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No es pot entendre la vida a
Martorell sense associar-la a la
fàbrica de Seat, que ha suposat
una transformació al municipi
que va molt més enllà de l’àm-
bit econòmic. 

La instal·lació de Seat a
Martorell va provocar un seguit
de canvis socials que han mar-
cat la història del municipi du-
rant els darrers vint anys. 

Des de la creació de milers
de llocs de treball fins a la cons-
trucció d’un nou barri -Torrent
de Llops- habitat per una ma-
joria de treballadors que van
canviar de residència quan van
entrar a formar part de la plan-

tilla. "Martorell es va transfor-
mar i ha anat guanyant entre
10.000 i 12.000 nous veïns
aquests darrers vint anys”, ex-
plica l’alcalde Salvador Esteve.

EMPENTA COMARCAL
“La construcció de la planta
automobilística a Martorell ha
suposat un rellançament eco-
nòmic molt important al Baix
Llobregat Nord”, assegura   el
regidor de Planificació Urba-
nística i Serveis Urbans de l'A-
juntament, Xavier Fonollosa. I
és que Seat -que també abraça
els termes municipals d’Abrera
i Sant Esteve Sesrovires-, no no-
més ha afectat Martorell, sino
que ha estat clau a la comarca
les darreres dècades.  

A més, l’activitat econòmica
al voltant de la Seat ha crescut

des que la planta es va inaugu-
rar i han sorgit moltes empre-
ses auxiliars que treballen al
sector. Segons Fonollosa, “Seat
genera tres llocs de feina a
l’empresa auxiliar per cada tre-
ballador de la planta”. 

La fàbrica compta amb unes
instal·lacions de 2,8 km2 on hi
treballen més d’11.500 perso-
nes.En vint anys, d’aquesta
planta a Martorell han sortit
vuit milions de vehicles. 

Totes aquestes xifres donen
una idea de per què Martorell
ha esdevingut la capital de l’au-
tomoció a Catalunya i a Es-
panya. 

Una altra de les peculiaritats
d’aquest complex és que el pro-
cés de fabricació dels automò-
bils hi és complet: des del dis-
seny de nous models fins a la

col·locació de la xapa i el mun-
tatge de les peces interiors. 

PLANS DE FUTUR
Està previst que Audi instal·li a
Martorell una nova nau, que
s’anomenarà Auditooling. Es
tracta d’una unitat de negoci in-
dependent del grup Audi i AG
que ocuparà a unes 75 perso-
nes. Fonollosa ha explicat que
serà "la punta de llança per
poder instal·lar, més endavant,
una gran factoria d’Audi al te-
rritori”. 

En un futur no tan llunyà,
s’inaugurarà el nou Centre de
Formació Professional en l’Au-
tomoció -l’obertura està pre-
vista pel 2014-. En aquest cen-
tre es formaran més de 1.800
joves en base a un model dual
que compaginarà els estudis

amb les pràctiques d’aprenen-
tatge a Seat. “Això i la creació
d’una potent xarxa d’infras-
tructures i comunicacions con-
vertiran Martorell en el nou
hub de l’automòbil", conclou el
regidor.

MENYS PÈRDUES
Segons el president de l’em-
presa d’automòbils, James
Muir, la planta de Martorell
“es manté en números ver-
mells”.  Tot i això, Seat ha re-
gistrat menys pèrdues que els
anys anteriors i sembla que
tendeix a una lenta recuperació.

La producció de cotxes a
Martorell ha augmentat un 7%
el 2012 i la inversió en I+D s’ha
elevat a 652 milions d’euros,
una xifra històrica en els últims
vint anys.

Vint anys després
» El complex de Seat a Martorell va celebrar el 22 de febrer passat el seu vintè aniversari 

Neus Màrmol
MARTORELL

Fàbrica de Seat
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Òmnium Cultural inicia  un cicle
de xerrades al Baix Llobregat
» L’entitat organitza el cicle Dijous a l'Òmnium de Primavera

» La iniciativa pretén difondre la Campanya pel sí a la comarca

Més  població i menys
immigrants al Baix Llobregat
MENYS ESTRANGERS4Des de
fa una dècada, la comarca del
Baix Llobregat està creixent
demogràficament any rere any.
Però, per segon any consecutiu,
l’arribada d’immigrants no ha
estat l’origen d’aquest incre-
ment, com passava als anys
anteriors.

Des del 2011, l’augment de
població s’atribueix, sobretot,
als desplaçaments interns en-
tre municipis de l’àrea metro-
politana i als naixements de fa-
mílies immigrants que estan
instal·lades a la comarca.

L’any 2011 es van registrar
1.691 estrangers menys. Molts
d’ells han tornat als seus països,
que és el cas de molts immi-
grants de Sudamèrica. Al 2012,
la xifra ha incrementat fins a
arribar als 2.300 estrangers
que han marxat -dels quals
gairebé un miler són equato-
rians-.

L’EXCEPCIÓ: MARTORELL
A Martorell els ciutadans es-
trangers han augmentat un
5,6%, la majoria dels quals són
del Marroc.

L’arxiu comarcal  segueix sense
funcionar, tot i estar acabat

NO HI HA DINERS4El nou ar-
xiu del Baix Llobregat continua
tancat dos anys després del fi-
nal de les obres a l’edifici. El
principal motiu de l’ajorna-
ment de la seva obertura és la
falta de diners per a comprar el
mobiliari.

Tots els documents i altres
materials que formen l’arxiu
comarcal es troben atapeïts als
baixos de la biblioteca Mont-
serrat Roig de Sant Feliu de Llo-

bregat, a l’espera que el nou edi-
fici del carrer Estelí, situat al
mateix municipi, pugui obrir les
seves portes.

El problema és que no hi ha
diners per pagar els mobles,
que costarien 200.000 euros. 

Aquest mes d’abril hi ha
prevista una reunió entre el
Consell Comarcal, l’Ajuntament
de Sant Feliu de Llobregat i la
Conselleria de Cultura per pro-
var d’arribar a un consens.

Òmnium Baix Llobregat ha do-
nat el tret de sortida al cicle Di-
jous a l'Òmnium de Primavera
a Viladecans. Es tracta de tres
jornades –la primera es va ce-
lebrar el passat 21 de març i les

properes són el 18 d’abril i el 16
de maig– amb les quals es vol
debatre i aprofundir sobre el
dret a decidir. 

La periodista i membre de la
Junta Nacional d'Òmnium, Rita
Marzoa, va estrenar el cicle
amb una conferència que por-
tava per títol Tots al davant.
Aquesta va ser la primera de les
xerrades del cicle i també de les

activitats que l'entitat ha pre-
parat al Baix Llobregat per am-
pliar la massa social a favor de
l'Estat propi per a Catalunya. 

La propera xerrada previs-
ta pel 18 d’abril estarà conduï-
da per Francesc Escribano, di-
rector de Minoria Absoluta. El
16 de maig, el conferenciant
serà Salvador Cardús, sociòleg
i economista.

Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural. Foto: Òmnium Cultural

Acord | Diputació
Les quatre diputacions van signar el passat 26 de març un conveni de col·laboració

per "compartir serveis en l’àmbit internacional i coordinar l’estratègia europea". L’ac-
te va comptar amb la presència dels quatre presidents, entre els quals es troba Salva-

dor Esteve, president de la Diputació de Barcelona i alcalde de Martorell.

Redacció
BAIX LLOBREGAT

L’increment de l’atur al Baix
Llobregat Nord es frena

DESOCUPACIÓ4Les dades de
l’atur del mes de febrer al Baix
Llobregat Nord són una mica
més esperançadores que altres
mesos. Tot i que el nombre de
desocupats segueix augmen-
tant, com passa a la resta de la
comarca, hi ha municipis en
què aquest increment no és
tan significatiu. Per exemple, a

Sant Esteve Sesrovires només
hi ha cinc persones més a l’atur
i a Collbató, deu. En el cas de
Martorell, la xifra d’aturats ha
disminuït hi hi ha una persona
més amb feina al municipi. A
nivell català, ha hagut un miler
menys d’aturats al febrer.

(més informació a la pàg. 21)
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Actualitat a la xarxa

Torre de Guaita Safata d’entrada

@gilialon @za_art_master @cnrpskn

Les Noves Generacions del
PP de Castelló han iniciat
una campanya per a denun-
ciar als professors que volen
adoctrinar als seus alumnes.
Dońa la casualitat (o no) que
a la universitat Jaume I de
Castelló hi ha un professor
que imparteix l’assignatura
Didac̀tica de la Llengua i de
la Literatura Espanyoles es
diu Francisco Javier Gon-
zàlez Darder. El primer dia
del curs als alumnes els hi
engalta que “en aquestes
classes penso demostrar la
inutilitat del valencia”̀ (sic) i
ho fa des de fa anys amb les
corresponents denuńcies de
l’alumnat al rectorat sense
cap resolucio.́

El que és greu de la cam-
panya és el mètode: denun-
ciar, de forma anoǹima als
mestres que facin adoctrina-
ment a les aules. Als que en-
senyin doctrina cristiana
també? Als que portin un pin
a la solapa del Madrid o del
Barca̧ també? Fins a on estan
disposats a arribar aquesta
gent? gravaran amb els
mob̀ils les classes? A qui s’ha
de denunciar, al PP , a la
guàrdia civil, als serveis d’in-
tel·ligeǹcia, al Ministerio de
Educacioń? com s’articularà

la denuńcia i per quins con-
ductes es comprovarà la rea-
litat de la denúncia, qui ho
jutjarà, qui posarà les san-
cions o rebutjarà la denún-
cia?. Si les denuńcies soń
anoǹimes, es podria fer una
campanya de denuńcies
falses, sense por a rebre’n les
consequè̈ncies i entrar en
una “caca̧ de bruixes” que no
se sap com pot acabar. Com
acostumen a predicar els
grans del PP, amb la de pro-
blemes importants que
pateix la nostra societat
(atur, desnonaments, fam,
botigues i fàbriques que tan-
quen, misèria, etc). Posar-se
ara en aquest tema, és de jut-
jat de guar̀dia.

Jo els dono una idea, ja
poden denunciar al ministre
Wert per la seva intenció
d’adoctrinar als alumnes de
Catalunya per a que se sentin
espanyols o al professor Gon-
zaĺez Darder per despresti-
giar el valencià amb els
alumnes de Castello.́ Això no
és adoctrinar? Què entenen
per adoctrinar ? Noves Gen-
eracions, de què? 

Que cadascú els hi posi
l’adjectiu qualificatiu que se
li acudeixi. (Ep! si pot ser,
sense insultar).

E
l Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha
anul·lat l’ús preferent del

català dels reglaments lingüís-
tics de les diputacions tant de
Girona com de Lleida. Amb
aquest fet es reforça la idea que
el problema de Catalunya amb
l'Estat espanyol no és només de
caire econòmic; és a dir, la qües-
tió no és, només, (que és molt
greu) l'espoli fiscal, el saqueig
econòmic, sinó que aquí  patim
les escomeses, les conseqüèn-
cies desastroses de l’anomenat
dret de conquesta, per part
d’un d'imperi, ara molt deca-
dent, contra la nostra nació ca-
talana. 

No podem seguir convivint
junts  sota un  mateix sostre que
s'anomena  Estat espanyol . En
aquest sentit, la nació castellana

(i la capital de Madrid en l'ac-
tualitat) té  segrestades totes les
altres nacions que formen a-
quest anomenat Estat espanyol 
La superestructura –política, e-
conòmica i mediàtica– d'aquest
Estat espanyol  superjacobí (en
el sentit més reaccionari  i anti-
social del terme) vol  uniformit-
zar-ho tot. Així, pretén aniquilar
totes les llengües i cultures exis-
tents que no siguin  la imperia-
lista  i assimilacionista  llengua
castellana. 

