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Des de l’inici de la crisi econòmi-
ca, els índexs de pobresa i d’atur
a Catalunya s’han disparat consi-
derablement any rere any, afec-
tant els sectors més vulnerables de
la població. Les entitats socials es
veuen desbordades per l’augment
de demanda d’ajuts per part de les
persones que pateixen les conse-
qüències d’aquesta situació.

“Ha augmentat l’ajuda i les
persones que hi recorren”, expli-
ca en declaracions a Línia Nord
Rai Barba, responsable de co-
municació de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Cata-
lunya. A més, afegeix Barba, “hi ha
moltes entitats amb problemes de

finançament i les institucions pu-
bliques els deuen molts diners”.

El que més preocupa les enti-
tats socials és que cada vegada hi
ha més famílies que no poden co-
brir les seves necessitats bàsi-
ques. “Sempre havíem treballat en
l’àmbit de la pobresa, però anava
sempre darrere de la gent gran.
Arran de la crisi, han augmentat
els programes de pobresa”, explica
en declaracions a Línia Nordel di-
rector d’Intervenció Social de la
Creu Roja, Òscar Barbero. “Tenim
nous projectes alimentaris, so-
bretot en l’àmbit familiar, i el
2013 s’han disparat fins als
48.000 beneficiaris a Catalunya”,
detalla Barbero.

Ara la prioritat de la majoria
d’entitats socials és que els sectors
més pobres de la població tinguin
accés a una alimentació bàsica.
“Busquem, sobretot, que els be-

neficiaris tinguin una ració equili-
brada. També ens estem estenent
als supermercats i a la província de
Barcelona ja hem arribat als qua-
tre-cents establiments. I, a escala
local, tenim el projecte Xarxa so-
lidària de barrisdes de fa dos anys,
ja que creiem que a petita escala se
sensibilitza més i la solidaritat
ajuda a fer barri”, argumenta tam-
bé a Línia Nord Jordi Peix, fun-
dador del Banc dels Aliments.

“Estem promovent l’agrupa-
ció d’entitats i organitzant xerra-
des comunes per treballar en la
mateixa direcció”, afegeix Peix, el
qual explica que “ja estem pre-
parant el Gran Recapte del 29 i 30
de novembre”, en què es busquen
15.000 voluntaris per més de
1.300 punts de recapte a Cata-
lunya. “L’única cosa positiva de la
crisi és que ha fet augmentar la so-
lidaritat ciutadana”, conclou.

Plantant cara a la crisi
» Les entitats socials resisteixen l’allau de demandes prioritzant els programes d’ajut alimentari

» Jordi Peix, del Banc dels Aliments, celebra que actualment “ha augmentat la solidaritat ciutadana”

SOLIDARITAT4A la zona del
Baix Llobregat Nord hi ha di-
verses entitats que es coordinen
per reforçar els programes de
pobresa. Aquest és el cas de la
Creu Roja del Baix Llobregat
Nord, que des de l’inici de la cri-
si ha obert més oficines de pro-
ximitat per atendre les famílies
més necessitades. “Hem obert
un local a Olesa de Montse-
rrat, un a Sant Andreu de la Bar-
ca i pròximament ho farem a Es-
parreguera”, explica en decla-
racions a Línia Nord Isabel Ca-
nals, coordinadora comarcal de
la Creu Roja.

“La nostra prioritat és l’ali-

mentació infantil”, afegeix Ca-
nals, el qual explica que “hi ha
moltes famílies que no poden
pagar el 50% de les beques
menjador, tot i que el Consell
Comarcal cobreix l’altra meitat
i aleshores és la Creu Roja la que
respon”. Al Baix Llobregat Nord
hi ha 500 famílies que es bene-
ficien dels ajuts de la Creu Roja. 

“Hi ha molts particulars i bo-
tigues que ens porten lots d’ali-
ments de manera anònima sen-
se la necessitat que fem cam-
panya, i això és una cosa que no
es donava abans de la crisi”, afir-
ma Casals, que diu que “la res-
posta social és 100% positiva”.

