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Tothom es posava les mans al
cap el dia després que el Govern
de Mariano Rajoy anunciés una
retallada de 1.108 milions d'eu-
ros en dependència per al 2013.
A més de fer una tisorada de
més de mil milions d’euros a
ajuts a la dependència, Rajoy
preveu augmentar el copaga-
ment en un 5%. És a dir, els
usuaris del pla de la depen-
dència hauran d’aportar un 5%
més per rebre els serveis.

Segons el document titulat
Programa nacional de refor-
mes 2013, es tracta d’una pro-
funda remodelació per “racio-
nalitzar i modernitzar els ser-
veis prestats, garantint la sos-
tenibilitat”.

No obstant això, els repre-
sentants de les entitats socials,
del sector privat de l’àmbit de la
sanitat i el mateix Govern català
no van trigar gaire a reaccionar
enfront l’anunci de Rajoy, to-
talment ines perat. L’Executiu,

però, va reiterar que la tisora-
da ja estava prevista i que no
hauria de suposar cap sorpresa
perquè “no hi ha mesures noves”.

Però el fet és que ningú s’es-
perava aquesta xifra tan ro-
tunda ni la manera com l’Exe-
cutiu la va informar. A més, el
Govern espanyol va escollir un
dia festiu dins d’un llarg pont a
Madrid per anunciar aquesta
macroretallada.

UNA LLEI ‘FERIDA DE MORT’
Les entitats socials consideren
que la llei de dependència que-
da “ferida de mort” amb la
nova retallada del Govern es-
panyol. 

Àngels Guiteras, presidenta
de la Taula del Tercer Sector So-
cial de Catalunya, ha dit que l’E-
xecutiu de Mariano Rajoy dei-
xa de banda a les persones, ja
que “opta per un model que no
les posa al centre de les seves
polítiques”. 

Segons Guiteras, les noves
mesures retallen “drets i em-
pobreixen famílies. Molta gent
ha quedat a la vorera, perquè
els dependents de grau mode-
rat no han arribat a cobrar mai
res”, va explicar Guiteras a El
matí de Catalunya Ràdio la
setmana passada.

Cop de puny a la dependència
» Jordi Mestres, d’Esparreguera:  “el govern espanyol està incomplint flagrantment els compromisos”

» La rotunda xifra que va anunciar Rajoy de 1.108 milions d’euros de retallades va ser totalment inesperada

Neus Màrmol
BAIX LLOBREGAT NORD

MARTORELL4Mercè More-
ra, Regidora de Serveis So-
cials: “Des de l’Ajuntament,
implicats en la realitat dels
martorellencs, suplim les man-
cances externes amb programes
d’ajuda a les famílies amb re-
cursos propis. L’ofec financer de
l’estat a la Generalitat afecta di-
rectament usuaris, famílies i
els serveis socials municipals.
Suposa un incompliment fla-
grant dels compromisos del
govern central amb la Genera-
litat”.  

Nova retallada social

CATALUNYA4 La consellera
de Benestar Social i Família,
Neus Munté, va qualificar la
retallada de Mariano Rajoy de
"patacada" i "setge social". 

Des del Govern català les
reaccions no es van fer espe-
rar. Munté, que es va assa-
bentar de la nova retallada es-
tatal a través dels mitjans de
comunicació, va dir que a
l’últim consell de ministres el
Govern de Mariano Rajoy no-
més "va ensenyar la pota" de
la voluntat de possibles ajus-
tos en serveis socials.

La consellera no havia re-
but cap confirmació oficial
per part del Govern central de
la nova retallada. Per aquest
motiu, Munté voldria reunir-
se amb l’Executiu espanyol
per assabentar-se de l’abast de
les mesures. "No s'ha convo-
cat cap consell territorial on
això es podria discutir", va dir
Munté.

La consellera de Benestar
Social i Família va recordar
que la Generalitat finança el
80% dels ajuts i que l'Estat
només n'aporta el 20%. 

ESPARREGUERA4Jordi Mes-
tres, Regidor de Serveis So-
cials: “La llei de la dependèn-
cia va néixer sent una llei mal
dimensionada i que generava
unes expectatives que no podia
cumplir. Actualment, el Go-
vern espanyol està incomplint
de forma flagrant els seus com-
promisos en el pagament. A dia
d’avui, la Generalitat està fi-
nançant el 80% de les despeses
associades, i l’Estat el 20%
quan s’hauria de finançar a
parts igualsl”. 

OLESA4Georgina Muñoz,
Regidora de Serveis Socials:
“Des d’Olesa compartim la in-
dignació de centenars i centenars
de famílies que viuen  amb in-
certesa i inquietud la nova reta-
llada i la revisió  dels graus de va-
loració  per part del govern.
També ens preocupa el desme-
surat  augment dels copaga-
ments pels serveis en detriment
de la població més vulnerable.
Tot plegat és inadmissible el
desmantellament de la Llei de la
dependència”.

Munté: “Patacada i setge social”

A més de retallar

més de mil milions

d’euros, Rajoy 

augmentarà en un

5% el copagament

Les entitats afirmen

que la llei ha quedat

“ferida de mort”
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Àmbit B30 vol ser el referent del
sud d’Europa en manufactura

» 53 organitzacions creen un eix de manufactura avançada
» Es volen impulsar les zones industrials des de Martorell fins a La Roca

Es redueix l’atur a Martorell,
Abrera, Olesa i Sant Esteve

OCUPACIÓ4L’atur a Marto-
rell, Abrera, Olesa, Collbató i
Sant Esteve ha descendit en el
mes de maig en 143 persones.
A Esparreguera, però, s’ha in-
crementat en 7 persones. 
Al maig hi ha hagut un total

de 71.287 persones al Baix Llo-
bregat inscrites a les llistes del
Servei d’Ocupació de Catalun-
ya. A l’abril la xifra va ser de
72.725 persones. 
Aquestes bones dades coin-

cideixen amb l’inici de la tem-
porada estiuenca, típicament

creadora d’ocupació.
Per pobles, la situació és

molt similar. A Martorell s’han
registrar un total de 2.861 per-
sones aturades al maig, 68
menys que a l’abril. 
A Abrera també hi ha hagut

un lleu descens dels aturats, en
total 14. La mateixa tendència
es repeteix a Olesa de Montse-
rrat, amb 2.323 aturats durant
el maig, i 49 persones menys a
les llistes del SOC.  Sant Este-
ve (2 persones menys aturades)
i Collbató (17 menys aturats).

En marxa l’expedició que 
porta a EUA el dret a decidir

BAIX LLOBREGAT4Des del
passat 28 de maig els tres ca-
talans que formen l’expedició
que vol explicar el dret a deci-
dir als EUA es troben en mar-
xa al país americà. 
Jordi Guarc, farmacèutic

d’Esparreguera, Julio Gómez,
càmera, i Neus Màrmol, perio-
dista de Línia Nord, fan un ro-
adtrip de 20 dies per gran part
del territori nord-americà  per
explicar el procés sobiranista i
el dret a decidir als polítics  i a
la ciutadania dels Estats Units. 
El creador de la iniciativa, i

mebre de l’ANC des de gener,
Jordi Guarc, va explicar a Línia
Nord que “en un moment his-
tòric com aquest, ens quedem
tranquils perquè hem posat un
gra de sorra”. 
Els aventurers catalans re-

correran el país d’est a oest, tot
passant per les ciutats més im-
portants com Nova York, De-
troit, Chicago, Los Angeles,
Dallas o la capital, Washington. 
El viatge donarà com a re-

sultat la creació d’un docu-
mental sobre la consulta i sobre
l’experiència a Amèrica.

S’inicia la prevenció de delictes
durant la recollida de fruita

AGRICULTURA4Els Mossos
d'Esquadra de l'ABP Martorell
i juntament amb Agents Rurals,
vigilants locals i Policies Locals,
van engegar a mitjans de maig
un dispositiu per prevenir els
delictes i faltes contra el patri-
moni en l'àmbit rural.
Aquesta acció coindiceix amb

l'inici de la campanya de reco-
llida de fruita dolça de la co-
marca i es durà a terme durant
quatre mesos als municipis de

Martorell, Abrera, Castellví de
Rosanes, Collbató, Sant Esteve
Sesrovires, Esparreguera i Ole-
sa de Montserrat.
El dispositiu consisteix en

controls de pas i patrullatge
dinàmic en punts estratègics de
les zones rurals.
La campanya s'emmarca

dins del Pla Operatiu Específic
del Món Rural que realitza el
cos de Mossos d'Esquadra a
nivell de tot Catalunya.

