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A les portes de la celebració de la
Via Catalana, la cadena humana
que ha organitzat l’ANC per la
Diada i que recorrerà el litoral del
territori català, des d’Alcanar fins
a El Pertús. Ja s’estan ultimant
els preparatius per a què tot rut-
 lli el millor possible i hi hagi una
màxima participació.

Les assemblees del Baix Llo-
bregat Nord fa temps que tre-

ballen per omplir autocars amb
participants a la cadena i difon-
dre aquest repte que, per pri-
mera vegada a Catalunya, s’in-
tenta assolir: fer una cadena hu-
mana d’uns 400 quilòmetres
que tingui una gran repercussió
a nivell internacional amb l’ob-
jectiu d’esdevenir un nou Estat
d’Europa.

AUTOCARS PLENS
Martorell ha omplert nou auto-
cars amb 520 participants, Ole-
sa de Montserrat ha aconseguit
omplir-ne dotze, Esparreguera,
sis, i Collbató, quatre, on s’en-
cabiran 300 persones per anar
junts al tram de la Via que els
pertoca. A més de les que van en
autocar, moltes persones assisi-
tran amb amb vehicle propi (a
Esparreguera ho han confirmat
unes quaranta). 

TRAMS ASSIGNATS
Més d’un miler de veïns i veïnes
d'Esparreguera, Abrera i Olesa

de Montserrat ompliran els tres
trams reservats a Santa Marga-
rida i els Monjos i La Ràpita.
Collbató té assignat el tram 294,
al municipi de Bellveí, i Marto-
rell ocuparà el 370, a Vallirana,
molt a prop dels sesrovirencs,
que tenen assignat el tram 378.

“Tot i que el tram assignat ja
està ple, mirem de gestionar a
tota la gent que no s’ha inscrit
encara”, explica a Línia Nord
Jordi Riera, coordinador de
l’ANC de Collbató.

17.14H, EL MOMENT CLAU
L’ANC recomana que cap a les
13h els participants ja estiguin di-
nant a prop del tram, ja que a les
15h es tallarà el trànsit. A les 17h
tothom hauria d’estar al seu lloc,
a les 17.10h es farà l’agafada de
mans i a les 17.14h serà el mo-
ment clau, hora escollida per
commemorar la presa de Bar-
celona per les tropes de Felip V,
el 1714.
(Segueix a la pàgina 9)
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Tots a la cadena
» El Baix Llobregat es mobilitza per omplir trams i aconseguir que la Via Catalana sigui un èxit

Neus Màrmol
BAIX LLOBREGAT NORD

Diada Nacional

» L'ANC de Martorell portarà 520 participants en nou autocars, Collbató n’omple quatre i Olesa, dotze

VIA BÀLTICA4El 23 d'agost
del 1989 , els ciutadans d'Es-
tònia, Letònia i Lituània van
fer la Via Bàltica enllaçant
amb una cadena humana
les seves tres capitals per a
reivindicar les seves ànsies
de llibertat. 

En total, la cadena va
cobrir 560 quilòmetres i
anava des de Vílnius a Ta-

llinn, passant per Riga. Hi
van participar gairebé 2 mi-
lions de persones dels 7 mi-
lions d’habitants que suma-
ven les tres repúbliques.

Gràcies a la gran mobi-
lització  i a la repercussió in-
ternacional que es va acon-
seguir, a la primavera se-
güent ja eren països inde-
pendents.

Antecedents

Els veïns del Baix

Llobregat Nord 

ompliran sis trams

de la Via Catalana
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La construcció de l’ICTINEU 3,
el submarí científic 100% cata-
là i amb un disseny innovador,
es troba a la recta final. Ideat
per Ictineu Submarins, que es
va traslladar a Sant Feliu de
Llobregat al febrer de 2011, és
el tercer submarí català des
dels dos Ictineus de Narcís
Monturiol, el 1859 i 1864.

“Ara començarem a fer la
comprovació dels sistemes, és a
dir, dels diferents subsistemes
que trobem a l’ICTINEU 3: el
de bateries, l’elèctric, l’hidràu-
lic i el mecànic”, explica a Línia
Nord Carme Parareda, sòcia
fundadora i codirectora d’Icti-
neu Submarins.

AJUT DELS MECENES
Gràcies a la campanya de Ver-
kami, una plataforma online
on es poden publicar projectes
i els usuaris de la xarxa poden
col·laborar mitjançant aporta-
cions i esdevenint, així, mece-
nes. 

“Amb la campanya de mi-
cromecenatge a Verkami hem
pogut assolir les despeses d’a-
gost i setembre: hem pagat a la
plantilla, els materials i l’es-
tructura”, explica Parareda. I és
que l’ICTINEU 3 ha superat
els 60.000 euros que havia
pressupostat (ha recaptat 970
euros més dels que pretenia
assolir).

PRIMERES PROVES
Durant aquest mes i el que ve,
l’ICTINEU 3 començarà a fer

les primeres proves d’immersió.
“Primer, es faran proves al ta-
ller que tenim a Sant Feliu,
després es faran en una piscina
i, finalment, traurem el submarí
al mar”, afirma Parareda.

TECNOLOGIA PIONERA
L’ICTINEU 3 és un submarí
fabricat amb tecnologia cap-
davantera i que aporta solu-
cions innovadores a la tecnolo-
gia submarina, com ara nous
materials constructius, auto-
matització i sistemes energètics
pioners a nivell mundial. A
més, té grans prestacions per
treballar al servei de la ciència
i de la societat. 

Està dissenyat per submer-
gir-se a una profunditat màxi-
ma de 1.200 metres i pot por-
tar tripulació.

L’ICTINEU 3, el submarí del Baix
Llobregat, a punt per salpar

Els usuaris dels Parcs Naturals
pagaran per alguns serveis

MEDI AMBIENT4Els usuaris
dels Parcs Naturals de Collse-
rola, Montserrat i el Delta del
Llobregat es podrien veure afec-
tats per la mesura que s’ha
pres als Parcs Naturals de Ca-
talunya i que ja s’ha posat en
marxa parcialment al Parc de
Montserrat. Es tracta de pagar
una quota per poder utilitzar
determinats serveis com, per
exemple, l’aparcament. 

El Govern preveu aplicar-la

també en altres usos que su-
posarien un “plus” de personal
o de feina, segons ha explicat el
conseller d’Agricultura i Medi
Natural, Josep Maria Pelegrí en
una entrevista a l’ACN recent-
ment. Pelegrí ha dit que ens tro-
bem en un moment en què
l’administració pública té
menys diners i cal “ser capaços
de tenir ingressos addicionals”
que revertiran “directament”
sobre els Parcs.

