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Fa tres mesos, el president Ar-
tur Mas anunciava a Pallejà
que “si al Baix Llobregat triom-
fa el procés cap a l’Estat propi,
la resta vindrà donada”. La de-
claració va ser pronunciada en
el marc de la campanya Dret a
decidir i Estat propi, garantia
d’un futur millor, encetada amb
molta intenció a la comarca

del Baix Llobregat, on a priori
el camí sobiranista es troba
amb barreres de diversa índo-
le. 

COMARCA D’ACOLLIDA
El Baix Llobregat ha estat tra-
dicionalment una comarca d’a-
collida de col·lectius d’immi-
grants de moltes procedències,
tant estatal com de fora de les
seves fronteres. Al llarg del se-
gle XX, quan es produeix l’è-
xode del món rural cap a l’urbà,
observem diverses onades mi-
gratòries cap a la comarca i tot
Catalunya en general. 

Es calcula que, per exemple,
al voltant d’1 milió d’andalusos
van arribar a Catalunya entre el
1955 i el 1975. Xifres similars
s’estudien sobre col·lectius d’al-
tres procedències. 

El Baix Llobregat o el propi
Barcelonès, entre d’altres, van
ser les receptores de més per-
sones migrades, per tal com
eren a prop de la capital cata-
lana. 

Les diferències entre la part
nord de la comarca, amb si-
nèrgies importants amb les co-
marques de la Catalunya cen-
tral, i la part sud, més urbana i
castellanitzada, van portar a
més d’un a considerar que al
Baix Llobregat conviuen “ciu-
tats roges i pobles nacionalis-
tes”. 

TREBALL CONJUNT AL CARRER
Lluís Junyent, coordinador de
l’ANC al Baix Llobregat, expli-
ca a Línia Nord que “el Baix
Llobregat va ser la segona co-
marca en tenir una secció local
de l’Assemblea a cada munici-
pi, 30 en total, el passat des-
embre”. Segons Junyent, l’ANC
compta amb 1.100 socis de ple
dret i molts més simpatitzants. 

Durant les consultes inde-
pendentistes dutes a terme l’any
2010 al Baix Llobregat, les da-
des de participació van ser si-
milars a la mitjana i van asso-
lir el 90% de vots positius.  

L’ANC i Òmnium Cultural
fan un treball conjunt i com-
parteixen molts objectius, tot i
que la segona entitat se centra
molt en l’àmbit cultural. 

Òmnium. que va encetar el
seu camí al Baix Llobregat fa sis
anys, ja compta amb 1.500 so-
cis a la comarca. “El Baix Llo-
bregat havia estat oblidat per
part de les estructures catala-
nistes, i això ha estat un error
estratègic”, argumenta Jun-
yent. 

“El treball al carrer és força
important, i on més podrem
consolidar el nostre objectiu”,
reconeix el coordinador de
l’ANC al Baix Llobregat. 

Laia Serra, coordinadora de
l’ANC d’Esparreguera, ha dit en
declaracions a Línia Nord que
el Baix Llobregat “és una co-
marca amb molta immigració,
un sector més reticent al canvi
pels forts lligams familiars que
tenen a la resta d’Espanya”.
Per aquest motiu, Serra creu
que “cal que els ho expliquem
molt bé, ja que la independèn-
cia ens beneficia a tots”. 

L’ANC d’Esparreguera tam-
bé fa molta feina de carrer.
“Organitzem exposicions i xe-
rrades i fem actes més lúdics
com teatre per a infants o l’en-
cesa de l’estelada, entre d’al-
tres”, explica Serra.

L’adéu als vells tòpics
» En els últims anys els prejudicis cap al Baix Llobregat s’han anat desfent amb les dades i els fets
» Laia Serra, coordinadora de l’ANC d’Esparreguera, diu que  “la independència ens beneficia a tots”

F. Javier Rodríguez
BAIX LLOBREGAT

Un canvi sociològic

“La imatge del català 
emprenyat s’ha acabat”

El Baix Llobregat va

ser la segona 

comarca en tenir 

presència de l’ANC a

tots els municipis

Per què ha crescut Òmnium
d’aquesta manera al Baix?
Aquí hi ha temes interns i ex-
terns. La presència d’Òmnium
és constant al carrer i la seva or-
ganització transversal. També
han col·laborat el clima polític
dels últims anys, favorable a la
sobirania. 

S’estan caiguent tòpics al
Baix Llobregat?
Al Baix no s’hi posava cap es-
tructura catalanista. Nosaltres
vam aterrar aquí i vam veure el
potencial que té, desaprofitat
fins aleshores, i la riquesa d’en-
titats que té cada municipi de la
comarca.

El problema del Baix és que
hem viscut els uns d’esquenes
als altres, som víctimes de la
nostra pròpia ignorància. 

És el Baix clau en el camí
per l’estat propi?
Les eleccions de novembre van
fer un escanejat de la societat
catalana i van mostrar que
aquesta seria una comarca clau
en el procés cap a l’estat propi,
juntament amb el Barcelonès,
el Maresme i el Tarragonès, i
així ho va dir el president Mas
fa un temps a Pallejà. 

Quines expectatives té l’en-
titat de cara al futur?
Sangre, sudor i lágrimas. Hem
d’anar a buscar a les persones
per parlar amb elles i poder
exercir un dret que creiem que
és nostre. Tenim per davant un
futur molt engrescador, la
imatge del català emprenyat
s’ha acabat, no anàvem enlloc
amb ella. 

Membres de l’ANC

destaquen l’ingent

treball de carrer dut

a terme al Baix

Carles Dalmau, President d’Òmnium Baix Llobregat



| 4 04 Juliol 2013línianord Reportatge

El 28 de maig Julio Gómez,
Jordi Cases i jo, Neus Màrmol,
vam agafar tres vols -per sepa-
rat- en direcció a Nova York.
Començava l’aventura.

Els tres formem part de l’as-
sociació Dretadecidir.com que
té per objectiu donar a conèixer
a nivell internacional la volun-
tat de la majoria de catalans de
celebrar un referèndum per a
decidir el nostre futur: volem un
Estat propi?.

Durant tres setmanes vam
viatjar en cotxe pels Estats
Units i vam entrevistar perso-
nalitats catalanes residents al
país i nordamericans que co-
neixen la realitat de Catalunya. 

Mary Ann Newman, que és
escriptora, traductora i va rebre
la Creu de Sant Jordi l’any 1998
-ha traduït obres de Quim Mon-
zó i Eugeni d’Ors a l’anglès i ha
presidit el Catalan Center de
Nova York- va ser la primera
entrevistada. Newman ens va
rebre a casa seva, al bell mig de
Manhattan, i ens va explicar per
què creu que els catalans hem

de celebrar el referèndum i
com ha viscut els “atacs” a la
llengua catalana.

Aquella mateixa tarda, Jau-
me Soler, president del Catalan
Institute of America, ens va
convidar a un Happy Hour de
catalans a Brooklyn. Allà vam
conèixer la Liz Castro, editora

de What’s up with Catalonia?,
un llibre que explica, en anglès,
les pecularitats de Catalunya
(als capitolis vam fer l’entrega
d’aquest llibre, de la declaració
de sobirania del Parlament i
d’una samarreta del Barça).

També vam  conèixer Jordi
Dosaiguas, un dels fundadors
de les assemblees als Estats
Units. La Maria Rosa tampoc es
va perdre el meeting. És una
dona de 80 anys, molt enèrgi-

ca -els seus néts li diuen rockin’
iaia- que viu als Estats Units
des de ben jove i que es va pre-
sentar amb un mocador al coll
estampat amb les quatre barres. 

Un dels personatges que
ens va sorprendre més va ser el
Roger, un nordamericà total-
ment enamorat de Catalunya,
que viatjarà a Barcelona l’11
de setembre per participar a la
cadena humana i quedar-s’hi.

Nordamericans enamorats
de Catalunya, pensava. Ena-
morats de la llengua, enamorats
de les nostres tradicions, el
nostremenjar, i enamorats dels
nostres paisatges. Això nostre
tan especial, vaig pensar, tam-
bé és seu, dels nordamericans
com la Mary Ann, la Liz, el Ro-
ger i la Meghan (professora de
llengües romàniques que parla
perfectament el català i que
ens vam reunir a la Universitat
de Georgia).