Convertir-se en l’eix de manu-
factura avançada del sud d’Eu-
ropa. Aquest és l’objectiu prin-
cipal de la nova associació Àm-
bit B30, que han impulsat 53
organitzacions de les comar-

ques del Baix Llobregat i del Va-
llès. 
Després de més de dos anys

de treball conjunt, els membres
de la nova associació han cul-
minat una iniciativa que ha de
servir per impulsar l’activitat
econòmica i l’ocupació
Àmbit B30 està formada

per empreses, centres de re-
cerca, universitats, ajunta-

ments, organitzacions sindi-
cals i els governs de 23 muni-
cipis. 
La voluntat conjunta és la

d’impulsar la zona industrial i
tecnològica de l’eix de la B-30.
En els darrers mesos, s’ha estat
treballant en un pla d’actuació
que ara es consolida amb una
primera relació de projectes
amb l’onjectiu d’ampliar-los.

Temps de cireres | Baix Llobregat
Durant el mes de maig i el juny és temps de cireres a la comarca. Nombrosos restau-
rants del Baix Llobregat han programat menús, degustacions i tastas relacionats amb
aquesta fruita primaveral. Al web del Consorci de Turisme s’ha publicat una agenda

amb tota la informació per aquells que vulguin tastar aquesta fruita tan dolça. 

Redacció
BAIX LLOBREGAT

Signants de l’acord per a constituir l’associació Àmbit B30. Foto: Ajuntament de Martorell
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Actualitat a la xarxa

“Que no ens representen,
que tots els polítics són uns
lladres, que són una casta
privilegiada, que sobren
moltíssims polítics...o tots!”
Aquestes frases i més se sen-
ten quan parlem de política i
dels polítics. Alguns es
pensen que són reivindi-
catius diguent-les. Uns altres
les diuen i ja es pensen que
saben de política. Però són
frases més falses que l’amis-
tat al facebook.

Cadascú vota a qui pensa
que el representa. Qui diu “no
em facis factura”, vota a qui
cobra en sobres. Els trepes o
grimpaires que volen cobrar
més que ningú, voten als al-
caldes que s’apujen el sou.
Més senzill encara: als qui els
agraden els bous, voten als
qui els agraden els bous; als
qui no els agraden els bous,
voten als qui no els agraden
els bous. I qui no té opinió,
no vota.

Per tant, sí, sí ens repre-
senten. Per tant, els polítics

són tan lladres i tan mantes
com els seus votants. Els
polítics no són una espècie a
banda, simplement són una
representació dels ciutadans
d’una societat. És trist as-
sumir-ho, però si Itàlia tenia
a Berlusconi i els valencians a
Camps, per alguna cosa seria.

Ara, cada vegada que es-
colto queixes i  típiques
frases contra els polítics,
contra tots sense distinció,
responc: “això ho seran els
que tu votes”. Perquè si em
diuen que els meus repre-
sentants són com els seus
(se sobreentén que em
referisc a la xusma del PP-
SOE), m’estan dient que jo
sóc com ell, com eixe votant
irreflexiu i enganyat. No
senyor, amb tota la humili-
tat del món, però també
amb autoestima, puc afir-
mar que jo no sóc com ells,
ni ho he sigut ni ho voldré
ser mai. Com canta Raimon:
“no, diguem no, nosaltres
no som d’eixe món.”

4A mi no em representen, però a ells sí

(@SantiDemajo),"biòleg "N'hi ha alguns/es
que encara no entenen que l’atac de la llei
#Wertgonya no és només al català sinó
també a l’escola laica, pública i inclusiva"

(@acplantada)"professora de ciències a se-
cundària "No millorarem la qualitat de
l’ensenyament fins que els partits no es posin
d’acord per fer una llei conjunta i duradora"

(@MaiteGutierrezR) periodista "La cimera
per l’educació del Mas ha exclòs les princi-
pals federacions d’AMPAs. Malament..."

Ara tot són lamentacions i pe-
tar de dents. No pot ser, això
és la ruïna, hi ha una crisi ga-
lopant ! D’acord, però quan la
gran majoria tirava de veta,
gastant sense mirar prim i
pensant que els altíssims in-
gressos els tindrien per sem-
pre amb la compra de pisos,
segones residències, viatges a
paradisos tropicals- a vegades
paradisos fiscals-, abrics de
pells, joies i despeses supèr-
flues, ningú deia res, ningú
preveia de que allò no duraria
per sempre. Això és Xauxa!
Tot raja, tot va a l’engròs i qui
dies passa anys empeny i avui
pau i demà...peti per on peti.
Potser sí que algú va avisar de
la catàstrofe que veia a venir,
però amb el soroll i el vertigen
del moment gloriós ningú el
va sentir i si el sentien no li
varen fer el més mínim cas.

Per variar, la culpa la tenen
els altres sense fer la més mí-
nima autocrítica. Hi poden
haver responsables del desga-
vell i la disbauxa,segur, però la
gran majoria es varen
apuntar a la festa sense pensar-
s’ho gens ni mica.

Unes formiguetes previso-
res treballaven amb gran afany,
recollien i guardaven les llavors
per a quan vinguessin malda-
des i les cigales se’n reien, can-
taven i tocaven lamandolina.
Així els ha anat !

4LA FORMIGA I 
LA CIGALA

Per Cesc Silvestre / enginyer mediambientalPer Jordi Lleal i Giralt / Abrera

@albamah      @aasoho

Torre de Guaita Safata d’entrada

4Via fora els adormits
Per Octavi Despuig / Notari 

Els ‘tuits’ del dia

No sé si deu ser cosa meva, però
darrerament sentia tot de gent
que deia que això del procés
d’independència anava de bai-
xa. Comentaven que sí, que al
principi tot era molt bonic, i des-
prés de la manifestació de l’11 de
Setembre semblava que tot ple-
gat hauria de ser cosa de quatre
dies. Però el temps ha anat
passant, no hi ha novetats tan-
gibles i ara comencen a creure
que allò era foc d’encenalls. A
Madrid ens (mal)tracten com
sempre han fet, amb aquella ac-
titud que oscil·la entre la dis-
plicència i la bel·ligerància. I
aquí, a casa, no hi ha gaire res
de nou. Una administració fi-
nancerament ofegada. Una so-
cietat torturada per l’atur i les
privacions. Una llengua cons-
tantment agredida. I vet aquí
molts dels que s’ho creien ara
potser ja no s’ho creuen tant.
Tot això, diuen. 

Si alguna característica ens
distingeix particularment als
catalans és la dèria constant d’a-
pedregar-nos la teulada. Ho
fem amb constància i regulari-
tat, com si donéssim compli-
ment a un fat històric o a una
obligació inherent a la nostra
condició. I potser que ja va es-
sent hora de canviar d’actitud. 

Per tal de fer-ho, potser
serà útil tenir en compte unes
quantes coses. La primera,
que hi ha una ofensiva per-
fectament organitzada per a
impedir que Catalunya acce-
deixi a la condició d’estat. Ul-
tra les accions que es desple-
guen des de l’administració es-
panyola (les confessables i les
que no ho són), els mitjans de
comunicació de la caverna
també s’apunten al mateix
objectiu. La segona, que a la
vida política del nostre país hi
ha determinades formacions
que tenen com a propòsit
principal, i gairebé únic, el
d’impedir l’emancipació. I per
aconseguir-ho utilitzen tots
els mitjans al seu abast. Tots.
No se’n deixen ni un. Inde-
pendentment de la seva con-
sistència moral o ètica. La ter-
cera, que, conscient del seu
creixent desprestigi arreu

d’Europa, el govern espanyol
ha emprès una campanya di-
plomàtica dirigida a encoma-
nar a les cancelleries del con-
tinent la convicció que el tren-
cament de la (seva) unitat na-
cional és un acte reprensible,
mereixedor de les penes de
l’infern. I la quarta, en fi, que
les agressions de què és ob-
jecte la nostra llengua respo-
nen a la voluntat de trencar-ne
la unitat, perquè els que per-
petren aquestes mesures con-
tràries a la ciència i a la civi-
lització saben que la llengua és
el nervi del país i que, colpe-
jant-la a l’Aragó, a les Illes o al
País Valencià, ens colpegen a
nosaltres. De la llei Wert pot-
ser que en parlem un altre dia. 