500 famílies reben ajuts
al Baix Llobregat Nord

Recapte d’aliments en un supermercat. Foto: Arxiu

Neus Màrmol
BAIX LLOBREGAT
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El debat sobre la unitat terri-
torial de la comarca del Baix
Llobregat s’ha tornat a posar so-
bre la taula des que la Genera-
litat va anunciar la preparació
d’una nova llei de governs lo-
cals. La nova regla pretén que
els municipis de l’entorn me-
tropolità passin a dependre ex-
clusivament de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. 

Davant d’això, el Consell
d’alcaldes del Baix Llobregat va
signar una declaració, a la qual
es van sumar el PSC, ICV, ERC
i CiU, en què demanava que es
preservi la unitat comarcal i es
consensuï el futur del Consell
Comarcal actual.

EL BAIX NORD, COMARCA?
Tot i això, l’alcalde de Martorell
i president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve
(CiU), creu que el Baix Llobre-
gat Nord no podria quedar dis-
solt a l’Àrea Metropolitana, per
la qual cosa donaria suport a un
possible Consell Comarcal pro-
pi. Unes declaracions que han
intensificat encara més el debat
territorial a la zona.

La nova comarca tindria
com a capital Martorell i agru-
paria els municipis que estan
més al nord de Sant Andreu de
la Barca. Davant la polèmica,
l’alcalde de Cornellà de Llo-
bregat i president del Consell
Comarcal, Joaquim Balsera, va
lamentar la idea de l’alcalde
de Martorell, recordant que
“tots els alcaldes van signar
una declaració a favor de la

unitat del Baix Llobregat”, com
ha publicat recentment La Van-
guardia.

UN TERRITORI DIVIDIT
La comarca del Baix Llobregat,
tot i que administrativament
està unida, a la pràctica queda
dividida en tres àmbits: el sud
(la zona del Delta del Llobre-
gat), el centre (on hi ha la ca-
pital, Sant Feliu de Llobregat)
i el nord (amb un pes inqües-
tionable de Martorell).

Un dels grans problemes
del Baix Llobregat, a la pràcti-
ca, és el paper de L’Hospitalet
de Llobregat que, tot i pertàn-
yer al Barcelonès, funciona com
a capital de facto del territori,
prenent bona part del protago-
nisme i del pes a la capital ad-
ministrativa, que és Sant Feliu
de Llobregat.

La nova llei de governs locals
reobre el debat territorial

Es dissol el Consorci de la 
TDT del Baix Llobregat Nord

COMUNICACIÓ 214El passat 1
de febrer, la Televisió del Baix
Nord va suspendre les emis-
sions de manera temporal a
causa del context econòmic
mentre intentava trobar un
operador interessat en la seva
gestió. Davant la manca de pre-
tendents que fessin viable el
projecte i la impossibilitat eco-
nòmica de mantenir-lo, el Con-
sorci ha decidit dissoldre’s i
suspendre definitivament el
senyal.

En l’última reunió de l’ens,
els vuit ajuntaments que con-
formen el Consorci van ex-
pressar el desig de repescar el

projecte si la situació millorava.
De moment, només Sant Este-
ve preveu donar-li continuïtat
a través d’internet i treballar en
la recuperació de l’emissió local.

COST INASSUMIBLE
Quan es va constituir el Con-
sorci el 2010, Sant Esteve era
l’únic municipi amb televisió lo-
cal. Amb l’acord per crear l’ens
es va evitar que es perdés el ca-
nal, però finalment no ha pogut
resistir al context de crisi. De
fet, des de la seva creació, el
consistori havia assumit en so-
litari el cost econòmic de la te-
levisió local.

AEBALL recolza Foment
respecte el dret a decidir 

DRET A DECIDIR4L’Associa-
ció d’Empreses del Baix Llo-
bregat i L’Hospitalet (AEBALL)
ha manifestat recentment el
seu suport a Foment del Treball
en l’acceptació del document
sobre el dret a decidir redactat
recentment per l’expresident
del Parlament de Catalunya,
Joan Rigol.