Trias vol que la L9 arribi 
fins a l’aeroport del Prat 

TRANSPORT4Trias reclama
un pacte del transport metro-
polità entre l’Ajuntament de
Barcelona , la Generalitat i el
Ministeri de Foment que prio-
ritzi la finalització de la L9 de
metro fins a l’aeroport del Prat
e Llobregat. 

L’alcalde de Barcelona ha
dit que la prioritat del consis-
tori és reclamar que la nova lí-
nia arribi fins a l’aeroport i la
Zona Franca i aposta per un
pacte del transport metropoli-
tà entre les tres institucions
públiques.

“S’ha de tenir en compte
quina és la situació econòmica,
però no és cert que no es pugui
fer res”, va dir Trias abans de la
celebració dels actes de la Fes-
ta Major del barri Sants, a finals
d’agost.

MÀXIMA PRIORITAT
La màxima prioritat per al con-
sistori barceloní és que s’acce-
lerin les obres als trams de la L9
de metro, sobretot els que con-
necten la ciutat amb l’aeroport
del Prat de Llobregat i amb la
Zona Franca. 

CCOO | 1a Festa del Treball
CCOO del Baix Llobregat organitzarà la 1ª Festa del Treball el proper 15

de setembre. Aquesta festa pretén esdevenir una connexió amb la tradició
de la fraternitat obrera, les lluites col·lectives, l’accés a l’oci i la cultura

dels treballadors  i la reivindicació de la cohesió social .

Redacció
BAIX LLOBREGAT

» Ictineu Submarins es va instal·lar a Sant Feliu de Llobregat fa 2 anys
» Parareda, codirectora: “Estem fent les primeres proves d’immersió”
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@Francesc-Marc: Cal evitar –em sembla–
que el procés cap a la independència de
Catalunya s'assembli massa a un parc temàtic
per a convençuts.

@Pere Aragonès: Si en el nostre estil de joc
evitem reproduir els errors dels adversaris,
ja tindrem mig partit guanyat.

@Ramir De Porrata: La Via Catalana ha de
mantenir el lema, però alhora ha de ser in-
clusiva, plural i transversal. Tothom hi ha
de ser benvingut.

A l'estiu sovintegen les festes, fi-
res, mostres i actes ciutadans. Per
fer-hi aquestes activitats, se sol
tallar el trànsit i convertir la via
en un passeig per als vianants on
es munten parades. Sens dubte,
aquestes iniciatives són ben re-
budes pel veïnat i la ciutadania.

El problema és que sovint
s'hi instal·la una megafonia so-
rollosa, amb músiques estri-
dents a tot volum que impedei-
xen el descans del veïnat i el
passeig relaxat dels visitants,
que han d'acabar parlant a crits
per entendre's. Sovint també, se
superposen les músiques de la
megafonia amb la d'alguns co-
merços que instal·len altaveus
al carrer. El que hauria de ser
un acte cívic i de convivència es
converteix en una tortura de
contaminació acústica pitjor que
la dels cotxes i les motos.

Demanem a l'ajuntament, a
les entitats i als comerciants que
organitzen aquests actes i festes
que moderin el volum de la me-
gafonia per respectar el descans i
la tranquil·litat del veïnat.

4Festes no 
sorolloses, sisplau

Per Pep Bosch /Olesa

L’espectre polític de Catalunya
necessita la presència d’un par-
tit socialista català sense de-
pendències de Madrid, amb
prou autonomia com per poder
prendre partit en temes cru-
cials. Per exemple; el dret a de-
cidir, el dret a organitzar la Via
Catalana, el dret a fer una con-
sulta democràtica, etcètera. 

Alguns membres del PSC
han perdut el nord amb decla-
racions fora de to. No es tracta
de què tots siguin indepen-
dentistes o sobiranistes, però
el que no es pot fer és trampes
de baix nivell. Pere Navarro
declarant “No m’agraden les
cadenes” Pregunto: I sí ser
corretja de transmissió del
PSOE ?. Xavier Sabaté Ibarz,
diputat del PSC, diu: ”Ningú
no es pregunta a la Catalunya
anestesiada perquè tantes
morts a les platges? Avui dos
morts més i el Govern? Prepa-
rant la cadena” Quina baixesa!
La majoria de morts són an-
cians de més de setanta anys.
Solució : Prohibir l’accés a les
platges als majors de setanta
anys. Oi? Per cert,el Govern
no organitza la Cadena i si en-
trem en la guerra d’adjectius si

els catalans que creuen amb la
independència estan aneste-
siats , puc dir que els que no,
són autistes?. La senyora
Montserrat Capdevila, dipu-
tada del PSC afirma: “Si l’e-
nergia de 30.000 voluntaris
per la via Catalana també es
dediqués a ajudar els que pa-
teixen la crisi potser ens aniria
diferent, no? Senyora, quan
diu “ens aniria diferent” és que
també vostè pateix la crisi? Es
pot ser barroer en els argu-
ments però sempre hi ha un
cert límit i si parlem de dema-
gògia, vostè senyora està a ni-
vell de nota “cum laude”.

Des de dins o des de fora
del PSC cal fer una reflexió i
canviar d’una vegada el desga-
vell en el que esteu immersos i
aclarir-vos en el que voleu ser
en el futur i com voleu actuar
en la societat catalana per a
fer-la millor i més justa. Joan
Maragall ja fa uns quants anys
en una exhortació a la unitat
dels catalans escrigué “La
lluita entre germans hi és con-
demnada i avergonyida”.

Si us plau heu de sumar
que molts us ho agrairem de
tot cor. Moltes gràcies.

Per Jordi Lleal Giralt / Abrera

4No ens ho mereixem

Tinc uns quants coneguts que
podríem anomenar “antiplutò-
crates”. Tots ells coincideixen
en uns trets de personalitat que
em fan sospitar si darrere dels
seus plantejaments, tan lliber-
taris, no hi ha un problema psi-
cològic, perquè puc compartir
amb ells la creença que la de-
mocràcia parlamentària sols
camufla els grans poders reals,
però no puc coincidir amb el
seu enfrontament  sistemàtic a
tots els polítics que comencen a
ser respectats.

Al principi era el rebuig a
Franco, després a PSOE, PP,
CiU, ICV-IU, i ara el gran enemic
és el sobiranisme. Ahir un d’ells
intentava explicar-me com la in-
dependència és, segons creu, un
“xanxullu” per a enriquir els que
més tenen, i com “els antisis-
tema de la CUP”  en sortirien
gratificats a nivell personal. Us
explico això per a contextualit-
zar, en aquest perfil de persones,
la més ferma oposició no feixista
a l’independentisme.