Tinguem en compte tot això
a l’hora d’avaluar correctament
la situació. I valorem també el fet
que de la independència se n’ha
de parlar molt, sí, però s’hi ha de
treballar molt més. Tot sovint, en
silenci, sense fer soroll ni sortir
als diaris. El camí és llarg, i to-
parem amb molts entrebancs;
d’això ens cal ser-ne conscients.
Si algú va arribar a creure que
això seria fàcil era un ingenu o no
estava prou ben informat. 

Així doncs: no afluixem. No
caiguem en el desànim o en la
indiferència, perquè ens queda
un bon tros fins que arribem a
Ítaca. Mentrestant, potser que,
enlloc de lamentar-nos perquè
sembla com si ens haguéssim
aturat, potser que ens acabem
de posar en marxa. El 1734 es va
publicar a Barcelona un opus-
cle titulat Via fora els adormits,
que reivindicava el retorn de les
llibertats arrabassades vint anys
abans, i la restitució de la inte-
gritat territorial trencada el
1640 amb la cessió de la Cata-
lunya Nord a França. Recla-
mava, també, la constitució
d’un domini català que amb
utilitat de l'Europa pot reviure,
per la qual cosa es tracta d’un
document que, malgrat el
temps que ha passat, continua
tenint una notable vigència.
Com també la té el títol. No ens
queixem pel que no passa i
fem que passi. Via fora els
adormits. 
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Si el futur Estat català vol ser democrà-
tic, el procés per arribar-lo a constituir
també ho ha de ser. I això passa per es-
tendre el dret a decidir a totes les perso-
nes que resideixen a Catalunya, inde-
pendentment de quin sigui el seu origen,
perquè puguin participar en el procés so-
biranista català.

Partint d’aquest supòsit, un col·lectiu
molt important que entra en escena és el
dels estrangers, que segons dades de l’I-
descat representa un 15,7% del total de la
població catalana. En nombres absoluts,
això equival a més d’un milió de persones
que, en cas de poder votar, serien deter-
minants en l’èxit d’una possible consul-
ta sobiranista, ja sigui en termes de par-
ticipació com del resultat final.

“Estem en una cruïlla on ens hi trobem
tots i el camí que escollim l’hem de poder
construir entre tots”. Així ho resumeix en
declaracions a Línia Nord Saoka Kingo-
lo, coordinador de la sectorial d’immi-
gració de l’Associació Nacional Catalana
(ANC). Segons Kingolo, la població es-
trangera està majoritàriament a favor
que Catalunya pugui exercir el dret a de-
cidir. “Amb la informació i la sensibilit-
zació pertinent, els nouvinguts veuen
amb bons ulls la celebració d’una possi-

ble consulta”, assegura Kingolo basant-se
en la seva experiència militant. 

En la mateixa línia es pronuncia Ma-
rianela Adolfo, secretaria executiva de la
Fundació Paco Candel, una entitat que es
dedica a la integració de les persones es-
trangeres a la societat catalana. “Tothom
coincideix en què el dret a decidir és l’es-
sència de la democràcia”, explica Adolfo
a Línia Nord, la qual va més enllà i pro-
nostica una participació elevada del col·lec-
tiu immigrant en una possible consulta so-
biranista. “Cada vegada hi ha més gent que
ha vingut de fora que se sent catalana i que
s’implica en aquest procés”, conclou.

UN DRET ÀMPLIAMENT COMPARTIT
A peu de carrer, el dret a decidir també
sembla gaudir d’un ampli suport entre la
població immigrant. Així ho hem pogut
comprovar els autors d’aquest reportat-
ge quan hem traslladat la qüestió als ciu-
tadans per recollir l’opinió de diversos es-
trangers que viuen a Catalunya.

Lluny de ser un tema tabú, la majo-
ria d’entrevistats no han tingut cap pro-
blema en parlar del procés sobiranista i
els que no ho han volgut fer ha estat per
raons de desinformació. La majoria s’han
mostrat favorables a l’exercici d’un dret
que consideren “totalment democràtic”
i han reclamat poder participar en el pro-
cés. I és que, com afirma Kingolo, “tant els
catalans d’aquí com els que hem vingut de
fora ens hi estem jugant el futur”. 

La consulta: un dret de tots
» El col·lectiu d’immigrants reclama poder participar en un procés que considera  “totalment democràtic” 

A. Nadeu / F.J. Rodríguez / P. Martínez
MARTORELL

DEU TESTIMONIS, UNA REALITAT

Marco 

Veneçuela
“Estic totalment a
favor que se celebri
la consulta. Con-
sidero que és molt
important que els
ciutadans de cada

lloc puguin tenir dret a decidir sobre
allò que pensen o desitgen, perquè
només així és possible fer respectar la
democràcia d’un país.” 

Hafida 

Marroc
“Les persones han
de dependre de si
mateixes. Això és
totalment demo-
cràtic, però amb

aquesta situació econòmica no tenim
dret a fer res. Els meus fills, que volen
la independència, veuen que els cata-
lans estan discriminats a Espanya.” 

Suleiman 

Caixmir
“Pertanyo a un te-
rritori similar a Ca-
talunya. Allà tam-
bé volem tenir un
Estat independent.

Si els catalans estan demanant un Es-
tat propi és una petició totalment le-
gítima, és un dret humà. El govern es-
panyol ho ha de tenir en compte.”

Gustavo 

Bolívia
“Des del meu punt
de vista, un país és
millor que estigui
unit. Això ja va
passar al meu país

i, per l’experiència, puc dir que en
aquestes decisions sempre hi ha inte-
ressos ocults, tant dels partits polítics
com de les multinacionals.”

Ángel 

Bulgària
“Els pobles que te-
nen una realitat po-
lítica, lingüística i
cultural diferencia-
da acaben aconse-

guint els seus objectius. La història així
ens ho ha demostrat. Fins i tot hi ha el
cas de Kosovo, un país que mai no va
existir però que va decidir escindir-se.”

Pyoush 

Índia
“Crec que Catalun-
ya és un territori
massa important
per a l’Estat es-
panyol i que per
aquest motiu no

volen que els catalans decideixin el seu
futur. A mi personalment m’és igual,
però el que decideixi el poble de Cata-
lunya serà el correcte.” 

Jesús 

Rep. Dom.
“Estic d’acord que
se celebri la con-
sulta i que els ca-
talans puguin opi-
nar sobre el futur,

però crec que els estrangers que vivim
aquí també hauríem de poder votar i
decidir si volem que Catalunya sigui in-
dependent o no. És un dret de tots.”

Rosa

Equador
“Per descomptat
que estic d’acord
que se celebri la
consulta, perquè
considero que és

molt positiu que els governs preguntin
a les persones allò que opinen. Em sem-
bla una bona iniciativa i crec que és
bona per a tots.” 

Lamil 

Gàmbia
“Jo crec que Cata-
lunya ha de tenir
dret a celebrar una
consulta per deci-
dir el seu futur. És

una cosa totalment democràtica. Al
meu país celebrem un carnaval on tots
els territoris tenen la seva pròpia tra-
dició i diferències.”

Virgilio

Filipines
“Porto 10 anys a
Catalunya i he po-
gut veure que la
gent té ganes de
crear un nou futur

on tothom pugui decidir el què vol ser.
Catalunya és un bon país que m’ha per-
mès treballar durant aquests anys i se-
gur que pot tirar endavant ell sol”.

Activisme sobiranista
REDACCIÓ4Cada cop són més els nou-
vinguts que s’impliquen en el procés so-
biranista català. L’expulsió del país del
marroquí Noureddine Ziani, president
de la Unió de Centres Culturals Islàmics
de Catalunya (UCCIC), per uns suposats
lligams amb el salafisme i l’islamisme
radical n’és l’exemple més recent i co-
negut. De fet, són molts els que han re-
lacionat la seva expulsió amb el seu ac-
tivisme sobiranista.

Sigui com sigui, aquest cas ha servit
per exemplificar la importància que te-
nen i tindran els estrangers en el pro-
cés català. I és que convèncer la pobla-
ció immigrant perquè s’hi impliqui i
doni suport a l’opció de l’Estat propi és
cabdal per assegurar-ne l’èxit. En el re-
ferèndum del Quebec, per exemple, el
90% dels immigrants van votar en con-
tra de la independència.
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Òmnium Cultural Martorell
celebra el seu primer aniversari

» Al voltant de 300 persones omplen la Rambla de les Bòbiles 
» L’entitat ha doblat els seus membres al Baix Llobregat en sis anys

Una martorellenca finalista 
al premi Sambori Òmnium

PREMIS4La Paula Garcia Solís,
martorellenca de l’IES Joan
Oró, ha quedat en tercera po-
sició dels premis Sambori Òm-
nium amb la narració L’últim
drapaire.