Els catalans, doncs, no podem
de cap de les maneres, conti-
nuar, ni un minut més, enmig
d’aquestes condicions d'opressió
colonial antihumanitària que
ens condueix cap a la ruïna –
econòmica, política, lingüística,
cultural social i també moral-
més absoluta .

Ens volen adoctrinar?

@carmechacon: Mato no ve el Jaguar,
Feijoó no ve al narco, González no ve el
ático, nadie ve a Bárcenas..Y mientras
nadie mira nada, Rajoy solo ve fútbol!

@October_Lee:Yo sigo adelantando una
hora cada noche desde el sábado. ¡Verás
la envidia de la gente cuando el próximo
lunes esté de copas a media mañana!

@jordievole: Rajoy propone en vez de
una hora adelantar los relojes 5 años a ver
si ya hay brotes verdes.

S’ha celebrat una nova edició
del Fòrum Social Mundial. Es
tracta d'un espai de trobada, in-
tercanvi i coordinació entre
tota aquella gent que s'agrupa
sota el lema “un altre món és
possible”. És possible fer de
l'habitatge un dret i no un pri-
vilegi; és possible viure sense
que ens falti de res i no carre-
gar-nos el planeta al mateix
temps; i és possible viure sen-
se dependre dels bancs i dels
grans capitals, que ja hem vist
on ens han portat. De fet, no no-
més és possible sinó necessari. 

Els Fòrums Socials, ja siguin
mundials o catalans, perme-
ten conèixer múltiples expe-
riències ja existents que van en
aquesta direcció. És un lloc d'a-
prenentatge sense el qual avui
encara no tindríem un xarxa d'e-
conomia social com la que te-
nim, o no hauríem après -i uti-
litzat- eines democràtiques per
decidir el nostre futur. 

Un Fòrum Social Mundial és,
en resum, una escola on pensar
en nosaltres i sobre nosaltres,
per decidir com volem viure.

4EL SENTIT DELS
FÒRUMS MUNDIALS

Per Josep M. Loste i Romero / Analista polític
Per Jordi Lleal / Aparellador

Cal dir prou!
Per Moisès Subirana

/Enginyeria sense Fronteres
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El motiu del canvi d’horari és l’estalvi ene-
rgètic. L’entrada a l’horari d’estiu ja m’a-
grada, però dubto molt de l’eficàcia de tor-
nar a l’horari d’hivern. L’estalvi energè-
tic produït sempre dependrà dels hàbits
dels ciutadans. Aleshores, cal tenir en
compte que no tenim els mateixos hàbits
nosaltres que els centreeuropeus.

L’horari d’estiu ens va bé perquè allar-
ga les hores de sol de la tarda i el matí ja
és prou llarg per cobrir les hores que la
gent està desperta. Què passa quan arri-
ba l’hivern? Nosaltres fem el mateix que
un centreeuropeu? No. Ells es lleven
molt més d’hora i se’n van a dormir
també molt més aviat. Per tant, a ells sí
que els fa estalviar. A nosaltres, però, no

ens fa estalviar, sinó gastar més, perquè
en l’hora de llum que es guanya al matí
la majoria de la gent dorm i l’estalvi és no-
més per a les empreses. I aquest estalvi
serà més que compensat per una despe-
sa dels particulars, perquè tothom obri-
rà els llums una hora abans a la tarda.

És a dir que, per als ciutadans amb hà-
bits llatins, l’horari d’hivern segur que no
és cap estalvi. És una estratagema perquè
gastin menys les empreses i més els par-
ticulars. És més, fins i tot comptant-ho de
forma global, estic convençut que repre-
senta un augment del consum energètic.
No és així a Centreeuropa, on es prenen
les decisions. Nosaltres només diem
amén.

Per Pere Ferrer / Lector

Twitter parla de...

4TRATO AJUSTADO

Un diari participatiu

@convergenciaCAT: Mentre uns oferim
un projecte per Catalunya, una sortida i
una esperança, l’Estat només ens ofereix la
por i l’amenaça #dretadecidir

@Vilallongapac: Fa dies que no se sent
aquella amenaça de Madrid: "Catalunya
quedarà fora de la UE si és independent".
O és que amb #Xipre ja no és amenaça?

4REBAJAR SALARIOS

El Banco de España recomienda al
Gobierno que adopte nuevas me-
didas para intensificar la mode-
ración salarial, imagino que para
ganar productividad y exportar
más. En la zona euro no hay nin-
gún país que esté en expansión,
por lo cual nuestras exportaciones
tienen problemas para crecer, y si
tenemos en cuenta que los bancos
centrales de Estados Unidos y Ja-
pón están aplicando una política
para devaluar sus monedas res-
pecto al euro, resulta que lo que ga-
namos en productividad lo per-
demos por el tipo de cambio, si
esto sigue así, rebajar salarios no
conduce a nada.

En estos momentos tenemos problemas de envergadura en nues-
tro país. Dos de los más importantes son los desahucios por hi-
potecas y las preferentes. Con independencia de si ante la ley am-
bos problemas tienen un trato ajustado a la misma, quisiera ha-
cer una observación ética y moral al respecto.

No es lo mismo acceder a una hipoteca para tener acceso a
una vivienda digna para crear una familia que hipotecarse con
la intención de ganar un dinero vendiendo la vivienda a precio
muy superior al de compra. En este supuesto se persigue un lu-
cro económico, legal, pero no social. Tampoco es lo mismo que
ciudadanos de edad avanzada, con ahorros conseguidos con años
de esfuerzo pensando en su etapa de jubilación, decidan, a pe-
tición y consejo profesional de su “confesor financiero” habitu-
al, a veces de toda la vida, colocar sus ahorros en preferentes pen-
sando que mejorará su renta en forma de pensión, que aquellos
cuya finalidad, conociendo el producto, es invertir en preferen-
tes por el simple hecho de que a cambio de un mayor riesgo le
ofrecen una esperanza de rentas superiores. 

No sé si la justicia, al analizar personalmente estos casos, tie-
ne en cuenta el objetivo último de la acción de invertir en am-
bos casos.

@emparmoliner: Diu Millo que “la inde-
pendència avui seria condemnar 3 o 4 gen-
eracions a la pobresa". Hem de deduir que
quedar-se vol dir no ser pobres?

Per Josep Martín / Lector

Per P. Morante / Lector

4CANVIAR L’HORA

Disculpen mi ignorancia pero, ¿para
qué sirve el Parlamento? Sé que no soy
la primera en preguntarlo, pero tampo-
co seré la última. 

Cada vez que veo a los políticos en el
Parlamento veo unos señalando con el
dedo a otros, jugando a ver quién dice el
comentario que más pueda desfavorecer
a sus oponentes. 

Y es que hasta las conversaciones que
tienen los niños y niñas de primaria en
el recreo resultan más fructíferas, al
menos ellos saben resolver todas sus di-
ferencias. ¿No deberían los políticos es-
forzarse por llegar a acuerdos y descu-
brir las mejores soluciones para los pro-
blemas de nuestro país? 

Pues no, los políticos solo se limitan
a criticar para, finalmente, poder llegar
a unas conclusiones que, sorprendente-
mente, ya habían decidido antes de en-
trar en la sala.

Los ciudadanos nos merecemos ser
respetados y representados. No necesi-
tamos ningún espectáculo que convier-
ta la democracia en una aberración sin
sentido, en la que el único interés con-
siste n ganar elecciones.

Como dijo el escritor suizo Henri-
Frédéric Amiel: “No niego los derechos
de la democracia; pero no me hago ilu-
siones respecto al uso que se hará de esos
derechos mientras escasee la sabiduría
y abunde el orgullo”.

Per Desirée Gómez / Lectora

4EL USO DEL PARLAMENTO



| 8
Opinió04 Abril 2013línianord

4ADA COLAU

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
és, segurament, l’únic moviment sorgit del
15-M que s’ha organitzat de manera im-
pecable per aconseguir fer canvis subs-
tancials en l’àmbit de les entitats finance-
res, fent front als abusos que es van pro-
duir en molts casos a l’hora de concedir la
hipoteca i donant un bri d’esperança als
moltíssims afectats que veuen que es que-
den sense casa, després d’haver perdut tot
el que han pagat d’interessos i amb un deu-
te de per vida.

No sé si la majoria de la gent és capaç
de posar-se en la pell de les famílies que
passen per aquesta situació, si es poden
imaginar l’angoixa, les nits sense dormir,
la desesperació, la vergonya, la tristesa, la
impotència, la frustració, la pena de veu-
re com això afecta la seva vida de parella,
els fills, els pares… La que estic segura que

és capaç de posar-se en aquesta situació
sense patir-la ella directament és Ada Co-
lau. L’he vist amb la veu trencada al Con-
grés dels Diputats, l’he vist amb llàgrimes
als ulls en la presentació dels documents
als jutjats per aturar els desnonaments des-
prés de la sentència europea, l’he vist de-
fensar la postura de la PAH a la televisió
amb vehemència, amb ràbia i indignació.

Pateixo per l’Ada. No es pot mantenir
aquest nivell d’emotivitat, segurament
també d’estrès, tant de temps. No pot
sentir sobre les seves espatlles la respon-
sabilitat de donar esperança a tanta gent.
Ella sempre diu que és la PAH en el seu
conjunt la que fa la feina. D’acord. Però ella
dona la cara i per això coneixem el seu grau
de compromís personal i les seves llàgri-
mes.

Cuida’t, Ada. Et necessitem.

@clarajordanvila: El Mundo es posa les
mans al cap perquè igual La Caixa compra
Hispasat: "los satélites, clave para la de-
fensa nacional,en manos de Catalunya".

@nonosvamosldn: Reivindico mi dere-
cho a tener un futuro digno quedándome,
#NoNosVamosLesEchamos

@RaholaOficial: Artur Mas “Abans seré víc-
tima que no pas traïdor”. Pacta regles pugna
amb Rajoy i no afluixarà amb el dret a decidir

Els ‘tuits’ del dia

Un diari plural

Per Núria Carreras / Lectora

No es pot tolerar cap cas de corrupció mal-
grat que de corrupció sempre n’hi ha hagut
i sempre n’hi haurà. Ara bé, en aquests mo-
ments hi ha una malaltissa obsessió per la
corrupció. Això és degut a vàries causes. 

Primera, la utilització de la corrupció
com a arma de política partidista. 

Segona, certa premsa magnifica la cor-
rupció i en algunes ocasions arriba a ocupar
tota la primera plana. 

Tercera, la població necessita un cap de
turc a qui carregar tot el seu malestar. Tots

aquests ingredients fan que la corrupció ac-
tualment sigui un còctel explosiu o, en ter-
mes més moderns, una tempesta perfecta.

Les tempestes ho destrossen tot, sigui bo
o sigui dolent, i això és el que està passant
amb la corrupció. S’ha de cercar l’equani-
mitat, que han perdut fins tot els jutges amb
les seves sentències exemplars.

Si no es cerca aquesta equanimitat no hi
haurà Estat de dret i la política tindrà un des-
prestigi total, la qual cosa no beneficia nin-
gú i dificulta molt la recuperació del país.

Per Jaume Riba / Lector

4CORRUPCIÓ

4TRANSFERÈNCIES PENDENTS

El Govern identifica al menys 29 transferències pendents. Alguns
traspassos del tripartit van quedar incomplets. 

Un informe de la part catalana de la Comissió Mixta de Trans-
ferències identifica al menys 29 competències pendents de
traspàs, tot i que la llista, a la pràctica, és més extensa perquè al-
guns traspassos materialitzats per l'anterior govern del tripar-
tit van quedar incomplets, segons l'executiu de Convergència i
Unió.

A hores d'ara de la pel·lícula, les 29 o 29.000 transferències de
competències pendents a la Generalitat, m'importen tant com un
aperitiu d'1 milió de iogurts amb escopinyes i salsa barbacoa.

Hi ha notícies que semblen que hagin vingut des d'un túnel del
temps des del passat remot.

Que es quedin amb el seu Estat, la seva marca espanya de cor-
rupció, mentides i estafes, la seva Constitució, el seu Estatut ca-
pat.