En canvi la immensa majo-
ria dels espanyols passa absolu-
tament de nosaltres, o, almenys,
es reprimeixen prou, perquè
abans els atacs des de la ràdio i
la televisió eren més habituals.
És clar, a mi ja m’està bé això.
Espanya sencera està adminis-
trant el “problema català” mi-
rant cap a una altra banda. No
ens fan cas, no s’ho creuen, o ho
fan veure. Els que som una mica
llestos ens sorprenem que no in-
tentin alguna cosa,  ja sigui amb
amenaces més contundents o
amb enganys més seductors per
a guanyar temps. Suposo que els
governants espanyols típics i tò-
pics estan acostumats  a deixar

podrir els problemes. A més,
estan convençuts que la inde-
pendència de Catalunya és im-
possible.

Però els catalanistes no som
pas els únics sorpresos per la ce-
guesa hispànica, els més actius
dels antiindependentistes no
fatxes, aquests suposats “anti-
plutòcrates” llibertaris, estan
tant o més sorpresos que nosal-
tres. La seva paranoia es creix
més arran d’aquest misteri tan
misterioós: per què  Espanya no
reacciona? Des del seu punt de
vista,  és normal que el poder ca-
talà busqui robar i acumular
més poder amb la independèn-
cia, però no és normal que les
víctimes (els espanyols) no facin
res! Com és possible?

La única explicació és alguna
mena de conxorxa entre el poder
català i l’espanyol per indepen-
ditzar Catalunya amb l’objectiu
de l’enriquiment mutu i per a
putejar la pobra gent catalana i
espanyola.  Però… per què les
persones senzilles, d’a peu, tam-
poc no fan res per a impedir un
estafa tan gran com -creuen que-
és el sobiranisme?  La resposta
que em deien ahir és “el control
dels mitjans de comunicació”. És
clar, com no, hi ha la premsa
lliure de Madrid i la premsa ma-
nipulada que és TV3!  I així, de
paranoia en paranoia, més gran
es fa la bola.

La moralitat de la “faula” és
que hem d’aprendre també nos-
altres -ho dic sobretot per mi-  a
no voler convèncer els polemis-
tes antiindependentistes més
actius, perquè sovint les seves
motivacions són lluny de la re-
alitat, i no val la pena perdre el
temps en feina estèril.

Per Manel Fantassin / Martorell

4L'Espanya que mira cap a un 
altre costat

#ViacatalanaParis #ViacatalanaLondon #ViacatalanaSydney
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Aquest dissabte, 7 de setembre,
torna les botigues d’Esparre-
guera surten al carrer per la Fi-
rastock. Durant tot el dia, de
10h a 21h, gairebé una quinze-
na de carpes ompliran el carrer
dels arbres i els visitants podran
comprar els productes d’estoc
dels establiments el municipi.

Per a ambientar la jornada,
hi haurà una sardinada popu-
lar, organitzada per la Unió de
Botiguers, i exhibicions de ball
a la plaça de la Pagesia. Els i les
alumnes de dansa de l’escola de
ball El Taller animaran la fira,
com també ho faran els mem-
bres de l’escola d’arts marcials
Harondo. 

Aquest any, però, la partici-
pació a la mostra ha baixat con-
siderablement.

MENYS PARTICIPACIÓ
“Hi ha botigues que han tancat
i d’altres que s’han donat de
baixa a la Unió de Botiguers”,
ha explicat a Línia Nord Pere
Quevedo, coordinador de la Fi-

rastock, que lamenta que l’en-
titat hagi passat de 110 socis a
80 en només dos anys. Queve-
do espera que per Nadal “esti-
gui més animat” i que la fira fun-
cioni millor.

Les botigues surten al carrer
aquest dissabte pel Firastock 
» Pere Quevedo (UBE): “Aquest any hi ha només 14 estands”
» La Unió de Botiguers espera tenir més èxit a la fira de Nadal

Olesa acull el mercat 
artesanal  del segle XVIII 

OLESA4Aquest dissabte, 7 de
setembre, Olesa de Montserrat
viatjarà en el temps i es tras-
lladarà a inicis del segle XVIII
amb motiu de la celebració del
Mercat i fira de productes ar-
tesanals i alimentaris de la co-
marca. 

La fira tindrà lloc en el marc
de la Festa dels Miquelets, que
animarà el municipi durant tot
el cap de setmana.

Durant el mercat artesanal
es podrà veure una mostra d’o-
ficis antics (ferrer, fassina d’e-
laboraciód’aiguardent i des-

til·lats, fonedor de bales de
plom i traginer) i una mostra de
puntaires a càrrec de l’Asso-
ciació Ariadna. 

CAMPAMENTS HISTÒRICS
El mercat de productes artesa-
nals de la comarca estarà am-
bientat amb un campament
dels Miquelets, una recreació
històrica d’un campament de
l’exèrcit català del segle XVIII,
i un campament borbònic del-
Tercio de Morados Viejos i La
Couronne, una recreació de
l’exèrcit borbònic.

Vilaemprèn assesora nous
establiments a La Vila

MARTORELL4El projecte Vi-
laemprèn ja ha assessorat una
dotzena de nous establiments a
La Vila de Martorell i ha donat
suport a la creació de nous co-
merços en els darrers mesos. 

Aquesta plataforma es va
constituir ara fa prop d’un any
i mig i està formada per pro-
fessionals, emprenedors, co-
merciants, propietaris i veïns. 

Vilaemprèn ha recolzat a
una dotzena dels 18 nous esta-
bliments que han sorgit al nu-
cli antic de la població i treba-
lla per ser el referent comercial,

tant a nivell local com en l’àm-
bit comarcal.

“Amb l’obertura i l’amplia-
ció de diversos establiments, el
sector de l'alimentació ha que-
dat força cobert, tot i que en-
cara caldria ampliar el de la
roba per atraure més públic”,
va afirmar recentment la res-
ponsable del projecte Vilaem-
prèn, Maria Àngels Faneca, i va
afegir que “fins i tot nosaltres
hem quedat sorpresos de la
quantitat de botigues que han
anat sorgint al nucli antic de
Martorell”. 

Una empresa del Molí Fariner
amplia l’exportació a la Xina

MARTORELL4Export Moon-
wine de Martorell amplia la
seva exportació de vi a la Xina.
L’empresa va néixer fa dos anys
de la mà de tres socis (Albert
Díez, Pere Flores i José Luis Pé-
rez) instal·lats al viver Molí
Empresa al Molí Fariner de
Martorell.

Durant aquest any, Export
Moonwine ha aconseguit una
gran presència internacional
que va en augment.

La jove empresa martore-
llenca té com a finalitat no no-
més exportar vins, sinó també
transmetre sensacions i expe-
riències a través de la cultura
culinària mediterrània, amb
els seus productes de qualitat i
saludables.  

