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L’estil no està renyit amb el sentit pràctic
Provem el Renault Mégane Coupé 1.6 Expression 

En moltes ocasions el fet de dis-
senyar un cotxe de línia esportiva
va en detriment de la practicitat
per a l’ús diari. Amb el nou cupé,
Renault ens demostra just el con-
trari, perquè s’ha trobat una fór-
mula enginyosa per a tots aquells
usuaris que busquen un automò-
bil de dues portes, sense renun-
ciar a les cinc places, un bon male-
ter (405 litres de capacitat) i un
grau elevat de confort en els tra-
jectes cotidians.

Si el comparem amb la berlina,
el cupé surt 800 euros més car. La
gamma es compon de vuit ver-
sions, resultat de combinar cinc
motoritzacions: dues de gasolina
de 110 i 180 CV i tres dièsel, de 85,
105 i 130 cavalls, amb els tres ni-
vells d’equipament: Expression,
Dynamique i Privilege.

Si posem juntes les últimes no-
vetats (cupé i berlina) del Méga-
ne es veu clarament que el primer
no es una derivació del segon,
amb un disseny que entra pels ulls
des del primer moment.

L’accés a les places del darrere
és correcte, en bona part pel fet
que les dues portes són llargues i

els seients davanters es poden
desplaçar molt cap al davant.
D’altra banda, la posició de con-
ducció ens ha convençut per la
comoditat: el respatller recull per-
fectament el cos. Bona nota per a
la precisió del comandament de
la palanca del canvi de marxes. 

Com que porta un esquema de
suspensions específic, més ferm
que la berlina, l’estabilitat és més
eficient. Combinació perfecta per
a aquest motor multivàlvula de
gasolina, de resposta molt pro-
gressiva. De la resta, la moderni-
tat la posa l’absència de palanca

de fre de mà, que és automàtica.

Fitxa tècnica
Cilindrada: 1.598 cc / Potència:

110 CV / Velocitat màxima: 195
km/hora / Acceleració: 10,5 se-
gons / Consum mitjà: 6,9 li-
tres/100 km / Preu: 16.600 euros.

Pirelli presenta
el pneumàtic
intel·ligent

Es desenvoluparà en dues
fases: el Cyber Tyre Lean és
un dispositiu circular, de la
mida d’una moneda de dos
euros, amb una base de go-
ma flexible, que s’enganxa a
la superfície interior del
pneumàtic. Es recarrega
amb les vibracions de mecà-
niques de la roda en movi-
ment i controla la pressió, la
temperatura i el nombre de
revolucions.

D’altra banda, el Cyber Ty-
re es un xip d’1 cm3, va po-
sat a l’interior del pneumà-
tic i és capaç de rebre i
transmetre informació del
que passa a la roda per tal
que els sistemes ABS o el
control de tracció ESP si-
guin més eficaços. Pirelli el
posarà a la venda el 2012.

L’APUNT
JOAN VIDAL

Avui es posa a la venda. El nou cupé ha aconseguit la màxima puntuació en el test de seguretat EuroNCAP 

JOAN VIDAL
Igualada

La 33a edició del Concurs de
Teatre Amateur Vila de Piera tin-
drà demà els seus guanyadors en
la cerimònia de lliurament de pre-
mis, que se celebrarà al Teatre Fo-
ment de Piera. 

Des del dissabte 4 d’octubre,
amb la presència del Grup de
Teatre Ballestea de Can Mas i la
seva obra «Humanos», fins a la re-
presentació del musical «L’àngel
de la música», per part del Grup
de Teatre Filagarsa basat en la fa-
mosa obra de Gaston Leroux «El
fantasma de l’òpera», les repre-
sentacions es van anar succeïnt
amb molt bona acceptació per
part del públic. 

Demà se celebrarà el lliurament
de premis, amb una presència
magnètica que acompanyarà les
autoritats pierenques en els llocs
d’honor de la gala, la de la cantant
Núria Feliu, que amenitzarà la
vetllada agafant el relleu de les
dues actrius de «Ventdelplà» pre-
sents a la gala de l’any passat, Te-
resa Urroz i Georgina Latre. Jau-
me Viladoms, president de la So-
cietat Foment de Piera i organit-
zador del certamen, ja va mostrar
la seva satisfacció per la resposta i

la qualitat dels grups en el certa-
men d’aquest any. «El concurs en
si mateix ha anat molt bé, quasi to-
tes les obres han tingut una respos-
ta molt positiva del públic», afir-
mava. 

Des de l’organització hi ha opti-
misme davant el futur del con-
curs, ja que aquest any s’han po-
gut representar les deu obres que
sempre hi havia hagut com a base
i s’han superat les set representa-
cions de la tardor del 2007. Entre

les peces a concurs que aspiren a
uns premis que el jurat ja ha deci-
dit, destaquen especialment la
darrera obra representada pel
Grup Filagarsa, de Molins de Rei,
i la interpretació que van fer els
calafins de l’Agrupació Teatral
Casal de Calaf d’«El florido pen-
sil», un dels dos grups anoiencs,
juntament amb el Teatre Balles-
tea de Can Mas, que van prendre
part en el certamen pierenc, el
més important de la comarca. 

Piera tria demà els millors del
seu clàssic Concurs de Teatre
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«L’Àngel de la Música», una de les obres favorites

L’humor de Dani Pérez, a La Sala
Dani Pérez serà el protagonista avui de l’actuació habitual del
Comedy Club a la Sala d’Igualada, a partir de les 12. Pérez, al
qual ja coneixem per la seva actuació a la Festa Major ‘08 amb
«Los ángeles no tienen alas», substitueix Enric Company.

ARXIU/M. H

La Sala Municipal d’Exposi-
cions de la Pobla de Claramunt
acull des de diumenge, 11 de ge-
ner, una mostra d’olis de l’artis-
ta Pilar Carballo. La inauguració
va anar a càrrec de l’alcalde,
Santi Broch. La mostra es podrà

visitar fins al 25 de gener.
Les obres de Carballo tenen

una personalitat pròpia, mar-
quen un estil. Són quadres plens
de detalls i molt ben definits,
que reflecteixen situacions quo-
tidianes de diferents realitats.

Pilar Carballo exposa a la Pobla el seu
particular prisma humà del món
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