Catalunya té tot el que un
pot demanar. I, si ho compar-
tim, sense recel, sense pensar
que només és nostre, sense
caure en el purisme en què
moltes vegades caiem, segura-
ment per inseguretat i per por
a morir, aleshores construirem
una societat rica, que es rela-

cionarà d’igual a igual, sense
complexes, amb la resta de so-
cietats del món.

LEGITIMITAT DEMOCRÀTICA
Tots els entrevistats coincidien
en què la consulta s’ha de cele-
brar. És imprescindible que hi
hagi una legitimitat democrà-
tica i tenir en compte el parer de
tots els ciutadans. 

D’això vam parlar amb l’E-
duard Vallory, politòleg i pe-
riodista (entre d’altres moltes
coses) a Nova York. Vallory va
fer una aportació que ningú no
havia esmentat i que considero
cabdal: deia que s’ha de gene-
rar un debat en què tothom pu-
gui escoltar els arguments a
favor i en contra d’un Estat
propi, ja que és l’única manera
de poder escollir amb llibertat.
I el referèndum és l’única opció
que ens legitima de cara als ob-
servadors internacionals. Fer
una declaració unilateral d’in-
dependència és inviable demo-
cràticament.

L’ÚNICA SOLUCIÓ: EL SÍ
Molts autonomistes ara creuen
que l’única solució per a Cata-
lunya és la independència. Allen
Buchanan, professor de filoso-

fia a la Universitat de Duke i au-
tor del llibre Secesión, feia
aquesta reflexió durant l’en-
trevista que vam fer a casa
seva, una llar preciosa enmig
del bosc als afores de Durham.

Exposava dos factors clau
que, segons ell, expliquen
aquest gir: la distribució dis-
criminatòria dels recursos que
perjudica a una regió determi-
nada (Catalunya) i la negativa
continuada a negociar una for-
ma d’autonomia intraestatal
adequada per part de l’Estat es-
panyol. 

Molts catalans, com jo, que
fins ara no teníem una postura
clara envers l’Estat propi, ara la
tenim. Molts direm que sí al re-
ferèndum, però no perquè vul-
guem posar fronteres, no per-
què no ens sentim part d’Es-
panya i espanyols. Sino perquè
hem dit prou. Perquè l’afany
d’homogeneïtzació de l’Estat
espanyol està ofegant una part
de la nostra identitat. 

Impotència, tristor, buidor.
Som menyspreats per la mare.
Som fills no desitjats. I, en-
front d’això, l’única alternativa
és fugir del niu, refer la nostra
vida i independitzar-nos. Potser
la distància curarà les ferides.

La consulta viatja als Estats Units
» Una expedició d’Esparreguera recorre 25 estats per a explicar el dret a decidir

Diversos moments de la ruta que ha fet Dretadecidir.com durant tres setmanes als Estats Units. Fotos: Julio Gómez

Per Neus Màrmol
ESPARREGUERA

Referèndum 2014

Tots els entrevistats

coincideixen en què

la consulta s’ha de

celebrar
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Actualitat a la xarxa

Torre de Guaita Safata d’entrada

@jesscarolbr #nelsonmandela

Hi ha muntat un negoci
fabulós per les clíniques i
metges d’estètica dedicats
a canviar nassos, morros,
pits, implants de cabell,
etcètera. Fins no fa massa
eren les dones, ara ja
s’hi han afegit els homes.
En el fons de tot hi ha un
despropòsit, aturar el
temps biològic de les per-
sones i anar- les plastifi-
cant a pedaços de mica en
mica, ara estiro la pell per
aquí, ara rectifico per allà,
injecto botox als llavis,
afegeixo un trosset de nas,
“passo el ribot per les pis-
toleres” o sigui faig una li-
posucció, planxo les ar-
rugues, trec les bosses
dels ulls, etcètera. Resultat
final: iniciada la carrera de
la cirurgia estètica contra
el temps mai s’acaba, sem-
pre queda una part a refer,
i a més de l’estètica corpo-
ral es vesteixen de  per -
sones joves que fan pena.
Hem de prendre conscièn-
cia de que a cada edat li

correspon uns límits físics,
psíquics i emocionals, la
nostra vida és un esdevenir
amb canvis constants als
que ens hem d’anar adap-
tant, si ho aconseguim vi-
urem més tranquils i fe-
liços, si no ho acceptem i
no sabem adaptar-nos
serem uns desgraciats i ens
trobarem fora de joc. És
clar que hi ha persones que
tenen greus problemes
amb la seva imatge, defor-
mitats i defectes que justi-
fiquen sobradament una
intervenció correctiva,
faltaria més!

Envellir amb dignitat és
fer-se càrrec del pas del
temps sense traumes, tenir
una postura positiva,
reivindicar els espais
propis de l’edat, donar ex-
emple i consells als més
joves i posar-los-hi a
l’abast les experiències
pròpies viscudes.

No tot és la imatge, en el
nostre interior també hi ha
uns valors que valen la pena.

4Envellir amb dignitat 

@MiquelPueyo: "Si avui els docents del país
rebessin una milionèsima part del reconeix-
ement que rep un futbolista... però no, això
no passarà"

@esthervivas: activista "La indignació, s’ha
demostrat, és patrimoni de la humanitat. Ara
li toca al Brasil. Qui serà el següent?"

@eligirona: "Cada dia més convençuda que
el problema de l’independentisme són alguns
independentistes #trist"

És en moments com els actuals
on la política i els polítics estan
en el punt de mira dels mitjans
de comunicació i conseqüent-
ment dels ciutadans -moltes ve-
gades amb mes populisme que
ètica- hi han actituds i posicions
que alguns es podrien estalviar
pel seu propi bé i en el del
col.lectiu que representen.

Cercar projecció mediàtica
a traves de declaracions popu-
listes, posicions i posiciona-
ments crítics que no presen-
ten alternatives viables sino el
desgast del contrari i la renta-
bilitat partidista és el pitjor
servei que podem fer al pais i a
tots aquells que amb un esforç
cada cop més gran paguen a
tràves dels seus impostos el
sou d'aquells que haurien de
sumar esforços per fer-nos
sortir d'aquesta crisi. 

Cal retornar als principis
de l'esforç, en tots els camps,
però sobretot en el de la polí-
tica, cal fugir de l'espectacle i
cercar l'eficiència, el treball i
l'empatia amb una societat
cada cop més necessitada de
solucions i sobrada d'especta-
cles esterils protagonitzats per
polítics clarament dirigits que
davant d'un moment irrepeti-
ble justifiquen el seu lloc i
feina a través de persecucions
i denuncies prescindibles i al-
hora altament costoses.

4La política inútil
Per Octavi Despuig / Martorell Per Jordi Lleal i Giralt / Abrera

4Selecció d'ibèrics  
Per David Puentes / Olesa

Els confesso que, quan en el
meu anterior article vaig parlar
de les agressions contra la llen-
gua catalana, ni tan sols no se’m
passava pel magí la possibilitat
que algú es despengés amb una
bestiesa tan sublim com la que
ha deixat anar el PP aquesta
setmana passada. Sí, home, tot
allò que el valencià no tan sols
és una llengua diferent del ca-
talà, sinó que ja s’escrivia amb
l’alfabet ibèric allà pel segle VII
abans de Crist. Queda clar que
aquesta gent no es moquen
amb mitja màniga. Ja posats,
però, haurien d’haver tingut en
compte un parell de coses. 

La primera, és que l’escrip-
tura ibèrica ha estat descodifi-
cada, però no interpretada. Ras
i curt: sabem llegir els textos
ibèrics, però no sabem què
diuen ni els podem traduir. Per
tant, difícilment podrem saber
si allò és valencià fallero o gar-
rulo meridional.  

La segona, que la llengua
ibèrica s’escrivia en tres signa-
ris o escriptures diferents. La
més coneguda i estesa, la
nord-oriental, que era habitu-
alment utilitzada en una ex-
tensa zona peninsular que,
veges tu, inclou Catalunya i el
País Valencià. A veure si en-
cara resultarà que els íbers ho
tenien més clar que ningú,
això dels Països Catalans, i re-
sulta que els populars els estan
donant la raó. 