La idea és exportar la cul-
tura espanyola del vi, sense
posar-se fronteres, a través dels
seus vins de qualitat. Ja operen
en 25 països.

Martorell | Cursos de formació i Speaking Corner
El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell reprèn aquest

mes els cursos de formació i l'Speaking Corner. Hi ha dos cursos (15 hores per tenir
una idea general de comptabilitat i Creació d’una botiga virtual amb Virtuemark) i

la xerrada a l’Speaking Corner La gestió del marge. El secret del benefici.

Neus Màrmol
ESPARREGUERA

Mercat durant la Festa dels Miquelets. Foto: L’Eixida de l’Art
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El Departament d'Ensenya-
ment de la Generalitat i l’auto-
mobilística Seat han signat un
conveni per enfortir la formació
professional dual. L'acord per-
met el reconeixement acadèmic
del nou sistema de formació
professional que imparteix Seat
des del curs passat. 

Amb aquest pacte, també es
veurà reconeguda oficialment
l'experiència laboral i la forma-
ció no reglada dels empleats de
la companyia automobilística.

La consellera d’Ensenya-

ment, Irene Rigau, va ser l’en-
carregada de signar el conveni
durant la seva visita  a l'Escola
d'Aprenents de Seat a Martorell
a finals de juliol. Rigau va estar
acompanyada del vicepresident
executiu de Recursos Humans
de la companyia automobilís-
tica, Josef Schelchshorn. 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC
La consellera va afirmar que l’a-
cord "suposa un reconeixement
acadèmic dels aprenentatges
realitzats, i el saber fer d'a-
questa escola és una manera
d'avançar cap al ple domini i la
implantació de la formació
dual". Rigau va afegir que "en el
proper curs, dos mil alumnes

estudiaran FP dual a Catalun-
ya. És només un primer pas i te-
nim un llarg camí. I aquest
camí el farem amb Seat”. 

INSPIRACIÓ ALEMANYA
L'FP dual que Seat va implan-
tar el curs 2012-2013, està ins-
pirada en el model alemany. Es
tracta d’un model de formació
pioner a Espanya, que té l’ob-
jectiu de potenciar la formació
com un dels eixos estratègics de
la companyia.

Aquest nou sistema combi-
na la formació teòrica i la pràc-
tica en el centre de formació
amb el treball en alguna de les
plantes de producció de la com-
panyia.

Ensenyament i Seat signen un
conveni per l’FP en automoció

» Rigau visita l’Escola d’Aprenents de Seat i signa l’acord a Martorell
» Es valora l’ús del català en l’atenció al públic i en la publicitat

Una àmplia oferta de serveis
esportius i culturals  2013-14

SERVEIS4El Patronat Muni-
cipal de Serveis d’Atenció a les
Persones (PMSAPM) ha pre-
sentat la carta de serveis de la
temporada 2013-14 destinats
als veïns i veïnes de Martorell.

Els serveis que ofereix l’ens
estan enfocats sobretot a la
pràctica d’un esport i estan di-
rigits per a persones de totes les
edats. Hi ha una oferta espor-
tiva d’atletisme, bàsquet, futbol,
futbol sala i gimnàstica artísti-

ca, entre d’altres i hi ha activi-
tats pre-esportives i d’iniciació
per als més petits. 

També s’ofereixen activi-
tats aquàtiques, pensades per a
un públic adult, com l’aigua
gim, la rehabilitació aquàtica o
la natació per a adults i gent
gran, entre d’altres.

El Patronat també ofereix
serveis lingüístics (com l’an-
glès) i diverses activitats artís-
tiques a Ca l'Oller.

Un projecte obté energia
tèrmica amb aigües salines

SOSTENIBILITAT4Un grup
d’investigadors de la Universi-
tat Politècnica de Catalunya
(UPC) han construït la prime-
ra bassa solar a Europa, que
s’ha començat a utilitzar en
fase de proves a la planta de
Solvay Martorell. El projecte
permet captar i emmagatze-
mar energia solar per després
transferir-la en forma d’energia
tèrmica per a ser utilitzada en
plantes industrials. 

Solar Pond, que és el nom
amb què s’ha batejat la inicia-
tiva, representa un gran pas cap

a l’ús de les energies renovables
a la indústria europea.

És una experiència pilot
que s’està duent  a terme a la
planta que té el grup Solvay a
Martorell, on aquesta tècnica
innovadora s’assaja des del
2009 amb gran èxit en una
bassa amb una superfície de 50
m2 i un volum d’uns 150 m3.

Els impulsors del projecte
han estat els professors del
grup de recerca SETRI (UPC),
César Valderrama i José Luis
Cortina, i un equip de Solvay
Ibèrica i de la RMTI.

Concurs | Fotografia de muntanya
A través del concurs millor fotografia de muntanya de l’estiu, 

l’Agrupació Excursionista de Martorell busca la millor fotografia de
muntanya d'aquest estiu. El termini de presentació de fotografies acaba

l’1 d’octubre i a principis de mes es farà l’entrega de premis. 

Redacció
MARTORELL
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Unes 180 famílies de Martorell
recorren a la Creu Roja i a Cà-
ritas cada setmana per aconse-
guir un lot d’aliments de pri-
mera necessitat, segons ha in-
format recentment l’Ajunta-
ment de Martorell. 

Davant d’aquest contra-
temps, el consistori ha arribat
a un acord amb aquestes enti-
tats socials i contribuirà amb
17.500 euros que es destinaran
a la compra d’aliments durant
el 2013.

Els beneficiaris d’aquests
ajuts són derivats dels serveis
socials de l’ajuntament.

MÉS DEMANDA SOCIAL
El perfil del sol·licitant del ser-
vei per aconseguir aliments és
majoritàriament una persona

immigrants, que ha perdut la
feina a causa de la crisi econò-
mica i que no té prou recursos
per a cobrir les necessitats bà-
siques.

La demanda social s’està
triplicant des de l’adveniment

de la crisi econòmica. Per
aquest motiu, les entitats socials
estan fent una crida als ciuta-
dans i ciutadanes perquè col·la-
borin donant aliments a orga-
nitzacions solidàries com Càri-
tas i la Creu Roja.

Unes 180 famílies de Martorell
necessiten ajuda per a menjar

» El municipi aportarà 17.500 euros a la Creu Roja i Càritas
» Amb la crisi econòmica s’ha triplicat la demanda d’ajuts socials

Martorell acull una exposició
dels 50 anys de ‘Cavall fort’

LLENGUA4La Biblioteca Fran-
cesc Pujols de Martorell ha
acollit l’exposició itinerant de-
deicada a la revista Cavall Fort,
amb motiu de la celebració del
seu 50è aniversari. Abans, ja va
estar a Gavà i Corbera de Llo-
bregat i ara ha arribat a Sant
Feliu.