AEBALL, que forma part
de la Junta Directiva de Fo-
ment del Treball, ha descartat
però la seva entrada al Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, ja
que el considera una platafor-

ma d’acció política en què l’as-
sociació d’empreses no hi té ca-
buda. Segons AEBALL, tant la
seva activitat com la de Fo-
ment s’allunyen de les fun-
cions polítiques del pacte, ja
que són organitzacions em-
presarials i els seus compro-
misos recauen en la represen-
tació dels seus associats. 

3.000 EMPRESES ASSOCIADES
L’associació agrupa més de
3.000 empreses, que generen
més de 48.000 llocs de treball
a L’H i al Baix Llobregat.

Medi ambient | Captura d’un silur al Llobregat
Un equip d’Agents Rurals van capturar a finals de setembre un silur de 22,5 Kg al
tram final del riu Llobregat. El Silurus glanis és una espècie exòtica que durant els
darrers anys ha colonitzat diversos rius de la Península. Els agents el van sacrificar
perquè està considerada una espècie invasora que perjudica l’ecosistema fluvial.

Redacció
BAIX LLOBREGAT

» Esteve donaria suport a un Consell Comarcal del Baix Nord
» Els alcaldes demanen preservar la unitat de la comarca

Salvador Esteve i Joaquim Balsera en un acte. Foto: Consell Comarcal
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@quimtorra:  No paren d'arribar entusiastes
adhesions a la tercera via. Montoro: "No tiene
sentido económico una diferente financiación
para Cataluña".

@junqueras: Primer, inaugurant una ex-
posició sobre la SEAT. Després, amb 1.200
persones a AMES. Som i hem de ser un país
industrial.

@CarlesMundo: En dos anys, l'Estat es-
panyol s'haurà gastat el 30% del Fons de
reserva de les pensions. Quedar-se a Es-
panya sí que fa por!

Per molt caparrut que segueixi
el govern de Madrid, nosaltres
seguirem treballant per assolir
l’estat propi. El procés sobira-
nista fa temps que no té atura-
dor i fins i tot mitjans de co-
municació que tenen postures
allunyades a la independència
evidencien que la Catalunya
actual vol viure en completa lli-
bertat. 

Una enquesta de La Vangu-
ardia situa CiU i ERC empa-
tats en nombre de diputats. Si
avui es convoquessin eleccions,
els dos partits aconseguirien
37 escons, una tendència que
ja preveien anteriors sondejos.
Amb aquests resultats el Par-
lament català disposaria d’una
majoria independentista, ja
que nacionalistes i republicans
assolirien uns 73 diputats i la
CUP duplicaria la seva repre-
sentació passant de 3 a 6 di-
putats. 

L’enquesta del Grup Godó
també diu que el PP patiria una
davallada i que C’s aconsegu-
iria algun vot més, però tot i
així, seguirien essent partits
marginals amb poca represen-
tació al nostre país.  Catalunya
viu una oportunitat històrica i
no podem desatendre-la. Ara
més que mai ens cal un poble
ambiciós que sàpiga rebutjar
els maltractaments d’Espanya
i enceti un camí d’esforç i tre-
ball per construir l’estat propi.
De forma definitiva podem tre-
pitjar la Constitució post fei-
xista i definir per fi una Consti-
tució catalana, actual, del segle
XXI, democràtica, pacífica, plu-
ral i justa. 

4Perseverança

Per Lluís Feliu Per Jordi Lleal

4La tercera via

L’exagerada fragmentació de
l’espai independentista ha
estat històricament un han-
dicap important per al seu
desenvolupament. Lluny de
sumar, l’existència de dife-
rents forces polítiques amb
posicionaments molt simi-
lars debilitava el conjunt i
sobretot el feia poc creïble.
Malgrat tot, en una època en
què ens movíem en la més
absoluta marginalitat tam-
poc era transcendent per al
devanir del país. Ara, la si-
tuació és radicalment dife-
rent. Ara, l’independentisme
abraça transversalment tot
el ventall ideològic i ha acon-
seguit  ser globalment el cor-
rent majoritari de la societat
catalana.