Bromes a part, però, ja es
veu que la intenció és clara:
desmembrar el català per acon-
seguir-ne la desaparició. I una
de les maneres és fer això que
ha perpetrat el  PP: presentar, a
les Corts valencianes, una
moció reclamant que la Real
Academia de la Lengua Espa-
ñola inclogui, en la propera edi-
ció del diccionari general que
edita aquesta institució, una de-
finició del mot “valencià” que
permeti la seva caracterització
com a llengua distinta del ca-

talà. Per cert, que tot això de l’i-
bèric és en l’exposició de motius
d’aquesta memorable peça, que
sens dubte passarà als annals
de la literatura parlamentària.
Entre d’altres motius, perquè el
seu autor maltracta despietada-
ment l’ortografia.  

Jo em pregunto des de quan
una llengua, per afirmar-se i
afermar-se, necessita que una
altra llengua la reconegui. Trobo
que això implica situar-se en una
posició subalterna; ço és, que
com que la llengua “important”
(el castellà) reconeix la llengua
secundària o menor (el valencià
“ibèric”), aquesta darrera queda
plenament justificada i no li cal
res més.  Submissió en estat pur. 

A què treu cap, tot això?
Doncs, deixant de banda l’e-
terna tirada dels populars a l’ús
de l’anticatalanisme com arma
política, vet aquí que les darre-
res enquestes apunten la fi de la
llarga hegemonia pepera al País
Valencià. Diuen, els darrers tre-
balls demoscòpics, que els na-
cionalistes espanyols de la
UPyD poden queixalar un sig-
nificatiu nombre de vots als po-
pulars, i això els ha posat
neguitosos. I ben segur que al
carrer Génova tampoc no estan
gens tranquils. Si cau València,
que és un dels feus importants,
què passarà a la resta? Per això
fan mans i mànigues per seguir
governant. Malgrat els escàn-
dols, els processats i tota la
pesca. Per això desenterren les
qüestions relacionades amb la
llengua, perquè confien que per
aquesta via poden mobilitzar
una part de l’electorat que sem-
pre ha estat sensible al missatge
anticatalà. 

Feina rai, però. La societat
valenciana ha evolucionat, i re-
clama que se la tracti amb el
respecte que es mereix. I això
inclou que els polítics que la re-
presenten siguin capaços de
distingir l’escriptura ibèrica
d’un plat d’embotits. 
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La ‘Nit dels preus bojos’ inaugura
les rebaixes a Esparreguera

»Vint botiguers surten al carrer dels Arbres fins la matinada
» Sara Jansana (UBE): “La Nit genera més vendes que la Firastock”

Olesa celebra per primer cop la 
Fira de la Cervesa Artesanal

OLESA4El dia de Sant Joan va
ser una diada cervesera a Ole-
sa de Montserrat. Durant la
jornada del 24 de juny, gairebé
una desena de productors van
exposar les seves cerveses ar-
tesanals en la 1a Fira de la Cer-
vesa Artesanal a la plaça Fèlix
Figueres i Aragay.

Els estands de la plaça han
rebut desenes de curiosos que
volien tastar i saber més sobre
cada tipus de cervesa que ex-
posaven els productors.

JORNADA CASTELLERA
Durant la celebració de la fira,
que coincidia amb les Festes
Majors, va haver-hi una jorna-
da castellera a la mateixa plaça
Fèlix Figueres i Aragay. 

Molta gent que va assistir a
veure els castells, es va apropar
també a les parades de la Fira
de la Cervesa Artesanal per fer
un tast. 

El públic assistent podia
triar d’entre una trentena de ti-
pus de cerveses diferents. 

El Mercat de la Tradició, una cita
dominical arrelada a Collbató
COLLBATÓ4El Mercat de la
Tradició torna a Collbató el
proper diumenge 21 de juliol.
Aquesta fira d'artesans i bro-
canters se celebra els matins de
cada tercer diumenge de mes a
la Plaça de l'Era de Collbató,
coincidint amb l’habitual mer-
cat dels diumenges. 

Al Mercat de la Tradició,
que cada vegada s’està arrelant
més al municipi i té força èxit,
hi ha un ampli ventall de pro-
ductes manufacturats de ma-
nera artesanal.

Des de les 9h del matí fins a

les 14h del migdia, les parades
dels artesans i brocanters es-
taran instal·lades a la Plaça de
l’Era, molt a prop de l’església
i del Casinet, al final de la ram-
bla Mansuet.

ÈXIT DOMINICAL
El Mercat de la Tradició de
Collbató reuneix brocanters,
artesania i alimentació. El seu
èxit és degut, en gran part,
perquè se celebra els diumen-
ges, dia en què a Collbató hi ha
una gran afluència de gent de-
gut al mercat setmanal.

La nit del dissabte, 29 de juny,
els botiguers d’Esparreguera
van sortir al carrer per donar el
tret de sortida de la temporada
de rebaixes d’estiu 2013. Les pa-
rades van obrir a les 19h i no
van tancar fins la 1h de la ma-
tinada, aproximadament. La
jornada comercial va estar
acompanyada d’actuacions mu-
sicals i de dansa a la plaça de la
Pagesia.

Al llarg del carrer dels arbres
es van congregar una vintenta
de parades amb articles de tot
tipus: roba de dona, de nens, sa-
bates, matalassos, ulleres i ca-

ramels, entre d’altres, amb els
preus molt reduïts. 

“És una nit on l’objectiu no
és només vendre, sinó també
promocionar-se i fer publicitat”,
ha explicat en declaracions a Lí-
nia Nord Sara Jansana, dina-
mitzadora de la Unió de Boti-
guers d’Esparreguera. 

Aquest és el tercer any que
se celebra la Nit dels preus bo-
jos. “Tots els anys ha tingut
molt d’èxit i ha repetit tothom”,
diu Jansana, i afegeix que “en
tres o quatre hores pots acon-
seguir les mateixes vendes que
en una Firastock durant un
día”.

La Firastock és una mostra
al carrer que se celebra al se-
tembre i al març per a liquidar
els articles de la temporada

d’estiu i d’hivern, respectiva-
ment.

“Suposo que, al fer-se a l’es-
tiu i a la nit, quan a tothom li ve
de gust sortir, la Nit dels preus
bojos genera més vendes que
les Firastock”, argumenta Jan-
sana, que ha informat que ja
han començat a organitzar la
propera fira d’estocs pel 7 de se-
tembre.

MÉS BOTIGUES AL POBLE
Jansana agraeix que el regidor
de Promoció Econòmica, Jau-
me Escudé, “hagi baixat la lli-
cència d’obertura dels locals
de 1.200 euros als 300 euros,
aproximadament, que es de-
manen ara. Això ha facilitat el
naixement de més botigues al
poble”, explica.

Rebaixes | Botiguers de Martorell
Les associacions de botiguers de Martorell comencen les rebaixes d’estiu amb 

optimisme. Aquest dilluns ha començat el període de rebaixes d’estiu que s’allargarà
fins el 31 d’agost. Els comerços obren amb descomptes de fins al 50% que aniran 
pujant progressivament. La idea és fer una quarta part de les vendes de tot l’any.

Neus Màrmol
ESPARREGUERA



Martorell
| 8

04 Juliol 2013línianord

Carme Forcadell assistirà a la
constitució de  l’ANC Martorell 
» Forcadell i Marfany, represenatnts de l’ANC, intervindran a l’acte

»Martorell se suma a les seus que l’assemblea té al Baix Llobregat

Formació sobre com gestionar
noves empreses en plena crisi

EMPRESA4Durant el mes de
juliol, l’Ajuntament de Marto-
rell, ofereix tres cursos forma-
tius destinats sobretot a em-
prenedors que vulguin apren-
dre a gestionar millor la seva
empresa en temps de crisi.

La iniciativa està coordina-
da pel departament de Promo-
ció Econòmica, que ofereix gra-
tuïtament el servei. Les activi-

tats es duran a terme a la sala
d’actes del Molí Empresa.