L’exposició, titulada Cavall
Fort. Tan divertit com un joc,
compta amb la col·laboració
del Servei de Biblioteques del
Departament de Cultura de la
Generalitat, la Xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Bi-
blioteques de l’Ajuntament de
Barcelona.

MIG SEGLE DE VIDA
Al llarg de l’exposició el visitant
pot recórrer el mig segle d’his-
tòria de l’emblemàtica revista.
La idea és que molta gent pugui
saber què és, com és i descobrir
el contingut i les peripècies
que ha viscut Cavall Fort.

Als panells de l’exposició, a
més de veure-hi pàgines i de
descobrir-hi anècdotes i curio-
sitats de la revista, hi ha pro-
postes lúdiques perquè la mos-
tra sigui més amena. Als pla-
fons hi ha curiositats i jocs per
a resoldre. Es tracta d’aprendre
i conèixer la història de la re-
vista de forma dinàmica i di-
vertida.

Obertes les inscripcions
a l’EOI Martorell

IDIOMES4Avui, a les 0.00h, fi-
nalitzarà el termini per fer la
inscripció a l’EOI de Martorell,
tant per anglès com per ale-
many. El 13 de setembre es
farà el sorteig d’adjudicació de
places i el 16 s’iniciarà el perí-
ode de matriculació. El curs co-
mençarà el 19 de setembre i
l’únic requisit és tenir 16 anys
(complerts el 31 de desembre
de 2013).

L’ANC de Martorell omple 
9 autocars per la Via Catalana

VIA CATALANA4L'ANC de
Martorell ha reunit 520 perso-
nes per encabir-les als nou au-
tocars que ha organitzat per
participar a la Via Catalana el
proper 11 de setembre.

“A Martorell anem al tram
370, a Vallirana. Hi anirem
520 persones”, ha explicat Se-
bastià Marin, de l’ANC de Mar-
torell en declaracions a Línia
Nord. 

La seu de l’assemblea mar-
torellenca porta dies gestio-
nant i coordinant les inscrip-
cions a la cadena humana, la
gent que anirà amb autocar i in-
formant a tothom que tingui
dubtes. 

També han hagut de fer un
planning amb una idea dels ho-
raris marcats per la Diada, ja
que cal una bona organització
perquè la Via Catalana sigui un
èxit. 

“A les 8.30h del matí puja-
rem a la muntanya de Montse-
rrat i hi desplegarem una este-
lada gegant de 50 x 15 metres,
que quedarà penjada allà tot el
dia”, ha explicat Marin i ha
afegit que “després farem un es-
morzar popular amb sardanes
i en acabar anem a la via cata-
lana, abans de les 14.ooh”, ja
que cap aquella hora tothom
hauria de ser a prop del tram
que li pertoca.

Redacció
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L’esperada nova biblioteca
d’Esparreguera, situada a l’A-
teneu, obrirà les seves portes
abans d’acabar l’any, tal com va
informar l’alcalde Joan P. Udi-
na en l’acte de celebració del
75è aniversari de la biblioteca
Beat Domènec i Castellet.

La darrera fase de les obres
són els treballs de l’estació
transformadora, que ja estan en
marxa i està previst que acabin
la setmana vinent.

1.895 METRES QUADRATS
La nova biblioteca s'ha construït
en un pati interior, ocupant el
solar on antigament hi havia el
teatre de l'Ateneu. L’accés es

farà per  una plaça interior,
que connecta la biblioteca amb
el cafè de l'Ateneu. 

Consta de 1.895 metres qua-
drats útils organitzats en tres
nivells. A la planta d'accés, hi ha
la zona d'acollida i la zona in-
fantil. En un primer soterrani,
es troba l'àrea general i una sala
polivalent, que pot ser utilitza-
da de forma independent. Un

segon soterrani acull la zona de
treball intern i l'arxiu munici-
pal, que té un accés propi.

L'edifici disposa, a més, d'u-
na coberta ajardinada. Hi ha
tres patis que, a més de facilitar
l'entrada de llum natural, es-
devenen espais exteriors propis
de la biblioteca.

La Diputació de Barcelona
ha aportat per a aquestes obres
i per a la realització d'una es-
tació transformadora uns
880.000 euros

ESCULTURA DE LLONGUERAS
El perruquer esparreguerí, Llu-
ís Llongueras, que també es
dedica a l’escultura, instal·larà
una obra de dos metres d’alça-
da, feta amb bronze, amb la for-
ma d’una pubilla, en un dels pa-
tis interiors de l’edifici de la
nova Biblioteca.

La Biblioteca L’Ateneu obrirà
abans d’acabar l’any

El documental ‘Preparats per
decidir’  cerca mecenes

DRET A DECIDIR4L’associació
Dretadecidir.com, amb seu a
Esparreguera, llançarà el pro-
per divendres, 13 de setembre,
una campanya de micromece-
natge a través de Verkami per
aconseguir finançament pel do-
cumental Preparats per deci-
dir. La consulta viatja als Es-
tats Units. L’objectiu és cobrir
les despeses del rodatge i el ma-
terial i, si es superen les espec-
tatives, poder produir una se-
gona pel·lícula a Europa.

Els membres de l’equip de
rodatge de l’associació van es-

tar rodant als Estats Units du-
rant 3 setmanes una pel·lícula
en la qual apareixen entrevis-
tats diversos experts i catalans
residents al país que donen la
seva opinió sobre el referèndum
i el futur de Catalunya.

INTERNACIONALITZACIÓ
L’equip va recórrer 25 estats i
va fer 14.000 km en cotxe i es
va trobar amb catalans i asso-
ciacions catalanes als Estats
Units. El principal objectiu de
Dretadecidir.com és interna-
cionalitzar la consulta.

Més formació per a persones
aturades durant quatre mesos
FORMACIÓ4Durant quatre
mesos, de setembre a desembre
de 2013, el Departament de
Treball i Formació organitza di-
versos cursos dirigits només a
persones que acreditin degu-
dament la situació d’atur i l’em-
padronament al municipi.

Els cursos que s’imparti-
ran durant aquests mesos estan
enfocats cap a diferents sectors.
Per exemple, està previst que es
faci un sobre manipulació d’a-
liments, un altre per formar-se
com a operador de carretons
elevadors i un dirigit a obtenir

la targeta professional de la
construcció. També hi haurà
cursos de formació d’informà-
tica i anglès.

PREINSCRIPCIONS
Hi haurà dos períodes de
preinscripció. El primer s’o-
brirà en poc més de deu dies,
entre el 16 i el 20 de setembre,
i el segon, entre el 21 i el 25
d’octubre. 