L’entrega de premis es va
celebrar el passat 10 de maig al
Centre Cultural Teresa Pàmies
de Barcelona, i ja és la setena
edició d’aquests guardons. 

El premi Sambori Òmnium
de narrativa es dirigeix a tots els
estudiants dels Països Cata-
lans i enguany ha comptat amb
la inscripció rècord de 100.000
alumnes.

El jurat ha considerat que
L’últim drapaire com la terce-
ra millor obra del concurs. La
narració és el retrat d’un per-

sonatge que trascendeix la nos-
tàlgia que l’inspira gràcies a la
història que destrueixen els
anys. 

ANY DE PREMIS
La Paula Garcia no és aliena als
premis i guardons, atès que ja
havia estat guanyadora del pre-
mi a la seva categoria i demar-
cació territorial. 

Però no queden aquí els
mèrits d’aquesta jove martore-
llenca. Enguany ha estat guar-
donada amb el Premi Vila de
Martorell, en la categoria de
treballs d’investigació històrica,
amb l’obra que porta per títol
La història viva d’uns ideals.
Un treball d’investigació sobre
el PSUC. 

S’inicia la segona fase de les
obres al barri de Rosanes

URBANISME4Les obres d’ur-
banització dels carrers del ba-
rri de Rosanes entren en la se-
gona fase d’actuacions. 

Des del passat 20 de maig
està en marxa aquesta fase de
les obres que van començar al
passat febrer al carrer Unió, i
que té com a objectiu la reha-
bilitació del paviment i les vo-
reres. 

Aquesta segona actuació
tindrà una durada de tres me-
sos. Des del passat 20 de maig
els cotxes que volen accedir al
carrer Vistalegre i Sant Antoni

ho hauran de fer pel carrer
Mur. 

La fase d’urbanització dels
carrers del barri de Rosanes
busca retirar les voreres tot
fent un paviment al mateix ni-
vell (i les pendents necessàries
per a evacuar aigües de pluja)
i demolint les existents. També
és col·locarà un paviment amb
llambordins en l’encreuament
dels carrers. 

L’actuació també inclou la
creació d’un nou clavegueram
i la instal·lació d’aigua potable
als esmentats barris.

Òmnium Cultural fa un any a
Martorell i ho va celebrar el
passat 18 de maig amb una
gran festa a la Rambla de les
Bòbiles de Martorell. 

El 5 de maig de 2012 la sec-
ció martorellenca d’Òmnium
naixia en un acte a l’Auditori
Joan Cererols, amb la presèn-
cia de la presidenta de l’entitat,
Muriel Casals. 

La participació a la festa

del primer any va ser molt
bona. Al voltant de 300 perso-
nes es van apropar a presenciar
els actes programats per la dia-
da. 

Tot va començar amb una
xocolatada preparada per Anna
Maria Ureña. Seguidament els
Gegants i Capgrossos de Mar-
torell, els grallers i els basto-
ners, van omplir la Rambla
amb dança i espectacle. 

Toni Largo i els Argonautes
i el Grup de Dansa Pasd5 van
amenitzar la tarda amb música,
i seguidament diversos mem-
bres  locals d’Òmnium van pu-

jar a l’escenari a llegir “les deu
claus principals per la inde-
pendència de Catalunya”. Jo-
segina Lladó, Esteve Bou, Paco
Esteban i Teresa Badia van ser
alguns dels pregoners. 

AUGMENT A LA COMARCA
Òmnium Cultural compta amb
sis seccions al Baix Llobregat, i
en només sis anys han gairebé
doblat els socis, de 600 a 1.500. 

Òmnium organitza cam-
panyes de sensibilització i rei-
vindicació per a refermar la
identitat cultural i lingüñistica
de Catalunya.

Vetllada d’art | Ca l’Oller
Durant el passat 18 de maig l’Associació d’Artistes Plàstics va organitzar una jor-
nada artística oberta a tots els martorellencs que van voler apropar-s’hi. Maqui-

llatge, pintura, concerts i escultura van ser alguns dels tasts artístics oferts du-
rant la iniciativa, organitzada en el marc de les Festes de Primavera.

Redacció
MARTORELL
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La Comissió de Salut del Par-
lament de Catalunya va discu-
tir sobre la proposta de resolu-
ció d’ICV-EUiA sobre el CAP de
Martorell, que des del passat
juny de l’any passat se sap que
passarà a ser una EBA o Enti-
tat de Base Associativa. 

Aquesta modalitat de gestió
va iniciar-se a Vic el 1996 i es
caracteritza perquè els profes-
sionals del centre es consti-
tueixen en empresa i gestionen
els serveis sanitaris mitjançant
un contracte amb el CatSalut,
que supervisa la seva actuació. 

Aquest model ja està estès a
catorze centres de tot el país.
Segons Josep Vendrell, diputat
del grup d’ICV-EUiA al Parla-
ment, aquest model “no supo-
sa una millor fòrmula de gestió

sanitària”, i alerta sobre el fet
que  “introduir l’ànim de lucre
en la gestió sanitària suposa el
risc de primar els valors eco-
nòmics per sobre dels estricta-
ment assistencials”. 

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA
Vendrell alerta que mitjançant
aquest model EBA, el CatSalut
“està fent passes per privatit-
zar”. 

La proposta ecosocialista
plantejava tres acords: aturar el
procés de conversió del CAP de
Martorell en una EBA, amb els
vots favorables de PSC i ERC;
aturar la constitució d’EBA, on
ICV-EUiA va votar a favor en
solitari; i impulsar fòrmules
d’autonomia en la gestió dels
centres sanitaris, amb el vot po-
situ de tots els partits, llevat la
CUP que es va abstenir.

El Parlament discuteix el futur 
de la gestió del CAP de Martorell

» ICV- EUiA presenta una proposta de resolució contra les EBA
» Divergència de postures a la Comissió de Salut entre els partits

El programa ‘Compartint taula’
ajuda a cinc avis de Martorell

SOLIDARITAT4El projecte so-
lidari Compartint taula ajuda
a proporcionar menjars salu-
dables i dignes a persones grans
amb necessitats socials i eco-
nòmiques.  

A Martorell, cinc persones
grans seran els beneficiaris d’a-
quest projecte assistencial po-
sat en marxa per diverses ad-
ministracions catalanes.

Es tracta d’un servei social
bàsics del Patronat Municipal
de Serveis d’Atenció a les Per-
sones de l’Ajuntament i la Fun-
dació Residència Sant Joan de

Déu estan impulsant. El cost
dels àpats l’assumeix la pròpia
Fundació de la residència.

UN PROJECTE SOLIDARI
Compartint taula és un pro-
grama que beneficia a persones
de 65 anys o més i que pateixen
problemàtiques de tipus social
i econòmic. 

Les persones que visquin
soles o tinguin una xarxa fami-
liar feble tindran màxima prio-
ritat. Es calcula que al voltant
d’un miler de persones es be-
neficiaran del projecte.

Experts avisen que l’atur no es
reduirà sense canvi de política
ECONOMIA4En el marc d’un
col·loqui organitzat pel  bisbat
de Sant Feliu el passat 23 de
maig, sota el nom de Crisi i
ocupació: hi ha oportunitats?,
experts i actors socials han
coincidit que cal un canvi de
política per a reduir l’atur. 

Alguns participants, com el
secretari de CC.OO al Baix Llo-
bregat, Toni Mora, van criticar
la política del PP al govern i va
posar ènfasi en el perill “d’esclat
social” si no millora la situació.

Rafael Allepuz, professor
de la Universitat de Lleida, va

destacar que “Espanya és el
país on més llocs de treball
s’han destruit”.

El propi bisbe de Sant Feliu
va assenyalar que la crisi “va
més enllà de l’economia”, i que
es tracta d’un problema humà.
El prelat assenyala que aquests
problemes estan “violant els
drets humans de les persones”.

En general els conferen-
ciants van coincidir que cal un
canvi en les polítiques econò-
miques que està implemen-
tant el govern en el camp la-
boral. 

Artistes de tot l’Estat decoren
alguns balcons de Martorell

PINTURA4Divuit artistes pro-
vinents de tot l’Estat espanyol
van engalanar diversos balcons
de Martorell durant el cap de
setmana del 18 i 19 de maig. 