Per Martí Carulla / Empresari

4TINC POR!

El pressupost d’aquest any ha estat el més retallat de la història
de Catalunya. El de l’any vinent, si s’ha de complir l’objectiu de
dèficit del 0,7% que es vol imposar des de Madrid, serà de 44.000
milions d’euros menys. El pressupost d’Ensenyament es podria
reduir a valors simbòlics. Conselleries abocades a la desapari-
ció; Justícia, a sobreviure amb el que caigui. I Sanitat, què en que-
daria del que és l’eix de la Seguretat Social? Mas diu que, així com
defensarà fins on calgui el dret a decidir, també s’assegurarà el
manteniment de l’Estat del benestar.

President, sàpiga que tinc por. Fa temps que em sento enga-
nyat, i no vull que aquesta vegada la societat ho torni a ser. Per-
què resultarà que serà la definitiva. Pel bé del país, que les se-
ves reivindicacions puguin ser realitat.

Per Josep Maria Bigatà / Martorell 
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4LA FARSA DEL EURO

Desde la implantación del euro, Europa ha
cambiado ostensiblemente: los estados
han cedido soberanía en nombre de una
sola política económica común; esta la
aplican a dúo la Comisión y el Banco Cen-
tral Europeo; desde las bambalinas diri-
ge la obra la señora Merkel, quien ha mon-
tado una representación moderna –con
escenografía estilo democrático– de lo que
otrora fuera el imperio austro-húngaro o
más tarde el gran Reich; y de fondo mú-
sica de Wagner.
Estamos en el segundo acto de la obra

y a estas alturas de representación ya sa-
bemos que Grecia, Irlanda, Portugal, Es-
paña, Italia y Chipre, al menos, han ren-
dido homenaje y pagan parias a la empe-
ratriz. El sultán del gran reino de taifas
francés, señor Hollande, cada vez tiene
menos papel en escena.
Un coro calvinista alaba la grandeza del

dios de los mercados, quien reparte ben-
diciones a los pueblos elegidos del norte
y castiga a los holgazanes del sur. ¡Alabado
sea Thor!
Nos queda por ver el tercer acto, aunque

es previsible el desenlace: los bárbaros do-
minarán Europa e impondrán el culto a
sus dioses mercantiles. Desconocemos
si algún figurante acabará repartiendo
mandobles de rabia o si entre el atrezo al-
gún cómico incorporará al acto los arca-
buces. En todo caso, como las anteriores
represe ntaciones de esta misma obra, pa-
rece razonable aventurar que el público
ocupe la escena y boicotee la farsa.
En este espectáculo el Reino de España

está representado por un alcaide llamado
Rajoy, cuyo papel consiste en proteger el
castillo que le han encomendado y evitar
que las hordas de indígenas, muertas de
hambre, invadan la marca del imperio.

@MartinRockets:Quitarle la fecha de ca-
ducidad a los yogures para ponersela al
gobierno de PP o Psoe #aceptamosbarco

@BorrachoPúblico: Feijoo ya ha dicho
que no tenía nada que ver con el narco.
Pero, ¿tiene el narco algo que ver con el
PP? Esto es lo preocupante.

@martinakleinpro: Hacía tiempo que no
veía en informativos una buena noticia, la
regulación del control de armas parece ser
una...Hoy somos un poco mejores?

Els ‘tuits’ del dia

Un diari plural

4TERRORISME?

El mot terrorisme s’utilitza per definir un tipus d’utilització de
la violència de manera sistemàtica i sovint indiscriminada per
aconseguir objectius polítics, condicionar el comportament de
la societat civil o aclarir comptes per decisions preses i irrever-
sibles.
Les accions terroristes poden consistir en atemptats contra béns

o persones, segrestos, repressió, tortura, etcètera. No crec que
aquesta definició es pugui aplicar a Ada Colau i als milers de ciu-
tadans que, com ella, defensen uns drets que algun partit està en-
tossudit a no respectar.
En canvi, aquests sí que no respecten gairebé res. Utilitzen un

altre tipus de violència, i també de manera sistemàtica i reiterada.
I sí que atempten contra béns i persones fins a deixar-les sense
recursos, i moltes al carrer. Aquests sí que no respecten res, ens
reprimeixen i torturen psicològicament, condicionant el com-
portament de la societat fins a abocar ciutadans al suïcidi. Aquests
sí que no respecten res i dormen tranquils a casa seva, segura-
ment amb una bona calefacció i després d’haver fet tres àpats ben
suculents.
I si a Ada Colau la poden titllar de terrorista, com els hauríem

de qualificar a tots ells? No seré jo qui digui la paraula, però se-
gur que a milions de ciutadans els voltarà la mateixa definició que
a mi per descriure el que ens fan una sèrie de personatges que
en lloc de treballar pel bé comú només acaparen càmera per dir
bajanades i amb les accions que fan sembren més terror cada dia. 

Per Joaquim Cava / Lector

Per Carme Pereira/ Lectora

La Vinyeta d’en Pitu

4XIPRE I BANKIA

Això de Xipre queda petit davant la monstruositat de Bankia. 400.000
estalviadors (no inversors) es quedaran sense res després d’haver
estalviat tota la vida. Bankia és el reflex de la situació que tenim al
país. L’engany i l’estafa més gran de la història. És el banc del PP i
no deixaran que s’ensorri encara que hi hagin d’injectar tots els di-
ners dels contribuents espanyols, perquè els polítics, accionistes, i
dirigents implicats puguin cobrar.
Només se’ls pot ocórrer a ments pervertides robar impunement

a una pobra gent que es quedarà a la misèria. Quan hi van posar un
director de nom impronunciable, el primer que va dir va ser: “Això
s’ha de nacionalitzar perquè així no s’hauran de tornar els diners”.
És d’una immoralitat perversa. Des que aquest personatge és pre-
sident, Bankia s’ha anat devaluant fins a 0, i ell tretze són tretze, que
hi injectin milers de milions que aquest any tindrà beneficis… És in-
creïble que ens vulgui fer creure que qualcú invertirà a Bankia tret
d’especuladors nats. Els xipriotes més rics perdran un 20%; aquí,
el 100% els més pobres. 

Per Jaume Guillamet / Lector
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L’últim cap de setmana d’a-
bril, que recau en els dies 27 i
28, Martorell acollirà una nova
edició de la Fira de Primavera,
una mostra multisectorial que
reuneix la majoria de comerços
i entitats del municipi. 

Tradicionalment, la fira era
el punt de trobada del sector
agrícola i ramader. Però, degut
a la vitalitat industrial i co-
mercial que ha caracteritzat
Martorell les darreres dècades,
la mostra ha esdevingut també
una representació del comerç
local.

ACTIVITATS  PARAL·LELES
Durant la Fira de Primavera hi
haurà una àmplia oferta d’acti-
vitats culturals, esportives, ar-
tístiques i comercials.

Amb aquesta iniciativa,
Martorell pretén oferir un tast
de la dinàmica martorellenca. 

Algunes de les propostes
lúdiques són els concerts que es
faran a La Nau 2 de Ca n’Oli-
veras i el Daltabaix. També hi
haurà un espai lúdic per als pe-
tits i joves de Martorell. 

UNA MOSTRA CENTENÀRIA
L’origen de la Fira de Primave-
ra es remunta al segle XV. Du-
rant el regnat d’Alfons ‘El Mag-

nànim’ es va decidir prendre di-
ferents iniciatives per potenciar
el comerç a Catalunya.  

Martorell va ser l’escollit
per a acollir una fira per Sant
Marc, degut a què el municipi
era el centre d’un nus de co-
municacions comercial molt
important. Per això, en un prin-
cipi, aquesta mostra es coneixia
com a Fira de Sant Marc.

Fira de Primavera de Martorell. Foto: Vet aquí

La Fira de Primavera torna a
Martorell el 27 i 28 d’abril

NOVES EMPRESES4L’Agència
per l’innovació del Baix Llo-
bregat, Innobaix, va comunicar
a finals del mes de març la re-
novació del projecte d’empre-
nedoria corporativa de cara al
2013, al Citilab de Cornellà.
L’objectiu és donar suport a la
creació i al desenvolupament
de noves empreses de la co-
marca.

Durant l’any 2012, el pro-
grama d’Innobaix ha ajudat a
constituir i consolidar 16 pro-
jectes empresarials d'alt crei-
xement. Per exemple, el de la
Plataforma de Serveis Inte-
grals, una  iniciativa que comp-
ta amb el suport de l’agència i
aplega a vuit empreses amb
un volum de facturació anual
superior als 70 milions d’euros.

Sergi Lòpez, Conseller De-
legat de la PSintegrals, ha ex-
plicat que la finalitat d’aquest
projecte d’unió de PIMES és
“agafar múscul financer i sol-
vència tècnica per poder con-
trarrestar la força de les grans
empreses”.

Innobaix renova
el projecte
d’emprenedoria

Rècord de visites 
a les Coves del
Salnitre a Collbató

SETMANA SANTA4Un dels in-
drets més emblemàtics del mu-
nicipi de Collbató, les Coves
del Salnitre, ha tancat la Set-
mana Santa amb la millor xifra
històrica de visitants mai re-
gistrada. El Divendres Sant,
fins i tot, es van doblar les visi-
tes de l’any passat.  

En total, han estat 1.091 les
persones que s’han apropat du-
rant les vacances de Setmana
Santa a conèixer aquest espai
natural situat a les entranyes de
la muntanya de Montserrat.
Això suposa un increment de
prop de 400 persones, respec-
te a l’any anterior. 

10 | 

Fira medieval | Sant Esteve
El proper diumenge, 14 d’abril, amb motiu de la celebració dels Tres Tombs, el dia de
Sant Antoni Abat, s’instal·larà un mercat medieval a la Plaça Xic Mateu de Sant Este-
ve Sesrovires. Les parades obriran a les 10h, mentre que els carros, els cavalls i els gi-

nets emprendran la sortida més tard, a les 12.15h des de la Plaça Doctor Tarrés.

Redacció
BAIX LLOBREGAT NORD
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L’Ajuntament d’Abrera organitza
un curs per a comerciants

» La formació pretén donar les 10 claus per vendre més al segle XXI 
» És una iniciativa del Departament de Promoció Econòmica

El Baix Llobregat, la comarca 
amb més socis al Club Cambra
CAMBRA DE COMERÇ42.514
és el nombre de socis que té la
comarca del Baix Llobregat al
Club Cambra, una comunitat
empresarial creada fa un any
per la Cambra de Comerç de
Barcelona.

De les més de 21.000 em-
preses que s’han associat, gai-
rebé el 12% són de la comarca.
Pel que fa a la tipologia de ne-
goci membre del Club Cambra,
al Baix Llobregat, 69% són so-
cietats limitades i el 26%, anò-
nimes. La resta es reparteix
entre cooperatives, persones
físiques i d’altres associacions.

En termes relatius, la major
part de les empreses que s’han
associat al Club Cambra co-
rrespon a les comarques i ciu-
tats incloses en la segona coro-
na metropolitana i la resta de la
demarcació -Berguedà, amb
39,6%, i l’Alt Penedès, amb
20,6%, encapçalen el rànquing.

Paral·lelament, els nombres
absoluts més elevats es donen
a la primera corona metropoli-
tana -amb més de 2.500 socis

al Baix Llobregat i gairebé
1.900 al Vallès Oriental-. 

El Maresme, amb 1.476, el
Barcelonès Nord, amb prop de
700, i L’Hospitalet de Llobre-
gat, amb més de 600 socis,
completen el panorama del
Club Cambra a la demarcació
territorial de la Cambra de Bar-
celona. 

DOING BUSINESS
El Club Cambra està basat en el
concepte doing business, que té
per objectiu promoure el net-
working i l’activitat empresarial
fomentant la internacionalit-
zació i la competitivitat.