”Dominar els coneixements
de gestió adequats i aplicar-los
de manera eficaç a l’empresa és
fonamental, en els temps d’in-
certesa”, diu Ernest Rovira,
consultor d'Assertis, SL. Aquest
és el fil conductor del curs so-
bre gestió integral d'una em-
presa en temps de crisi.

El CAP Buenos Aires assumeix
usuaris d’altres centres

SOCIETAT4El CAP de Buenos
Aires ja assumeix des de di-
lluns, 1 de juliol,  els usuaris de
Torrent de Llops i La Vila degut
a l’inici del període estiuenc.

Com cada estiu, l’Àrea Bà-
sica de Salut de Martorell re-
estructura els serveis disponi-
bles entre els seus CAPs. 

Així, a Martorell, durant el
període estival, els usuaris del
CAP de Torrent de Llops i del
Consultori de La Vila passaran
a ser atesos al CAP de Buenos
Aires, situat a l’avinguuda de les
Mancomunitats Comarcals, en

horari diürn (de 8h del matí a
21h). Fora d’aquest horari,
però, els usuaris hauran d’anar
a l’Hospital Sant Joan de Déu.

En el cas que la persona ma-
lalta afectada no es pugui des-
plaçar, el Servei Català de la Sa-
lut posa a disposició dels ciu-
tadans el telèfon 061 del Cat-
Salut Respon.

Aquest tancament es fa cada
estiu per optimitzar el descens
d’usuaris a causa del període
vacacional. A més, d’aquesta
manera, el personal sanitari
pot tenir més temps de descans.

Demà, 5 de juliol, a les 19h de
la tarda, es presentarà oficial-
ment la delegació de l’Assem-
blea Nacional Catalana de Mar-
torell. 

L’acte se celebrarà a l’Audi-
tori del Centre Cultural, situat
a la plaça de les Cultures, i
comptarà amb la presència de
Carme Forcadell, la presidenta
de l’ANC, i el vicepresident de
l’organització, Jaume Marfany.

Ricard Pons, membre de l’ANC
de Martorell, i Lluís Junyent, ex
coordinador del Baix Llobregat
per la independència, també
participaran als parlaments du-
rant la jornada.

Abans de les intervencions,
els Gegants i Grallers de Mar-
torell actuaran per al públic
assistent. També es projectaran
diversos curtmetratges de
l’ANC abans dels discursos dels
ponents.

TREBALL CONJUNT
Les seus de l’assemblea al Baix
Llobregat es coordinen per arri-

bar a quanta més gent millor.
Laia Serra, coordinadora de
l’ANC d’Esparreguera, que ara
fa un any es va constituir, diu
que “a banda de la presentació
oficial, l’encesa de l’estelada,
l’actuació teatral de la llegenda
de Sant Jordi, l’exposició Ahir.
Avui. Demà... O demà? i les xe-
rrades sobre la viabilitat eco-
nòmica d’una Catalunya inde-
pendent, també hem col·labo-
rat la pel·lícula de l’Isona Pas-
sola, l’Endemà i dissabte vam
muntar un autocar de 70 places
per anar al Concert per la Lli-
bertat”.

Carme Forcadell en un dels actes de l’ANC. Foto: assembela.cat

Correbars i 5è aniversari Martukada  | Festes
Demà a la nit se celebrarà el Correbars que commemora el 5è aniversari de la
Martukada. A les 20h a la plaça 11 se Setembre s’iniciarà una ruta per alguns

bars de Martorell. Fins ben entrada la matinada, hi haurà música en directe a 
càrrec de Mamá Patxanga i Dj SIBUC. Els tiquets valen 1 euro.

Redacció
MARTORELL
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Sandra Bautista, una jove can-
tant de Martorelles, va ser l’en-
carregada d’obrir aquest dis-
sabte, 29 de juny, el programa
d’actuacions musicals que es
durà a terme durant les nits del
mes de juliol.

Es tracta d’una proposta de
la Fundació Privada Arc de
Sant Martí que aquest any ha
canviat d’ubicació. Ara, les nits
musicals se celebren als jar-
dins de Ca l’Oller (abans es
feien als de l’Enrajolada).

Tots els divendres i dissab-
tes al vespre-nit i diumenges al
migdia, aquest espai ajardinat
estarà obert. Els concerts seran
els dissabtes a la nit.

Al racó de Ca l’Oller els
membres de la Fundació Arc de
Sant Martí també oferiran un

servei de bar, de vermuts, de so-
pars i de copes. La idea és acon-
seguir una bona font de finan-
çament dels projectes solidaris
de la Fundació. 

Aquest dissabte, 6 de juliol,
actuarà La Marxa. El 12 de ju-
liol es celebrarà el Festival d’O-
kume AZ i el 19 de juliol hi hau-
rà Mon Feijóo.

Sandra Bautista durant l’actuació d’inauguració. Foto: Ajuntament

Sandra Bautista inaugura 
el  ‘Juliol musical’ a la fresca

» Durant tot el mes es faran diverses actuacions de nit a l’aire lliure 
» És una proposta de la Fundació Privada Arc de Sant Martí

Junqueras porta la campanya
‘Decidim Llibertat’  a Martorell

POLÍTICA4Avui, a les 20h del
vespre, Oriol Junqueras farà
campanya a Martorell a favor
del dret a decidir en el marc de
la campanya Decidim Llibertat
2014”.

L’acte tindrà lloc a l’Auditori
Joan Cererols del Centre Cul-
tural de Martorell, situat a la
plaça de les Cultures.  

Després de la celebració del

Concert per la Llibertat i la
reunió del President Mas amb
les entitats i les institucions a
favor del dret a decidir, el debat
sobre la consulta està a l’ordre
del dia.

En acabar l’acte, es cele-
brarà un pica-pica on tothom
que ho vulgui podrà intercan-
viar opinions amb el represen-
tant d’ERC. 

El Cau celebra mig segle 
de vida en la seva Festa Major

SOCIETAT4L’Agrupament Es-
colta i Guia Joan XXIII ha ce-
lebrat el seu 50è aniversari
aquest dissabte, 29 de juny.
Es va fer una Festa Major par-
ticular. 

Des de les 18h i fins ben en-
trada la matinada, el Cau va
programar moltes activitats.
També van haver jocs infantils,
es va fer un sopar de germanor
amb 250 comensals i tot am-
bientat amb música.

Durant la jornada de cele-
bració del mig segle de vida del
Cau hi va haver molta partici-

pació. La majoria dels 80 nens
i nenes que formen part de l’a-
grupament, dels caps dels di-
ferents grups i de familiars i al-
tres martorellencs hi van assi-
sitir. 

Els actes es van dur a terme
en dos escenaris diferents de La
Vila: la plaça de l’Església i
l’Aparcament del Vapor, on va
acabar la festa.

Va ser una jornada enfoca-
da sobretot als més petits, que
van gaudir d’una xocolatada
amb més de dues-centes ra-
cions i un futbolí humà.

Un centenar d’infants al casal
d’estiu de l’Esplai Guspira

LLEURE4Dilluns va començar
el casal d’estiu de l’Esplai Gus-
pira, que durarà fins a finals de
mes, i que es troba a la plaça
Maria Canela de Can Carre-
ras. 

Els nens i nenes d’entre 3 a
12 anys ja han començat les ac-
tivitats estiuenques i els pares
i mares han pogut triar l’opció
horària que millor els anava per
a compaginar feina i família.

“Els participants viuran un
casal molt familiar on partici-
paran de tallers, sortides, ex-
cursions, activitats esportives,
es remullaran a la piscina i
gaudiran de la companyia d’al-
tres infants”, ha explicat Isabel

Enri, monitora de l’Esplai Gus-
pira. El casal d’estiu de l’Esplai
Guspira contempla diferents
opcions depenent de l’horari i
les necessitats de les famílies.
Així, els preus oscil·len entre els
45 i 280 euros. Al final s’han
apuntat un centenar de nens i
nenes .

