar sortir perquè no va poder obrir la porta i va sortir per la 
finestra, i si en aquell moment hi ha una trentena de nens petits... és per això que s’ha de 
tenir en compte per fer alguna cosa més per evitar-ho, indicant el senyor alcalde que ho 
tindran en compte i miraran de trobar una solució. 
 
En quart lloc la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, exposa que davant de l’església, l’obra que fa poc es va 
fer cada vegada està en més mal estat, que se suposa que això com que fa poc que està 
fet hi ha d’haver una garantia de cara a lo que és l’empresa constructora, i demana si 
s’ha reclamat o s’ha fet alguna cosa per poder reclamar-ho ja que s’hi han gastat molts 
diners i el tros que fa baixada davant de l’església el seu estat cada vegada està pitjor i 
torna a demanar si s’ha reclamat alguna cosa a l’empresa o si hi ha alguna  garantia, 
responent al senyor alcalde que la garantia no recorda de memòria que s’hagi tornat, 
però que ho vol dir amb seguretat i ho demanaran a l’arquitecta municipal. 
 
Afegeix el senyor regidor d’Urbanisme Òscar Aparicio i Ledesma, portaveu del Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, que moltes vegades amb 
l’arquitecta municipal  han anat a mirar-ho i es va dir que parlaria amb l’empresa 
constructora, indicant la senyora regidora Marta Fabregat que l’empresa no deixa de 
tenir una responsabilitat indicat tot seguit el senyor alcalde que el que passa amb les 
garanties és que sempre s’ha de demostrar, i que tindrem un problema perquè és una 
zona que els cotxes no només passen, arrosseguen, fa molta baixada també i a vegades 
venen amb més força del que és l’habitual, indicant que hi estaran a sobre i si s’ha de fer 
alguna cosa doncs en tot cas ja es farà. 
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En cinquè lloc el senyor regidor Tomàs Toledo i Gonzalez, del grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, indica que li agradaria llegir un trosset 
perquè entengueu més o menys per on va la cosa, que està en castellà perquè es una llei 
estatal d’acord amb l’article 65 de l’Estatut de l’estat de Catalunya de la Llei 22/2015 
del 21 de juliol, procedint a llegir el següent: 
 
“El apartado 1 del articulo 6  de la Ley de protección de animales aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/2008, se prohíbe el uso de animales en peleas y en espectáculos u 
otras actividades si les pueden ocasionar sufrimiento o pueden ser objeto de burlas o 
tratamientos antinaturales, o bien si pueden herir la sensibilidad de las personas que 
los contemplan” 

 
Una vegada llegit l’article el senyor regidor Tomàs Toledo afegeix que perquè ho 
entenguin, va haver-hi un circ amb animals, intervenint el senyor alcalde per dir que hi 
van haver animals però no van participar a les activitats, que van sortir al moment de la 
presentació com van dir però no van participar, no van fer cap actuació i que 
l’ajuntament els hi va donar l’autorització com altres municipis d’on venien i en aquest 
sentit havien de complir tota la normativa, i després se’ls hi va reclamar el tema dels 
animals i van dir això, que només sortirien en el moment de l’exhibició inicial però que 
desprès no farien cap actuació perquè ja ho sabien, i que ells ja tenen la publicitat feta 
amb aquests animals perquè venen de recorregut per les Espanyes, per tant van ser 
advertits i en principi ho van fer d’aquesta manera. 
 
Afegeix el senyor regidor Tomàs Toledo  que a ell li consta que sí es van fer servir els 
animals i l’alcalde li pregunta si va ser a l’exposició inicial responent el senyor regidor 
Tomàs Toledo que té fotografies d’un dromedari pujant a un tamboret gran i òbviament 
hi ha una llei i la llei s’ha de complir si està totalment prohibit, és més té un vídeo del 
cavall actuant i això per ell és vexatori ja que els animals són animals i han d’estar fent 
el que fan els animals.  
 
El senyor alcalde li respon que estaran més pendents altres vegades i que se’ls hi va 
donar autorització condicionada al compliment de tota la normativa i també se’ls va 
advertir, però que van estar un dia i a partir d’aquí amb els temes vexatoris tot és 
discutible i bé en tot cas estaran més pendents en qualsevol altre ocasió, però que quan 
passen aquestes coses totes les opinions tenen un caràcter, un punt subjectiu i que a 
partir d’aquí el que és vexatori per uns no ho és per altres, responent el senyor regidor 
Tomàs Toledo que s’està fent una lluita en tots els àmbits de Catalunya i de la resta 
d’Espanya sobre aquest tema, ja siguin toros, ja sigui correbou i el tema del circ està 
més que comprovat que no es veurà cap circ que entrin animals, ja no ho fan servir, és 
més, els mateixos circs ja s’han adaptat a la nova normativa. 
 
Afegeix el senyor alcalde que aquest circ venia d’actuar en altres municipis de la 
comarca i ens consta que va fer el mateix espectacle que als altres municipis amb 
diferents grups polítics, doncs a partir d’aquí no varen enviar a l’inspector per 
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comprovar si feien o no feien o si això era vexatori, indicant que li sap greu que no hi ha 
la senyora regidora Rosa Serra, ja que li sembla que hi havia anat i que li va dir que no 
havien fet res de l’altre món, indicant el senyor regidor Òscar Aparicio que els animals 
estaven lligats a fora, no a dins, responent la senyora regidora Marta Fabregat que 
estaven sueltos. 
 
Seguint amb el tema el regidor Tomàs Toledo diu que torna amb la llei, ja que hi ha una 
llei i que la llei fa complir una sèrie de lleis que estan per complir i que aquesta llei aquí 
no s’ha complert i ja està, no hi ha més, òbviament ell creu que amb aquest tema s’han 
equivocat, contestant el senyor alcalde que això és discutible, ja que el caràcter vexatori 
de les actuacions és discutible, replicant el regidor Tomàs Toledo que per ell és 
vexatori, i a continuació el senyor alcalde indica que ell també considera vexatori 
d’altres coses, altres festes que es fan a d’altres municipis i que ell les respecta i a partir 
d’aquí també poden ser vexatoris els correbous que es fan a Cardona o que es fan a 
Santpedor o que es fan a no sé on, i per tant allò ho és més que no potser això, però 
forma part una mica del que s’ha fet sempre sense fer activitats de risc, insistint que els 
animals no van participar directament amb el que és la celebració del circ i a les hores el 
que té clar es que se’ls va fer una autorització per escrit similar a la d’altres 
ajuntaments, advertint-los de que havien de complir la normativa i també se’ls hi va 
advertir verbalment i que va fer la consulta posterior, i sí que van estar en el moment de 
la presentació i que els tenien allà però no van participar al circ, però en qualsevol altre 
ocasió s’estaran més atents i intentaran comprovar que es faci tot el que es tingui que 
fer. 
 
Per finalitzar, la senyora regidora Marta Fabregat procedeix a preguntar si es cobra 
alguna cosa per posar el circ a la qual cosa el senyor alcalde li respon que no, que se’l 
va cedir l’espai dels camions. 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 45 minuts el senyor Alcalde 
aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, 
de tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 
 
 
La Secretària accidental:    L’Alcalde: 
 
 
 
 
 
Mònica Vila i López     Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
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