Entenc que és bo que, jus-
tament per mantenir aquesta
transversalitat, es visualitzi que
es tracta de formacions diver-
ses amb ideologies diferencia-
des; i no ens ha d’espantar que
l’independentisme d’esquer-
res, sense deixar de ser fidel a
l’independentisme i sense posar
entrebancs al procés endegat,
continuï mostrant-se crític, ex-
tremadament crític si cal, a les
polítiques liberals i conserva-
dores que sovint sorgeixen de
l’actual Govern de la Generali-
tat. El pitjor que ens podria

passar fora que l’independen-
tisme fos percebut com un pro-
jecte només d’un sector o d’uns
interessos concrets de la socie-
tat catalana. Només caldrà
saber estar a l’altura de les cir-
cumstàncies i entendre que, un
cop assolit l’objectiu bàsic de
país, és a dir la seva supervi-
vència garantida a través d’un
Estat propi, ja tindrem temps
de continuar el debat i la lluita
política més ideològica.

Si d’una banda ja hi ha un
acostament clar entre les dues
grans formacions sobiranistes,
continua havent-hi encara una
excessiva atomització de grups
i grupets, tant d’estrictament
polítics com d’associacions i
moviments. I és justament en
aquest moment en què l’al-
calde de Vic, promotor i cap
visible de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència,
es decideix a endegar un nou
Moviment Demòcrata Català.
Em sembla un error, perquè
ara no toca, no és moment de
crear més capelletes sinó d’a-
glutinar esforços. És justa-
ment el moment en el qual
caldria que molts d’aquests
grups es plantegessin incorpo-
rar-se a altres formacions per-
què la societat ara necessita
unes organitzacions sòlides i
uns lideratges clars.

Per Josep Romeu 

4Més capelletes

Duran i Lleida és un polític
llest i avesat a navegar entre
dues aigües, ara a babord ara
a estribord, segons convé i
com empenyen els corrents i
vents més forts i amb qui se les
ha de tenir. És un home expe-
rimentat, que les ha vist de tots
colors, això no se li pot negar.
Ara demostra la seva manio-
brabilitat (deixem els símils
mariners i passem a l’engi-
nyeria) i proposa una tercera
via per sortir de l’atzucac de
l’actual estat de desencaix en-
tre Espanya i Catalunya.

Tira pel camí del mig, plan-
teja una nova forma de  rela-
cions econòmiques, socials,
parla de federar-se i altres
propostes més o menys ago-
sarades pel moment polític
en el que ens movem. La re-
alitat és que a l’hora de fer una
proposta s’ha de comptar amb
quina serà l’actitud de les dues
parts enfrontades, quina rela-
ció de forces hi ha, quins par-
tits polítics poden donar-hi
suport, quina és l’actitud de la

massa social, què en pensen
els lobbys i interessos de les
grans empreses, etcètera. Com
pot encarrilar el tren amb una
tercera via, si les vies de la dre-
ta (P.P, UPyD) i de l’esquerra
(PSOE) no entren en el joc?
Quins trumfos té a la mà el se-
nyor Duran? M’atreveixo a dir
que a la jugada està fent una
catxa -“farol”- per desorientar
amics i contraris. Amb una
via al mig, a no ser que sigui un
monorail penjat, no hi haurà
forma i encara que els enginy-
ers de camins (els polítics d’u-
na i altra banda) hi posin tota
la bona voluntat possible, no
s’arribarà a l’estació proposa-
da, que és l’entesa entre Espa-
nya i Catalunya. 

Perquè una tercera via que
ens porti, en el futur, a on?
Quina és la destinació i les
condicions de l’estació termi-
nal? Més que un xoc de trens,
el que pot succeir és que el tren
quedi aturat en el trajecte i mai
arribi a fer parada al no lloc,
per circular per una via morta.

#DeficitFiscal #Pensions #TerceraVia
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L’associació de botiguers de La
Vila de Martorell ha organitzat
recentment el seminari gratuït
Potencia el teu negoci en temps
de crisi. Màrqueting efectiu. La
xerrada va anar a càrrec de
Xavier Roig, assessor del Grup
Cánovas, i estava pensada per
a emprenedors i empresaris
locals. L’objectiu de la jornada
era donar eines útils als co-
merciants martorellencs per
posicionar el seus productes al
mercat i diferenciar el seu co-
merç o empresa.