Seguint aquesta idea, durant
el primer any d’existència del
Club Cambra, s’han tancat
acords estratègics amb part-
ners com La Caixa, Numintec,
Fira de Barcelona, Microsoft,
Correos, World Trade Center,
Epson, Aparca & Go, Port
Aventura i Toshiba, entre d’al-
tres. Gràcies a això, els socis del
Club Cambra reben importants
descomptes.

Emprenedoria emocional pels
alumnes del Joan Oró 

MARTORELL4L’entitat El Molí
Empresa va acollir a finals del
mes de març una sessió sobre
emprenedoria emocional dins
les Segones Jornades Tecnolò-
giques de l’institut martore-
llenc Joan Oró. Hi van assistir
una vuitantena d’alumnes.

Les encarregades de con-
duir la sessió van ser la tècnica
de Promoció Econòmica de l’A-
juntament de Martorell, Carme
Moles i l’agent d’ocupació i
desenvolupament local, Maria
José Fraile.

A l’acte també van assistir
diversos emprenedors del viver
que van explicar que, abans
de muntar una empresa, s’ha
de pensar en la idea i les pos-
sibilitats de negoci. Van insis-
tir en què aquest període re-

quereix un temps de creació i
balanç. 

Un d’aquests conferenciants
va ser  Florenci Muniente, pro-
pietari de la consultora em-
presarial IT. Muniente va ex-
plicar als alumnes la seva ex-
periència personal: “hem de
mostrar les inquietuds que te-
nim les persones per fer un can-
vi laboral a la nostra vida i
emprendre un nou negoci”.

JORNADES TECNOLÒGIQUES
Durant dos dies, els estudiants
de Formació Professional del
Joan Oró van gaudir d’activi-
tats, tallers, xerrades i sortides
enfocades a l’ampliació i con-
solidació dels coneixements
impartits pel professorat del
centre.

Sant Esteve organitza el primer
Mercatroc de llibres i roses

SEGONA MÀ4En el marc de les
activitats previstes per Sant
Jordi, el diumenge 21 d'abril,
tindrà lloc una edició temàtica
del Mercatroc, la fira de sego-
na mà ja arrelada al municipi.
Els productes que s’ofereixen
estaran relacionats amb els lli-
bres, la lectura, Sant Jordi i la
rosa. 

Aquesta iniciativa de l’Àrea
de Medi Ambient té l’objectiu
de promoure la reutilització de

llibres i el reciclatge creatiu.
La convocatòria s’adreça

tant a particulars com a col·lec-
tius, que es podran inscriure de
l’1 al 17 d’abril. 

INTERCANVI DE LLIBRES
S’instal·larà un punt d’inter-
canvi on els visitants podran
portar fins a un màxim de 5 lli-
bres, que podran bescanviar
pel mateix número de llibres
d’aquesta parada.

El Departament de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament
d’Abreraha organitzat el curs 10
claus per vendre més al segle
XXI, adreçat als petits empre-
saris, venedors i comerciants
del municipi que vulguin apren-
dre noves fòrmules d’èxit per a
millorar i impulsar el seu ne-
goci.

Les classes s’impartiran els
propers dies 8, 12, 15 i 19 d’abril
al Departament de Promoció
Econòmica, situat a l’edifici del
Mercat Municipal (carrer Mar-
torell, 20, 1a planta). 

Les sessions dels dies 8 i 15
d’abril es faran de 9.30h a
13.30h del matí, mentre que les
del 12 i el 19 d’abril s’impartiran
a la tarda, de 14.30h a 16.30h.
En total, la durada del curs és
de 12 hores.

DECISIONS ADEQUADES
El curs té com a finalitat prin-
cipal assessorar els comerciants
i venedors per tal que millorin

les seves perspectives de nego-
ci, des de la pràctica i amb una
metodologia molt amena.

Es treballarà, sobretot, a
partir d’experiències i situa-
cions reals. Es tractarà com
ens hem de relacionar amb els
clients i quines són les claus del
màrqueting que més ens fun-
cionaran, segons el tipus de
negoci. 

És important saber què va-
lora el client, quin és el rol del
venedor i conèixer les tècniques
de fidelització.

Amb l’auge de les noves tec-
nologies,  l’ús d’internet ha es-
devingut una eina clau per a do-

nar a conèixer un negoci. Les
xarxes socials, la venda online
i la correcta utilització d’a-
questes pot ser molt útil per a
donar una empenta a l’activitat
econòmica d’una empresa.

Això sí, s’ha de saber com
fer-ho perquè, si no s’analitzen
les necessitats i les caracterís-
tiques de cada tipus de negoci
o sector, pot ser que aquestes ei-
nes a la xarxa juguin en contra
dels interessos de l’empresa.

Les decisions en la distri-
bució i en altres àmbits del ne-
goci també influiran en el més
important: si augmenta o no el
volum de vendes. 

Alumnes en un curs. Foto: Ajuntament d’Abrera

Redacció
BAIX LLOBREGAT NORD
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La martorellenca 
Anna Roig actua a París

» Ho ha fet en unes jornades sobre el Barça i la cultura catalana
» L’acte ha tingut lloc a la Universitat de París Soborna Nova

Teresa Casanovas dirigirà 
el Centre d’FP de l'Automoció

FORMACIÓ ESPECÍFICA 4La
martorellenca Teresa Casano-
vas ha rebut l’encàrrec de la Ge-
neralitat de liderar el projecte
del Centre de Formació Pro-
fessional de l’Automoció de
Martorell. 

La iniciativa es materialit-
zarà amb la posada en marxa de
les instal·lacions que s’estan
construint molt a prop de la seu
de la Seat, en un solar cedit per
l’Ajuntament de Martorell.

Al centre s’impartirà for-
mació de qualitat, especialit-
zada i ajustada a les necessitats
del sector de l'automoció.

CENTRE FORMATIU PIONER
“Aquest centre impulsarà Mar-
torell com a capital de l’auto-
moció i farà que el nostre mu-
nicipi millori la seva mobilitat
i els seus serveis per a fer-lo
més atractiu”, ha afirmat Ca-
sanovas.

“El centre, pioner a tot l’es-
tat espanyol, formarà anual-
ment gairebé 18.000 persones
procedents de la formació pro-

fessional, la formació ocupa-
cional i la formació contínua.

Com ha explicat Casano-
vas, es preveu que més de
16.600 persones que treballen
al sector de l’automoció rebin
formació contínua. A més, el
projecte està dirigit a persones
en atur i a, aproximadament,
480 alumnes de formació pro-
fessional. 

L’oferta formativa del Cen-
tre de Formació Professional de
Martorell s’ajustarà a les ne-
cessitats del sector. En un mo-
ment en què l’automoció viu un
moment de grans canvis tècnics
i productius, la formació s’a-
dreçarà sobretot a la millora de
l’eficiència energètica i a la re-
ducció d’emissions.

POSADA EN MARXA AL 2014
Les obres evolucionen amb
normalitat i s’espera que la
instal·lació estigui acabada el
gener de 2014.

“Volem que l’any vinent ja
comenci a haver activitat al
centre”, ha dit Casanovas.

No hi haurà més filtracions
d’aigua a la plaça Sant Ramon 
MILLORES A LA PLAÇA4Fins
demà a les 17h de la tarda la
plaça Sant Ramon de Martorell
romandrà tancada al pas dels
vianants a causa de les obres
d’impermeabilització del pa-
viment.

El motiu dels treballs són les
filtracions d’aigua que han ha-
gut a l’aparcament que està si-
tuat just a sota de la plaça.

Les obres no suposaran cap
cost extra a l’Ajuntament de
Martorell, ja que les realitzarà
el mateix constructor de la pla-
ça, l’empresa Jordi Riera, SL.

La superfície total de la pla-
ça on s’estan fent les obres
d’impermeabilització del sòl és
de 1.061 m2, amb unes dimen-
sions de 22m d'amplada per
47m de llargada.

TANCADA 24H, COM A MÍNIM
La impermeabilització consis-
teix en polvoritzar un produc-
te que no deixa passar l’aigua
per sobre del paviment de la
plaça. Aquest procés necessita,
com a mínim, 24 hores per a
assecar-se i garantir l’estan-
queïtat de les juntes del sòl.

Un llibre recull les històries 
dels personatges de la vila

HISTÒRIES LOCALS4Dos au-
tors martorellencs de referèn-
cia, Jordi Benavente i Andreu
González Castro, presentaran el
proper 19 d’abril el llibre DO
Martorell. Un tast del paisat-
ge humà del poble. Es tracta
d’un recull d'entrevistes i re-
portatges sobre persones que
"han nascut, viuen o treballen"
al municipi. 

DO Martorell és la suma de
molts testimonis, un recull

d’històries personals que di-
buixen el paisatge social del
poble i permeten “assaborir-ne
el seu buquet”. “Un poble és la
suma de tots els seus ciuta-
dans, igual que un vi és el re-
sultat de la feliç comunió entre
una terra, uns fruits i un ofici”,
expliquen al pròleg Benavente
i González.

El llibre es pot trobar a les
llibreries de Martorell i a la
carpa del Gremi de Llibreters.

Anna Roig, professora de l'Es-
cola Municipal de Música de
Martorell i icona del grup Anna
Roig i l'Ombre de ton Chien va
actuar dimarts a la Universitat
de París Soborna Nova. Ho va
fer en una jornada sobre el
Barça i la cultura catalana. A
més, l’actuació va coincidir amb
amb el partit d'anada dels
quarts de final de la Lliga de
Campions que enfronta el París
Saint-Germain i el FC Barcelo-
na.

L'acte a la Universitat pari-
senca, que ofereix estudis de
llengua i cultura catalanes des
de l'any 2003, ha comptat amb
la conferència Barça, esport,
cultura i educació, a càrrec del
vicepresident institucional del
FC Barcelona, Carles Vilarrubí.

Vilarrubí ha explicat a Fran-
ça els valors  del Barça i com el
club és un vehicle per a la re-
cuperació de la identitat cata-
lana i un instrument d'integra-
ció al país per als nouvinguts.

AMBAIXADORS DE CATALUNYA
L'acte s'emmarca dins el con-
veni signat el passat setembre
entre el club blaugrana i l'Ins-
titut Ramon Llull per promou-

re la cultura catalana al món.
L'IRL i el FC Barcelona es pro-
posen coordinar les potencio-
nalitats de totes dues institu-
cions com a ambaixadors de la
llengua i la cultura catalanes, a
més d’agermanar la xarxa uni-
versitària d'estudis catalans a
l'exterior que coordina l'Institut
Ramon Llull amb la xarxa in-
ternacional de penyes barcelo-
nistes.

Anna Roig i l’Ombre de ton Chien. Foto: Ajuntament de Martorell

Exposició | Centre Cultural
Martorell acollirà l’exposició Parlem de Drogues de l’Obra Social La Caixa, inclosa

dins el projecte de prevenció de consum de substàncies estupefaents. Aquesta mostra
té la finalitat de proporcionar eines perquè els joves tinguin una actitud crítica.  Esta-

rà al Passeig Catalunya, davant del Centre Cultural, del 23 d’abril al 12 de maig. 

Redacció
MARTORELL
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El martorellenc Josep Maria
Palou, més conegut pel seu
nom artístic Ian Stoneface, ha
cedit algunes de les seves foto-
grafies al Palau Robert de Bar-
celona per l’exposició sobre el
30è aniversari de Doctor Music
Festival. La mostra es troba a la
primera planta d’aquest museu
fins el 12 de maig.

Born To Múúú. Doctor Mu-
sic, 30 Anys. L'Exposició és el
títol d’aquest recull històric,
que compta amb fotografies,
peces audiovisuals, una mostra
dels cartells més representatius
i entrades d’alguns concerts.

També es poden veure les
il·lustracions del dibuixant Ma-
nuel Rubiales i els documents
que recorren la història de la
promotora, sempre vinculada

als grans artistes internacio-
nals que han visitat el nostre
país.