Aquesta iniciativa estava in-
closa en el calendari de la Fira
de Primavera, però la pluja va
obligar a postposar-la. 

Dels 18 pintors, 6 són mar-
torellencs: Jordi Porta, Quim
Aranda, Paco Arasa, Mónia
Dueñas, Elena Martínez i Mi-
guel Ángel Leiva, membres de
l’Associació d’Artistes Plàstics.

Els murals s’engloben en el
lema Every where prints, que
vindria a ser empremptes a tot
arreu.

Els veïns i les veïnes de
Martorell van poder gaudir du-
rant aquell cap de setmana de
l’exposició dels murals dels bal-
cons, una mostra que va poder
ser vista fins el dilluns següent. 

APROPAR L’ART
Segons Mònica Dueñas, una
de les participants, “l’artista
ha deixat la seva en aquesta
mostra, i aquest és l’objectiu
principal”. 

Un dels propòsits d’aques-
ta exposició de murals al carrer
apropa el món de l’art als ciu-
tadans, a més de mostrar les ac-
tivitats que duu a terme l’As-
sociació d’Arts Plàstiques. 

Redacció
MARTORELL
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Durant una dècada, més de
800 esparreguerins i esparre-
guerines han participat al Vo-
luntariat per la Llengua, un
programa del Consorci per a la
Normalització Lingüística que
té per objectiu difondre l’ús

social de la llengua catalana.
Al maig, l’associació va ce-

lebrar el seu desè aniversari
en un acte en què es va reco-
nèixer la tasca de voluntaris i
aprenents per portar el català
als carrers d’Esparreguera. 

La regidora de Política Lin-
güística, Núria Valldeperas,
present a l’acte, es va dirigir als
alumnes i voluntaris per la llen-
gua per agraïr la seva tasca.

També va tenir paraules de
felicitació per als tècnics del
Servei Local de Català (SLC)
d’Esparreguera per la tasca que
duen a terme de dinamització
de l’ús social del català.

A més, van participar-hi el
responsable del SLC d’Espa-
rreguera, Marc Piera, i la di-
rectora del Centre de Norma-
lització Lingüística Ca n’Amet-
ller, Imma Pagès.

El Voluntariat per la llengua
celebra el seu desè aniversari

Premi de la Fundació del Cercle
d’Economia a l’escola El Puig 

EDUCACIÓ4L'escola Coope-
rativa El Puig va guanyar el se-
gon premi d'educació organit-
zat per la Fundació del Cercle
d'Economia. 

Segons el jurat, el premi ha
estat lliurat “per l'experiència
educativa d'una escola d'in-
fantil, primària i secundària
obligatòria a partir d'un model
cooperatiu, que respon a les ne-
cessitats de canvi d'innovació
de la societat en general, i que
assoleix uns resultats acadè-
mics i educatius molt per sobre
de la mitjana”. 

PROJECTE PARTICIPATIU
El centre educatiu esparregue-
rí compta amb un projecte
anual que és l'eix vertebrador
de la seva metodologia, que se
centra en un treball en què
participen tant estudiants com
mestres de l'escola sobre un
tema vehicular comú del qual
finalment s'edita un llibre d'art
i ciència.

L’escola defensa  la impor-
tància del triangle cooperatiu
Infant-Família-Professorat per
esdevenir un espai d'acollida,
interactiu”.

Campanya de vigilància dels
nivells d'ozó atmosfèric 

MEDI AMBIENT4A mitjans de
maig es va iniciar la campanya
de vigilància dels nivells d’ozó
troposfèric, que durarà fins a
mitjans de setembre. Durant
aquest període és quan se solen
registrar nivells que superen el
llindar.

És en aquesta època que les
condicions meteorològiques
afavoreixen la formació d'ozó
troposfèric. La brisa intensa i
l’alta radiació solar són ele-

ments que fan que els nivells
d’ozó atmosfèric augmentin.

Per aquest motiu, durant
la campanya, des del Servei de
Vigilància i Control de l'Aire es
vigilen i mesuren de forma per-
manent. 

Aquesta actuació respon a
l'obligació d'informar a la po-
blació sobre les incidències i el
pronòstic de la seva evolució,
així com de les mesures per evi-
tar efectes nocius derivats.

El criat de dos Amos | Teatre del Patronat Parroquial
El grup de teatre amateur AL3GRUP ha presentat la seva darrera representació, El

criat de dos Amos, l’obra de Carlo Goldoni més representativa de la Comèdia del Arte.
Les actuacions es representen al teatre del Patronat Parroquial fins al 16 de juny. L’o-

bra s’estrenarà demà passa  i diumenge hi haurà una representació a les 19h.   

Redacció
ESPARREGUERA

SUCCESSOS4Un total de 20
persones van ser ateses pels
serveis mèdics en resultar in-
toxicades per inhalació de fum,
durant l’incendi d’un immoble
de l’Avinguda Francesc Macià
el passat 29 de maig.

El foc va començar poc
abans de les set del vespre en
un pis de la cinquena planta del
núm. 160 de l’avinguda Fran-
cesc Macià d’Esparreguera i
va calcinar totalment l’interior
de l’habitatge on es va pro-
duir. Les dues plantes superiors
de l’edifici van resultar molt
afectades pel fum.

El fet va obligar a desallot-
jar a tots els veïns de l’immoble
i a tallar el trànsit de l’Avingu-
da Francesc Macià durant més
de dues hores per a facilitar les
tasques dels bombers.

L’incendi, les causes del
qual s’estan encara investigant,
va quedar extingit a dos quarts
de vuit del vespre, i els veïsn
van poder accedir als immobles
una hora després.

S’incendia un pis
a l’Avinguda
Francesc Macià

SUCCESSOS4La Policia Local
va evitar la passada matinada
del 26 de maig que un grup de
persones que anaven en dos ve-
hicles de gran cilindrada s’em-
portessin la caixa forta de l’es-
tabliment

En arribar la Policia Local,
va trobar persones a l’interior
intentant emportar-se la caixa
de l’establiment. 

En veure’s sorpresos pels
agents de policia, els deliqüents
van fugir en dos cotxes de gran
cilindrada i va ser impossible
aturar-los.

Frustat un intent
de robatori al
Burguer King
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La nova web municipal d’Olesa
serà una realitat a partir de
l’octubre. Així ho ha anunciat
aquest mes l’Ajuntament del
municipi en un comunicat. 

L’objectiu del consistori és
crear una nova web que res-
pongui als desitjos de la ciuta-
dania, una web funcional, pràc-
tica i participativa. És per
aquest motiu que el consistori
està obert a propostes dels ciu-
tadans.

Tots aquells que vulgui opi-
nar sobre les millores que hau-
rien de fer-se al web pot visitar

la pàgina www.olesam.cat i om-
plir un formulari a l’abast de to-
thom i a on es pot deixar cons-
tància de les propostes. 

El passat 21 de maig va ser
convocada una reunió, oberta
als veïns i veïnes de la ciutat,
on es va discutir sobre els can-
vis a fer al web i es van recollir
totes les idees al respecte tant
de ciutadans com d’entitats o
comerciants. 

RESERVA D’ESPAIS 
Una de les peticions més inte-
ressants la van fer els botiguers
i comerciants d’Olesa, que van
proposar la creació d’un calen-
dari al web per poder reservar
espais municipals. 

Igualment que amb tota la

ciutadania olesana, el consistori
vol fer extensiva aquesta crida
als grups de l’oposició. 

El procés de recaptació de la
informació va finalitza aquest
mes de maig, i durant el juny les
propostes seran traspassades a
la Diputació de Barcelona, en-
carregada de dur a terme l’en-
càrrec del nou web. 

El Regidor de Comunicació
d’Olesa de Montserrat, Jordi
Martínez, ha afirmat que el
procés de renovació de la pàgi-
na web ha de ser “participatiu
i obert a la ciutadania”. Pel que
fa al web, Martínez ha assegu-
rat que es busca un disseny i
funcionalitat “que respongui a
les expectatives dels olesans i
les olesanes”. 

Olesa prepara la seva nova 
i millorada pàgina web

» L’Ajuntament està obert a propostes de la ciutadania
» S’espera la posada en marxa del nou web cap a l’octubre

La PAH del Baix Llobregat
Nord es presenta a Olesa

DESNONAMENTS4La Plata-
forma d’Afectats per la Hipo-
teca, la qual Ada Colau n’és
portaveu, del Baix Llobregat
Nord va presentar-se formal-
ment el passat 9 de maig a la
Plaça de l’Ajuntament. 