Roig, expert en finances i
gestió de negocis, va exposar
idees durant el seminari que
poden canviar la percepció so-
bre com es gestionen els nego-
cis i de quina manera es poden
millorar. La xerrada estava

oberta a tothom,  tant a em-
presaris com a comerciants,
autònoms o emprenedors.

Durant el seminari, Roig va
insistir que “el màrqueting és
l’art de satisfer les necessitats
dels clients i obtenir guanys al

mateix temps” i va posar l’ac-
cent en la importància de co-
nèixer quines són les tècniques
de màrqueting que es poden
aplicar en un negoci per tal de
cercar la satisfacció final del
consumidor.

La Vila ofereix un seminari
gratuït sobre màrqueting 

» L’associació de botiguers assessora sobre com competir al mercat
» Xavier Roig, del Grup Cánovas, va conduir la xerrada a Martorell

Dos emprenedors creen 
el Cava Independent

MARTORELL4Dos joves em-
prenedors de la comarca, amb
una llarga trajectòria al món del
vi i del cava, han creat el Cava
Independent amb la idea
d’”aportar un gra de sorra al
procés cap a l’Estat propi”. 

La idea se’ls va ocórrer des-
prés de rebre l’encàrrec de cre-
ar un producte personalitzat pel
Queen’s day a Holanda. Es
tractava d’un producte únic
pensat per a un dia en concret,
amb un disseny molt acurat i
molt emocional. Després d’a-
questa experiència es van pre-
guntar: per què no fem el ma-
teix a Catalunya?

“L’objectiu principal és arri-
bar a tots els racons del territori
català i que la gent trobi en
aquest cava un motiu de cele-
bració”, expliquen els creadors. 

El Cava Independent es pot
adquirir al web www.cava-
perlaindependencia.cat i a di-
ferents establiments físics al
conjunt de Catalunya, que es
poden consultar a la mateixa
pàgina web. 

Gran participació a la Fira
d’artesania d’Esparreguera 

ESPARREGUERA4La Fira d’ar-
tesania d’Esparreguera ha estat
tot un èxit. L’afluència de públic
a la mostra, que es va ubicar al
carrer dels Arbres a mitjans de
setembre, va sorprendre els
organitzadors.

La Regidoria de Promoció
Econòmica i els artesans d’Es-
parreguera i de poblacions veï-
nes van veure superades amb
escreix les expectatives acom-
plertes en edicions anteriors. I
és que la mostra va omplir de
gom a gom el carrer dels Arbres
i la plaça de la Pagesia. 

ZONA D’INTERÈS ARTESANAL
Aquesta setena edició de la fira
va estar dedicada a terrissers i
ceramistes com a reconeixe-
ment de l’esforç i la dedicació
d’aquest artesanat. I és que
Esparreguera ha estat nomi-
nada Zona d’interès artesanal,
títol atorgat per la Generalitat
de Catalunya, que pretén pro-
moure l’autenticitat de l’activi-
tat artesana catalana.

A la jornada es van fer altres
activitats paral·leles que van
animar a participar molt públic
i visitants d’arreu. 

Collbató celebra la 14a edició
de la mostra d’entitats

COLLBATÓ4El municipi ha
tornat a acollir aquest cap de
setmana la mostra d’entitats
collbatonines. Les associacions
han tornat a oferir  la possibi-
litat de conèixer les diferents ac-
tivitats que desenvolupen a
Collbató amb la celebració de la
XIV Trobada d’entitats. 

La mostra es va fer dissab-
te passat, 5 d’octubre a les 18h,
i els estands es van ubicar a la
plaça de l’Era.

Els veïns i veïnes de Collbató
i dels municipis del voltant van
poder conèixer en primera per-
sona el teixit associatiu collba-
toní, que cada cop compta amb
més entitats.