PROGRAMA D’ESTIU 
El Patronat de Serveis d'Aten-
ció a les Persones (PMSAP)
ofereix també un Programa
d'Activitats d'Estiu, amb acti-
vitats educatives i lúdiques (del
25 de juny al 2 d'agost). Dilluns
ja hi havia el 82% de les places
cobertes.

Redacció
MARTORELL

Oriol Junqueras durant un míting. Foto: El Economista
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Torna la Festa Major d’Espa-
rreguera. Durant quatre dies
(del 12 al 15 de juliol), concerts,
tornejos i un gran ventall de
propostes lúdiques animaran la
vida esparreguerina.

Dijous, 11 de juliol, ja es co-
mençaran a celebrar alguns es-
deveniments festius, com el
Torneig de Futbol Sala que or-
ganitza la Policia Local i el con-
cert de CATmerata Orquestra
de Cambra al Patronat Parro-
quial. Aquest dia també es farà
una encesa a l’estelada a càrrec
del Col·lectiu Torn. També es
farà l’entrega de premis als Mi-
llors Esportistes d’Esparregue-
ra del 2013.

Divendres, 12 de juliol, s’i-

nauguraran les festes amb una
repicada de campanes a les 17h
al Campanar de Santa Eulàlia.
Aquest serà el tret de sortida de
les activitats programades du-
rant quatre dies. 

Hi haurà exhibició de balls
a la plaça del Centre a càrrec de
la Regidoria d’Esports (18h) i
tornarà una de les competi-
cions estiuenques més espera-
des i que compta amb una gran
participació: el Torneig d’Estiu
de Futbol 7. Aquest any és el
25è aniversari del torneig, que
s’ha convertit en una cita es-
sencial de la Festa Major.

A la nit, cantada d’havane-
res i diferents grups animaran
la vetllada, que acabarà a l’a-
parcament de les Hortes amb el
Joventut en concert.

Dissabte, 13 de juliol, els
esparreguerins es despertaran
amb el Toc de Matines i les Re-

tronades dels Diables (8h). Du-
rant el dia, seguiran els torneigs
dels diferents esports, i a la
tarda, diada gegantera i caste-
llera. A la nit, l’esperat correfoc,
que empalmarà amb els con-
certs a càrrec de grups com
Los Postura i The Papa’s & The
Popo’s.

Diumenge, 14 de juliol, a
mig matí tornarà a haver repi-
cada de campanes i, durant el
dia, torneigs, el cercavila i un
vermut i una xocolatada popu-
lar. També es farà l’Ensierru i,
a la nit, torna la marxa amb els
Catarres, DJ Morrison, l’Or-
questra Selvatana i Reclam.

L’últim dia de festes, di-
lluns, 15 de juliol, hi haurà ac-
tivitats infantils al matí, com un
cercavila. A la tarda, sardanes
i sarsueles. I, a la nit, el comiat
amb els castells de focs i la mí-
tica Salseta del Poble Sec.

Comença el compte enrere 
per  la Festa Major 2013

Arriben les activitats d’estiu 
al Cente Obert La Fulla

LLEURE4Els nens i nenes d’Es-
parreguera ja han dit adéu al
curs escolar. La revetlla de Sant
Joan ha donat pas a l’estiu i a
l’arribada de les activitats de
lleure.

El dia 20 de juny el Centre
Obert La Fulla va fer la seva res-
pectiva revetlla de Sant Joan,
una trobada de tots els infants
i joves dels diferents grups, en

què van fer en una gimcana, un
berenar i l’entrega de petards.

La Fulla celebrava l’entrada
de l’horari d’estiu, temporada
durant la qual el centre ofereix
una altra forma d’atenció als in-
fants i adolescents. 

Durant els matin,s s’ofereix
reforç escolar i tècniques d’es-
tudi i, durant les tardes, es fa
l’activitat de piscina. 

Esparreguera es  mulla 
per l’esclerosi múltiple 

SOLIDARITAT4Esparreguera
celebrarà la jornada solidària
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
el proper 14 de juliol. 

De 10h a 20h, la piscina
municipal serà l’escenari de la
campanya, que ha esdevingut
una de les més importants a ni-
vell català, després de La Ma-
rató de TV3. 

Les poblacions del voltant,
com Olesa de Montserrat i El
Bruc (Anoia) també se solida-
ritzaran amb la causa, com
també ho faran moltes piscines
d’arreu de Catalunya.

VINT ANYS MULLANT-SE
Enguany se celebra la vintena
edició de Mulla’t, ocasió que
s’ha aprofitat per a presentar la 
nova mascota, en Xop, una
gota d’aigua que recorda l’estil
gaudinià i que serà també la
imatge dels Mundials de Nata-
ció que se celebraran aquest es-
tiu a Barcelona. 

Mulla’t, que té com a ob-
jectiu conscienciar la societat
sobre aquesta malaltia, és la
principal campanya de captació
de fons de la Fundació Esclerosi
Múltiple. 

75è aniversari | Biblioteca
Dissabte, 22 de juny, es va celebrar l’aniversari de la Biblioteca Beat Domènec 

Castellet, que va complir 75 anys de la seva inauguració. L’acte va comptar amb la
presència de gairebé tots els regidors de Cultura d’Esparreguera des del restabliment

de la democràcia. Van fer una lectura de poemes tots relacionats amb el poble.

Redacció
ESPARREGUERA

» Del 12 al 15 de juliol tornen els concerts, torneigs i ballades
» The Papa’s & The Popo’s, Los Postura i els Catarres animaran la nit

Celebració de l’Ensierru durant les festes. Foto: Martha Inés Sánchez Navarro
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Un cop passades les festes de
Santa Oliva, els olesans i ole-
sanes celebren la Festa Major.
Com cada any, les festes han
coincidit amb l’arribada del
solstici d’estiu i la revetlla de
Sant Joan.

Són uns dies en què a to-
thom ve de gust sortir al carrer,
ja que l’ambient estiuenc, la
màgia de la diada de Sant Joan
i l’arribada del bon temps con-
viden a la gresca. 

Durant el cap de setmana, i
pont per a alguns, de Sant Joan
Olesa de Montserrat ha gaudit

d’un ampli ventall d’activitats
lúdiques, culturals i esportives
que, tot i ser més austeres que
en anys anteriors degut a la cri-
si, no han perdut l’ambient fes-
tiu.

Durant les nits, ha hagut
concerts per als joves, al solar
del davant de l’Ajuntament, on
any rere any els joves olesans i
olesanes i d’altres que venen de
les localitats veïnes gaudeixen
de la música a la fresca. Aquest
any, una de les actuacions més
destacades ha estat la del grup
d’origen esparreguerí The Pa-
pa’s & The Popo’s, que fa ver-
sions de temes molt coneguts
entre el gran públic. 

Durant el dia ha hagut acti-
vitats de tot tipus per a totes les

edats. Inflables, castellers, cer-
caviles, sardanes... Tots els in-
gredients típics i tradicionals de
la Festa Major.

El darrer dia es va fer una
mostra de Tastets de Festa Ma-
jor amb la presència de diver-
sos restaurants olesans al Parc
del Llac d'Olesa. Els olesans i
olesanes van poder tastar al-
gunes de les especialitats dels
diferents establiments mentre
es começaven a acomiadar de
les festes.

Després dels tasts, comen-
çava el compte enrere per a la
fi de la Festa Major. Per fer-ho,
els olesans es van reunir al vol-
tant del Llac Municipal per fer
l'encesa de fanalets. En total, es
van cremar 750 desitjos. 

Olesa acomiada una Festa Major
molt participativa i més austera

» Han hagut concerts, com el dels veïns Papa’s & The Popo’s
» L’última nit es va fer una espectacular encesa de fanalets al cel

L’Ajuntament commermora 
el dia de l’orgull gai

IGUALTAT4L'Ajuntament d'O-
lesa de Montserrat va comme-
morar, un any més, el dia de
l'orgull gai amb la lectura d'un
manifest i la projecció del do-
cumental Orgullo, camino ha-
cia la libertad, a les 20.30h del
vespre al Saló de Sessions de
l’Ajuntament.

Des de primera hora del
matí, la bandera que represen-
ta el col·lectiu de LGTB, oneja-
va al balcó de l’Ajuntament.