INTERNACIONALS A CASA
Gràcies a la iniciativa de Doctor
Music, a la dècada dels 80
molts artistes d’àmbit interna-
cionals van venir al nostre país.
Cantants i grups de prestigi -
com Tina Turner, Michael Jack-
son, Whitney Houston, U2 o

Bruce Springsteenvan- van fer
escala a les nostres ciutats du-
rant les seves grans gires mun-
dials.

L'exposició arriba a Barce-
lona després del seu pas per
Madrid, renovada i amb noves
seccions. La producció ha estat
feta a càrrec de Doctor Music,
amb la col·laboració de la Ge-
neralitat, Televisió de Catalun-
ya, Pioner i Marc Martí.

Una de les sales de l’exposició. Foto: Palau Robert

Josep Maria Palou exposa  
les seves fotografies a Barcelona

» El martorellenc ha retratat mites musicals per a Doctor Music
» La mostra al Palau Robert commemora els 30 anys del festival

Comença la restauració de 
l'arc del Pont del Diable

OBRES DE RESTAURACIÓ4Els
tècnics del Sevei de Patrimoni
Arquitectònic Local (SPAL) de
la Diputació de Barcelona van
iniciar durant cinc dies, del 18
al 22 de març, els treballs de
diagnosi de l’arc del Pont del
Diable de Martorell. 

Aquest és el primer pas que
duu a terme l’ens provincial per
tal de restaurar aquest element
patrimonial, arran de la petició
de l’Ajuntament de Martorell
l’any 2011.

Amb les dades extretes, el
SPAL elaborarà un primer in-
forme sobre l’estat de la cons-
trucció, a l’espera que s’aprovi
la concessió de les obres.  

Els operaris han analitzat
tots els materials i les tècniques

de construcció que s’han utilt-
zat al llarg dels anys en aquest
arc, que data del segle I aC i és
Bé Cultural d’Interès Nacional
des de l’any 1925. 

Mentre s’estiguin fent els
treballs de restauració i d’anà-
lisi de l’arc, hi haurà una tela
protectora per a què els via-
nants no corrin cap perill i no
es desprenguin restes de l’es-
tructura.

TRES MESOS PER L’INFORME
L’elaboració del document que
recull les conclusions de l’estudi
que es va fer al març podria per-
llongar-se tres mesos. La res-
tauració començarà després
que l’Ajuntament ho sol·liciti a
la Diputació.

Cinc persones grans amb
dificultats rebran un àpat diari
AJUTS SOCIALS4Martorell en-
gega Compartint taula, un pro-
jecte social que permetrà oferir
àpats gratuïts a persones grans
que tenen necessitats socials i
econòmiques, a través d’un
centenar de menjadors de re-
sidències i de centres de dia de
tot Catalunya. 

Els serveis socials bàsics
del Patronat Municipal de Ser-
veis d’Atenció a les Persones i
la Fundació Residència Sant
Joan de Déu han donat el vist-
i-plau per impulsar aquest pro-
grama que beneficiarà cinc per-

sones del municipi, els quals
podran gaudir d’un àpat diari a
la nova residència Sant Joan de
Déu, de dilluns a divendres.

261.000 ÀPATS A CATALUNYA
Gràcies a aquest programa, es
podrà atendre prop d’un miler
de persones cada dia i se ser-
viran uns 261.000 àpats durant
tot el 2013 a Catalunya. 

En la selecció dels benefi-
ciaris es prioritzen les persones
que viuen soles o tenen una
xarxa familiar feble i estan amb
greus dificultats econòmiques.

5è concurs infantil de 
receptes de cuina saludables 

MENJAR SA4Fins el 26 de
maig, tots els nens i nenes que
ho vulguin poden presentar les
seves receptes de cuina, això sí,
elaborades amb productes me-
diterranis i de proximitat. 

Aquesta és una iniciativa
del Patronat Municipal de Ser-
veis d’Atenció a les Persones,
inclosa  al programa Thao Sa-
lut. Segons la regidora d’En-
senyament, Benestar Social i
Salut de Martorell, Mercè Mo-
rera, “el concurs és una acció
que té l’objectiu de conscienciar
les famílies de la importància de
portar una bona alimentació i
de fer activitat física com a hà-
bits en la nostra vida diària”.

Morera diu que “es valora-
rà l’originalitat de la recepta, la
diversitat dels ingredients uti-
litzats, que aquests siguin as-
sequibles i la presentació”.

QUI POT PARTICIPAR-HI?
El concurs està dirigit a tots els
nens i nenes escolaritzats a
Martorell o residents al muni-
cipi, que tinguin entre 3 i 12
anys. Hi haurà dues catego-
ries, una pels alumnes d’Edu-
cació Infantil i l’altra pels d’E-
ducació Primària. 

Només  es  pot presentar
una recepta per participant. El
premi és un dinar en un res-
taurant de Martorell.

Redacció
MARTORELL/BARCELONA
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Teràpia de shock actuarà a la Fira 
» The Mamzelles i Barrankillos seran els altres plats forts del festival de primavera, que compta amb un

dels cartells musicals més potents dels darrers anys

L’edició de la Fira de Primave-
ra de Martorell 2013 comptarà
amb grans artistes d’èxit del pa-
norama musical actual del nos-
tre país. Del 26 al 30 d’abril, les
nits martorellenques gaudiran
de la presència de grups tan
destacats com Teràpia de
Shock -que s’ha fet més popu-
lar després d’haver creat la sin-
tonia de  Polseres Vermelles de
TV3-, The Mamzelles -prota-
gonistes de l’espot que tenia
com a eslògan Envàs, on vas?-
i Barrankillos -considerats els
prínceps de la rumba urbana
catalana-. Els Catarres també
actuaran a la Nau 2 de Ca n’O-
liveras, on aprofitaran per pre-
sentar el seu segon disc, Pos-
tals. 

Una altra formació musi-
cal que passarà pels escenaris
de Martorell és Oques grasses,
que farà ballar tothom a ritme
de reggae. També actuaran
Joan Dausà i els grups Always
Drinking, les Painomi i la ban-

da de rock de Tony el Largo i
Saraband.

A més, moltes nits acabaran
amb sessions de house comer-
cial, dance reggaeton i patxan-
ga, amb els deejays DJ Blema,
DJ Adrià Rodríguez i DJ Like.
La traca final serà el 30 d’abril
amb l’espectacle Krapula mu-
zic showcase, amb els DJ Mi-
quel Moraleda, Guille Placencia
i George Privatti. L’entrada val
8 € (anticipada) i 10 € (taqui-
lla). 

Una altra proposta musical
local, més relaxada, és el Mar-
tocoral, amb la posada en es-
cena de les corals de Martorell. El grup Teràpia de Shock. Foto: Joan Enric

Redacció
MARTORELL

CAL TIQUET PELS CONCERTS
És imprescindible presentar un tiquet, que és gratuït, per
a poder assistir als concerts. 
Punts de recollida: a les oficines d’atenció al ciutadà del
Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de
Martorell, al Pavelló Municipal, al Complex Esportiu To-
rrent de Llops, al Complex Esportiu la Vila i al Centre Cul-
tural. 

ACTUACIONS DE PAGAMENT
L’Auditori Joan Cererols del Centre Cultural acollirà
dos concerts de pagament. El 28 d’abril, a les 20h, actuarà
Joan Dausà i Els Tipus d’Interès. Preu: 8 € (anticipada)

i 10 € (taquilla). Dilluns 29 d’abril, actuaran The Mam-
zelles. Preu:  3 € (anticipada), 2,5 € (preu reduït per jo-
ves i pensionistes) i 4 € (taquilla). 

La venda anticipada es farà del 15 al 27 d’abril a la Lli-
breria Miró (carrer de Santacana, 12) i a la Granja del Pas-
seig (Passeig de Catalunya, s/n).

ELS CATARRES MÉS ÍNTIMS 
El 24 d’abril Els Catarres explicaran les seves lletres a les
19h a l’Escola Municipal de Música de Martorell.  L’acte
és gratuït, però prèviament cal formalitzar la inscripció SIJ
Punt nord, abans del 23 d’abril. Hi ha programada una al-
tra sessió el divendres, 26 d’abril, a La 2 de Ca n’Oliveras.
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‘Divendres’ visita La Passió
d’Esparreguera

» El programa de TV3 ha dedicat una setmana a aquesta població
» Han incrementat les reserves previstes per a La Passió  

Establiments  i empreses amb
el projecte Enraonem 

SENSIBILITZACIÓ4Ceràmiques
Sedó ha estat una de les moltes
empreses que han col·laborat
amb el projecte Enraonem de la
Plataforma per la Llengua Baix
Llobregat-Esparreguera. El res-
taurant vegetarià Bindu ja ho va
fer fa unes setmanes.

Des de principis d’any, cada
dimecres a les 7 de la tarda, els
voluntaris que participen en
aquesta iniciativa han visitat un
establiment comercial, una em-
presa o una associació de la vila.
En total, s’han programat 18 ac-
cions fins al mes de juny.

Els principals objectius de la
campanya són, d'una banda,
oferir un espai on practicar ca-
talà en l'àmbit públic de manera
espontània i, de l'altra, conèixer
de prop els aspectes de la cul-
tura catalana presents a Espa-
rreguera.

Amb aquestes accions l’or-
ganització pretén  crear nous
espais socials de relació en ca-
talà i trencar la dicotomia entre
catalanoparlants i receptors
passius d'activitats que pro-
mouen la llengua -no catala-
noparlants-.

Una estudiant local guanya el
Premi Sambori Òmnium

NARRATIVA EN CATALÀ4Una
alumna de l’institut esparre-
guerí IES El Carirat ha quedat
en tercer lloc al Premi Sambo-
ri Òmnium de narrativa esco-
lar en català, que atorgava
aquesta entitat cultural catala-
na a finals del passat mes de
març.

L’estudiant va obtenir el
premi amb l’obra L’àlbum dels
records a la categoria F del
certàmen.

Aquest concurs està dirigit
als centres educatius de tot el
territori de parla catalana i té

com a finalitat difondre l’ús
del català en l’àmbit educatiu. 

D’aquesta manera, també es
pretén incentivar la imaginació
ila creativitat. A més, intenta
treballar els valors pedagògics
que es volen trasmetre en ca-
dascun dels centres educatius.

PROJECTE COMÚ CATALÀ
El Premi Sambori també té
com a objectiu promoure la
participació en un projecte que
abraça tots els alumnes i cen-
tres de tots els territoris dels
Països Catalans.

L’escola Pau Vila s’agermana
amb un centre camerunès

PROJECTE ST THOMAS4L’o-
neagè esparreguerina Agerma-
nament Sense Fronteres ha
impulsat un programa de coo-
peració entre l'escola cameru-
nesa Saint Thomas i el centre
educatiu Pau Vila d’Esparre-
guera.

El principal objectiu d’a-
quest projecte, que compta amb
el suport de l’Ajuntament d’Es-
parreguera, és que el poble ca-
merunès de Bot Makak pugui

gaudir d'una educació bàsica
per a la seva població.

Des de fa molts anys, Ager-
manament Sense Fronteres ha
desenvolupat programes d’a-
questes característiques per tal
d’incentivar la cooperació in-
ternacional. Entre d’altres ac-
cions que segueixen aquesta
línia es troba la construcció
d’un forn de pa a Bot Makak, en
què van participar diverses fle-
ques d’Esparreguera.

Esports | Esparreguera
Sònia Solà ha quedat finalista, entre sis joves més, del Desafio Crivit per córrer la De-
sert Run. Es tracta d’una carrera en tres etapes -de 15, 21 i 26 quilòmetres- pel desert
del Marroc que tindrà lloc del proper 31 d’octubre al 3 de novembre. La jove esparre-

guerina s’ha imposat en un certàmen en què s’havien presentat 2.000 persones.

