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Fes possible l’impossible és el
lema de la inciativa que ha em-
près el farmacèutic esparre-
guerí Jordi Guarc, que també és
membre de l’ANC des de gener.
L’objectiu de Guarc és donar a
conèixer als Estats Units la vo-
luntat de la majoria de la so-
cietat catalana de convocar un
referèndum per a decidir el fu-
tur de Catalunya. La realització
d’un documental serà el mitjà
per fer-ho. 

El proper 28 de maig Guarc,
juntament amb el responsable
del Departament de Mèdia, Ju-
lio Gómez, i la periodista de Lí-
nia Nord, Neus Màrmol, vola-
ran cap als Estats Units i em-
prendran un roadtrip de tres
setmanes que recorrerà la ma-
joria d’estats del país. La idea és
explicar la consulta als polítics
i la ciutadania nordamericana.

“Passarem per Nova York,
Boston, Washington, Atlanta,
Nashville, Nova Orleans, Dallas,
Las Vegas, Los Angeles, San
Francisco, Chicago i Detroit”,
explica Julio, que farà de cà-
mera i editarà la pel·lícula. 

A cada parada, Guarc en-
tregarà una samarreta molt
semblant a la del Barça amb el
nom del governador imprès al
darrera, la còpia de la declara-
ció institucional sobre el dret a
decidir del Parlament de Cata-
lunya i el llibre What’s up with
Catalonia? de l’autora Liz Cas-
tro. 

DRETADECIDIR.COM
El documental forma part d’un
projecte més ampli, ideat per
Guarc, que s’aglutina a la pàgi-
na web dretadecidir.com. 

Aquest portal és el nexe d’u-
nió de totes les accions que ha
impulsat Guarc al voltant de la
consulta, juntament amb el
també esparreguerí Joan Pérez,
que s’encarrega del disseny i el
màrqueting.

Aquest web, encara en cons-
trucció, inclourà una secció on
tothom que ho vulgui podrà
participar per assolir l’objectiu
de fer corrent tots els quilòme-
tres de les carreteres del terri-
tori català. Això es farà a través
de l’aplicació Endomondo, que
utilitza molta gent que surt a có-
rrer habitualment. 

Fent servir aquesta eina, els
participants podran registrar
les seves marques i enllaçar-les
a dretadecidir.com. A Youtube
ja està penjat el vídeo que ani-
ma als corredors a formar part
d’aquest repte.

A més, al web ja es pot des-
carregar l’estelada per impri-
mir-la a la samarreta, de ma-
nera que els que ho vulguin po-
dran pujar les seves fotografies
amb el logotip de dretadeci-
dir.com des d’arreu del món.
Amb totes les imatges, es pu-
blicarà una galeria fotogràfica.

SAMARRETA BLAUGRANA
Guarc creu que emprar una sa-
marreta blaugrana és la millor
manera de difondre a l’altra
banda de l’oceà l’esperit de la
consulta. “La millor projecció
de Catalunya al món és el Bar-
ça”, explica Guarc, que creu
que “el club no ha de liderar cap
moviment polític però tampoc
pot quedar al marge”. Citant
Vázquez Montalbán, Guarc diu
que “el Barça és l’exèrcit no ar-
mat de Catalunya”.

El dret a decidir viatja als EUA
» El farmacèutic esparreguerí Jordi Guarc rodarà un documental sobre la consulta 

» La idea és recórrer la majoria d’estats nordamericans per donar-la a conèixer

Neus Màrmol
ESPARREGUERA

CATALUNYA4”En un mo-
ment històric com aquest,
ens quedem tranquils per-
què hem posat el nostre gra
de sorra”, afirma Jordi
Guarc, que creu que “sense
el suport de la gent estem
morts”.

La seva cita preferida i
que, segons ell, resumeix
l’esperit del projecte dreta-
decidir.com, és la de Joa-
quim M. Puyal:  “Els ciuta-
dans tenim força, molta for-
ça, i si ho sabem i l’usem po-
dem condicionar el futur.
Això ha de ser la democrà-
cia: creure que nosaltres de-
penem de nosaltres”.

Un gra de sorra

La consulta

Jordi Guarc
Creador Julio Gómez

Càmera

Neus Màrmol
Guió i Corresponsalia
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Es crea l’Assemblea Nacional de
Joves Independentistes del Baix
» L’ANJI vol unir a tots els joves independentistes de forma transversal i
aconseguir la majoria social per la independència al Baix Llobregat

Baixa l’atur a Martorell i Olesa,
però incrementa a la comarca

El Consell Comarcal engega 
el projecte Joves per l’Ocupació
JOVENTUT4Diversos munici-
pis del Baix Llobregat s’han
adherit al projecte Joves per
l’Ocupació engegat pel Consell
Comarcal del Baix Llobregat.

El programa pretén impul-
sar laboralment els joves llo-
bregatencs i vol donar-los l’o-
portunitat de formar-se per a
practicar un ofici i d’obtenir el
títol de l’ESO si no en disposen.

A més, el projecte ofereix als
joves que hi participin poder
treballar durant sis mesos en
aquella especialitat en la qual
s’hagin format.

PROGRAMA INNOVADOR
Joves per l’Ocupació combina
accions d’orientació i formació
i permet adquirir experiència
professional a empreses. 

L’objectiu del projecte és
que els joves aturats millorin la
seva qualificació professional i
es puguin inserir al món labo-
ral amb més facilitat.

Els destinataris són joves
d’entre 17 i 25 anys que no ha-
gin finalitzat l’ESO, o bé que
l’hagin acabat però no hagin se-
guit estudiant i, si ho han fet,
que els hagin deixat a mitges.

Debat obert sobre l’estat de la
conca en l’Any del riu Llobregat
SOSTENIBILITAT4Diversos
ajuntaments, entitats socials i
ecologistes i experts de la co-
marca han participat en unes
jornades de debat sobre la si-
tuació del riu Llobregat al seu
pas per la comarca, coincidint
amb la celebració de l’Any del
riu Llobregat. 

L’objectiu és analitzar i con-
cretar les actuacions que cal dur
a terme per tal de restaurar l’es-
tat ecològic del riu i complir

amb la Directiva Marc de l’Ai-
gua.

Aquestes jornades, organit-
zades per la Plataforma Llo-
bregat SOStenible a Molins de
Rei, han comptat amb confe-
rències on s’han exposat expe-
riències relacionades amb la
restauració de l’estat ecològic
del riu. També s’han fet taules
rodones, com la de Quin Llo-
bregat ens imaginem per l’any
2020.

A principis de març es va cele-
brar a Sant Boi de Llobregatu-
na trobada de joves interes-
sats en treballar en el procés cap
a la independència.

Arran d’aquesta trobada, va
quedar constituïda la territorial
del Baix Llobregat de la As-
semblea Nacional de Joves In-
dependentistes (ANJI).

El principal objectiu de
l’ANJI del Baix Llobregat és
congregar a tots els joves de la
comarca que estan a favor de la
independència, sense posar eti-

quetes polítiques i de manera
transversal. 

La finalitat és unir a tots el
joves per tal de treballar per as-
solir una majoria social per la
independència a la comarca.

Segons l’ANJI, el Baix Llo-
bregat és un territori en què es
necessita que es treballi força
per aconseguir aquesta majoria.

Concurs de fotografia | Baix Llobregat
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha posat en marxa la desena edició de la

Primavera Fotogràfica del Baix Llobregat, un concurs que té com a principal objec-
tiu potenciar i difondre els atractius turístics de la comarca. Aquest any la temàtica és

“Un paisatge de contrastos” . El termini per presentar les imatges és el 17 de juny. 

Redacció
BAIX LLOBREGAT

MARÇ 20134A finals del mes
de març, l’atur registrat a les
oficines de treball del Baix Llo-
bregat ha estat de 73.454 per-
sones sense feina, i ha crescut
respecte el mes anterior en 415
aturats, fet que situa la comar-
ca en una taxa d’atur del 17,2%. 

Tot i que a Catalunya han
hagut 1.126 desocupats menys,
a la comarca la tendència ha es-
tat inversa i continua superant
la taxa mitjana de les comar-
ques de l’Àmbit territorial me-
tropolità i la del conjunt de
Catalunya. 

Així, el nombre d’aturats al
Baix Llobregat ha superat
aquest mes en 4.022 persones
la dada del març de l’any pas-
sat.

Tot i això, a Martorell ha ha-
gut  sis aturats menys i a Ole-
sa de Montserrat, 11 persones
han trobat feina.