La fira va acollir represen-
tants dels diferents sectors d’ac-
tivitat del municipi. Hi va haver
entitats del món de l’esport i de
la cultura i també associacions
relacionades amb l’acció so-
cial.

Martorell | Moliempresa.cat
El departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Martorell ha posat en

marxa el nou espai web Moliempresa.cat, un portal de sensibilització de 
l'emprenedoria i l’empresa amb una àmplia diversitat de continguts 

per a empreses, emprenedors i persones a l’atur o en recerca de millora laboral.

Neus Màrmol
MARTORELL
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Durant el Ple de setembre, els
grups municipals de CIU, ICV
i ERC van aprovar una moció
d’adhesió al pacte nacional pel
dret a decidir. El PSC, que va
acabar quedant-ne al marge,
apostava per una consulta a la
ciutadania per decidir el futur
de Catalunya però desmarcant-

se intencionadament del pacte
nacional pel dret a decidir. 

El PSC de Martorell volia
promoure així “el suport de
l’Ajuntament a la realització
d’una consulta als ciutadans
de Catalunya, legal i acordada,
per decidir sobre el seu futur”.
CiU, però, va utilitzar la seva
majoria absoluta i el suport
d’ERC i ICV per esmenar la
proposta del PSC i  tirar enda-
vant l’adhesió al pacte nacional.

Els socialistes martorellencs

creuen que els convergents
“erosionen” d’aquesta manera
la proposta del PSC, que pretén
“apropar-se a l’esperit demo-
cràtic de la consulta”.

Els socialistes consideren
que Xavier Fonollosa, portaveu
de CiU, “desvirtua” la seva pro-
posta, “que és la mateixa que
CiU, ERC, ICV i PSC havien vo-
tat favorablement al Consell
Comarcal del Baix Llobregat i
que representa el consens i el
que ens uneix”. 

Martorell s’adhereix al pacte
nacional pel dret a decidir

» El PSC del municipi es queda a mig camí recolzant la consulta 
però no la moció sobiranista conjunta d’ERC, CiU i ICV

La Festa del Roser anima
Martorell  durant tres dies

FESTES4De divendres a diu-
menge, Martorell ha estat de
celebracions. La Festa del Ro-
ser ha arribat un altre any al
municipi, convertint-se amb
una de les festes patrimonials
més destacades del calendari.

Durant tres dies, del 4 al 6
d’octubre, les entitats marto-
rellenques han participat d’a-
questa festa de caràcter cultu-
ral i popular. Durant la Festa
del Roser hi han hagut activitats

de tot tipus, però cal destacar el
Vimart, la Fira de Vins i Caves.
Durant els dies de la festa els vi-
sitants han pogut assaborir
vins i caves selectes amb deno-
minació d’origen Penedès i Ca-
talunya. 

L’objectiu de la mostra és
donar a conèixer a l’imaginari
col·lectiu la importància dels
orígens, les tradicions i les
arrels vinculades a una terra de
vins i caves. 

Seat inicia la formació dual
amb rècord d’alumnes

ENSENYAMENT4Fa dues set-
manes que l’Escola d’Apre-
nents de la Seat va començar el
curs acadèmic amb un rècord
d’alumnat. En total, l’Formació
Professional dual ha iniciat el
curs amb 168 alumnes, vint-i-
dos més que l’any passat.

Per segon any consecutiu,
l’empresa automobilística ofe-
reix tres graus mitjans de For-
mació Professional sota el mo-
del alemany de formació dual.
Es tracta d’un sistema formatiu
que combina les classes  teòriques
i les pràctiques amb un contrac-

te laboral a la seu martorellenca
de l’empresa.

FORMACIÓ PRIVILEGIADA
Les privilegiades condicions
formatives i laborals que ofereix
Seat han suposat una allau de
sol·licituds. Per a aquest curs,
s’havien inscrit 1.138 aspirants.
Finalment, només 75 han estat
seleccionats d’acord amb el seu
expedient acadèmic i l’entre-
vista personal per afegir-se a
l’alumnat del centre de forma-
ció dual especialitzat en auto-
mobilística.