L’equip del magazine Diven-
dres de TV3 es va instal·lar du-
rant la setmana del 18 de març
a la població d’Esparreguera.
L’aparició al programa ha per-
mès mostrar els aspectes més
emblemàtics del municipi, com
La Passió, la màxima repre-
sentació del patrimoni cultural
local.

La primera emissió es va de-
dicar a aquest espectacle, que es
representa del 3 de març a l’1 de
maig. Durant el programa es
van emetre tres escenes molt
representatives -els Mercaders
del Temple, el Sant Sopar i la
Resurrecció- i es va entrevistar
a diverses persones destaca-
des de l’entitat. Finalment, Mà-
rius Serra va explicar com par-

len els esparreguerins a la sec-
ció "Paraules en ruta". 

El segon dia van prendre el
protagonisme dos forns de la
vila -el Borràs i el Jorba- que
elaboren pa de pagès amb Pro-
tecció Geogràfica Protegida.

En una altra emissió, l’ex-
cèntric perruquer esparregue-
rí Lluís Llongueras va fer reco-
manacions d'indrets de la vila

que la gent no pot deixar de vi-
sitar. 

PATI DE BUTAQUES PLE
“Gràcies a la repercussió me-
diàtica, hi ha més reserves i la
platea està plena gairebé tots els
dies”, ha dit Francesc Alert,
membre del Departament de
Comunicació i d’Atenció a l’Es-
pectador de La Passió. 

Els presentadors de ‘Divendres’ de TV3. Foto: Ajuntament d’Esparreguera

Redacció
ESPARREGUERA
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Per primera vegada a la histò-
ria, La Passió d’Olesa s’ha tras-
lladat a una altra localitat. Al
Centre Cultural de Terrassa es
va poder veure, el passat 24 de
març, una selecció de les esce-
nes escenes més emotives de
l’obra, amb només una vintena
d’actors i una durada de poc
més d’una hora. Els quadres es-
collits anaven acompanyats
d’un muntatge audiovisual que
simulava el teatre on es repre-
senta normalment.  

“A Terrassa s’ha vist una
representació en un format te-
atral més convencional que el
que és habitual a Olesa”, afirma
Xavi Povill, membre de l’equip
directiu de La Passió d’Olesa.
“El que fem a la nostra localitat
és brutal, molt espectacular i no
es pot exportar”, afegeix Povill,
que ha dirigit aquesta versió de
l’obra a Terrassa.

Montse Font, Presidenta de
La Passió d'Olesa, ha fet una va-
loració molt positiva d’aquesta
experiència inèdita. “Portar La
Passió a un altre lloc era tot un
repte”, ha afirmat. Font espera
que aquesta iniciativa sigui un
reclam, ja que "la finalitat és
que el pu�blic assistent tingui ga-
nes de venir a Olesa a veure La
Passió sencera, tal com és". De
moment, tres dies després de la
representació a Terrassa, ha
trucat força gent que va assis-
tir a la versió reduïda per re-
servar entrades. 

Aquesta representació es-

pecial al Centre Cultural de Te-
rrassa respon a un conveni de
col·laboració entre La Passio�
d'Olesa i l'Obra Social Unnim-
BBVA. “Es tracta d’un acord
conjunt entre les dues entitats,
que tenim una relació molt es-
treta des de fa molts anys”, ha
explicat Font.

De fet, el Centre Cultural de
Terrassa acollirà més endavant
una exposició dels 26 cartells de
La Passió que han realitzat ex-
pressament per a aquesta enti-
tat diversos artistes de renom,
com Antoni Tàpies, Josep Ma-
ria Subirachs o Jaume Muxart,
entre molts d’altres.

PRÒXIMES REPRESENTACIONS
Durant els mesos d’abril i maig
es faran les sis darreres mostres
de l’obra d’aquest any.

Els dies 6 i 7 d’abril hi hau-
rà una sessió de 17.30h a 21.15h,
mentre que els dies 14, 21 i 28
d’abril l’obra es representarà de
10.15h a 14.00h.

L’1 de maig tindrà lloc l’úl-
tima representació de La Pas-
sió, també en horari de matí.

ELS SECRETS DE LA PASSIÓ
Després d’assistir a una repre-
sentació de La Passió, l'espec-
tador que tingui curiositat pot
descobrir com es treballa al
backstage del Teatre.

La Passió obre les portes a
tots aquells que vulguin saber
què hi ha al darrere de l’espec-
tacle. Així, el públic pot  conèi-
xer la tècnica que fa possible
l’espectacle i la feina de cada
membre de l’equip que no for-
ma part del repartiment d’ac-
tors. 

“La visita està guiada pels
acomodadors, que els ensen-
yaran el teatre per dins, l’esce-
nari i els vestuaris”, ha explicat
Font, que diu que el que més
impacta als visitants és el sis-
tema d’ascensors que hi ha sota
l’escenari per a moure els de-
corats. 

Escena de ‘La crucifixió’ al Teatre La Passió d’Olesa. Foto: Xavi Calzada

La Passió es representa per
primer cop fora del municipi 

» El Centre Cultural de Terrassa ha acollit una versió breu de l’obra ?
» L’entitat vol captar públic per a la representació completa a Olesa

La CAL d’Olesa emprèn 
el projecte Xerrem

LLENGUA4La secció olesana
de la Coordinadora d'Associa-
cions per la Llengua (CAL) ha
posat en marxa el projecte Xe-
rrem. La iniciativa té com a ob-
jectiu fomentar l'ús social de la
llengua catalana a través de la
creació de grups de conversa
amb persones que no acostu-
men a parlar el català i volen
millorar la seva fluïdesa. 

Un dels punts més forts del
projecte Xerrem és la possibi-
litat de crear grups de conver-
sa reduïts per fomentar la par-
ticipació de tothom. 

Pere Salvador, un dels res-
ponsables de la CAL a Olesa, ha
avançat que per als olesans i
olesanes que vulguin ser vo-
luntaris d'aquest projecte, cal-
drà una petita formació que
oferiran des de la central de la
CAL i que bàsicament consistirà
en donar les eines per encami-
nar les sessions de conversa. 

Aquest projecte té el suport
i la col·laboració del Servei Lo-
cal de Català i de la Biblioteca
Santa Oliva, tindran lloc les
properes xerrades els dies 10, 17
i 24 d’abril a les 19.30h.

Tram final de les obres a la
Rambla, que ja està asfaltada
“ZONA 30”4Les obres de mi-
llora de la Rambla d'Olesa, que
van començar el passat mes de
novembre, han arribat a la rec-
ta final. L’últim pas d’aquesta
segona fase ha estat l’asfaltat-
ge tant dels laterals de la Ram-
bla com dels trams confluents
amb el carrer Barcelona i l'a-
vinguda Francesc Macià. 

“La part important de l’obra
ja està acabada, però ara falta
posar les pilones i instal·lar la
senyalització”, ha explicat Fe-
rran Saló, director d’obres del
projecte. “S’han de contractar

més senyals, cosa que ha fet
que el pressupost augmenti i no
sabem quan es trigarà”, ha afe-
git Saló.

A partir d’ara, “la velocitat
estarà limitada a 30 km/h i la
descàrrega i càrrega de comer-
ços es farà als carrers adja-
cents a la Rambla”, ha afirmat
l’Inspector en Cap de la Policia
Local d’Olesa, Antoni Lázaro.
“La Rambla s’ha convertit en el
que s'anomena Zona 30, amb
l'objectiu de donar prioritat als
vianants i reduir la circulació de
vehicles”, ha afegit.

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT

Accident | La Passió
Durant la representació de divendres passat, un actor de La Pas-
sió, de 19 anys, va caure d’una escala al backstage. Es va trencar
els dos canells i es va fer un cop al cap, però no està greu. Va ser

traslladat a l'Hospital de Bellvitge en helicòpter medicalitzat.
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El Pavelló Municipal d'Esports
d’Abrera acull, des de finals
del passat mes de març, la seu
de tres entitats esportives d’A-
brera. Les obres d’ampliació
d’aquest equipament -que su-
posen l’augment de 73,53 m2 de
superfície- s’han fet per encà-
rrec per l’Ajuntament del mu-
nicipi i ja estan finalitzades.

A partir d’ara, el Club de
Bàsquet Abrera, el Club Es-
portiu Abrera -futbol sala- i el
Club Gimnàstic La Vinya -gim-
nàstica artística- faran servir els
espais que s’han construït en
una de les terrasses del Pavelló
Municipal. Abans de l’amplia-
ció, els clubs esportius com-
partien sala a l’Hotel d’Entitats.

“Tot i que els treballs d’am-
pliació ja estan acabats, els

clubs encara no s’han traslladat
a les noves seus, ja que s’ha
d’instal·lar el mobiliari i nete-
jar”, ha informat Antoni Mu-
ñoz, cap d’Urbanisme del mu-
nicipi.

Les noves seus es troben
molt a prop del Centre Aquàtic
Municipal (CAM), de manera
que la majoria d’instal·lacions
esportives d’Abrera estan con-
centrades a la mateixa zona

del municipi, davant del parc i
amb vistes a Montserrat.

Exteriorment, aquesta am-
pliació queda integrada estèti-
cament amb l’edifici del Pave-
lló i manté el mateix acabat
arrebossat i pintat. L’accés es fa
a través del vestíbul general,
que disposa d’ascensor. Feia
temps que el Consistori consi-
derava  necessari disposar de
més espais per a entitats. 

Pavelló Municipal d’Abrera. Foto: Ajuntament d’Abrera

Les entitats esportives 
d’Abrera estrenen seu

» Les noves dependències es troben al Pavelló Municipal d'Esports 
» L’Ajuntament ha ampliat 73,53 m2 d’aquest equipament

S’apropen les adjudicacions
de places a les escoles d’Abrera

ENSENYAMENT4El proper dia
11’abril l’Ajuntament d’Abrera
publicarà les llistes barema-
des provisionals amb les que as-
signa les places dels nens i ne-
nes que van presentar la sol·li-
citud pel curs 2013-2014 a les
escoles públiques del municipi.

Les tres opcions són l’esco-
la Ernest Lluch, el centre Fran-
cesc Platón i Sartí i el CEIP
Abrera.

Els dies 12, 15 i 16 d’abril, les
famílies podran presentar les
reclamacions a la resolució i el
dia 22 d’abril es publicaran les

llistes baremades definitives.
Però no serà fins el 24 de maig
que no es farà la publicació de
la llista d’admesos.

El període de matrícula es
farà del 10 al 14 de juny. 

CRITERIS DE SELECCIÓ
Les places s’atorguen seguint
diversos criteris, com el de pro-
ximitat del domicili on està
empadronat l’alumne al centre,
si l’escolar té un germà estu-
diant al centre o els seus pares
o el seu tutor legal treballa a la
mateixa escola.

Torna el projecte de voluntaris
de parelles lingüístiques 

PROGRAMA LINGÜÍSTIC4El
Servei Local de Català d’Abrera,
entitat que forma part del Con-
sorci per a la Normalització Lin-
güística, iniciarà un programa de
voluntariat de parelles lingüísti-
ques. Aquest aquest any és la cin-
quena vegada que se celebrarà al
municipi d’Abrera.

Aquest és un projecte lin-
güístic que està adreçat a perso-
nes que parlen habitualment en
català que disposen d’una esto-
na a la setmana per practicar la
llengua amb un alumne dels
cursos que ofereix l’entitat. 

Els interessats en participar
com a parella lingüística en un
grup de conversa s’hauran de po-
sar en contacte amb els respon-
sables de l’associació abans del
proper dimarts, 9 d’abril.

PRIMERA TROBADA
El proper dijous, 11 d’abril, es farà
la presentació de les parelles
lingüístiques, que també rebran
la formació per a dur a terme el
projecte.

L’acte de benvinguda tindrà
lloc a la Casa de Cultura de la vila
a les 18h de la tarda.

Aquest diumenge se celebrarà 
la Caminada de Primavera

ESPORTS4El proper diumen-
ge, 7 d’abril, se celebrarà la
XIV edició de la Caminada de
Primavera que organitza la re-
gidoria d’Esports d’Abrera. 