Els interessats en inscriure’s
poden passar a demanar més
informació al Departament de
Treball i Formació.

Projecte Rossinyol | Voluntaris
Esparreguera celebra aquest curs la tercera edició del projecte Rossinyol,

una iniciativa de voluntaris que s’ofereixen per dedicar una tarda a la 
setmana a un infant o  jove i apadrinar-lo. Els objectius són, bàsicament:
l’educatiu, l’aprenentatge, el coneixement del medi i l’ús social del català

Redacció
ESPARREGUERA

» Els treballs es troben a la darrera fase i poden acabar en pocs dies
» L’edifici tindrà una zona ajardinada, llum natural i espais exteriors

Al pati interior hi

haurà una escultura

de l’esparreguerí

Lluís Llongueras
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Olesa de Montserrat 

La Festa dels Miquelets arriba
aquest cap de setmana

» Olesa recrearà els fets històrics de la Guerra de Successió
» Salvador Prat: “Només els pobles sense memòria repetiran errors”

Arrenca ‘Fem Salut’ amb una
caminada a la Creu de Beca

SALUT4Torna la campanya
Fem Salut que organitza la Re-
gidoria de Benestar Social i el
CAP d’Olesa. Avui es farà la pri-
mera caminada després de la
tornada de vacances, que arri-
barà fins a la Creu de Beca.

L’objectiu de la campanya és 
“posar a caminar” els olesans i
olesanes. La iniciativa es va

posar em marxa el passat mes
de maig amb una caminada a la
Colònia Sedó, on els partici-
pants també van poder gaudir
d’una visita al museu de la co-
lònia. En una altra jornada sa-
lusable es va fer una caminada
anomenada Olesa de punta a
punta i una altra es va fer a l’A-
reny del Molí.

Viatge a l’Argentina per a
conèixer el cooperativisme

POLÍTICA4L’alcalde d’Olesa,
Salvador Prat, i diversos re-
presentants de la Comunitat
Minera Olesana, han anat a
l’Argentina durant el mes d’a-
gost per visitar diferents indrets
del país convidats per l'As-
semblea General de Coopera-
tives d'aigües de Buenos Aires.

L’objectiu del viatge era co-
nèixer el sistema cooperativis-
ta de diferents ciutats i muni-
cipis argentins i posar punts en
comú. I és que a l’Argentina el
cooperativisme té molta força
i és un sistema molt utilitzat.

MÉS DE 60 COOPERATIVES
Allà hi ha més de 60 coopera-
tives, que han servit als olesans
per a conèixer millor i de pri-
mera mà aquest model, mit-
jançant un intercanvi d'im-
pressions. 

Gràcies a això, han pogut
aprofundir en els aspectes eco-
nòmic i social de les cooperati-
ves que s'encarreguen de la
gestió de l'aigua.

Durant les jornades on es va
parlar sobre la problemàtica de
l'aigua i la dinàmica argentina
quant al cooperativisme.

Més de 150 participants a
l’aplec de Sant Salvador

SOCIETAT4Més de 150 perso-
nes van participar diumenge
passat en el 86è aplec dels
Amics de Sant Salvador de les
Espases a l’ermita que duu el
mateix nom.  

Aquest any, la trobada ha
coincidit amb la iniciativa con-
junta dels alcaldes d'Olesa de
Montserrat, Esparreguera i Va-
carisses, amb el compromís de
la Diputació de Barcelona, de
l'elaboració d'un projecte de

restauració i potenciació de
l'ermita de Sant Salvador.

POTENCIAR EL PATRIMONI
L'objectiu de l’acord és el de po-
sar en valor aquest element
del patrimoni històric i paisat-
gístic de la Catalunya Central.
A més, l’ermita de Sant Salva-
dor de les Espases pot ser un
punt d'atracció de visitants i,
per tant, pot resultar un bene-
fici econòmic. 

Aquest cap de setmana, 6 i 7 de
setembre, Olesa de Montserrat
farà un salt en la història i re-
viurà moments esdevinguts fa
prop de 300 anys. Es tracta de
la celebració de la Festa dels Mi-
quelets, que  recrea els fets his-
tòrics esdevinguts a Olesa de
Montserrat en el transcurs de la
Guerra de Successió (1705-
1714). 

RECREACIÓ HISTÒRICA
Durant el cap de setmana es re-
crearan diverses escenes histò-
riques del conflicte, en què Ole-
sa va ser un punt de trobada.
Primer, per l’exèrcit aliat i, pos-
teriorment, per l’exèrcit català.

Així, es podrà veure la re-
creació de dos campaments mi-
litars i es farà la rendició d’ho-

nors als 158 soldats austriacis-
tes morts a Olesa de Montserrat
entre 1707 i 1714. 

L’acte més institucional de
la Festa dels Miquelets és l’o-
frena institucional, els salves
d’honor i els parlaments de les
autoritats al Memorial 158.

L’alcalde d’Olesa, Salvador
Prat, ha dit que “el fet que els

olesans i els catalans ens en-
testem a no oblidar uns esde-
veniments en els quals alguns
només hi veuen una derrota po-
dria fer pensar que som un po-
ble perdedor. Res més lluny
de la realitat. Només els pobles
sense memòria històrica estan
condemnats a repetir una i al-
tra vegada els seus errors”.

Cartell de la Festa dels Miquelets. Foto: Ajuntament

Emprenedors i PIMES | Cursos
Tornen els cursos gratuïts per a emprenedors i PIMES a Olesa.
A l'octubre continuarà la formació que ofereix el departament
de Promoció Econòmica d’Olesa i la Diputació de Barcelona.
Les inscripcions ja es poden fer adreçant-se al departament.

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT

Caminada a la Colònia Sedó de ‘Fem Salut’. Foto: Ajuntament
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Abrera

La reforma de la plaça de l’Es-
glésia i la remodelació del camp
de futbol d’Abrera ja compten
amb el suport del Ple Munici-
pal, que recentment va aprovar
el pressupost definitiu per tirar
endavant aquests dos projectes.

L’import final dels treballs
de construcció de remodelació
i ampliació del camp de futbol
és de 1.205.063,20 euros.
Aquesta inversió permet en-
grandir el camp, dotar-lo de
gespa de més qualitat, ampliar

i modernitzar les instal·lacions
i vestuaris. 

Pel que fa a la plaça de l’Es-
glésia, durant el mateix Ple
Municipal es va aprovar un im-
port final de 314.830,32 eu-
ros. Amb aquest pressupost
s’engrandirà la plaça i es mi-
lloraran els accessos, conver-
tint-la en un espai adaptat per
a qualsevol tipus d’activitat cul-
tural o lúdica que s’hi vulgui ce-
lebrar. 