A Collbató, en canvi, ha ha-
gut dos aturats més, a Espa-
rreguera la desocupació ha pu-
jat amb 40 persones més i a
Sant Esteve Sesrovires s’han re-
gistrat una vintena de desocu-
pats més que al febrer.
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“Vostè creu que Catalunya hauria de ser
un Estat?”. Aquesta és la pregunta que un
dia s’hauran de fer els catalans i les ca-
talanes. Cada cop són més les veus que
s’alcen a favor d’exercir el dret a decidir,
des de la societat civil fins als partits po-
lítics, passant per empresaris i sindicats.
Fins i tot membres de l’església catalana,
com l’abat de Montserrat, s’han mostrat
partidaris que Catalunya pugui decidir
lliurement el seu futur.

Tot apunta al 2014. Aquest serà l’any
del tricentenari de la caiguda de Barce-
lona en mans de les tropes borbòniques
i la consegüent abolició de les institucions
i llibertats civils catalanes. Els programes
electorals amb els que van concórrer a les
darreres eleccions la majoria de partits,
el pacte de governabilitat entre CiU i ERC
i les dues declaracions del Parlament mar-
quen un punt de no retorn.

A principis del passat mes de març, el
77% del Parlament va votar a favor de dia-
logar amb l’Estat per acordar la celebra-
ció d’una consulta legal sobre el futur de
Catalunya. Ara bé, si l’acord no prospe-
ra, aquesta s’haurà de fer igualment. 

De fet, una de les tasques més im-
portants que té encarregades l’arc par-
lamentari català és la d’aprovar la llei de

consultes. Aquesta norma ha de definir
les regles de joc d’una de les vies possi-
bles per fer la consulta, en aquest cas em-
parada en una legislació que pot aprovar
el Parlament.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya
atorga a la Generalitat la competència ex-
clusiva en matèria de consultes populars,
un recurs que s’haurà d’utilitzar si, com
fins ara, les institucions espanyoles són
contràries a la celebració de la consulta.

UN DRET DEMOCRÀTIC INALIENABLE
El dret a l’autodeterminació és un prin-
cipi fonamental dels drets humans. Es
tracta del dret individual i col·lectiu a “de-
cidir lliurement la condició política i a per-
seguir lliurement el desenvolupament
econòmic, social i cultural”. I aquest és un
supòsit àmpliament compartit per la so-
cietat catalana.

Fa poc més d’un any va néixer l’As-
semblea Nacional Catalana, una organit-
zació transversal que reclama el dret dels
catalans i les catalanes a decidir el seu fu-
tur polític. Els sindicats també hi donen su-
port, si bé no explícitament, i bona part de
l’empresariat petit i mitjà també. Així ho
demostren les enquestes de Cecot, Pimec
i la Cambra de Comerç de Barcelona.

Amb tot, queda per veure si serà
amb l’acord de l’Estat espanyol o sense,
però tot sembla indicar que la celebració
de la consulta sobiranista no es farà es-
perar. És qüestió de temps.

Pròxima estació: consulta
» El teixit social reclama el dret a decidir lliurement el futur de Catalunya amb o sense l’acord de Madrid

Arnau Nadeu
BAIX LLOBREGAT NORD

ELS 10 DUBTES DE L’ESTAT PROPI

ESTRUCTURES
QUINS INSTRUMENTS
D’ESTAT NECESSITARIA
CATALUNYA?
Qualsevol Estat necessi-
ta, per poder funcionar,

una sèrie d’estructures que el fan via-
ble. Moltes d’elles ja existeixen, com les
forces de seguretat. La més prioritària
és l’agència tributària, que hauria de
gestionar els impostos catalans. Pel que
fa al model d’Estat, una República és
l’opció més compartida. 

IMPOSTOS
COM FUNCIONARIA 
LA HISENDA PRÒPIA 
DE L’ESTAT CATALÀ?
Catalunya ja disposa ac-
tualment de l’Agència
Tributària de Catalunya

(ATC), que s’encarrega de gestionar els
impostos que són competència de la
Generalitat. Per tant, l’estructura ja
existeix i només s’hauria d’assumir la
gestió dels impostos que ara adminis-
tra l’Estat espanyol, com l’IVA o l’IRPF.

ESPANYA
QUINA RELACIÓ 
TINDRIEN CATALUNYA 
I ESPANYA?
El nou Estat català man-
tindria una relació veïnal

amb Espanya, com la que té ara Es-
panya amb França o Portugal. Seria
una relació d’igualtat, de tu a tu. Com
que Catalunya formaria part de l’espai
Schengen si continués a la Unió Euro-
pea, no hi hauria cap mena de fronte-
ra entre els dos estats.

UNIÓ EUROPEA
EL NOU ESTAT CATALÀ
QUEDARIA FORA DE LA
UNIÓ EUROPEA?
La UE no disposa de cap
norma específica que re-

guli la secessió interna, per la qual cosa
la permanència de Catalunya dins la
Unió dependria d’una decisió essen-
cialment política dels caps d’Estat i de
Govern dels països membres. Per altra
banda, sortir de la UE no implica ha-
ver d’abandonar l’euro.

EMPRESES
QUÈ PASSARIA AMB LES
MULTINACIONALS QUE
HI HA A CATALUNYA?
Si el nou Estat garantís
la seguretat jurídica de

les empreses, una fiscalitat competiti-
va i unes infraestructures de primer ni-
vell, les multinacionals no tindrien
cap raó per marxar de Catalunya. Cal
tenir en compte que Barcelona està con-
siderada la sisena ciutat europea més
atractiva per als negocis.

PENSIONS
LES PENSIONS I LES 
PRESTACIONS D’ATUR
ESTARIEN GARANTIDES?
Segons els càlculs de la
conselleria d’Economia,
un Estat català inde-

pendent podria fer front perfectament
a les pensions i a les prestacions d’atur.
Actualment, Catalunya aporta el 19,2%
de les cotitzacions socials de l’Estat es-
panyol i només rep, en contrapartida,
el 17,3% de les prestacions.   

IMMIGRACIÓ
QUÈ PASSARIA AMB LES
PERSONES QUE JA TENEN
DOBLE NACIONALITAT?
Hi ha molts ciutadans
estrangers que, al cap
d’un temps de residèn-

cia, han aconseguit la doble nacionali-
tat: l’espanyola i la del seu país d’ori-
gen. En un Estat català, la triple na-
cionalitat seria possible jurídicament
sempre que les noves lleis i els tractats
entre estats ho permetessin.

LLENGUA
EN QUINA SITUACIÓ
QUEDARIA EL CASTELLÀ
EN EL NOU ESTAT?
En una Catalunya inde-
pendent, el català pas-

saria a ser llengua d’Estat a tots els efec-
tes i esdevindria la llengua comuna en
l’espai públic. Pel que fa al castellà, i te-
nint en compte que és la primera llen-
gua de molts catalans, hauria de tenir
un estatus de reconeixement especial
a l’Estat català.

DOCUMENTS
EL CARNET DE CONDUIR
I ALTRES DOCUMENTS
SEGUIRIEN SENT VÀLIDS?
Després de la constitució
del nou Estat, s’haurien

de seguir aplicant les lleis espanyoles
en certs àmbits per facilitar la transi-
ció cap a la legislació pròpia. Per tant,
tots els documents continuarien sent
vàlids. De fet, ja s’està implantant el
carnet de conduir europeu, que facili-
taria molt les coses.

BARÇA
EN QUINA LLIGA 
JUGARIEN EL BARÇA
I L’ESPANYOL?
Jurídicament, les lligues
són creades per associa-

cions privades. Per tant, els dos equips
catalans podrien seguir jugant a la
Lliga de Futbol Professional (LFP) es-
panyola sense cap impediment legal. En
aquest sentit, també podrien jugar a
qualsevol altra lliga europea si ho vol-
guessin i fossin acceptats.

Esteve: “El món local és clau”
MARTORELL4L’alcalde de Martorell i
president de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, dóna molta importàn-
cia al fet de comptar amb el món local en
el camí cap a la consulta.

Els presidents de la quatre diputa-
cions del territori català van participar di-
lluns en la cimera convocada pel presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, que va
aplegar les principals les institucions, ens
i partits que estan a favor del dret a de-
cidir. 

Esteve està convençut que les admi-
nistracions locals poden aportar molt al
procés sobiranista, ja que són les més
properes al ciutadà. Esteve veu “molt en-
certat” que a la cimera participéssin les
diputacions i creu que “és una bona
imatge d'unitat: anem tots a l'una per ti-
rar endavant”.



| 6
Opinió09 Maig 2013línianord

Actualitat a la xarxa

Torre de Guaita Safata d’entrada

@jesusgoyenechea @joanteixidopau @priscillayo75

Deia José Saramago que l’al-
ternativa al neoliberalisme
era la consciència. Parafrase-
jant aquest gran pensador i
mutant les paraules, jo crec
que l’alternativa a la crisi
econòmica és l’honestedat.
És clar que això no és una
mesura econòmica, ni un
canvi de paradigma polític,
però crec que és una mesura
que podria donar una efec-
tivitat molt bona, si més no,
al nostre país.