Les activitats programades
per aquest dia es van comple-
tar amb una exposició de llibres
a la biblioteca municipal Santa
Oliva.

La PAH ocupa la seu olesana
del Banco Popular

PROTESTA4Una desena de
membres de la Plataforma d'A-
fectats per la Hipoteca del Baix
Llobregat Nord van ocupar di-
vendres, 28 de juny, la seu ole-
sana del Banco Popular, al ca-
rrer Alfons Sala.

L’acte reivindicatiu es va
fer com a protesta pel cas de
José Antonio López, que va
contractar una hipoteca multi-
divisa amb l’entitat bancària i
ara no pot pagar perquè està a
l'atur des de fa més d’un any. 

López es troba que ara deu
560.000 euros al banc, tot i que

ja va abonar  100.000 euros de
la hipoteca que va contractar
per valor de 350.000 euros.

ACCIÓ CONTJUNTA
La PAH Catalunya ha estat or-
ganitzant un seguit de concen-
tracions davant la seu de Ban-
co Popular al passeig de Gràcia
de Barcelona en protesta per-
què l’entitat bancària es nega a
negociar la dació en pagament.
El 28 de juny va convocar a les
seus de la PAH de tot el terri-
tori per fer una acció conjunta
a totes les seus.

Olesa de Montserrat Esbart Olesà | Teatre de La Passió
L'espectacle Aires d’un temps que l'Esbart Olesà va estrenar per la

Festa Major ser tot un èxit i va omplir el Teatre de La Passió. Es
tracta d’un recull de peces que feia temps que no ballaven i d'altres

de recents. Els membres més petits de l’esbart també van actuar.

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT
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Aquest cap de setmana Abrera
ha estat de festa. Una Festa
Major que, segons l’alcaldessa
Maria Soler, ha estat “més ober-
ta i participativa que mai, essent
les associacions del poble les
principals protagonistes”.

Les Festes Majors van obrir
amb una tradicional ballada
de sardanes, amb coca i cava, a
la renovada plaça de l’Església. 

D’actuacions musicals i de
dansa n’ha hagut de molts ti-
pus. Els ciutadans d’Abrera van
poder gaudir, per exemple, de
la coral Contrapunt i les inter-
pretacions dels alumnes de l’Es-
cola de Música.

Els cercaviles, el Toc de MA-
tines i el correfoc nohan faltat
a la cita que, com cada any,
aporten el toc de tradició.

Als vespres i a les nits, to-
thom que estava animat podia
assistir a diferents concerts i zo-
nes de ball, com l’envelat de
l’Orquestra Selvatana. 

Els joves d’Abrera també
han gaudit de la Festa Major
Jove, que han apostat per for-
macions musicals i artistes lo-
cals. Per exemple, van tocar

The Papa’s & The Popo’s,
2Foulfaces i el Dj #Wallyouail
va fer una sessió. 

Les competicions esporti-
ves i els torneigs d’estiu no han
faltat, com tampoc ho han fet
els espectacles infantils, les ex-
posicions i moltes altres activi-
tats que han fet gaudir petits i
grans.

Cercavila durant les Festes Majors. Foto: Ajuntament d’Abrera

Les Festes Majors 2013,
més obertes i participatives 

» Una ballada de sardanes amb coca i cava va inaugurar la festa
» Els joves d’Abrera van organitzar els concerts amb artistes locals

Inaugurada la renovada 
plaça de l’Església

URBANISME4 Aquest diu-
menge, 30 de juny, es va inau-
gurar la plaça de l’Església de
Sant Pere d’Abrera, que ha es-
tat remodelada recentment. 

La inauguració va anar
acompanyada d’una ballada de
sardanes, amb copa i caba pels
assistents. L’ambient festiu
acompanyava, ja que va coin-
cidir amb la celebració de les
Festes Majors de la localitat.

La plaça, amb paviment de
pedra natural, té millors ac-
cessos per tal de facilitar la
mobilitat. També s’han supri-

mit les barreres arquitectòni-
ques i la seguretat s’ha millorat
amb la construcció de murs de
contenció i la instal·lació de
baranes de protecció. 

A més, s’ha fet una neteja
dels arbustos i dels arbres per
a què l’església, que data del se-
gle XI i és d’estil romàic, tingui
més visibilitat. S’han mantingut
els xiprers i les palmeres i s’han
fet nous espais de gespa a la
part baixa, a banda i banda de
les escales principals. També
s’ha instal·lat una pèrgola me-
tàl·lica que fa de mirador.

Les Majorets donen 600 euros
al Banc dels Aliments

SOLIDARITAT4El grup de les
Majorets d’Abrera ha donat
600 euros al Banc d’Aliments
després de dissoldre’s. L’asso-
ciacó va vendre el material que
feien servir per a les seves ac-
tivitats i ha donat els diners so-
lidàriament per a la causa del
banc de la Creu Roja.

Venent les botes, les barres
i altres articles que utilitzaven
les Majorets, l’associació ha
pogut recaptar aquesta quan-
titat que ha destinat a la com-
pra solidària d’aliments.

Productes bàsics com oli,

pasta, paper higiènic, fruita o
llegums han estat alguns dels
que aliments han comprat les
Majorets per a entregar al Banc
solidari.

El 25 de juny, amb la pre-
sència del president de la Creu
Roja, Santiago Sánchez, i del
que ha estat el president de
l’entitat de Majorets, Pascual
Campos, es va fer efectiva la
compra de menjar pel Banc
d’Aliments d’Abrera que atén
un total de 110 famílies deri-
vades del departament d’Acció
Social.

Es constitueix el Consell
Municipal de Dones

IGUALTAT4La setmana passa-
da, el 25 de juny, es va consti-
tuir el Consell Municipal de
Dones d’Abrera a la Casa de
Cultura. 

Es tracta d’un òrgan desti-
nat a les dones d’Abrera que té
l’objectiu de facilitar, impul-
sar i promoure la participació
de les dones en tots els àmbits.
És, per tant, l’instrument per
articular i canalitzar la partici-
pació de les dones, amb la fi-

nalitat d’avançar cap l’equitat
de gènere.

Al Consell hi poden partici-
par les dones representants de
les associacions del municipi,
dels grups polítics, dels sindi-
cats, les dones a títol individual
i les tècniques municipals. 

Per a inscriure’s, les entitats
han d’omplir la butlleta “model
entitats” i les dones que a títol
individual en volen formar part,
el “model individual”.

Abrera Festes | Concerts i revetlles
Amb motiu de la diada de Sant Joan, a Abrera s’han celebrat diversos actes festius i

estiuencs que han donat vida a l’entrada de la nova estació. El dissabte, 22 de juny, la
coral Contrapunt va oferir un concert a l’Auditori del Centre Polivalent. I el 23 de

juny es va celebrar la revetlla a la plaça Pau Casals i a les pistes de Ca n’Amat.

Redacció
ABRERA
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Sant Esteve Sesrovires

CONSUM4L’Ajuntament ha
impulsat un programa de me-
sures per a la millora de l’efi-
ciència energètica i l’estalvi
econòmic. 

Durant els últims mesos,
els Serveis Tècnics de l’Ajun-
tament han estat analitzant el
consum energètic dels equipa-
ments municipals. 

Després de la diagnosi, la
regidoria d’Obres i Serveis ha
decidit impulsar un paquet de
mesures dirigides a reduir la
despesa energètica i, en conse-
qüència, també la despesa eco-
nòmica que se’n deriva.

A més, l’Ajuntament de Sant
Esteve s’ha adherit a l’Acord
Marc de l’Associació Catalana
de Municipis pel subministra-
ment de l’energia elèctrica, que
suposa una agilització en el
compliment de terminis i ga-
ranteix una contenció en els
preus unitaris. 

Aquest acord d’adhesió es
va adoptar per unanimitat en el
Ple Municipal.

En el cas de Sant Esteve,
l’estalvi pot arribar a ser d’uns
17.000 euros. Ara, els Serveis
Tècnics estan treballant en al-
tres actuacions. 

Una delegació representant de
Sant Esteve Sesrovires, amb
l’alcalde Enric Carbonell al cap-
davant, es va desplaçar el 21 i 22
de juny a la localitat francesa de
Champniers per signar l’ager-
manament dels dos municipis.