El trajecte començarà al Pa-
velló Esportiu Municipal d’A-
brera a les 6.30h del matí i
acabarà al monestir de Mont-
serrat, pasant pel camí vell que
unia Collbató amb el monestir
i que fins al segle XVIII era la
millor ruta d’accés al Santuari.

En tractar-se d’una passe-
jada, sense competició, no hi
haurà ni categories ni classifi-
cacions. I les persones que, per
motius físics o personals, no pu-
guin fer la sortida des del Pa-
velló tenen l’opció iniciar la
caminada des de la plaça de
l’Església de Collbató a les 9h,
on es farà una parada per fer un
àpat.

La caminada és oberta a to-
thom i la inscripció és gratuïta.

Entrega de premis | Sala Municipal
El proper dia 20 d’abril, a partir de les 18h, se celebrarà la cerimònia de clausura i

s’entregaran els premis del XVIII Concurs de Teatre Vila d’Abrera a la Sala Municipal
de la localitat. Des del passat 20 de gener, vuit companyies teatrals d’arreu del país

han representat les seves obres en aquest espai.

Redacció
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Tot i que el nombre d’aturats a
Sant Esteve Sesrovires segueix
creixent lleugerament des que
va començar l’any, es manté per
sota de l’índex de la comarca i
del global de Catalunya. Sant
Esteve compta amb una taxa
d’atur del 12%, mentre que la
comarca ho fa amb el 17,1%  i
Catalunya, amb el 16,8%, se-
gons el darrer informe de l’Ob-
servatori Comarcal del Baix
Llobregat.

Per sexes, s’ha invertit la
tendència i l'atur entre el
col·lectiu d'homes ha augmen-
tat en 10 persones mentre que
en les dones ha disminuït en 5.
Tot i això, en percentatges, l'a-
tur femení a Sant Esteve se-
gueix per sobre del masculí

amb un 14,7% i un 9,7%, res-
pectivament. 

Pel que fa als joves, en el
gruix de població menor de 25
anys, l’atur ha augmentat amb
dues persones. A la franja de 25
a 44 anys, però, s’ha produït un
lleuger descens. El grup de ma-
jor de 44 anys és en el què es
produeix un increment major
respecte el mes anterior -de

210 aturats al gener als 214 de
febrer-. 

MÉS ATUR A LA COMARCA
L’atur registrat al febrer al Baix
Llobregat ha augmentat res-
pecte el mes anterior en 326
persones. Se supera, així, la
taxa mitjana de les comarques
de l’Àrea Metropolitana i la del
conjunt de Catalunya.  

Treballadors a Sant Esteve Sesrovires. Foto: Ajuntament

L'atur a Sant Esteve es manté 
per sota la mitjana comarcal

» És una de les poblacions amb menys atur del Baix Llobregat
» L’atur entre les dones segueix sent més elevat que el masculí

DANSA A ST ESTEVE4L’entitat
sesrovirenca Sesdansa està pre-
parant una trobada interco-
marcal de dansa pel proper dia
28 d’abril. L’acte estarà obert a
totes les escoles i acadèmies de
dansa de Catalunya i tindrà
lloc a la pista Coberta Francesc
Castellet.

La trobada intercomarcal
permetrà veure moltes coreo-
grafies diferents durant dues o
tres hores. Aquest esdeveni-

ment està obert a qualsevol ti-
pus de modalitat de dansa, des
del jazz i el funky, fins a  la dan-
sa clàssica. A hores d’ara, ja han
confirmat la seva presència es-
coles de Barcelona, Mataró i
Igualada.

Les persones interessades
en participar o col·laborar vo-
luntàriament poden demanar
més informació o inscriure’s
posant-se en contacte amb l’en-
titat organitzadora. 

Diumenge es farà la marxa
La Montserrat a peu 

CAMINADA4La novena edi-
ció de La Montserrat a peu
arriba el proper diumenge, 7
d’abril. Es tracta d’una marxa
popular organitzada per l’enti-
tat sesrovirenca GIRES amb
la col·laboració de l’Àrea d’Es-
ports.    

DOS TRAJECTES 
La Montserrat a peu és una ca-
minada oberta a tothom. Any
rere any, han participat cente-
nars de persones, que van ca-
minant des de Sant Esteve  fins
al monestir de Montserrat.

Degut a la participació de gent
de totes les edats i condicions
físiques, els organitzadors do-
nen la possibilitat de fer tot el
trajecte o només la part final de
la marxa, segons les necessitats
de cadascú. 

Els que triïn fer-la sencera
sortiran a les 6h del matí des de
l’aparcament del Pavelló Po-
liesportiu. La segona opció és
sortir a les 9.30h del matí des
de l’Ermita de la Salut de Coll-
bató, punt on es trobaran els
dos grups per completar la
marxa plegats.

Els Tres Tombs arriben a 
Sant Esteve el 14 d’abril

SANT ANTONI ABAD4La tra-
dicional festa dels Tres Tombs
arriba aquest any a Sant Este-
ve el 14 d’abril. La celebració
comptarà amb la participació
de carros, genets i cavalls tant
de la localitat com d’altres mu-
nicipis de la comarca, com Es-
plugues i Collbató. La celebra-
ció del dia de Sant Antoni Abad
no tindrà cap cost per al’Ajun-
tament del municipi i la parti-
cipació és gratuïta.

Uns altres atractius de la
jornada seran les parades me-
dievals i la botifarrada popular,
que començarà a les 10h a la
plaça Maria Rosa Comajunco-
sa. A les 12.15h, els partici-
pants dels Tres Tombs es con-
centraran  al carrer Major i a les
proximitats de la plaça del Doc-
tor Tarrés. La sortida es farà a
les 12.30h i  s’iniciarà la primera
de les tres voltes pels carrers del
centre del poble.

Sant Esteve Sesrovires Prevenció | Zones forestals
L'Ajuntament ha informat que fins al 15 d'octubre estarà

prohibit fer foc en zones forestals. Així, queda prohibit
utilitzar fogons de gas i barbacoes en els terrenys fores-

tals, siguin o no poblats d’espècies arbòries.

Redacció
SANT ESTEVE SESROVIRES

Trobada intercomarcal 
de dansa al municipi
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La microscopia confocal in vivo es
una técnica que se ha desarrolla-
do notablemente en los últimos
años para examinar la piel con re-
solución celular similar a la histo-
logía convencional sin ningún ries-
go para el paciente y de forma to-
talmente indolora. Se consigue de
esta forma realizar un análisis de
la piel sin necesidad de extirpar te-
jido suponiendo un avance en la
investigación, el diagnóstico no in-
vasivo de los tumores cutáneos y
en la monitorización de los trata-
mientos. La combinación de la mi-
croscopia confocal y la derma-
toscopia de alta resolución permite
el diagnóstico prequirúrgico de
melanoma, carcinoma cutáneo y
de otros tumores cutáneos. Así
mismo esta técnica permite con-
firmar la evaluación pre trata-
miento y respuesta en la terapia fo-
todinámica o el tratamiento láser
en múltiples indicaciones como en
el diagnóstico inmediato de las le-
siones en la cara y otras zonas di-
fíciles. Con ello se consigue evitar

la biopsia o en caso de que sea
necesaria asegurar la zona de una
pequeña biopsia diagnóstica. Per-
mite el diagnóstico no invasivo de
tumores de la piel, incluyendo las
lesiones melanocíticas benignas,
el melanoma maligno, carcinoma
basocelular y escamoso, quera-
tosis seborreicas, queratosis actí-
nicas, dermatofibroma y las le-
siones vasculares entre otros. La
microscopía confocal in vivo per-
mite identificar lesiones sin pig-
mento.
Permite también la exploración no
invasiva de las lesiones de la
cara, donde la consulta por “man-
chas” inestéticas resulta frecuen-
te, la microscopía confocal permite
evitar biopsias innecesarias. Por
ello es de gran utilidad en la eva-
luación de estas lesiones antes de
un tratamiento con láser u otros
procedimientos no invasivos. Por
otro lado en ciertas lesiones que
no resultan sospechosas pueden
encontrarse focos de léntigo ma-
ligno melanoma o carcinomas
que podrían pasar desapercibidos.
Finalmente estas técnicas pueden

orientar los márgenes quirúrgi-
cos en estos tumores.
El Centro de Diagnosis Derma-
tológica ha incorporado la técni-
ca de microscopía confocal para
el diagnóstico no invasivo de las le-
siones de la piel. Este es el primer
centro en Cataluña de carácter pri-
vado que dispone de esta tecno-
logía para la investigación en cán-
cer de piel y para diagnóstico no
invasivo. La microscopia confocal
in vivo permite examinar la piel con
resolución celular sin ningún ries-
go para el paciente y de forma to-
talmente indolora. Esta técnica
permite realizar una biopsia virtual
sin necesidad de extirpar tejido.
Con esta tecnología no invasiva se
evitan biopsias innecesarias de le-
siones benignas y se asegura la
identificación precisa y la extirpa-
ción precoz de las lesiones ma-
lignas de la piel.

SALUD

STOP al cáncer de piel, la nueva era en el 
diagnóstico del cáncer de piel: MICROSCOPIA CONFOCAL

El centro Diagnosis Dermatológica dispone de las técnicas de diagnóstico 
por imagen más avanzadas para la detección de cáncer cutáneo

+INFO:
www.cedilp.com

Visita de Justicia i Pau :  “Si vols
la pau, no paguis la guerra”

5 D’ABRIL4Justicia i Pau ofe-
rirà una xerrada informativa
sobre l’objecció fiscal a la des-
pesa militar a la sala cultural de
Collbató, el proper dia 5 d’abril
a les 19.30h. 

Xema Moya, membre de
Justicia i Pau, informarà sobre
aquest “acte de negació a col·la-
borar amb l’Estat en el mante-
niment de l’estructura mili-
tar”, tal com defineix el con-

cepte el Servei d'Informació
de l'Objecció Fiscal (SIOF). La
xerrada té com a lema “Si vols
la pau, no paguis la guerra
amb els teus impostos”.

TREBALL CONJUNT
Justicia i Pau està associada
amb el SIOF, una entitat que
també recolza les campanyes
per donar a conèixer l'objecció
fiscal a les despeses militars.

Collbató es dóna a conèixer
com a destí turístic

TURISME4Collbató va partici-
par el passat 12 de març al
famtrip, un viatge de familia-
rització per donar a conèixer
destinacions turístiques. La
iniciativa és del Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat, que
va ser l’entitat encarregada
d’organitzar la jornada. 

La trobada va comptar amb
l’assistència d’alguns dels prin-
cipals hotelers de la comarca i
oficines d’informació i tenia

com a objectiu donar-los a co-
nèixer alguns dels indrets més
destacats del Baix Llobregat.

A Collbató, el recorregut
començava a les Coves del Sal-
nitre i passava pels indrets més
emblemàtics del poble, com el
nucli històric. El regidor de
Turisme, Ramon Ferrer, va ser
l’encarregat de guiar els convi-
dats per tal d’exposar l’oferta
turística que es pot trobar al
municipi. 

Tot indica a què la IV edició de
La Portals, que se celebrarà els
propers dies 13 i 14 d’abril, tin-
drà un gran èxit de participació.
I és que fa gairebé dos mesos es
van tancar les inscripcions de la
modalitat BTT en haver arribat
als 1.500 participants, xifra
màxima que permetia el regla-
ment.

Fins l’edició passada, la pro-
va consistia en recórrer 60 km
en BTT en una ruta que passa
per diversos camins de la mun-
tanya de Montserrat i enllaça
els municipis de Collbató, El
Bruc, Marganell i Monistrol de
Montserrat, a més de Castellbell
i el Vilar i Esparreguera.