Entenc que s’hauria de de-
manar l’honestedat als bancs
en primer lloc, que fossin re-
sponsables de les seves ac-
cions. No tot és possible ni es
pot admetre en el joc de
crear valor pels accionistes.
També s’hauria de demanar
honestedat als polítics. 
Potser en aquest cas tan sols
valdria el respecte al dret que

ells mateixos creen i una vo-
cació de servei públic, aquí
rau l’honestedat de la políti-
ca.

Per no allargar més la
llista, finalment ens hauríem
de demanar honestedat a
tots nosaltres com a ciu-
tadans, com a treballadors,
com a votants i com a per-
sones compromeses. L’hon-
estedat en aquest cas radica
en una voluntat personal i
diferent per a cadascú, potser
en una voluntat d’esforç per
tirar endavant, de voler par-
ticipar un altre cop en les de-
cisions que afecten les nos-
tres vides, de treballar –els
que tenim aquesta sort– i de
deixar de banda tanta fal·lera
per la cultura de la riquesa
fàcil. Al final, els contes, ja
siguin de fades o del totxo,
són això, contes i res més.

4HONESTEDAT

@marinageli: Al contrari de l'opinió de
Carme Chacón considero que el PSC ha de
ser i estar en el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir.

@Albert_Rivera: #Chacón en modo pri-
marias PSOE: afea a Navarro que apoye ruta
separatista de Mas.Que callada estuvo
dando alas al separatismo en 2 tripartitos..

@AliciaSCamacho: “El PSOE ofrece pactos
con una mano y con la otra rechaza todas
las reformas del Gobierno”.

Les escoles de primària i els ins-
tituts de secundària s’estan
plantejant fer jornada intensiva.
Pot ser que les classes siguin
només al matí. Fantàstic! Els
horaris laborals també es trans-
formaran en intensius? Si no és
així, qui estarà al càrrec dels fills
en l’horari de tarda? Tenint en
compte que a més a més moltes
escoles de primària no posen
deures als escolars per fer a
casa, què faran els fills en
aquestes hores? Qui es farà càr-
rec dels nens i adolescents sols
a casa?

Seria molt d’agrair que els
gestors d’Ensenyament inten-
tessin compaginar els horaris
escolars amb els horaris labo-
rals, si no del tot, com a mínim
que ho deixessin com està. Si hi
ha conflictivitat a l’escola, crec
que s’hi han de posar els mit-
jans per solucionarla, no dismi-
nuir-ne l’horari. La sensació és
que, com més malament estem
socialment, menys preocupació
hi ha per donar una educació
de més qualitat. Crec que hauria
de ser justament a la inversa.
Crec que hauríem de demostrar
que intentem ser un país seriós. 

4HORARIS
ESCOLARS

Per Jordi Lleal / Aparellador Per Robert Álvarez / Abrera

4Un procés Kafkià!
Per Pilar Serrano /Olesa

Qui no recorda la pel·lí-
cula El procés (1962) de
l’Orson Welles? Als mit-

jans informatius i tertúlies s’a-
nomena el moviment de la
nostra societat cap a la indepe-
nència com “el procés” i serà per
alguna cosa que he fet una asso-
ciació d’idees amb la fantàstica
pel·lícula del mestre Welles. 

En una escena, l’advocat li diu
al protagonista -Anthony Per-
kins-: “A vegades és millor estar
encadenat que ser lliure”. Ell es
rebel·la en contra del sistema i
el sistema se’n riu de les seves
pretensions. Uns servidors in-
flexibles de l’ordre establert que
segueixen les consignes del seus
superiors sense la més mínima
compassió pel protagonista,
amb moments surrealistes, i
fins i tot diria que dramàtics, i
una atmosfera opressiva, angoi-
xant, irrespirable.

Un sistema amb una doble
moral; una dissociació entre
Llei que s’aplica de forma im-

placable i Justícia que no im-
porta massa si s’acompleix; una
societat corrupta en la que és
perillós pensar i anar per lliure;
una societat organitzada per a
que tot segueixi igual i sense
canvis substancials. Clarobs-
curs, llums i ombres entre el que
es diu i el que es fa (Ministerio
del Interior, CNI, etc). 

Volen aconseguir que ens
sentim culpables de no se què,
ni saber perquè. Serà per defen-
sar el principi irrenunciable de
la lliure autodeterminació del
nostre poble? La maquinària
burocràtica estatal segueix fent
la seva feina inexorablement,
sense respondre ni atendre les
súpliques dels que van en pere-
grinació de ministeri en minis-
teri, de taula en taula. 

M’imagino el president Artur
Mas agafant el pom d’una porta
enorme per intentar obrir-la, a
dalt a la llinda un rètol amb la
inscripció: “Justícia”. I si entre
tots, anem a empènyer?
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No crec que sigui l’elecció dels professors
per part del director el que augmenti la qua-
litat de l’escola. 

El poder sovint està al servei dels inte-
ressos personals, que no són els col·lecti-
us. És la voluntat de superació del profes-
sorat per millorar a través de la feina
constant i perseverant allò que veritable-
ment pot millorar la qualitat de l’escola,
juntament amb el suport institucional.
A més, és necessària una cultura de l’esforç

amb el suport indispensable de les famílies
i de tota la societat. I, sobretot, és indis-
pensable aconseguir una actitud mínima
per part de tot l’alumnat per accedir a un
cert coneixement. Aquesta mesura de la
conselleria no només no millorarà la qua-
litat de l’escola, sinó que, a més, anirà re-
convertint en privats els centres públics, on
no hi haurà llibertat de càtedra perquè el
professorat treballa sota la pressió de
molts interessos.

4UNES BONES NOTÍCIES

No és que sovintegin massa darrerament però
aquests dies ens han arribat dues bones no-
tícies. Per una banda per Sant Jordi dels vint-
i-cinc llibres més venuts divuit han estat en
llengua catalana. En un moment de greu cri-
si econòmica i de paràlisi social que una part
de la ciutadania mantingui tradicions com
Sant Jordi és quelcom per valorar i apreciar.
A més vendre llibres en català ens ha de fer
pensar que la nostra cultura té passat, present
i també un futur que l’haurem de seguir es-
crivint els catalans i els amics que tenim pel
món, que també hi són. Seguim perseverant
i no caiem en la pèssima conducta de l’auto-
complaença.

L’altra bona nova és l’assoliment per part
del restaurant El Celler de Can Roca del gu-
ardó que l’institueix com el millor restaurant
del món. No cal dir que per la ciutat de Giro-
na, tantes vegades immortal, com per la res-
ta de Catalunya és un honor que no pot ser
ignorat i, a més, ha de ser posat en valor. Si
algun element ens ha de facilitar la sortida de
la crisi aquest ha de ser el de la creativitat. Els
germans Roca ho han demostrat amb escreix
com en el seu moment també ho feren altres
grans mestres restauradors catalans com
Santi Santamaria, Ferran Adrià o Carme
Ruscalleda i un llarg etcètera de creadors anò-
nims. 

Els grans països, i aquí la mida no impor-
ta el més mínim, són aquells que mantenen
un vincle harmònic i generós, entre passat i
futur. El present, l’estació intermitja, té ben
clar quin han estat els seus referents i els seus
orígens i també té una guia per avançar cap
el futur. En determinats moments de la his-
tòria del nostre país aquest lligam o vincle amb
el passat l’han tractar d’esberlar. Afortuna-
dament aquests temps sembla que ja han pas-
sat a millor vida però no val a confiar-s’hi gens
ni mica. 

Catalunya ha d’aprofitar aquests elements
que vinculen tradició i modernitat. De fet ter-
ritoris europeus que es troben entre els més
avançats, com ara Flandes, tenen clar que re-
ivindicar la seva cultura i la seva identitat és
un actiu, molt més que no pas un passiu, per
afrontar els reptes de cohesió social que avui
tenim a Europa. En aquest sentit el catala-
nisme ha estat ambdues coses: mecanisme
d’ascensió social i de manteniment d’unes es-
tructures de benestar públic. 

Catalunya ha de continuar, malgrat mino-
ries no silencioses d’ací i d’allà, essent un sol
país. Amb gent de procedències diverses
però on tothom a la seva manera estima el país
i el vol fer més gran. D’aquí la importància de
la identitat catalana pal de paller d’un ethos
públic que ha de prevaldre i estendre’s. 

Els ‘tuits’ del dia

Javier Mariscal, ha comparat en una entrevista a El País la Dia-
da amb el règim nazi. Interrogat sobre què va fer el passat 11 de
setembre, Mariscal respon: “El dia aquest de les banderes que sem-
blava l’època de Hitler? Doncs ni idea, no sé ni on era. Quan veig
més de deu banderes juntes ja em surten grans. M’és igual si són
del Barça, de l’Espanyol, del Real Madrid o d’on siguin”. 