La plataforma va rebre el
suport de membres de la PAH
de Terrassa, i ja compta amb
més d’un centenar de membres. 

La PAH BLN ja porta temps

realitzant actes reivindicatius i
accions de defensa dels desno-
nats tant a Olesa com a Arbre-
ra i Martorell, i celebra reu-
nions setmanals els dimarts a
l’AAVV Central-L’Olivera a les
18 hores.

OBERTA A LA PARTICIPACIÓ
Tots aquells interessats en par-
ticipar a la plataforma han d’a-
dreçar-se a l’AAVV.

Olesa per la Independència
vol la insubmissió fiscal

AGENDA NACIONAL4Olesa
per la Independència va orga-
nitzar el passat 11 de maig una
xerrada sota el títol Els meus
impostos, a Catalunya. L’acte
va tenir lloc a la Casa de la Cul-
tura d’Olesa

Dita xerrada es troba a dins
del cicle que l’entitat sobira-
nista olesana està dedicant a la
insubmissió fiscal i a la resso-
lució de dubtes sobre un estat
català propi. 

El col·loqui va a càrrec de
Tere Bonin i Montserrat Mata,
de la plataforma Catalunya

diu prou i la Coordinadora de
Desobediència Civil de l’ANC.

EL VIDEO DE LA PUJADA
Els assistents a la xerrada van
poder veure en primícia el ví-
deo de la pujada d’una estela-
da a la Torre del Rellotge, duta
a terme per Olesa per la Inde-
pendència el passat 21 d’abril,
i l’stop motion de l’encesa d’es-
pelmes a la plaça de Figueres
Aragay. 

Aquests dos vídeos es pre-
sentaran oficialment durant la
Mostra d’entitats de l’1 de juny. 

Robatori de ferralla| Tintoreries Europees
La policia municipal va identificar cinc persones furtant ferralla a
l’antiga fàbrica de Tintoreries Europees, al camí de l’Areny. No és

la primera vegada que s’enxampen persones desballestant la fàbri-
ca olesana, tal i com va succeïr amb la fàbrica Vantexa. 

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT
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El cap de setmana del 25 i 26 de
maig l’AMPA de l’Escola Nova
d’Abrera va dur a terme tot un
seguit d’activitats reivindicati-
ves de denúncia pel mal estat
del centre educatiu. 

L’acte dur del cap de set-
mana va ser el tancament per
part de pares, mares i alumnes
a les instal·lacions que l’escola
comparteix amb el col·legi Er-
nest Lluch. 

Protestaven per les prome-
ses incomplertes de la Genera-
litat de construir un nou centre
escolar, atès que els alumnes
porten més de tres anys fent
classe a barracons. 

Falta d’espai, nul·la conne-
xió a Internet, bassals al pati
quan plou... són alguns dels
problemes que pateixen a l’Es-

cola d’Abrera des de fa tres
anys, els mateixos que fa que es
van licitar les obres per a la
construcció d’un nou centre. 

El passat dia 20 de maig, el
portaveu d’ICV-EUiA al Parla-
ment, Joan Mena, visitava les
instal·lacions de l’escola i podia
veure amb els seus propis ulls
els problemes derivats de man-
tenir els alumnes a barracons. 

Aquesta reunió va ser sol·li-
citada pels pares i mares dels
alumnes, en el cicle de més
trobades que pensen fer amb els
grups polítics del parlament. 

Joan Mena també va expli-
car la proposta de resolució
presentada pel seu grup parla-
mentari, sol·licitant l’inici de la
construcció de la desitjada es-
cola. 

L’AMPA de l’Escola d’Abrera
protesta per l’estat del centre
» Els barracons de l’Escola d’Abrera no estan ben adequats

» Joan Mena, diputat d’ICV, va visitar l’Escola el passat 20 de maig

L’Ajuntament enceta una
campanya anti mosquit tigre

SALUT4Un any mes l’Ajunta-
ment d’Abrera posa en marxa la
campanya informativa contra
l’acció del mosquit tigre al mu-
nicipi. 

L’impacte que enguany tin-
drà el dípter a la zona dependrà
de les temperatures i les preci-
pitacions, que durant els últims
mesos han estat abundants. 

La clau per aturar el nivell
d’afectació és controlar i evitar
la posta d’ous i el creixement de
les seves larves aquàtiques, eli-
minant els punts d’aigua tals
com bassals o canals. 

La prevenció és la clau en la
campanya contra el mosquit
tigre. Una de les mesures que
més es recomanen és visitar les
zones de llac o rius amb roba de
mániga llarga i de color clar.

Però tenint en compte les
temperatures, els experts acon-
sellen utilitzar repel·lent, sem-
pre que se segueixin les normes
d’ús, i evitar les zones d’aigua
estancada. 

En cas de ferida, cal netejar-
les  i desinfectar la zona afec-
tada, i visitar el metge si les mo-
lèsties segueixen. 

El curs de cambrer de pisos 
té un 75% de inserció laboral

OCUPACIÓ4El curs de cam-
brer de pisos organitzat per
l’Ajuntament d’Abrera ha fi-
nalitzat amb èxit a l’hora de la
inserció laboral. 

Dels 16 alumnes que han
participat en el darrer curs, un
75% ja està treballant. 

Vuit d’ells ho fan en els ma-
teixos hotels on van fer les
pràctiques. Els altres quatre ja
estan inserits en empreses de
neteja o relacionades amb el
món del turisme. 

Aquest curs finalitzat a prin-
cipis de maig, i comptava amb

216 hores de formació, 80 ho-
res de pràctiques en empreses
i 136 hores de classes teòriques. 

El curs posa els fonaments
per a que els alumnes puguin
dur a terme les diferents tas-
ques associades a la professió. 

Algunes d’aquestes tasques
tenen a veure amb la neteja i
posada a punt d’habitacions
d’hotel i hostals, l’adeqüació
de les zones nobles dels im-
mobles o les àrees comunes a
qualsevol tipus d’allotja-
ment.Tots ells aspectes claus en
el món de l’hosteleria.

La Fira d’entitats esportives
d’Abrera finalitza amb èxit

FESTES4El Parc de Can Morral
d’Abrera va acollir el passat 1 de
juny la Fira d’entitats esporti-
ves del municipi. 

La trobada està organitzada
per l’Ajuntament d’Abrera, Pre-
mis de l’Esport Local i rep el su-
port de la Diputació de Barce-
lona.

Tota una sèrie de clubs i en-
titats de tot tipus i clubs punters
de la ciutat van ser-hi presents
a la jornada festiva. 

Al llarg de la jornada es van
dur a terme tot un seguit d’ac-
tivitats esportives de tota mena,
tals com bàsquet, futbol, escacs,
motociclisme, atletisme o fins i
tot tabalades. 

DIVERSES ACTIVITATS
Entre els actes organitzats per
a la fira hi havia una recollida
solidària d’aliments, a càrrec de
Cáritas i amb el suport de la
Creu Roja. 

Cursos informàtica | Abrera
L’Ajuntament d’Abrera ha posat en marxa durant aquest juny dos nous cursos d’alfa-
betització digital i iniciació a la informàtica adreçats a persones inscrites al Servei Lo-

cal d’Ocupació. Els cursos es faran de dilluns a divendres de  les 15 a 19 hores de la
tarda. Per inscriure’s  cal adreçar-se a la primera planta del Mercat Municipal. 

Redacció
ABRERA
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TEATRE4El grup de teatre ses-
rovirenc L’Ull de Bou presenta
aquest dissabte l’obra El dub-
te al Casal Cultural el Casino. 

En aquesta ocasió, el grup
de teatre aposta pel gènere del
drama. Aquesta obra ja va ser
portada a la gran pantalla l’any
2008 de la mà de Meryl Streep. 

El dubte és un text escrit per
John Patrick Shanley, am-
bientat en el Bronx dels anys 60
del segle passat, amb els abusos
de sacerdots a menors com a
rerefons. 

Núria Pradas ha estat l’en-
carregada de versionar l’obra i

de dirigir-la. L’obra ens en-
senya que per molt segurs que
estem amb una cosa, sempre hi
pot haver un bri de dubte sobre
si actuem correctament. 

Núria Pradas, a més d’es-
criptora, és una persona molt
vinculada al teatre. Va formar
part d’altres grups com el TEI
Sant Feliu i la companyia Enric
Borràs. 