La Generalitat de Catalunya
ha subvencionat aquesta obra
de rehabilitació amb 175.682,65
euros, i l’Ajuntament d’Abrera
ha pagat els 139.147,67 euros
restants.

MILLORA DE LA VIA PÚBLICA
A la mateixa sessió plenària
també es va aprovar una mo-
dificació pressupostària per
destinar més diners a la millo-
ra d‘asfaltats i voreres tant al
nucli urbà com als barris del
municipi.

La dotació pressupostària
extraordinària destinada a la
millora de la via pública és de
400.000 euros que, a més de la
rehabilitació d’asfaltats i vore-
res, es destinarà també a la
millora de parcs i jardins al
nucli urbà i als barris. 

Durant la tardor es preveu
que comencin les obres als es-
pais públics d’Abrera.

Tira endavant el pressupost 
pel camp de futbol i l’església
» Està previst que les obres de millora comencin a la tardor

» També es rehabilitaran asfaltats, voreres i altres espais públics

Campanya d’estalvi energètic
per conscienciar la ciutadania

MEDI AMBIENT4Estalvia en
energia: millor per a tu, millor
per al medi ambient és el lema
de la campanya que ha llançat
l’Ajuntament d’Abrera durant
l’estiu. L’objectiu era informar
sobre l’eficiència i l’estalvi ener-
gètic a la ciutadania.

La iniciativa pretén que els
veïns i veïnes d’Abrera pren-
guin consciència de la impor-
tància de l’estalvi d’energia a les
llars, ja que comporta una re-

ducció en l’emissió de gasos d’e-
fecte hivernacle i una menor
despesa econòmica. 

Al llarg d’una setmana, dos
informadors van visitar el mer-
cat dels dimecres i el Mercat
Municipal d’Abrera per acon-
sellar als visitants com apagar
els llums i els aparells elèctrics
que no s’estiguin utilitzant,
substituir les bombetes tradi-
cionals per les de baix con-
sum, entre d’altres. 

Una abrerenca entre les
millors estudiants del país

EDUCACIÓ4Paula Bertran,
d’Abrera, ha estat una de  les
millors estudiants de Catalun-
ya. Bertan, que és alumna de
l’Institut Voltrera d’Abrera, va
obtenir una nota d’Excel·lent a
les Proves d’Accés a la Univer-
sitat (PAU), posicionant-se així
entre les millors del país. 

Aquestes concessions no-
més s’atorguen als alumnes
que hagin superat les PAU amb
una nota mitjana superior al 9,
és a dir, que hagin obtingut una
qualificació d’Excel·lent a la
fase general de les proves. 

Renúncia al càrrec | PP d’Abrera
La portaveu del grup municipal del Partit Popular a l’Ajuntament 

d’Abrera, Isabel Ruiz, va presentar la seva renúncia al càrrec per motius
personals. Ruiz va explicar al Ple de juliol que el principal motiu era la

seva incompatibilitat de compaginar família i càrrec públic. 

Redacció
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Sant Esteve Sesrovires

Collbató
Collbatonina| Obertes les inscripcions
Ja estan obertes les inscripcions per a la IV Cursa Collabtonina que se celebrarà el 21 de
setembre. La cursa està organitzada el Club Atletisme Collbató i es dividirà en la cursa po-
pular de 5 i 10 km per als adults, i les curses infantils solidàries. Demà, 6 de setembre, es
farà la presentació de la prova, a les 17.30h a la sala La Portals. 

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. 

Aquest cap de setmana, del 29
d’agost a l’1 de setembre, s’ha
celebrat la Festa Major de La
Beguda a Sant Esteve Sesrovi-
res.

Durant tres dies el munici-
pi ha gaudit de celebracions
de tot tipus i per a totes les
edats i gustos. Divendres a la nit
el Mag Lari va actuar amb un
espectacle de màgia i després
va haver discomòbil per a to-
thom fins ben entrada la mati-
nada.

Els més petits van poder
gaudir dissabte al matí amb
un parc infantil amb una gran
varietat d’atraccions. Ja a la
tarda, un públic més adult va
assistir a la ballada de sardanes
a càrrec de la cobla Principal de
L’Escala. 

Dissabte també es va cele-
brar una trobada d’intercanvi
de plaques de cava a l’envelat i
a la nit tothom va ballar fins
tard animats per la formació
musical Montse&Joe Transfer.

L’últim dia, diumenge, es va

fer una trobada de gegants amb
un esmorzar de les colles i des-
prés va haver un cercavila pels
carrers del nucli antic.

A la nit, un concert a càrrec
de Slainte Quartet i un Castell
de focs van acomiadar la festa.

Festa Major de La Beguda. Foto: Ajuntament

Sant Esteve celebra la Festa
Major de La Beguda

URBANISME4La primera fase
d’urbanització dels treballs de
construcció del nou polígon de
Can Margarit, que van comen-
çar fa uns mesos, començarà a
mitjans d’octubre. Això preveu
l’alcalde de Sant Esteve Sesro-
vires, Enric Carbonell, que ha
explicat en declaracions a Línia
Nord que “abans de començar
amb la urbanització, s’ha de
fer la desviació de la conducció
que porta l’etilè de Solvay i que
travessa els terrenys de Can
Margarit”.

“El nou traçat del conducte
rodejarà l’àmbit de Can Mar-
garit, enlloc de travessar-lo,
com fins ara”, ha afegit Carbo-
nell. La Junta de Compensació,
formada pels propietaris dels
terrenys de Can Margarit està
negociant amb Solvay que la
connexió es faci a l’octubre.

El polígon tindrà 65,4 hec-
tàrees i suposarà una inversió
d’uns 50 milions d’euros.

La urbanització
de Can Margarit
es farà a l’octubre

Dansa i tallers pel
‘Diverdans’ del 
2 al 6 de setembre

CULTURA4Des de dilluns i fins
demà, Diverdans torna a Sant
Esteve Sesrovires, amb tallers
creatius i de maquillatge, jocs,
piscina i, sobretot, dansa jazz i
hip hop. 

Són propostes adreçades a
nens i nenes de 6 a 14 any en
horari de matí, de les 9.30 a les
13.00h, aprofitant que encara
no han començat el curs esco-
lar.

Redacció
SANT ESTEVE SESROVIRES

L’Ajuntament de Collbató i
Bonpreu han signat recentment
un acord de col·laboració per
potenciar l’ocupació al munici-
pi. La cadena de supermercats
preveu haver de cobrir entre 15

i 20 llocs de treball al municipi
i s’ha compromès amb l’Ajun-
tament a treballar pel foment de
l’ocupació a Collbató.