Curiosament, tal com explicava el mateix diari l'any 2009, el pare
de Javier Mariscal, Enrique Errando Vilar, tenia el carnet núme-
ro 13 de la Falange i els seus serveis militars a la División Azul li
van valer la condecoració nazi de la Creu de Ferro.

Sobre el nacionalisme valencià, Mariscal afirma “consisteix en
menjar-se una paella amb els amics sota una pineda davant el mar”
ja que “no existeix aquesta percepció de defensar una llengua, una
bandera, una escola i un territori. No, per bé i per mal. Tots els ex-
trems mai funcionen”, opina.

El polifacètic dissenyador va ser el creador de Cobi, la mascota
olímpica de Barcelona 92. Un disseny que tot i la polèmica amb la
qual va ser rebut degut al seu estil trencador, finalment va esde-
venir un emblema “fonamental” d’aquells Jocs Olímpics. Potser el
senyor Mariscal sent enyor d'aquella època en la qual va disseny-
ar un engendre com el Cobi (a saber en quines condicions ho va
fer), lleig com un pecat i poc atlètic ni operatiu (de fet podria ser
ben bé una rata i no pas un gos), que li van pagar a preu d'or, i de
la qual fama encara en viu avui.

Per molt que insisteixí que ell “ja era conegut abans del 92”, la
realitat és que ni a València, ni a Barcelona ni a cap altre indret del
món, nigú no el va considerar mai per res rellevant abans del Cobi.
I a partir del 92, fama i pasta; ves per on. Beautifoul people socialista,
espanyolista i tota una serie d'istes que m'evitaré citar. Vergony-
ants i dilapidants, aleshores i encara ara en alguns sectors. 

Mariscal enyora la nomenklatura, i tremola amb l'adveniment
de la independència de Catalunya: sap que és la mort de Palo Alto,
amb tota seguretat, i demana ajut a la metropoli. Així, idirectament,
o directa. Com fan els Ciudadanos o altres elements de la nostàl-
gia colonitzadora. Pobre home, que ha d'anar a cercar les mancances
familiars i personals per convertir en insults, en una cosa tan mons-
truosa com el nazisme hitleria. Pobre home!

Per Marc Gafarot Monjó / Consultor polític i escriptor

Per Antoni Mañé / Martorell

Per Eulàlia Rodríguez / Olesa

4LA QUALITAT DE L’ESCOLA

@cot_julia: La Carme Chacón està molt
indignada perquè no vol que el seu fill de
quatre anys hagi de decidir si vol ser cor-
rupte o no.

@CarlesMundo: Amb el discurs tan sem-
blant a Aznar que fa Carme Chacón sobre
Catalunya, no em queda clar si competeix
amb Rubalcaba o amb Rosa Díez.

4MARISCAL I HITLER

Un diari obert

@perearagones: Carme Chacón ha estu-
diat a fons el cas del Quebec. Per això,
s'està esforçant en convertir-se en el Pierre
Trudeau ibèric, però no se'n surt.
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La PAH del Baix Llobregat Nord
ocupa la sucursal de Caja Madrid
» Una vintena de membres de la PAH entren pacíficament a la sucursal

» La protesta és una acció coordinada a tot el territori català

Martorell constitueix
el Clúster de l'Automoció 

ECONOMIA4Amb l’objectiu de
fomentar la cooperació entre les
empreses del sector de l’auto-
moció i promoure la recerca i la
innovació, s’ha constituït el
Clúster de la Indústria de l'Au-
tomoció de Catalunya.

El president de la Generali-
tat, Artur Mas, va presentar
dimarts de la setmana passada
la constitució d’aquest clúster,
promogut també per l’Ajunta-
ment de Martorell i cinc em-
preses del sector. 

Durant l’acte de presentació,
celebrat al Saló Sant Jordi del
Palau la Generalitat, Mas va po-
sar en relleu al importància
d’aquest acord pel que fa a al
creació d’ocupació i a l’impuls
ecònomic que aquest pot su-
posar. “Tenim molt bons mú-
sics” i amb la creació del clús-
ter “es poden conjuntar i sonar
com una orquestra”, amb l’ob-
jectiu “d’ajudar la societat a
recuperar l’activitat econòmica,
que vol dir creació de riquesa,
de benestar i d’ocupació, va
dir el president.

El nucli constituent del
Clúster l’integren les empreses
Seat, Nissan, Gestamp, Ficosa
i Doga, que en el seu conjunt
facturen 10.000 milions d’eu-
ros i donen ocupació a 18.300
persones.

GESTAT A MARTORELL
Teresa Casanovas, directora
del projecte del Centre de For-
mació Profesional de l’Auto-
moció de Martorell, va dir du-
rant l’acte  que “la constitució
d’aquest clúster és una gran
fita per a la industria catalana
i un reconeixement a la idea
mare que, seriosament, es va
gestar per primer cop a Marto-
rell”. 

A més de ressaltar la im-
portància de Martorell en
aquest projecte, Casanovas va
afegir que "la idea de l'associa-
ció és començar a sumar mem-
bres tant entre empreses del
sector com a centres de recer-
ca, universitats, enginyeries,
serveis de logística i transport
i fins i tot altres clústers”.

Càrites i Creu Roja ensenyen
cuina als  que reben els seus ajuts
SOCIETAT4Càrites i Creu Roja
de Martorell oferiran un curs de
cuina a les famílies amb difi-
cultats. Hi haurà quatre ses-
sions matinals durant aquest
mes i el que ve. La primera clas-
se es farà dilluns vinent, 13 de
maig.

Les dues institucions han
unit forces per ajudar a les fa-
mílies que més ho necessiten.
Ho faran amb aquests tallers de
cuines on diversos voluntaris
explicaran als assistents com
aprofitar millor els aliments
bàsics.

Saber optimitzar els ali-
ments és clau per a estalviar i
ajuda a les famílies a reduir
despeses per a tirar endavant.
Els voluntaris de la Creu Roja
i Càrites aconsellaran als alum-
nes sobre aquests aspectes tan
importants per a les econo-
mies familiars. També explica-
ran els aliments més econòmics
(llegums, pasta, arròs...)  i com
cuinar-los.

Els tallers tindran lloc al lo-
cal de la Creu Roja de Martorell,
on la institució disposa d’una
cuina.

Una vintena de membres de la
Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH) del Baix Llo-
bregat Nord va ocupar pacífi-
cament dijous passat les ofici-
nes de Caja Madrid de Bankia
a Martorell.

La mobilització es va fer
perquè la PAH vol que Bankia
“aclareixi els requisits per con-
cedir dacions en pagament, que
es condonin els deutes, que

aturin les execucions hipotecà-
ries d’habitatges habituals i,
sobretot, que designin un in-
terlocutor per negociar amb
els afectats”, ha dit Meri Arenas,
membre de la PAH del Baix
Llobregat Nord. Arenas creu
que Bankia “ha estat rescatada
amb diners públics i que, per
tant, ha de donar resposta als
requisits plantejats per la PAH”.

Els membres de la PAH es
van concentrar a les 10h del
matí davant de la sucursal de
Bankia a Martorell i la van ocu-
par sense violència ni aldarulls.
Els treballadors de l’entitat

bancària no van haver d’inte-
rrompre la seva feina. 

ACCIONS COORDINADES
La protesta forma part d’una
acció de la plataforma simultà-
nia a tot el territori català. L’ob-
jectiu d’aquests actes és de-
nunciar que els afectats no
compten amb interlocutors và-
lids per negociar solucions en
un procés d’execució hipotecà-
ria.

De moment, Bankia no s’ha
pronunciat sobre aquesta ocu-
pació per part de la PAH d’una
de les seves sucursals.

La PAH Baix Llobregat durant la protesta. Foto: Ajuntament 

Club d’Escacs | Nou president
Jordi Bascuñana és el nou president del Club Escacs Martorell en substitució

d'Andreu Tejedor, que ha estat al càrrec els darrers vint anys. Bascuñana, durant
el seu mandat, vol mantenir la “l’excel·lent tasca” feta pel seu predecessor, An-

dreu Tejedor, i fer que els joves s’interessin més pels escacs. 

Redacció
MARTORELL
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L’escriptor Màrius Serra va
participar el darrer diumenge
d’abril a les 24 hores de lectu-
ra en català que es dedicaven a
la seva obra.

Durant aquesta activitat,
promoguda per l’Associació de
botiguers de la Vila de Marto-
rell, Serra va llegir els darrers 15
minuts a la cerimònia de tan-
cament de l’esdeveniment a la
qual van assistir una vuitante-
na de persones, entre les quals
es trobava l’alcalde de Marto-
rell, Salvador Esteve, el diputat
al Congrés espanyol, Alfred
Bosch, la diputada al Parla-
ment de Catalunya, Anna Simó,
i diversos regidors. 