El dubte s’estrena aquest
cap de setmana al Casino. Dis-
sabte s’interpretarà a les 22
hores i diumenge  a les 19 ho-
res. Les entrades es poden com-
prar a l’Ajuntament.

La problemàtica de l’institut
Montserrat Colomer de Sant
Esteve va arribar a la Comissió
d’Ensenyament i Universitats
del Parlament de Catalunya,
mitjançant una proposta de re-
solució dels grups municipals
de Sant Esteve. Aquest IES ha
quedat petit en els últims cur-
sos, i malgrat les demandes a
Ensenyament res no s’ha fet en-
cara al respecte.

UN INSTITUT INACABAT
Aquest institut va nèixer l’any
2006 com a centre de secun-
dària amb 3 línies d’ESO, però
el curs 2007-2008 es va dema-
nar una ampliació a dues línies
de Batxillerat.

Aquesta ampliació compor-
tava la instal·lació de dos ba-

rracons al costat del centre.
Peròla  mesura, aprovada el
2008, encara no s’ha dut a ter-
me.

Pel curs 2013-2014, el De-
partament d’Ensenyament pen-
sa obrir una quarta línia d’ESO
a l’institut, a partir de les dades
del padró.

A la Comissió d’Ensenya-
ment del Parlament, la pro-
posta de resolució per a l’am-

pliació de l’institut va topar-se
amb els vots contraris de CiU i
ERC (11 vots), mentre que PSC,
ICV-EUiA, PP i C’s van votar a
favor (9 vots). 

Els grups PSC i ICV pre-
sentaran una nova resolució
per garantir l’ampliació de l’ins-
titut per l’any vinent i fer cas a
les demandes d’ampliacó del
centre per part de la comunitat
educativa.

L’ampliació de l’IES Montserrat
Colomer arriba al Parlament

Redacció
SANT ESTEVE

El grup de teatre L’Ull de Bou
presenta la seva nova producció

El Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya ha dictat en
una sentència que l’ampliació
del polígon industrial de Les Gi-
nesteres “no atèn a l’interès
general” dels ciutadans.

Una sèrie d’entitats collba-
tonines com l’AAVV La Fuma-
da o l’Associació Cultural El
Montserrat van interposar una
denúncia contra l’acord per
ampliar la zona industrial de
Les Ginesteres. 

Aquesta ampliació està acor-
dada amb la Generalitat en el
Pla General d’Ordenació Ur-
bana de Collbató. 

El text de la sentència sí
que admet el recurs de l’Asso-
ciació Cultural El Montserrat i
de 7 persones més personades
a la causa. Tot i així. el Tribunal
declara inadmissibles les de-

núncies de l’AAVV La Fumada
i  la d’Independents per Coll-
bató.

Des de l’Ajuntament de Coll-
bató “es respecta la decisió del
Tribunal”, i destaca que en la

sentència del Tribunal Superior
“mai no es posa en dubte la co-
rreció mediambiental o paisat-
gística del projecte d’ampliació
del polígon industrial de Les Gi-
nesteres”.

El TSJ posa fre a l’ampliació del
polígon de Les Ginesteres

CollbatóEncesa de l’estelada | Plaça de l’Era
El passat dia 1 de juny va tenir lloc la històrica encesa de l’estelada a la plaça de l’Era de
Collbató. Aquesta acció es troba en el marc de l’acte Apadrina una espelma i encèn l’este-
lada, organitzat per l’associació Collbató per la Independència. L’acte va rebre el suport
d’altres entitats culturals del municipi.

Redacció
COLLBATÓ

MEDI4La passada nit del 31 de
maig a l’1 de juny es va dur a
terme el corresponent tracta-
ment fitosanitari a les alzines i
xiprers municipals,

Aquests arbres, afectats tra-
dicionalment per les plagues,
són els més abundants a la Pe-
nínsula i a tota la ribera medi-
terrània. Cada any moren mi-
lers d’ells degut a les plagues i
altres malalties.

Els treballs van ser desen-
volupats per una empresa es-
pecialitzada en tractament d’ar-
bres i vegetals, que compta
amb professionals experts que
han fet servir productes auto-
ritzats i gens nocius per a les
persones o el medi, segons in-
forma l’Ajuntament. 

Alguns dels xiprers i alzines
afectades pel tractament es tro-
ben a la Plaça de Can Guineu,
al carrer Montjuïc, a Can Mi-
grat, al Carrer Pierola i Llo-
bregat o a la mateixa plaça de
l’Ajuntament. 

Les alzines de
Collbató reben un
tractament

Collbató dedica
una setmana a la
gent gran

CULTURA4Fins al passat 14
de maig tota la gent gran del
municipi va tenir l’oportunitat
de gaudir d’activitats orientades
per a aquest col·lectiu. 

La Setmana de la Gent Gran
2013 ha comptat amb excur-
sions al camp, esports a l’aire
lliure, xerrades diverses i ball.

Una de les activitats amb
més participació de tota la set-
mana va ser la caminada mati-
nal de Collbató a El Bruc, cele-
brada el passat 14 de maig. El
dia 11, però, va tenir lloc el
gran ball de gala al Casinet.

Altres activitats de la set-
mana van ser la gimnàstica del
10 de maig a l’Espai lúdic i el
circuit esportiu saludable, amb
pica pica inclós.

Salvador Codina | Biblioteca central
L’historiador local Salvador Codina va omplir la Biblioteca munici-

pal amb una interessant xerrada col·loqui sobre els canvis patits per
Sant Esteve Sesrovires durant els últims anys, tot posant èmfasi en

l’etapa franquista. 
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Èxit rotund al cap de setmana
de la Fira del comerç a Martorell

» Enguany s’han unit tres fires en una de sola
» Més de 20.000 persones van visitar la fira del comerç

FIRA DEL COMERÇ4El passat
cap de setmana la Rambla de
les Bòbiles es va omplir de ciu-
tadans que van gaudir de la Fira
del Comerç Nou Martorell. 

Els organitzadors de la fira
calculen que més de 20.000
persones van visitar la mostra
durant el cap de setmana. 

“El temps va acompanyar i
va anar tot molt bé”, afirma a
Línia Nord en Marc Casasayas,
president de l’Associació de
Botiguers Nou Martorell, or-
ganitzadora de la fira.

Tan gran va ser l’afluència a
l’acte que els organitzadors es
plantegen ampliar l’espai de la
mostra als carrers annexes a la
Rambla. “L’espai és limitat. Hi
va haver molta gent que va vo-
ler venir i no va poder perquè
no hi havia espai físic”, assegura
Casasayas. 

TRES FIRES EN UNA
No només se celebrava la VIII
Fira del Comerç, sinó que tam-
bé la IV Fira Medieval i la I Fira
de Vins i Caves. 

Marc Casasayas explica que
“les tres fires s’han comple-
mentat molt bé”, permetent
que la gent visités pel matí les
parades dels comerciants, i fer
un mos a la tarda amb l’oferta
de restauració existent. 

La bona acollida entre els
martorellencs que va tenir la
fira va assolir el seu zènit diu-
menge, que amb un sol es-
plèndid va col·laborar a portar
a més gent a la fira. 

Per amenitzar la jornada, els

botiguers van organitzar acti-
vitats per als més petits i per a
tota la família, tals com atrac-
cions infantils, demostració
d’aus rapinyaires i falconeria,  i
comediants que apareixien
d’entre les paradetes. 

AMPLIAR L’ESPAI
L’èxit d’assistència a la fira va
fer pensar els comerciants
d’ampliar l’espai físic dedicat  a
les paradetes de cara a la pro-
pera edició. 

Tot i que la fira comercial ha
d’estar acotada a la Rambla,
l’associació Nou Martorell no
descarta utilitzar un altre carrer
per a que “tothom hi tingui ca-
buda”. Casasayas destaca la
importància d’aquestes mos-
tres pels comerciants, “que po-
sen millors preus perquè hi va
més gent i poden vendre més”.

Més del 10 per cent d’a-
quest romanent amb la resta
d’activitats que acull el parc.

GRAN TEMPS
El bon temps va col·laborar

a l’èxit de la convocatòria. “Sa-
bíem que si feia sol i alta tem-
peratura, triomfaríem, i va ser
així”, prosegueix Casasayas. 

Els comerciants, aprofitant
l’arribada del bon temps, van
treure els seus productes de
temporada amb uns preus molt
assequibles. 

El primer Tinent d’alcalde
de Martorell, Xavier Fonollosa,
va dir que “la fira ha estat un
èxit notable perquè s’ha distri-
buit bé l’espai i pel bon temps”.