Bonpreu i el consorci han
acordat fomentar l’ocupació es-
pecialment amb aquells col·lec-
tius amb més dificultats d’in-
serció, com ara joves, dones o
aturats de llarga durada. La
prioritat, doncs, la tindran totes

aquelles persones que es trobi
en una situació precària o amb
moltes dificultats de trobar fei-
na, un dels principals proble-
mes dels joves a Collbató.

Les ofertes de treball ja s’han
començat a publicar al web del
supermercat i els interessats
ja poden enviar els seus currí-
culums per participar al procés
de selecció.

Bonpreu crearà una vintena 
de llocs de treball al municipi

Redacció
COLLBATÓ

Els bombers voluntaris
celebren el seu 25è aniversari

BOMBERS4Durant el cap de
setmana passat, els bombers
voluntaris de Collbató van ofe-
rir un conjunt d’activitats amb
motiu de la celebració els 25
anys des de la seva formació. 

Dissabte es va celebrar un
torneig de pàdel a  l’Slampàdel
de Collbató i,  a la tarda, es va
fer una cursa de muntanya
amb xocolatada inclosa, al Ca-
sinet, a la part superior de la
Rambla. 

El segon dia de celebra-
cions, diumenge 1 de setembre,
es va fer torneig de futbolí i  una
exhibició d’excarceració, acti-
vitats que també van tenir lloc
al Casinet . 

Durant matí de dissabte i
diumenge els infants  també
van poder jugar amb els infla-
bles a la plaça de l’Era. També
es va fer dues mostres que re-
memoraven el mig segle de
vida dels agents voluntaris,
amb un recull d’imatges i una
exposició de vehicles de bom-
bers. Van haver activitats per a
tots durant les dues jornades de
celebracions.
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El Club de Futbol Martorell
encara la nova temporada amb
un cert aire d’0ptimisme, des-
prés d’haver aconseguit bons
resultats durant la pretempo-
rada. 

Els martorellencs han tingut
un balanç de dues victòries i no-
més una derrota. Una maneta
de gols a la Unificació Bellvitge
i una victòria a domicili a l’A-
tlètic Sant Just per dos gols a
zero, constitueixen dues victò-
ries prou importants com per a
ser optimistes de cara a la nova
temporada que comença. 

L’única pega va ser la de-
rrota  de l’equip davant el Cer-
velló per 3 gols a 2, un resultat
ajustat que no indica pas una
davallada en el joc dels del Baix
Llobregat. 

NOUS FITXATGES
El nou Martorell compta amb
set jugadors nous són José Ma-
nuel Chamorro (Pallejà), Adrián
López (juvenil CE Manresa),
Jordi Hernández (Piera), Dani
Pueyo i Assis (Vallirana), Marc
Garcia (Olesa) i Cristian Here-
dia (juvenil Vilafranca).

La propera Diada tindrà lloc
la presentació de l’equip davant
la seva afició, en un partit amis-
tós amb el Penyíscola, previst a
les 12 del matí al Pavelló es-
portiu municipal. Una hora
abans de començar el partit
van desfilar els conjunts base
del club.

Passeig de Gràcia. Foto: Arxiu

La gran pretemporada del
Martorell augura grans resultats

» Els martorellencs han aconseguit dues contundents victòries
» L’equip es presenta enguany amb set cares noves

Torna l’Aplec de Sant Salvador
amb una bona participació

SENDERISME4Més de 150 per-
sones van participar diumenge
en el 86è aplec de Sant Salva-
dor de les Espases, organitzat
pels ajuntament d’Esparregue-
ra, Olesa i Vacarisses, l’Asso-
ciació  Amics de Sant Salvador
de les Espases, i amb la col·la-
boració de la Diputació de Bar-
celona.

L’ermita de Sant Salvador
de les Espases està documen-

tada des de l´any 985. Es va
construir aprofitant part dels
fonaments, paret i pedres del
que fou el castell de les Espases,
del qual només hi ha les restes
de la torre rodona que servia de
vigilància. 

Aquesta tradicional cita se
celebra el primer diumenge de
cada mes de setembre, i s’ha
vingut celebrat sense interrup-
ció durant 86 anys. 

Collbató organitza una cursa
atlètica per a grans i petits

ATLETISME4Ja es poden for-
malitzar les inscripcions per a
prendre part de la quarta edi-
ció de la Collbatonia que el
proper dissabte 21 de setembre
organitza el Club Atletisme
Collbató.  

Una vegada més la prova es
dividirà en la cursa popular de
5 i 10 km per als adults, i les
curses infantils solidàries. Les
primeres inscripcions ja s’han
realitzat a través del web
www.atletisme.cat i de les bo-
tigues Base Sayas, Parera, Ru-
narea i Runparadís. Els inte-

ressats a prendre-hi part tam-
bé podran formalitzar la seva
presència el dia de la presen-
tació de la cursa, divendres 6 de
setembre, a la sala La Portals a
partir de les 17:30 h.

Pel que fa al programa de la
Collbatonina aquest s’obrirà
amb les curses infantils a les
cinc de la tarda, i les llargues a
tres quarts de sis.

Un any més, l’euro d’ins-
cripció a la cursa infantil soli-
dària anirà destinat a donar su-
port a l’Associació de Collbató
per la Solidaritat.

Sant Esteve ofereix una triple
masterclass al Complex

SANT ESTEVE4El Complex Es-
portiu Municipal organitza tres
masterclass de ciclo indoor els
dies 9 i 10 de setembre. Les ins-
cripcions són gratuïtes per als
abonats. Les persones que no
siguin usuàries de l’equipa-
ment també hi poden participar
adquirint l’entrada d’un dia.

Les inscripcions s’han de
realitzar en la recepció del Com-
plex. Cada persona pot apun-
tar-ne fins a un màxim de dues

i cal tenir una edat mínima de
16 anys. Les places són limita-
des.

Els horaris de cara al dia 9
seran de 9:30 del matí fins les
11:30. A la tarda, la masterclass
tindrà lloc a partir de les 19:15
i finalitzarà a les 21:15. 

En el cas del dia 10 de se-
tembre, la masterclass s’ini-
ciarà a les sis de la tarda i po-
sarà punt i final a les vuit del
vespre.

Futbol Sala Inclusiu | Martorell
El pròxim 14 de setembre tindrà lloc la quarta edició del torneig de Futbol Sala

Inclusiu, una modalitat d’aquest esport que  busca promoure l’esport entre la
gent amb discapacitat. La inscripció ja està completa amb els 16 equips que, a

partir de les 9h del matí començaran a disputar la competició.

F. Javier Rodríguez
MARTORELL
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