Avinguda del Congost | Obres de reconversió de l’N-II
Dilluns passat van començar les obres d'asfaltat i pintat de l'avinguda del
Congost amb motiu dels treballs de reconversió de l'antiga N-II en aquest

tram. Està previst que les tasques s'allarguin durant dues setmanes i no
obligaran a tallar cap sentit de circulació del trànsit rodat.

Redacció
MARTORELL

Reunió dels integrats del Pacte Nacional pel Dreta a Decidir on va assistir Salvador Esteve. Foto: ANC
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A finals de setembre es van ce-
lebrar a la Colònia Güell les
Jornades del Patrimoni del Baix
Llobregat, que enguany han
arribat a la seva setena edició i
s’han consolidat com una tro-
bada de referència a la comarca.
Martorell es va situar com la seu
favorita per acollir les pròxi-
mes jornades, que se celebraran
bianualment. Al final de la jor-
nada, Ivan Arcas, Conseller de
cultura del Consell Comarcal i
memorial democràtic, va apos-
tar per Martorell com a prope-
ra localitat amfitriona.

Els actes s’han dut a terme
dins del marc de les Jornades
Europees del Patrimoni, sota el
lema El patrimoni cultural,
generador d’activitat econò-
mica. En l’edició d’aquest any,

el focus de les jornades ha estat
la capacitat que tenen els re-
cursos patrimonials d’un terri-
tori per generar activitat eco-
nòmica. L’eix principal de les
jornades ha tractat de com po-
sar en valor el patrimoni del

Baix Llobregat i, al mateix
temps, buscar fórmules que
permetin extreure el màxim
rendiment per al territori i la
ciutadania dels importants ac-
tius patrimonials dels quals
disposa la comarca.

Les Jornades de Patrimoni
aposten per Martorell com a seu
» Martorell és el municipi favorit per ser la seu de la propera edició
» Les jornades del Baix Llobregat tindran una continuïtat bianual

The Modern Poppers guanyen
el concurs musical O-Kàlia 

CULTURA4The Modern Pop-
pers ha estat la formació mu-
sical guanyadora de la sisena
edició del concurs O-Kàlia de
Martorell, que premia els mi-
llors treballs musicals de grups
emergents de la zona. El jurat
va desvetllar dissabte el nom
dels guanyadors durant el con-
cert de Teràpia de Shock du-
rant la celebració de la Festa
del Roser.

En segon lloc va recollir el
segon premi el grup musical Sa-
raband i el tercer premi va ser
per Mama Patxanga, en l’edició

més participativa del concurs
des que es va crear, amb una
dotzena de grups inscrits.

The Modern Poppers va
captar el públic amb un direc-
te energètic i sense comple-
xos. L’estètica retro, que rel-
fecteix l’esperit del seu darrer
disc, This is ape pop, també és
un punt atractiu, que enganxa
al públic, i els dóna un toc per-
sonal. The Modern Poppers
està format per Yon Fadrique
(veu i guitarra), Juli de Luna
(baix), Abel Delgado (bateria) i
Dídac Pérez (guitarra).

Campanya gratuïta de
prevenció del glaucoma 

SALUT4Una unitat mòbil de
l'Institut Oftalmològic Tres To-
rres ha dut a terme una cam-
panya gratuïta de revisions per
a la prevenció del glaucoma i la
degeneració macular associada
a l'edat. La unitat mòbil, situa-
da a la rambla de les Bòbiles, ha
atès durant uns dies desenes de
pacients durant 8 hores. La
campanya ha comptat amb el
suport de la regidoria de Salut.

Martorell s'afegeix a la
celebració de l'any Espriu 

CULTURA4Martorell s'ha afe-
git als actes de commemoració
de Salvador Espriu, coincidint
amb el centenari del naixe-
ment d’un dels autors més in-
signes de les lletres catalanes.
Durant la Festa del Roser, el
passat cap de setmana, es van
organitzar diverses activitats
al voltant de l’escriptor i poeta
català. 