El tancament es va celebrar
a la sala d’actes de la Casa de
Cultura de Martorell. “Em sem-

bla espectacular i m’honora
que s’hagin dedicat 24 hores a
llegir la meva obra. Aquesta
activitat és digna d’hàbits de la
cultura anglosaxona”, va dir
Serra després de la jornada. 

A les 24 hores de lectura,
van participar més d’un cente-
nar de voluntaris martorellencs.
“Ha estat una demostració cla-

ra que, quan es fan propostes en
les quals s’implica a la gent,
l’entorn més immediat respon
amb aquesta intensitat”, va re-
flexionar Serra en conèixer els
resultats de participació.

Els participants van llegir les
obres AblanatanalbA, Farsa,
Quiet i Plans de futur de l’es-
criptor català.

Màrius Serra. Foto: Ajuntament

Martorell dedica 24h de lectura 
a l’escriptor Màrius Serra

» A la jornada literària van participar un centenar de voluntaris 
» Es van llegir AblanatanalbA, Farsa, Quiet i Plans de futur

Hi haurà una nova rotonda 
al Congost a l’antiga NII

RECONVERSIÓ4En dues set-
manes s’iniciaran les obres de
construcció d’una nova roton-
da a l’encreuament entre l’A-
vinguda del Congost i el carrer
de la Devesa. 

Els treballs programats per
iniciar-se el 20 de maig, i que
tindran una durada de dos me-
sos, formen part del projecte de
reconversió de l’antiga NII i no
afectaran a la circulació.

Amb aquesta rotonda, l’ob-
jectiu és que l’accés per la zona
sud de Martorell es millori,
així com la seguretat i la mobi-
litat a la zona. L’Avinguda Con-
gost és un vial ple de naus amb
ús comercial i està envoltada
d’una zona industrial i l’accés a
l’autovia A2 ha fet que, any

rere any, el volum de trànsit ro-
dat al Congost hagi creascut ex-
ponencialment.

Aquest projecte està inclòs
dintre de l’estratègia de desen-
volupament local i comarcal
que s’està duent a terme des de
fa 23 anys. La finalitat d’aquest
és adaptar els espais dins el tei-
xit urbà.

El Ple municipal va aprovar,
el 20 de juliol de 2005, el con-
veni a subscriure amb el Mi-
nisteri de Foment per a la ces-
sió del tram urbà de la N-IIa pel
qual Martorell assumeix la ti-
tularitat del tram assenyalat i
se’n fa càrrec de la conservació
i manteniment. El conveni es va
formalitzar el 29 de setembre
de 2005.

Es detecta una nova 
malaltia en una pacient 

SANITAT4Una pacient de
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell ha estat diagnostica-
da d’un nou subtipus d’atàxia,
una malaltia minoritària que
afecta l’encèfal i que provoca di-
ficultats de mobilitat als afec-
tats. 

La pacient, una veïna d’Es-
parreguera de 68 anys, diu que
li costa caminar. "El cos no el
tinc estable, tinc dificultats per
l'estabilitat de les cames i, a
més, no parlo massa bé. Tot
plegat, em canso molt aviat". La
neuròloga Carme Serrano, que

va ser qui va diagnosticar-li la
malaltia, ha estat el seu bàlsam:
"la doctora sempre em dóna es-
perances". 

El germà de la pacient tam-
bé pateix un cas d'atàxia. Té  72
anys i, quan es va jubilar, va co-
mençar a tenir els mateixos
problemes . 

La descoberta l’ha fet un
equip d’investigadors de l’à-
rea de neurologia del Servei de
Medicina Interna de l’hospital
juntament amb membres de
l’IGTP i de l’IDIBELL de Bell-
vitge.

L’èxit de l’espai de cinema
infantil  consolida l’Ateneu 

CULTURA4Degut a l’èxit de la
segona edició de l’Espai de Ci-
nema infantil i familiar, cele-
brad a finals del mes d’abril, l’A-
teneu de Martorell es va con-
solidar com un equipament per
a tothom. 

L’esdeveniment va comp-
tar amb una gran resposta de
públic: van assistir-hi 240 per-
sones. Els espectadors van va-
lorar molt positivament la ini-
ciativa, ja que es va fer en una
data, un horari i un indret ade-
quats a la franja de públic a la
que es dirigia.

La pel·lícula projectada a
aquest equipament històric si-
tuat al abrri de Can Carreras va

ser Martina i els ratolins, des-
tinada en especial a nens i ne-
nes a partir de 3 anys.

Els organitzadors de l’es-
deveniment, els Serveis Socials
Bàsics de l'Ajuntament, tenen
pensat repetir projeccions amb
certa periodicitat, i refermen el
paper de l'Ateneu com a equi-
pament idoni per a lrealitzar ac-
tivitats diverses destinades a
públic de totes les edats. 

La Regidora d'Ensenya-
ment, Benestar Social i Salut de
l’Ajuntament de Martorell,
Mercè Morera, va dir que “l’ac-
tivitat va anar molt bé, i la va-
loració per part dels usuaris va
ser molt bona”. 

Redacció
MARTORELL
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La setmana passada es va fer
l’última representació de la
Passió d’Esparreguera. L’ 1 de
maig l’espectacle va baixar el
teló fins la temporada vinent. I
ho va fer amb un balanç molt

positiu, tenint en compte les di-
ficultats que està travessant el
sector de la cultura al nostre
país.

Tot i la pujada de l’IVA a les
entrades -taxa que ha assumit
l’entitat- i la crisi econòmica, la
temporada 2013 ha tancat amb
un pati de butaques ple cada
diumenge. Segons l’entitat, l’a-
fluència de públic no ha dismi-

nuït considerablement degut
a les actuacions que han ideat
per atraure espectadors. Com,
per exemple, els paquets que in-
cloïen un dinar amb cada en-
trada, entre d’altres estratè-
gies promocionals. 

L’aparició televisiva al ma-
gazine de TV3, Divendres, tam-
bé va ajudar a atraure especta-
dors.

La Passió s’acomiada amb un pati
de butaques ple cada diumenge

Esparreguera participa en el
Pla ‘Xarxa de Governs Locals’ 

DIPTUTACIÓ4Esparreguera és
un dels municipis de la Dipu-
tació de Barcelona que va par-
ticipar el mes passat a la Mesa
de Concentració en el marc del
protocol general del Pla Xarxa
de Governs Locals 2012-2015.

L’acte va comptar amb la
presència del President de la
Diputació i alcalde de Martorell,
Salvador Esteve, i del Diputat
delegat per a la Cooperació Lo-
cal, Joaquim Ferrer. 

Les meses de concertació
són una eina que la Diputació
de Barcelona posa a disposició
dels governs locals de la de-

marcació perquè puguin obte-
nir els recursos necessaris per
a la correcta prestació dels ser-
veis públics locals. 

Aquesta no és l’única línia
d’actuació amb què compta la
institució en aquest àmbit, ja
que també disposa del Catàleg
de Serveis i de diferents pro-
grames complementaris. 

Durant la reunió es va par-
lar de la relació dels ajunta-
ments amb la Diputació, ate-
nent el complicat context eco-
nòmic, i es van contrastar les
necessitats locals amb els cri-
teris de la institució.

Matea Bradičić guanya 
el  Dictat Català d’Esparreguera
LLENGUA4La jove esparre-
guerina Matea Bradičić va que-
dar en primer lloc, d’entre els
102 participants, al concurs de
dictat en català d’Esparreguera
que es va celebrar el 22 d’abril a
Can Pasqual, amb motiu de la
Tercera Setmana de la Llengua
Catalana al municipi.

L’alcalde, Joan-Paül Udi-
na, va presidir l’acte amb la re-
gidora de Política Lingüística,
Núria Valldeperas. També van
assistir la directora del CNL Ca
n’Ametller, Imma Pagès, el co-
ordinador d’Ensenyament del

CNL, Ramon Font, una repre-
sentant de la Plataforma per la
Llengua Baix Llobregat-Espa-
rreguera, Teresa Barrios, i el
responsable del Servei Local de
Català del municipi, Marc Pie-
ra. 

PREMIS ALS GUANYADORS
El 1er premi és un viatge a
l’Alguer de dos dies per a dues
persones i la resta de premis
són una subscripció gratuïta
durant tot l’any a la revista
777 Comunica o bé a qualsevol
revista associada a l’APPEC. 

L’Escola de Música i Dansa
obre les seves portes

CULTURA4L’Escola Municipal
de Música i Dansa d’Esparre-
guera va obrir les seves portes
el 27 d’abril a la tarda per donar
a conèixer la feina que es fa al
centre de formació de músics i
ballarins i ballarines. 

A més, els assistents van
poder visitar les instal·lacions
de l’edifici per dintre.

Durant la jornada, els visi-
tants van poder assistir a les di-
ferents activitats que es fan a

l’escola i veure de primera mà
com es treballa en el dia a dia.