Les dates en què s’ha signat
l’acord tenen una significació
especial per a Champniers, ja
que coincideix amb la celebra-
ció del dia Europeu de la Mú-
sica, jornada que a la localitat
francesa commemoren de ma-
nera especial.

TREBALLAR EN CONJUNT
L’agermanament s’ha forma-
litzat en un document que cer-
tifica i recull el compromís per
consolidar els lligams d’amistat,
pau, respecte mutu i entesa

cordial entre els municipis de
Sant Esteve Sesrovires i
Champniers. L’acord també té
la voluntat de treballar en les
activitats de desenvolupament
cultural, social, esportiu edu-
catiu i econòmic en benefici de
tots.

Els agermanaments tenen
l’objectiu de facilitar la partici-
pació i l’intercanvi entre el tei-
xit associatiu de dues localitats. 

PUNTS EN COMÚ
Champniers té una població
de 5.000 habitants, aproxima-
dament, a la regió de La Cha-
rente, d’on prové el Cognac, i
pertany a un segon cinturó al
voltant de la capital. Actual-
ment, el seu desenvolupament
va a cavall de la industrialitza-
ció i de la vida rural. Compta,
com Sant Esteve, amb una sei-
xantena d’entitats.

Sant Esteve s’agermana amb el
municipi francès de Champniers

Redacció
SANT ESTEVE

Millora de l’eficiència
energètica i l’estalvi econòmic

L’associació excursionista coll-
batonina 4000 Peus, la Fede-
ració d'Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) i altres or-
ganitzacions han programat de
cara a l'estiu diverses activitats
esportives i de lleure adreçades
als joves.

Per exemple, han organitzat
estades i jornades en diferents
àmbits, com l'escalada, l’ex-
cursionisme d’alta muntanya, el
senderisme, el descens de ba-
rrancs i les acampades. 

Totes aquestes activitats es-
tan adreçades als joves que es-
tiguin interessats en la mun-
tanya i les diverses possibilitats
esportives i lúdiques que ofereix
l’entorn natural.

Els interessats que vulguin
més informació, poden posar-
se en contacte amb 4000 Peus.

Excursionisme, escalada i
descens de barrancs pels joves

Collbató
Coves del Salnitre | Nit dels ratpenats
Arriba la 9a Nit Europea dels Ratpenats (Bat Night) a les Coves del Salnitre, que se 
sumen a aquesta celebració que es fa a tot Catalunya. Els divendres 5 i 12 de juliol 
s’organitzarà una visita nocturna a les coves per observar els ratpenats que hi viuen. 
El recorregut és de 21.30h a 22.45h.

Redacció
COLLBATÓ

CATALUNYA4Amb motiu de
la celebració de la diada de
Sant Joan, l’associació Som
Països Catalans va iniciar la
campanya Som cims. 

Es tracta d’una iniciativa
que té l’objectiu de culminar
l’ascensió de diversos cims dels
Països Catalans. 

Fins ara, s’ha fet més d’un
centenar de sortides i ha estat
un èxit, segons l’organització,
degut a la bona planifiació a ni-
vell local.

Durant tot el cap de setma-
na del 22 i 23 de juny, diverses
entitats i organitzacions van
coordinar diferents activitats al
voltant de l’ascenció a cada
cim, com per exemple esmor-
zars i dinars populars, recitals
de poesia, trobades i intercan-
vis, entre d’altres. 

A Montserrat, es va fer el
cim de Sant Jeroni, el punt
més alt de la muntanya, de
1.236 metres, i situat entre el
Bruc, Marganell i Collbató.

Pujada a St Jeroni
per la campanya
‘Som Cims’

La llar d’infants
amplia l’oferta
d’horaris

EDUCACIÓ4De cara al curs
vinent, els horaris s’amplien
per a les famílies amb infants
menors de 3 anys que portin els
seus fills a la llar d’infants mu-
nicipal L’Abellerol. 

El consistori ha aprovat, a
través de la modificació de la
taxa del centre, una ampliació
de l’oferta d’horaris que supo-
sa la possibilitat d’escollir entre
tres modalitats diferents. 

Per una banda els infants
poden assistir de 8 a 13 h (sen-
se dinar al centre), de 7.45 a 15
h (amb dinar) o un horari “par-
tit” de 9h a 12.15 h i de 15h a
16.45 h. 

Aquestes possibilitats es
completen també amb el servei
d’acollida que ofereix el centre.

Inscripcions | Aula de Música
Dilluns es van obrir les inscripcions (es fan al SIAC, tots els matins i 

dimecres i dijous també a la tarda) per a estudiar el proper curs en l’Aula
Municipal de Música. El termini finalitza el 19 de juliol. Aquest any, l’oferta

de classes d’instruments s’amplia a la trompa, la trompeta i el violoncel. 
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ENTREVISTA4Marcel Pellejà és el respon-
sable del Voluntariat per la Llengua del
CNL de Barcelona, que fa accions conjun-
tes amb les seus del Baix Llobregat. Va co-
mençar a peu de carrer i ara gestiona el pro-
jecte. Hi creu fermament i en destaca els
avantatges, tant per als aprenents com per
als catalanoparlants. Assegura que la so-
cietat en general hi surt guanyant.

Es diu que el Voluntariat per la Llengua es
va pensar per ajudar els aprenents a prac-
ticar el català i ha acabat ajudant també els
propis catalanoparlants. Ho comparteix?
Totalment. El projecte té molts avantatges.
Els aprenents poden practicar la llengua ca-
talana mentre que els voluntaris catala-
noparlants s’adonen que no hi ha cap raó
per no utilitzar-la, ja que se’ls entén. Això
canvia els hàbits del catalans, que quan
veiem una persona de fora de Catalunya
canviem automàticament de llengua.

Per educació...
Ens equivoquem. Durant tots aquests anys
de Voluntariat per la Llengua he pogut
comprovar que els aprenents ens diuen el
contrari. “Cada vegada que canvieu de
llengua, que l’amagueu, ens esteu fent un
lleig”, asseguren. I això fa reflexionar els ca-
talanoparlants i fa canviar els seus hàbits,
perquè després ho apliquen al seu dia a dia.
No podem pressuposar que no ens entenen
si parlem en català, perquè sovint estem fent
un lleig canviant de llengua. És per això que
els voluntaris també hi surten guanyant.

I la societat en el seu conjunt...
Així és. L’aprenent té un espai on pot
practicar el català i el voluntari creix per-
sonalment i s’adona que no cal que ama-
gui la seva llengua. El Voluntariat per la
Llengua fa perdre aquests hàbits. Els ca-
talanoparlants estan canviant les seves
conductes aquí i a la resta de la seva vida
i això repercuteix en la societat. La gent
cada cop parla en català amb més natura-
litat. Si no se’ns entén ja canviarem de llen-
gua, però fer-ho preventivament no cal.

El context polític està enfortint el sentiment
nacional. Això es tradueix en un augment
de voluntaris per la llengua?
No sé si hi ha pujades o baixades. A Cata-
lunya es fan 10.000 parelles lingüístiques
a l’any. En termes polítics, potser sí que hi
ha participants que tenen aquest tipus de
motivacions. Però nosaltres pensem que
això és una manera simpàtica, relaxada i
desenfadada de fer llengua i de fer cultu-
ra. Volem fugir una mica de la política per-
què aquí practiquem la llengua. I és que,
malauradament, molts aprenents no ho po-
den fer durant el seu dia a dia per culpa dels
mals hàbits dels catalanoparlants.

Facilitar que persones catalano-
parlants es trobin amb altres per-
sones que volen aprendre català
i puguin conversar així en un
ambient real i distès. Això és el Vo-
luntariat per la Llengua, un pro-
grama que impulsa la Direcció
General de Política Lingüística i
que enguany celebra els seus 10
anys d’història.

Gestionat pel Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL)
a través dels 22 Centres de Nor-
malització Lingüística (CNL) d’a-
rreu del territori, el programa
serveix perquè les persones que
volen aprendre català adquireixin
seguretat i perquè les que ja el par-
len s’acostumin a no canviar de
llengua innecessàriament.