Aquest any, a més, s’han
afegit dues noves modalitats
Running: la Caminada de 50
km -amb un recorregut similar
al de La Portals en BTT- i l’Ul-
tra, de 70 km, que ampliarà el

recorregut i arribarà fins al
muncicipi de Castellolí. 

CORREDORS D’ELIT 
D’entre els inscrits cal destacar
la presència dels grans ex co-
rredors com Àngel Edo, Josep
Lluis Laguia, Melcior Mauri, Is-
rael Nuñez, Silvia Rovira, Mar-
ta Vilajosana, Sandra Santanyes

i el campió del món de Super-
bikes Carles Checa. 

Com cada any, l’organització
ret homenatge a un esportista
de referència. Els homenatjats
d’aquesta edició seran l’ ex ci-
clista professional Pepe Recio i
la campiona del món d’Ultra
Trail Núria Picas, que partici-
parà en la modalitat Running.

Corredors en la passada edició de La Portals. Foto: La Portals

Èxit d’inscripcions a la 
quarta edició de  La Portals

Segona mà | Casinet
El proper dissabte, 13 d’abril, tindrà lloc durant gairebé tot el dia el mercat de coses

de nadons de segona mà al Casinet de Collbató. Es tracta d’una trobada on qualsevol
persona podrà vendre articles i roba infantil que ja no fa servir. Els interessats en

vendre alguna peça s’han de posar en contacte amb l’Associació Famílies de Collbató.

Redacció
COLLBATÓ
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‘Divendres’ visita La Passió
d’Esparreguera

» El programa de TV3 ha dedicat una setmana a aquesta població
» Han incrementat les reserves previstes per a La Passió  

Establiments  i empreses amb
el projecte Enraonem 

SENSIBILITZACIÓ4Ceràmiques
Sedó ha estat una de les moltes
empreses que han col·laborat
amb el projecte Enraonem de la
Plataforma per la Llengua Baix
Llobregat-Esparreguera. El res-
taurant vegetarià Bindu ja ho va
fer fa unes setmanes.

Des de principis d’any, cada
dimecres a les 7 de la tarda, els
voluntaris que participen en
aquesta iniciativa han visitat un
establiment comercial, una em-
presa o una associació de la vila.
En total, s’han programat 18 ac-
cions fins al mes de juny.

Els principals objectius de la
campanya són, d'una banda,
oferir un espai on practicar ca-
talà en l'àmbit públic de manera
espontània i, de l'altra, conèixer
de prop els aspectes de la cul-
tura catalana presents a Espa-
rreguera.

Amb aquestes accions l’or-
ganització pretén  crear nous
espais socials de relació en ca-
talà i trencar la dicotomia entre
catalanoparlants i receptors
passius d'activitats que pro-
mouen la llengua -no catala-
noparlants-.

Una estudiant local guanya el
Premi Sambori Òmnium

NARRATIVA EN CATALÀ4Una
alumna de l’institut esparre-
guerí IES El Carirat ha quedat
en tercer lloc al Premi Sambo-
ri Òmnium de narrativa esco-
lar en català, que atorgava
aquesta entitat cultural catala-
na a finals del passat mes de
març.

L’estudiant va obtenir el
premi amb l’obra L’àlbum dels
records a la categoria F del
certàmen.

Aquest concurs està dirigit
als centres educatius de tot el
territori de parla catalana i té

com a finalitat difondre l’ús
del català en l’àmbit educatiu. 

D’aquesta manera, també es
pretén incentivar la imaginació
ila creativitat. A més, intenta
treballar els valors pedagògics
que es volen trasmetre en ca-
dascun dels centres educatius.

PROJECTE COMÚ CATALÀ
El Premi Sambori també té
com a objectiu promoure la
participació en un projecte que
abraça tots els alumnes i cen-
tres de tots els territoris dels
Països Catalans.

L’escola Pau Vila s’agermana
amb un centre camerunès

PROJECTE ST THOMAS4L’o-
neagè esparreguerina Agerma-
nament Sense Fronteres ha
impulsat un programa de coo-
peració entre l'escola cameru-
nesa Saint Thomas i el centre
educatiu Pau Vila d’Esparre-
guera.

El principal objectiu d’a-
quest projecte, que compta amb
el suport de l’Ajuntament d’Es-
parreguera, és que el poble ca-
merunès de Bot Makak pugui

gaudir d'una educació bàsica
per a la seva població.

Des de fa molts anys, Ager-
manament Sense Fronteres ha
desenvolupat programes d’a-
questes característiques per tal
d’incentivar la cooperació in-
ternacional. Entre d’altres ac-
cions que segueixen aquesta
línia es troba la construcció
d’un forn de pa a Bot Makak, en
què van participar diverses fle-
ques d’Esparreguera.

Esports | Esparreguera
Sònia Solà ha quedat finalista, entre sis joves més, del Desafio Crivit per córrer la De-
sert Run. Es tracta d’una carrera en tres etapes -de 15, 21 i 26 quilòmetres- pel desert
del Marroc que tindrà lloc del proper 31 d’octubre al 3 de novembre. La jove esparre-

guerina s’ha imposat en un certàmen en què s’havien presentat 2.000 persones.

L’equip del magazine Diven-
dres de TV3 es va instal·lar du-
rant la setmana del 18 de març
a la població d’Esparreguera.
L’aparició al programa ha per-
mès mostrar els aspectes més
emblemàtics del municipi, com
La Passió, la màxima repre-
sentació del patrimoni cultural
local.

La primera emissió es va de-
dicar a aquest espectacle, que es
representa del 3 de març a l’1 de
maig. Durant el programa es
van emetre tres escenes molt
representatives -els Mercaders
del Temple, el Sant Sopar i la
Resurrecció- i es va entrevistar
a diverses persones destaca-
des de l’entitat. Finalment, Mà-
rius Serra va explicar com par-

len els esparreguerins a la sec-
ció "Paraules en ruta". 

El segon dia van prendre el
protagonisme dos forns de la
vila -el Borràs i el Jorba- que
elaboren pa de pagès amb Pro-
tecció Geogràfica Protegida.

En una altra emissió, l’ex-
cèntric perruquer esparregue-
rí Lluís Llongueras va fer reco-
manacions d'indrets de la vila

que la gent no pot deixar de vi-
sitar. 

PATI DE BUTAQUES PLE
“Gràcies a la repercussió me-
diàtica, hi ha més reserves i la
platea està plena gairebé tots els
dies”, ha dit Francesc Alert,
membre del Departament de
Comunicació i d’Atenció a l’Es-
pectador de La Passió. 

Els presentadors de ‘Divendres’ de TV3. Foto: Ajuntament d’Esparreguera

Redacció
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El Pavelló Municipal d'Esports
d’Abrera acull, des de finals
del passat mes de març, la seu
de tres entitats esportives d’A-
brera. Les obres d’ampliació
d’aquest equipament -que su-
posen l’augment de 73,53 m2 de
superfície- s’han fet per encà-
rrec per l’Ajuntament del mu-
nicipi i ja estan finalitzades.

A partir d’ara, el Club de
Bàsquet Abrera, el Club Es-
portiu Abrera -futbol sala- i el
Club Gimnàstic La Vinya -gim-
nàstica artística- faran servir els
espais que s’han construït en
una de les terrasses del Pavelló
Municipal. Abans de l’amplia-
ció, els clubs esportius com-
partien sala a l’Hotel d’Entitats.

“Tot i que els treballs d’am-
pliació ja estan acabats, els

clubs encara no s’han traslladat
a les noves seus, ja que s’ha
d’instal·lar el mobiliari i nete-
jar”, ha informat Antoni Mu-
ñoz, cap d’Urbanisme del mu-
nicipi.

Les noves seus es troben
molt a prop del Centre Aquàtic
Municipal (CAM), de manera
que la majoria d’instal·lacions
esportives d’Abrera estan con-
centrades a la mateixa zona

del municipi, davant del parc i
amb vistes a Montserrat.

Exteriorment, aquesta am-
pliació queda integrada estèti-
cament amb l’edifici del Pave-
lló i manté el mateix acabat
arrebossat i pintat. L’accés es fa
a través del vestíbul general,
que disposa d’ascensor. Feia
temps que el Consistori consi-
derava  necessari disposar de
més espais per a entitats. 

Pavelló Municipal d’Abrera. Foto: Ajuntament d’Abrera

Les entitats esportives 
d’Abrera estrenen seu

» Les noves dependències es troben al Pavelló Municipal d'Esports 
» L’Ajuntament ha ampliat 73,53 m2 d’aquest equipament

S’apropen les adjudicacions
de places a les escoles d’Abrera

ENSENYAMENT4El proper dia
11’abril l’Ajuntament d’Abrera
publicarà les llistes barema-
des provisionals amb les que as-
signa les places dels nens i ne-
nes que van presentar la sol·li-
citud pel curs 2013-2014 a les
escoles públiques del municipi.

Les tres opcions són l’esco-
la Ernest Lluch, el centre Fran-
cesc Platón i Sartí i el CEIP
Abrera.

Els dies 12, 15 i 16 d’abril, les
famílies podran presentar les
reclamacions a la resolució i el
dia 22 d’abril es publicaran les

llistes baremades definitives.
Però no serà fins el 24 de maig
que no es farà la publicació de
la llista d’admesos.

El període de matrícula es
farà del 10 al 14 de juny. 

CRITERIS DE SELECCIÓ
Les places s’atorguen seguint
diversos criteris, com el de pro-
ximitat del domicili on està
empadronat l’alumne al centre,
si l’escolar té un germà estu-
diant al centre o els seus pares
o el seu tutor legal treballa a la
mateixa escola.

Torna el projecte de voluntaris
de parelles lingüístiques 

PROGRAMA LINGÜÍSTIC4El
Servei Local de Català d’Abrera,
entitat que forma part del Con-
sorci per a la Normalització Lin-
güística, iniciarà un programa de
voluntariat de parelles lingüísti-
ques. Aquest aquest any és la cin-
quena vegada que se celebrarà al
municipi d’Abrera.

Aquest és un projecte lin-
güístic que està adreçat a perso-
nes que parlen habitualment en
català que disposen d’una esto-
na a la setmana per practicar la
llengua amb un alumne dels
cursos que ofereix l’entitat. 

Els interessats en participar
com a parella lingüística en un
grup de conversa s’hauran de po-
sar en contacte amb els respon-
sables de l’associació abans del
proper dimarts, 9 d’abril.

PRIMERA TROBADA
El proper dijous, 11 d’abril, es farà
la presentació de les parelles
lingüístiques, que també rebran
la formació per a dur a terme el
projecte.

L’acte de benvinguda tindrà
lloc a la Casa de Cultura de la vila
a les 18h de la tarda.

Aquest diumenge se celebrarà 
la Caminada de Primavera

ESPORTS4El proper diumen-
ge, 7 d’abril, se celebrarà la
XIV edició de la Caminada de
Primavera que organitza la re-
gidoria d’Esports d’Abrera. 

El trajecte començarà al Pa-
velló Esportiu Municipal d’A-
brera a les 6.30h del matí i
acabarà al monestir de Mont-
serrat, pasant pel camí vell que
unia Collbató amb el monestir
i que fins al segle XVIII era la
millor ruta d’accés al Santuari.

En tractar-se d’una passe-
jada, sense competició, no hi
haurà ni categories ni classifi-
cacions. I les persones que, per
motius físics o personals, no pu-
guin fer la sortida des del Pa-
velló tenen l’opció iniciar la
caminada des de la plaça de
l’Església de Collbató a les 9h,
on es farà una parada per fer un
àpat.

La caminada és oberta a to-
thom i la inscripció és gratuïta.

Entrega de premis | Sala Municipal
El proper dia 20 d’abril, a partir de les 18h, se celebrarà la cerimònia de clausura i

s’entregaran els premis del XVIII Concurs de Teatre Vila d’Abrera a la Sala Municipal
de la localitat. Des del passat 20 de gener, vuit companyies teatrals d’arreu del país

han representat les seves obres en aquest espai.

Redacció
ABRERA
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