L’Escola de Música i Dansa
d’Esparreguera es va fundar
l’any 1976 i, des de fa relativa-
ment poc, ha traslladat les se-
ves instal·lacions al nou edifici,
situat al carrer Cavallers. 

Un dels objectius principals
de l'escola és el d'apropar la
música i la dansa a la gent del
municipi i de la seva àrea d'in-
fluència de manera lúdica.

Esports | Tennis Taula
El 18 i 19 de maig, el Club Tennis Taula Esparreguera organitza el Campionat de Cata-

lunya Benjamí, la prova més important d’aquesta categoria al nostre país. El club es-
tarà representant per diversos jugadors del poble, com Arnau Pons, un dels favorits,
que va jugar la final del Campionat d’Espanya contra Martí Pelachs, del Vilablareix.

Redacció
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Olesa de Montserrat és el mu-
nicipi del Baix Llobregat Nord
que obté la millor puntuació
(59%), i se situa en el sisè lloc
del conjunt de la comarca en
transparència al seu lloc web,
segons un informe elaborat per
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).

L’estudi del Laboratori de
Periodisme i Comunicació per
a la Ciutadania Plural de la
UAB se centra en les pràctiques
comunicatives que ofereixen
els webs municipals. L’avalua-
ció té com a punt de partida el

Mapa de les Bones Pràctiques
de la Comunicació Pública Lo-
cal i valora els recursos que
ofereixen els ajuntaments als
seus webs per informar els ciu-
tadans.

Només 66 localitats catala-
nes han superat la prova, amb
una puntuació de més de 50%
d’indicadors positius. Concre-
tament, el web d’Olesa ha ob-
tingut un 59% de puntuació i
està per sobre de poblacions
com Martorell, que ha obtingut
el 32%, Esparreguera, amb un
46%, Abrera, amb un 51%, Sant
Esteve Sesrovires, amb el 49%,
o Sant Andreu de la Barca, amb
un 44%.

L'anàlisi ha tingut en comp-
te qüestions com ara la infor-

mació sobre l’obra de govern i
la tasca de l’oposició, les orde-
nances municipals, els plens
municipals i els acords, els
plans urbanístics, els pressu-
postos, etc. 

Segons ha dit l'Ajuntament
d’Olesa, “fa temps que es tre-
balla en la millora de la trans-
parència i continguts del web
municipal i la voluntat del go-
vern municipal és seguir per
aquest camí, fins assolir la mà-
xima puntuació”.

LA NOVA PÀGINA WEB 
L’Ajuntament ha informat que
ja està treballant en la nova pà-
gina web municipal, la qual
tindrà especialment en compte
l’aspecte de la transparència. 

La pàgina web més transparent 
del Baix Llobregat Nord

» Un estudi de la UAB situa el web municipal en primer lloc 
a la zona nord i en la sisena posició en el conjunt de la comarca

L’estelada independentista
ja llueix a La Torre del Rellotge
INDEPENDÈNCIA4Des del 21
d’abril, l’estelada ja oneja a la
Torre del Rellotge. Amb aques-
ta iniciativa, Olesa de Montse-
rrat se suma al conjunt de po-
blacions catalanes que en mo-
tiu de la Diada de Sant Jordi
van hissar l’estelada en un dels
punts més emblemàtics de la
seva localitat. 

Aquest acte, organitzat per
l’entitat vinculada a l’ANC Ole-
sa per la independència, va
aplegar a 150 persones. 

L'Escolaia d'Olesa, la Pa-
rròquia, els Miquelets d'Olesa,
nombrosos olesans a títol par-
ticular i autoritats del munici-
pi han participat en aquest acte
de suport al procés indepen-
dentista en què Catalunya es
troba immers.

Olesa per la independència
també va programar l’encesa
d’una estelada amb espelmes el
passat 27 d’abril, tot i que es va
ajornar degut a la pluja i es farà
un altre dia. 

El Ple crea un fons per pagar
als proveïdors a 30 dies

ECONOMIA4El pressupost
aprovat la setmana passada al
Ple municipal inclou un fons de
800.000 euros per pagar als
proveïdors de l’Ajuntament. 

Aquest fons,  que ha estat
aprovat per unanimitat al ple,
s’anomena Fons de Solvència i
permetrà a l’Ajuntament ga-
rantir que pagarà als seus pro-
veïdors en un termini màxim
de trenta dies.

Això es pot fer gràcies  a què
l’Ajuntament va tancar l'exer-
cici 2012 amb un superàvit de
més d'1,8 milions d'euros. 

D’aqueste gairebé 2 milions
d’euros, 500.000 estaran des-
tinats als pagaments que té
pendents l’Ajuntament. També
s’han reservat 470.000 euros
per a pagar el préstec ICO que
es va sol·licitar l'any passat per
fer front al pagament a proveï-
dors. I la resta correspon als
800.000 euros per al Fons de
Solvència. 

Per tal d’assolir aquests ter-
minis amb els proveïdors, la
Tresoreria de l'Ajuntament farà
tres pagaments mensuals (fins
ara se'n feien dos). 

Salut | Campanya
La Regidoria de Benestar Social i el CAP Olesa han emprès una

campanya per “posar a caminar” els olesans i olesanes.
Avui es farà la primera sortida,  que consistirà en una excursió fins

la Colònia Sedó i una visita al museu de la colònia.

Redacció
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Els horts socials municipals de
Can Morral del Riu ja tenen
nous propietaris. Fa un mes,
l’Ajuntament va entregar les
claus als nous propietaris. En
total, s’han lliurat 12 parcel·les,
entre les quals hi ha tres horts
adaptats.

Es tracta d’un projecte social
que està obert a tots els veïns
d’Abrera i que tothom pot sol·li-
citar. Per optar-hi, però, hi ha
el requisit de no disposar de cap
altre terreny de conreu, tenir  na
renda familiar que no superi en
cinc vegades el salari mínim in-
terprofessional i ser major d’e-
dat.

Degut a la situació econò-
mica i social actual, aquest pro-
jecte, tot i estar obert a to-
thom, té un especial interès

per a persones que no tenen fei-
na, sobretot joves sense ocu-
pació que tenen temps lliure i
no compten amb recursos per a
cobrir les necessitats bàsiques. 

També pot ser un bon ajut
per a les famílies amb dificultats
econòmiques, ja que amb els
productes de l’hort podrien re-
duir la despesa en alimentació
o, fins i tot, vendre els exce-
dents. Els jubilats també són un

fragment de població que es po-
dria beneficiar del projecte.

Els nous adjudicataris van
poder triar la parcel·la seguint
l’ordre de puntuació que van
obtenir. Tindran una concessió
de 2 o 4 anys, amb opció de prò-
rroga, que comporta una taxa
anual. A cadascú se’l proveeix
d’aigua, compost, canyes talla-
des i un lloc tancat on guardar
els estris. 

Adjudicataris de les parcel·les. Foto: Ajuntament d’Abrera

S’adjudiquen 12 parcel·les 
dels horts socials de Can Morral

» Els propietaris tindran una concessió de 2 o 4 anys prorrogables
» Es tracta d’un projecte social de l’Ajuntament obert a tothom

20 parelles participaran 
al Voluntariat per la llengua 

LLENGUA4 Fa unes setmanes
es va fer la presentació de les
noves parelles lingüístiques a la
sala d’actes de la Casa de Cul-
tura. En total, participaran 20
parelles, que suposa un total de
40 participants en aquesta  cin-
quena edició del Voluntariat
per la Llengua.

El programa preveu que els
aprenents de català facin, al-
menys, deu hores de conversa
amb una persona catalanopar-
lant de la vila, de manera que
s’acostumin a fer servir el català
fora de l’aula. Les trobades es

faran des d’ara fina al juliol,
quan es farà un acte de cloen-
da i es lliuraran els certificats de
participació.

L’acte va comptar amb la co-
ordinadora comarcal del Vo-
luntariat de Ca n’Ametller, Es-
ther Vaquero, i la regidora de
Cultura, Guadalupe Marcos.
La regidora va reconèixer du-
rant la presentació la tasca dels
voluntaris que “de manera des-
interessada, dediquen part del
seu temps lliure a promoure l’ús
de la llengua catalana en l’àm-
bit quotidià”. 

Una setmana dedicada 
a  la Terra i el riu Llobregat 

MEDI AMBIENT4Del 21 al 28
d’abril, Abrera va celebrar la
Setmana de la Terra, un seguit
de jornades dedicades a la sen-
sibilització envers el medi am-
bient. A més, aquesta edició ha
coincidit amb l’Any del riu Llo-
bregat.

Durant aquests dies, es van
fer diverses activitats, tant per
a escolars com per a la pobla-
ció en general: exposicions, ta-
llers de natura a l’entorn ribe-
renc, activitats lúdiques i una
observació i anellament d’o-
cells.