Mercatroc | Sant Esteve Sesrovires
El 18 de maig els paradistes del mercat de segona mà Mercatroc es van instal·lar a
Sant Esteve Sesrovires. L’edició de primavera s’ha fet a la plaça Xic Mateu com ve

sent de costum. 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. 

Èxit a la fira de la cervesa
artesana de Martorell

CERVESA4Martorell va aco-
llir el passat 25 de maig la I Fira
Artesanal de la Cervesa a la
Plaça de l’Església.

A la trobada, celebrada du-
rant tot el dia, hi van assistir set
productores de cervesa arte-
sana de tot Catalunya. 

La Fira , que organitza l’A-
juntament de Martorell i l’As-
sociació Catalana de Cervesers
Casolans, té com a objectiu
apropar i promocionar els pro-
ductes artesans als consumi-
dors,  i entendre la cervesa
com un producte de qualitat.A
les parades de la fira es podien
tastar fins a 23 tipus diferents
de cervesa. 

SET PRODUCTORES
Les set productores de cervesa
artesana que van acudir a la cita
martorellenca provenen de tot
Catalunya. 

Entre elles trobem Ausesken
(Olost del Luçanès), Reptilian
(el Vendrell), La Vella Carava-

na (Menàrguens), La Pirata
(Súria) o la Popaire (Blanes).

GRAN PARTICIPACIÓ
Gairebé 600 persones van par-
ticipar el dissabte 26 a la fira
cervesera. La valoració que van
fer organitzadors i productors
de l’acte va ser molt positiva. 

Un dels encarregats que el
muntatge funcionés, Josep-
Lluís Gómez, destacava quasi
en acabar la Fira que “ha anat
molt bé la jornada. A dues ho-
res pel tancament ja havíem ve-
nut els cinc-cents gots serigra-
fiats que servien de tiquet”.

Per a Gómez, un aspecte fo-
namental d’aquesta Fira de
Cervesa Artesana és “el fet que
els assistents s’ho hagin passat
bé i hagin gaudit amb les cer-
veses artesanes”.

També es va poder fer de-
gustació de tapes a la fira, atès
que els organitzadors opinen
que  sempre és recomanable no
beure més de dos cerveses.

Concurs de productes típics 
a Sant Esteve Sesrovires

CONCURS4Durant la Fira del
Comerç de Sant Esteve del pas-
sat 12 de maig, l’Àrea de Pro-
moció Econòmica i Turisme
de l’Ajuntament i l’Associació
de Botiguers de Sant Esteve
van convocar un concurs amb
l’objectiu d’escollir el millor
plat típic del poble. 

CONCURS OBERT
El concurs estava obert a tots
els establiments socis de l’As-
sociació de Botiguers. 

Cada participant va presen-
tar dos productes que van lliu-
rar el dia 12 de maig, durant la
fira, a l’estand de l’Ajuntament
de Sant Esteve.

UN JURAT MUNICIPAL
El jurat del concurs gastronò-
mic estava format per un re-
presentant de l’Associació de
Botiguers de Sant Esteve i dos
representants d’entitats col·la-
boradores de la fira del comerç
del poble. 

ABRERA4L’Ajuntament d’A-
brera va posar en marxa un
curs sobre les claus de la ven-
ta el passat mes de maig, amb
la col·laboració de Promoció
Econòmica d’Abrera. 

El curs tenia l’objectiu  de
millorar, a partir d’experiències
i situacions reals, la relació
amb els clients així com els
rols del venedor, l’ús d’internet,
el màrketingo la distribució. 

El curs va tenir lloc al De-
partament de promoció eco-
nòmica, a l’Edifici del Mercat
Municipal d’Abrera, al carrer
Martorell.

Abrera ofereix un
curs per aprendre
a vendre bé
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Un total de 408 ciclistes van
creuar la línia de meta a la cur-
sa ciclista de la Tavascà, la Ruta
dels Bandolers, d’Abrera. 

Aquesta cursa, organitzada
per l’Abrera Club Ciclista, va

comptar amb dos recorreguts
diferents: un de 78 km, i un al-
tre de 33. 

Al recorregut de 78 km va
guanyar Albert Planas, amb un
temps de 03:40:09, seguit de
Dani Llorens i David Mateu, se-
gon i tercer respectivament. 

En el recorregut curt, va ser
Manuel Jesús Suárez qui va

aconseguir la victòria amb un
temps de 01:37:52, seguit de
David Lopera, segon, i Pedro
Anglada, tercer. 

Els corredors han destacat el
bon treball de l’organització de
la cursa, sobretot en els punts
d’avituallament, disseminat al
llarg d’aquest dur recorregut en
bicicleta.

Més de 400 ciclistes participen a
la tradicional Tavascà d’Abrera

» Dani Llorens, campió l’any passat, queda segon enguany
» La cursa va tenir dos recorreguts diferenciats

Neix el Nou Club Bàsquet 
a Olesa de Montserrat

BASQUETBOL4Olesa de Mont-
serrat ja compta amb una nova
entitat esportiva: el Nou Club
Bàsquet Olesa. 

El passat 19 de maig es va
formalitzar la creació d’aquest
nou club. La iniciativa va nèio-
xer d’un grup de joves adoles-
cents del poble per a donar
impuls a la pràctica d’aquest es-
port al municipi. 

Però la presentació oficial
del club als olesans i les olesa-
nes tindrà lloc el proper dia 8
de juny, a partir de les 17:30 ho-
res, a la Casa de la Cultura.

Allà es durà a terme la pre-
sentació de l’equip, el projecte
esportiu del club, equipacions,
formes d’inscripció al club,
quotes a pagar, i més informa-
ció rellevant.

El Nou Club Bàsquet Olesa
busca l’impuls del bàsquet al
municipi, transmetre valors i
principis associats íntimament
amb l’esport, compromís amb
el poble i ambició amb els rep-
tes. 

El club està posant en mar-
xa un nou web, i ja el podem
trobar a Twitter i Facebook.

Gran participació al campionat
de tennis taula de Catalunya

ESPARREGUERA4El Polies-
portiu Municipal El Castell va
acollir amb èxit el campionat de
Catalunya benjamí de tennis
taula, celebrat el passat cap de
setmana del 18 i 19 de maig. 

La participació del torneig,
organitzat pel Club Esportiu
Tennis Taula d’Esparreguera
(CETT), va ser important, amb
uns 120 jugadors i més de 30
equips femenins i masculins,
segons els organitzadors. 

Alexandre Vidal, entrenador
i jugador del Tennis Taula d’Es-
parreguera, va posar ènfasi en

declaracions a Línia Nord, en
la “dificultat de coordinar el tor-
neig, amb 16 taules de joc di-
ferents”. 

Vidal també va destacar l’alt
nivell de la competició, tot ex-
plicant que “els quatre millors
jugadors de Catalunya, que
també són els quatre millors de
l’Estat, eren present al tor-
neig”. 

En la competició per equips,
el CETT va quedar segon per
darrer de CETT Vilablareix, i
tercer als dobles, equip format
per Arnau Pons i David Roca.

El CV Sant Esteve aconsegueix
la quarta plaça  a l’estatal

VOLEIBOL4L’equip infantil fe-
mení de voleibol del CV Sant
Esteve ha aconseguit una me-
ritòria quarta plaça al campio-
nat d’Espanya de Volei, cate-
goria intantil. 

Les sesrovirenques van que-
dar líders de la lliga regular, re-
sultat que les donava dret a par-
ticipar en el torneig estatal.
Només haver accedit a la com-
petició ha suposat una fita his-
tòrica pel club. 

L’EMEVÉ de Lugo va aca-
bar enduent-se el triomf cap a
terres galegues, després de de-
rrotar a la final a l’anfitrió, el
Club Volei Sant Cugat. 

El Volei Vilassar va acabar
de conformar el podi de la com-
petició. CV Sant Esteve queda-
va així quart, per sobre del Co-
legio San Ignacio d’Astúries. 

El torneig celebrat a Sant
Cugat va ser tot un èxit segons
els organitzadors.

Festa de l’Esport | Sant Esteve Sesrovires
Sant Esteve va celebrar el passat dissabte 1 de juny la seva Festa de l’Esport, la que és

ja la seva 12a edició. La jornada, que tindrà lloc al Complex Esportiu Municipal, té
com a objectiu promoure l’activitat física entre la població. L’accés al complex és gra-

tuït, i enguany se celebrarn torneigs i festivals de diverses disciplines.
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