Més de 70.000 parelles lin-
güístiques s’han beneficiat dels
avantatges del programa durant la
seva dècada d’història. Durant un
mínim de 10 hores, voluntaris i
aprenents han conversat on han
volgut, quan han volgut i del que
han volgut amb un objectiu com-
partit: utilitzar el català.

El Voluntariat per la Llen-
gua va néixer l’any 2002 a Cornellà
amb 19 parelles participants. Sota
el nom de Voluntaris per la llen-
gua, el programa va sorgir com un
recurs més per facilitar l’aprenen-
tatge de la llengua catalana dels
alumnes dels cursos de català per
a adults del CPNL. Paradoxal-
ment, aquests es queixaven que
quan sortien de l’aula no podien
practicar la llengua que estudiaven

per integrar-se a Catalunya perquè
ningú no els parlava en català.

Des d’aleshores, la iniciativa ha
experimentat moments d’extensió,
de reorientació i de consolidació.
L’any 2007, i ja sota el nom de Vo-
luntariat per la llengua, el pro-
grama va rebre un impuls defini-
tiu per part de la Generalitat, que
va considerar prioritari augmen-
tar-ne l’impacte i estendre’l a tot
Catalunya i a qualsevol persona in-
teressada independentment de
les classes de català.

La iniciativa també ha rebut
el suport de la Comissió Europea
en forma de reconeixement, sent
considerada una de les 50 millors
pràctiques europees d’aprenen-
tatge d’una llengua.

MÉS ENLLÀ DE LA LLENGUA
A més de conversar en català du-
rant una hora a la setmana en el
lloc i l’horari que decideixen, les pa-
relles lingüístiques poden partici-
par en les activitats complemen-
tàries de coneixement del territo-
ri, la cultura i la societat catalanes
que també impulsa el programa.
Tots els participants disposen d’un
carnet que els permet gaudir d’a-
vantatges arreu de Catalunya.

En aquest sentit, el Volunta-
riat per la Llengua compta amb
la col·laboració de moltes entitats
i establiments que transporten el
programa al teixit social i asso-
ciatiu. Durant l’últim any, prop de
700 entitats i més de 2.000 esta-
bliments hi han donat suport.

Actualment, la iniciativa s’ha
introduït a diversos àmbits secto-
rials, com ara l’empresa, la sanitat,
la justícia, l’esport o els Instituts
d’Educació Secundària, on ha tin-
gut també una molt bona acollida.

» Més de 70.000 parelles lingüístiques participen en el programa del Voluntariat per la Llengua
» Prop de 700 entitats i més de 2.000 establiments col·laboren amb la iniciativa durant l’últim any

Arnau Nadeu
BAIX LLOBREGAT

del Voluntariat per la Llengua

“Quan canviem de llengua per
educació ens equivoquem”

Una dècada d’entrega
desinteressada pel català

Reportatge fotogràfic: Pamela Martínez
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La història de l’Adrián Murga i
l’Eulàlia Silvente va començar fa
només un mes amb un joc de tar-
getes. “La primera trobada va
ser a la Casa dels Entremesos on
ens van repartir uns papers amb
un animal dibuixat i es tractava de
trobar la nostra parella”, comen-
ta l’aparellador toledà. La imat-
ge d’un bou els va unir com a pa-
rella lingüística i des d’aleshores
han compartit més d’una canya i
ja han fet plans de futur com anar
a patinar, assistir a un concert de
música clàssica o fins i tot ajudar-
se a fer els forats per a penjar una
prestatgeria. I és que qualsevol ex-
cusa és bona per practicar el ca-
talà.

Per a aquesta voluntària “és
molt positiu que algú vulgui
aprendre català perquè molta
gent aposta per estudiar anglès,
francès o rus perquè amb el cas-
tellà ja els entenen a tot arreu”. De
fet, tal i com comenta l’Adrián, “hi
ha llocs, com les Rambles, on és
més habitual trobar-te una per-
sona que parli anglès que una que
parli català”. 

Asseguda a la terrassa d’un
bar, la Pamela Campoverde, una
estudiant d’origen equatorià,
manté una conversa amb la seva
voluntària, l’Isabel Baeza, sobre
l’hàbit dels catalanoparlants de
canviar de llengua davant d’un in-
terlocutor estranger. “El que em
fa sentir discriminada és que la
gent em senti parlar en català i em
contesti en castellà”, comenta la
Pamela. Els aprenents que par-
ticipen al Voluntariat per la Llen-
gua coincideixen en destacar les
dificultats que tenen per poder
conversar en aquest idioma.
“Diuen que et parlen en castellà
per ajudar-te però jo sempre dic
que així no m’estan beneficiant”,
destaca la futura dissenyadora. 

Per la Isabel, filòloga, “costa
molt no canviar de llengua perquè
tenim la idea que som poc res-
pectuosos si no ho fem”. Es trac-
ta d’un sentiment compartit en-
tre els voluntaris, però la Pame-
la hi fa un incís: “Jo sé que no sóc
catalana però m’estimo aquesta
llengua i m’entristeix que els ca-

talans no defensin el seu idioma
perquè amb el temps es perdrà”. 

La Pamela i l’Isabel només
s’han vist tres vegades però han
connectat de meravella. “Estem
començant però estic encantada
perquè la veig amb tantes ganes
d’aprendre...”, comenta la vo-
luntària. 

Els que sembla que es coneguin
de tota la vida són en Ferran Cas-
tilla i la seva aprenent, la Maria
Isabel Pereyra. Originària de l’Ar-
gentina i periodista de professió,
el seu primer contacte amb el ca-
talà va ser precisament a  Ciudad
de La Plata. “Em  vaig casar amb
en Jordi, que era de Catalunya
però es considerava totalment
castellanoparlant i no volia tenir
res a veure amb el català. Un dia
vaig haver de fer un reportatge so-
bre un casal català i m’hi va
acompanyar. Després de tres
anys de resistència a l’idioma va
ser escoltar ‘Bon dia’ i posar-se a
plorar”. Per la Maria Isabel aquest
va ser un punt d’inflexió perquè
“vaig veure la part emocional de
la llengua, com hi connectes, i
vaig decidir posar-me a estu-
diar”. 

Un temps més tard, el destí la
va fer creuar el Pacífic per venir
a Barcelona i després de dotze
anys a la ciutat va decidir inten-
tar, per tercer i últim cop, treure’s
el nivell C de català. Segons ex-
plica la Maria Isabel, “tenia molts
problemes de fluïdesa i vaig de-
manar un voluntari molt estric-
te i em van presentar el Ferran, el
qual m’ha ajudat a treure’m el tí-
tol”.

“Des del mes de gener hem
anat al Palau de la Música, al Li-
ceu i a l’Auditori, he conegut el
Museu d’Història i el MNAC  i
m’ha explicat la història dels edi-
ficis modernistes de Barcelona”,
comenta la periodista.

En Ferran té clar els beneficis
que ha extret d’aquest programa:
“A part d’ajudar a aprendre i di-
vulgar la llengua i la cultura ca-
talana, el voluntariat ha estat
molt enriquidor perquè he cone-
gut a una gran persona”. En
aquest sentit, els aprenents no es
volen perdre l’oportunitat de viu-
re el Voluntariat per la Llengua
des de l’altra banda i asseguren
que “si arribem al nivell sufi-
cient de català algun dia també fa-
rem de voluntaris”. 

Aina Galduf
BAIX LLOBREGAT

“Em sento 

discriminada quan

em contesten 

en castellà”

“Hem anat al Palau

de la Música, al 

Liceu, a l’Auditori i al

Museu d’Història”

“A les Rambles és més habitual trobar-te una persona 
que parli anglès que una que parli català”

Línia Nord comparteix una jornada amb sis participants del Voluntariat per la Llengua

“Diuen que em parlen en castellà per ajudar-me però
jo sempre dic que així no m’estan beneficiant”

“A part d’ajudar a aprendre i divulgar la llengua i la cultura
catalana, el voluntariat ha estat molt enriquidor”

Tres parelles, el mateix objectiu

del Voluntariat per la Llengua
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