DIVERSES ACTIVITATS
El dia 21 es va fer una visita al
parc fluvial d’Abrera amb un
recorregut per la riera Maga-
rola, el riu Llobregat i el Torrent
Gran. 

El 24 d’abril es va fer durant
tot el dia una jornada d’obser-
vació i anellament d’ocells a cà-
rrer de l’organització SEO/Bir-
dLife.  

Durant el cap de setmana
del 27 i 28 d’abril, es van fer ta-
llers a la natura a la zona de
Can Morral i una descoberta
del Torrent Gran.

El nou Pla d’Inclusió Social
ja està en marxa

SOCIETAT4L’Ajuntament d’A-
brera està portant a terme un
Pla d’Inclusió Social que té per
objectiu realitzar detectar les
mancances de la població per
tal de poder fer polítiques so-
cials per a cobrir-les.

La Diputació de Barcelona
dóna suport tècnic a aquest
pla treballant amb dades, tant
quantitatives com qualitatives.
Després, les dades es contras-
taran amb les que recolliran un

seguit d’entitats del municipi
per la seva banda.

TREBALL CONJUNT
Així, els centres educatius abre-
rencs, el CAP, el Casal d’Avis,
Cabalbaix i l’Equip d’Assesso-
rament Psicopedagògic (EAP)
participaran en aquest projec-
te fent un treball tècnic a través
de tallers on també hi estaran
representats els diferents de-
partaments de l’Ajuntament.

Esports | Clubs amb seu
Les entitats esportives ja s’han instal·lat a les oficines de les noves seus al Pavelló

Municipal d’Esports. En aquest equipament, l’Ajuntament va ampliar 73,53 m2 de su-
perfície per fer encabir els espais per als clubs de bàsquet, futbol sala i gimnàstica

artística, que fins ara havien de compartir sala a l’Hotel d’Entitats. 

Redacció
ABRERA



Sant Esteve Sesrovires
13 | 

09 Maig 2013línianord

El Reglament per a la prestació
d’ajuts d’urgència social ja està
aprovat. Aquest acord suposa
l’adaptació dels ajuts “a les no-
ves problemàtiques i perfils
d’usuaris que ha generat el con-
text social”, segons ha explicat
l’Ajuntament. La sessió plenà-
ria en què es va aprovar aquest
reglament i que es va celebrar
fa dues setmanes, es va centrar
sobretot en l’àmbit de Benestar
social.

A més de la l’aprovació del
punt relacionat amb els ajuts
d’urgència social, també es va
actualitzar el Reglament del
règim regulador del Carnet de
la Gent Gran, així com el Ca-
balbaix, el pla intermunicipal
sobre drogues i comportaments
de risc pels propers dos anys.

ADAPTAR-SE  A LA CRISI 
El Reglament per a la prestació
d’ajuts d’urgència social s’ha ha-
gut d’adaptar a les noves ne-
cessitats socials i  és una eina
molt útil per als professionals
de l’àrea de Benestar Social. Se-
gons es va acotrdar al Ple mu-
nicipal de finals d’abril, aquest
document estableix dues mo-
dalitats d’ajuts. Una correspon
a les necessitats bàsiques i se

centra en l’alimentació, la hi-
giene, la roba i l’habitatge, en-
tre d’altres aspectes. L’altra,
està destinada a sistemes de
protecció, promoció i prevenció,
situacions vinculades a un pla
de treball. 

La regidora de Benestar So-
cial, M. José Rodríguez, va
agrair el ple consens de tots els
grups municipals i les seves
aportacions.

Els ajuts d’urgència social
s’adapten al context de crisi

» Els grups municipals acorden un nou reglament de serveis socials
» El ple va votar a favor de la nova normativa amb un consens total

Trobada dominical de barrets 
per salvar el Cicle Blanc 

ECONOMIA4Diumenge es va
fer la Gran Trobada de ba-
rrets per a recaptar fons pel Cli-
cle Blanc, que des de fa 17 anys
ofereix activitats culturals pel
públic familiar i ara es troba
amb dificultats econòmiques
per continuar. Tots els que es
van inscriure a l’activitat duien
un barret i van gaudir d’un es-
pectacle infantil de la compan-
yia Toc de Retruc, a canvi d’a-

portar un mínim de 5 euros. 
El context de crisi ha fet

revifar la capacitat de reacció i
la recerca de solucions alter-
natives. Aquest és el cas del mi-
cromecenatge, una proposta
que cada cop més organitza-
cions i particulars fan servir per
a impulsar els seus projectes. 

Les aportacions es poden se-
guir fent a través del web
www.impulsat.org. 

Tret de sortida de les obres
d’urbanització a Can Margarit
URBANISME4Ja han començat
els treballs per a la reparcel·la-
ció del sector industrial de Can
Margarit. Aquest projecte,
aprovat per l’Ajuntament al
desembre, consisteix en la
construcció d’un polígon in-
dustrial de 65,4 hectàrees que
pretén atraure la implantació
de noves empreses a la zona.  

PRIMERA FASE 
Aquesta primera fase, que està
previst que finalitzi al juny,
consisteix en el canvi de traçat
de l’etilenoducte de Solvay que

actualment passa per la zona.
“Es tracta d’una obra comple-
xa i necessària per poder exe-
cutar la urbanització”, segons
ha informat l’Ajuntament.

INVERSIÓ DE FUTUR
Can Margarit suposarà una in-
versió privada amb un cost d’e-
xecució d’uns 50 milions d’eu-
ros, segons dades oficials, que
finançarà la Junta de Com-
pensació. La factoria de car-
tronatges Saica és una de les
empreses que s’ha compromès
a traslladar-se al nou polígon.

Trenta anys endinsant-se
en coves i avencs

ESPORTS4El Grup d’Investi-
gacions, Recerques i Espeleo-
logia Sesrovires (GIRES) com-
pleix 30 anys. Aquesta entitat,
a més de practicar l’espeologia,
també es dedica al barranquis-
me i, des de fa relativament poc,
al muntanyisme. 

L’any 1983 cinc sesrovirencs
van començar a explorar coves
recòndites a la recerca d’histò-
ries misterioses i llegendes -l’i-
nici del grup va estar propiciat

per la curiositat que els seus
fundadors tenien sobre un mite
d’un tresor asteca a l’Alt Urgell,
molt a prop de la Cerdanya-. 

Des d’aleshores, el grup ha
fet expedicions arreu de la Pe-
nínsula. Una de les  sortides
d’espeleologia que ha fet el
grup va ser a Cantàbria, on
van fer diverses expedicions. l
seu web (www.giresgrup.es)
també fan recomanacions tèc-
niques.

Primavera Jove | Activitats 
Ja ha arrencat la Primavera Jove, que durarà fins al 25
de maig, amb tornejos de futbol, tennis taula, una gim-
cana nocturna i activitats culturals, com una exposició

d’artistes locals, un concert, grafitis i un concurs de dj’s.
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‘Esportbató’ programa un mes
d’activitats saludables 

ESPORT4Des del 13 d’abril,
Collbató va iniciar un mes de-
dicat a l’esport. Esportbató al
Medi Natural és el programa
que ha engegat el departament
d’Esports de l’Ajuntament per
a impulsar l’activitat física a l’ai-
re lliure.

El tret de sortida va ser la
inauguració dels nous circuits
de fitness a diversos espais na-
turals del municipi, que comp-

ta amb molts indrets a l’aire
lliure al peu de la muntanya de
Montserrat. El mateix dia es va
fer la caminada de 50 km i la
Ultra de 70 km de La Portals i
l’endemà, la cursa de BTT.

A més de les proves espor-
tives, també han hagut xerrades
sobre l’activitat física i el men-
jar saludable. El punt final del
programa serà la Cursa de l’Al-
ba, aquest dissabte.

Comerç
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L’esperada Fira de Primavera
de Martorell, que reuneix la
majoria de comerços i entitats
del municipi i és un dels esde-
veniments amb més oferta lú-
dica i cultural de l’any, ha que-
dat passada per aigua. El cap de
setmana del 27 i 28 d’abril no va
parar de ploure, a excepció de
treves de pocs minuts, i moltes
activitats es van ajornar o es van
eliminar de la programació.

Aquest és el cas de la balla-
da de sardanes de la Secció
Sardanista de Martorell amb la
cobla Vila d’Olesa, que es va
suspendre, com també va pas-
sar amb la passejada de la Mar-
xing Band organitzada per l’Es-
cola  Municipal de Música. 

En canvi, el Mercat del Tras-
to, que s’havia de celebrar a la

pista del Progrés, es va acabar
ajornant a l’1 de maig. 

Per a la majoria de firaires,
paradistes, empresaris i boti-
guers que van participar a la
primera Fira de pont a pont a la
Vila, l’aiguat va ser un malson.
Tot i això, els visitants van des-
afiar la pluja i van sortir amb
paraigües a passejar entre els
estands de la mostra.

La fira del bestiar també es
va veure afectada per la pluja,
com la majoria d’esdeveni-
ments programats a l’exterior.
Tot i això, es van poder veure
els cavalls, ponis, rucs i matxos
al passeig del Quarter. 

La mostra de vehicles, la
fira del tastet, l'artesania i la
zona d'oci i esbarjo infantil
també van patir les inclemèn-
cies metereològiques. 

Fins i tot, l’espectacular pi-
romusical amb què s'havia de
tancar diumenge la Fira va que-
dar suspès.

ACTIVITATS  A COBERT
Les activitats que es feien a
l’interior van poder celebrar-se
amb normalitat però, tot i això
i degut a que el temps no con-
vidava a sortir, va assistir
menys gent de la prevista. 

Diumenge a la tarda, el plat
fort va ser l’actuació de Musi-
coral al Progrés, amb la parti-
cipació de les corals Ars Nova,
la del barri de Rosanes, la de
l'Escola Municipal de Música,
El Progrés, l’Harmonia i la Sol-

vin. L'auditori Joan Cererols del
Centre Cultural va acollir amb
normalitat el concert de Joan
Dausà i els Tipus d'interès,
amb la presentació del nou tre-
ball Jo mai mai. I dilluns ho
van fer The Mamzelles. 

Mercatroc | Sant Esteve Sesrovires
El 18 de maig els paradistes del mercat de segona mà Mercatroc s’instal·laran a Sant Es-
teve Sesrovires. L’edició de primavera es farà, com en altres ocasions, a la plaça Xic Ma-

teu, de 10 a 14h. Per la Diada de Sant Jordi ja es va fer el Mercatroc de llibres i roses,
que se celebrava per primera vegada i va tenir molt d’èxit entre els assistents. 

Redacció
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La pluja ofega la Fira de Primavera
» L’aigua pren tot el protagonisme a Martorell i altera la programació de les celebracions

» Es suspenen algunes activitats i d’altres s’han ajornat, com el Mercat del trasto

Tot i que alguns es van quedar a casa, va haver gent que va sortir al carrer tot i el mal temps. Foto: Ajuntament 

Collbató

Miquel Grima s’imposa a la
Copa Catalana de Supermotard
ESPORTS4El pilot collbatoní
Miquel Grima es va imposar
amb el millor resultat de la
seva categoria a la primera
prova de la Copa Catalana de
Supermotard que es va celebrar
a Móra d’Ebre el mes passat.

Grima va participar a la ca-
tegoria Fun 30, per a motoris-
tes de 30 a 40 anys, i va acon-
seguir el primer lloc a la cursa,
seguit pels pilots Fernando
Gornals i Enric Hermosa. 

Aquesta primera prova va
agrupar a totes les categories de
la competició -Open, Fun30,
Fun40, Junior Cup i Junior
Cup250- en tres curses i van ce-
lebrar dues mànigues cadas-
cuna. 

En total, la Copa Catalana
consta de sis proves: dues a
Móra d’Ebre, una a Osona, una
a Alcarràs i dues compartides
amb el campionat aragonès
(Motorland i Zuera).

Teresa Forcades va participar
en la xerrada sobre Txernòbil
que van encapçalar dues liqui-
dadores al Casinet de Collbató
el 20 d’abril. 

La monja, doctora i teòloga
va acompanyar  Sinila Sofia,
procedent de Bielorússia i Va-
lentina Solareva, d’Ucraïna,
que van treballar minimitzant
els riscos dels accidents nucle-
ars de Txernòbil.

Durant el col·loqui, orga-
nitzzat per l’Associació de Coll-
bató per la Solidaritat, Sofia i

Solareva van explicar la seva ex-
periència  i van donar a conèi-
xer els efectes que provoca un
desastre nuclear.

A l’acte també hi van parti-
cipar Josep Lluís Escriu, presi-
dent de l'Associació de Collba-
tó per la Solidaritat i Olek-
sandr Khrypunov, el cònsol
d'Ucraïna a Barcelona. 

Teresa Forcades, el cònsul d’Ucarïna i les dues liquidadores de Txernòbil. Foto: Consulat d’Ucraïna a Barcelona

Teresa Forcades participa 
en el col·loqui sobre Txernòbil

Redacció
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Èxit de la primera fira solidària 
de l’Associació de Fibromiàlgia 

» Els organitzadors volen fer-la el segon diumenge de cada mes
» La mostra ha tingut molt bona acollida entre els abrerencs

Olesa té reglament per mercats 
de venda no sedentària

OLESA4L’Ajuntament d'Olesa
ha aprovat l’adhesió a l’orde-
nança de la Diputació de Bar-
celona específica per a la regu-
lació dels mercats de venda no
sedentària. Tot i l’acord, el mu-
nicipi ha inclòs també un seguit
de modificacions amb l'objectiu
“d'omplir buits”, segons ha des-
tacat l'alcalde, Salvador Prat. 

Tots els grups municipals
van votar a favor d'aquesta
nova ordenança durant el Ple
del 25 d’abril, excepte CiU, que
s'hi va abstenir en considerar
que “l'ordenança és millora-
ble”. De fet, va anunciar que hi
presentaria al·legacions.

REGLAMENT NO APROVAT
Segons l'alcalde, el reglament
encara no s’ha aprovat perquè,
administrativament, el servei
del mercat no s’havia creat,
malgrat tenir 80 anys d'exis-
tència.  Per tant, abans de po-
der aprovar-lo i signar un nou
conveni amb els concessionaris
del mercat, s’ha de solucionar
aquesta circumstància.

COMERCIANTS DIVIDITS
L'alcalde va destacar que a l'e-
quip de govern li preocupen els
problemes que comporta la di-
visió interna entre els comer-
ciants del mercat, fet que ha
comportat que hi hagi actual-
ment dues juntes de paradistes.

La Fira del comerç a Sant Esteve
escalfa motors pel diumenge

COMERÇ4Aquest diumenge,
12 de maig, els comerciants de
Sant Esteve Sesrovires sortiran
al carrer per celebrar la tradi-
cional Fira de comerç local.

L’activitat comercial del
municipi es tornarà a concen-
trar en una jornada on també hi
haurà alternatives lúdiques per
a tothom. Per exemple, es faran
tallers, exhibicions de ball i

concursos, entre d’altres op-
cions. 

La Fira, així, a més de con-
centrar els comerços de la lo-
calitat, recollirà també una re-
presentació de les principals
entitats del municipi i del tei-
xit associatiu sesrovirenc. Al
migdia, per a arrodonir una jor-
nada ben complerta, es farà
una paella popular.

El Mercat del Trasto es va
ajornar degut a les pluges

MARTORELL4Degut a les plu-
ges durant la Fira de Primave-
ra de Martorell del 27 i 28 d’a-
bril, moltes activitats progra-
mades d’aquests dies de cele-
bracions es van suspendre o
van ajornar-se. Aquest és el
cas del Mercat del Trasto, que
es va ajornar a l’1 de maig,
coincidint que era dia festiu.

Es tracta de la segona edició
d’aquest mercat de compra,
venda o intercanvi d’objectes de

segona mà. Tothom que s’hi va
inscriure, per 5 euros, va poder
disposar d’un espai a la pista del
Progrés. 

Aquells que tenien coses
que no feien servir i les volien
intercanviar o vendre, van po-
der treure-se-les de sobre. I
tots els que buscaven articles de
segona mà a preus assequi-
bles, van poder adquirir-los en
un mercat cada cop més exitós
degut a la crisi econòmica.

Tot i la pluja del diumenge 28
d’abril, que va fer que la fira es
traslladés de la plaça Pau Casals
al Gimnàs Municipal del col·legi
Francesc Platón Sartí, els or-
ganitzadors van quedar molt sa-
tisfets de la bona rebuda de la
trobada. Tenint en compte les
inclemències metereològiques

i que era el primer cop que se
celebrava, l’Associació de Fi-
bromiàlgia i Fatiga Crònica
d’Abrera (AFFA) considera que
va haver una molt bona res-
posta. A més, es van complir els
objectius que s’havien proposat:
donar a conèixer la malaltia i fer
un esdeveniment solidari.

Els assistents d’aquesta fira
solidària podien intercanviar
articles sense la necessitat de
pagar amb diners. Simplement,
canviar una cosa per una altra

de manera que aquells als quals
la seva butxaca no s’ho permet,
podien adquirir béns de ne-
cessitat bàsica.

Durant el matí els abrerencs
portaven roba, llibres, joguines,
i objectes que ja no feien servir
i que altres podien reutilitzar. 

Degut a l’èxit, tant l’AFFA
com l’Ajuntament, que són els
organitzadors de la fira, pre-
veuen celebrar-la de manera
continuada el segon diumenge
de cada mes. 

La fira es va traslladar al Gimnàs Municipal del col·legi Francesc Platón Sartí degut a la pluja. Foto: Ajuntament 
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