L'Aula de Teatre va organit-
zar un tast de poemes i imatges
i també es va fer una concen-
tració, molt inusual i original, de
Laies i Ariadnes per llegir tex-
tos del llibre Laia i Ariadna al
laberint grotesc. Un altre acte
commemoratiu va ser  la inter-

pretació teatral que explicava la
vida i l'obra d'Espriu.

La profunditat i l’alta signi-
ficació del llegat d’Espriu han
estat reconegudes per la crítica
internacional. De la mateixa
manera, també destaca l’exem-
plaritat de la seva actitud en una
de les situacions històriques
més adverses per a Catalunya,
que se sintetitza en un dels seus
versos més citats: “Ens man-
tindrem fidels per sempre més
al servei d’aquest poble”. 

L’obra de Salvador Espriu
constitueix un gran i molt ric
llegat que es mantindrà en la
memòria dels catalans durant
molts anys.

Redacció
MARTORELL
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La Passió d’Esparreguera ja ha
començat els preparatius per la
pròxima temporada d’especta-
cles. I, per anar fent boca, uns
quants actors i actrius de la
Passió van representar dissab-
te, 5 d’octubre, diversos frag-
ments de dos quadres de l’obra:
Maria coneix la sentència i el
Comiat de Jesús i Maria.

Aquest petit tast de la Pas-
sió es va celebrar a la capital de
la comarca, Sant Feliu de Llo-
bregat, en el marc de la VII Tro-
bada diocesana de catequistes
i animadors de joves, que
compta amb set anys de tradi-
ció i una gran participació.

CALENDARI FIXAT
Ja fa setmanes que els membres
de la Junta de la Fundació Pri-
vada La Passió d’Esparreguera
es van reunir i van aprovar les
dates de la representació de la
temporada 2014. Com cada
any, hi haurà una desena de re-
presentacions, dues d’elles en
sessió de tarda-vespre.

Al març, hi haurà represen-

tacions els dissabtes a la tarda-
vespre els dies 9, 16, 23 i 29. A
l’abril, l’espectacle es repre-
sentarà els dies 6, 13 (Diumen-
ge de Rams), 18 (Divendres
Sant) i el 26, que és un dissab-
te a la tarda-vespre. L’1 i el 4 de
maig es faran les darreres re-
presentacions.

Els assajos començaran d’a-
quí poc, tant amb els actors
principals com amb tots els
participants en l’espectacle, des
dels figurants fins als tècnics
audiovisuals.

ENTRADES I DESCOMPTES
Les entrades tindran un cost de
22 euros i hi haurà tot tipus de
descomptes i preus especials
per a grups, famílies, estudiants
i jubilats, com es va acordar a la
darrera reunió de la Junta de la
Fundació.

La Passió escalfa motors 
per la temporada 2014

Inici de la  5a edició del Projecte
de civisme i convivència

SOCIETAT4Potenciar actituds
de respecte envers l’ús de l’es-
pai públic, treballar la cons-
trucció d’una actitud autònoma,
independent i analitzar també
conductes de risc a la via pú-
blica són els àmbits en què se
centren els tres tallers que ofe-
reix la Policia Local als alumnes
de 5è de Primària d’Esparre-
guera.

El 25 de setembre va co-
mençar el Projecte de civisme
i convivència que va dirigit als
nois i noies de 10 i 11 anys dels
centres educatius d’Esparre-

guera. Es tracta d’una etapa
especialment sensible i recep-
tiva en la conscienciació, con-
solidació i reforç de conceptes
i valors. És per aquest motiu
que el projecte engegat per la
Policia Local i les regidories de
Nous Catalans i Ensenyament
han enfocat el projecte de ci-
visme a aquest sector de la po-
blació. 

Se’ls dóna la idea de la vila
com a espai de relació comuna,
regit per unes normes de con-
vivència que faciliten la vida a
la comunitat.

Uns lladres de vehicles 
ocupen una nau industrial 

SEGURETAT4Els Mossos d’Es-
quadra han desarticulat re-
centment un grup dedicat a
robar i desballestar vehicles
amb l’objectiu d’enviar-los al
Marroc. Els presumptes delin-
qüents havien ocupat una nau
industrial a Esparreguera.

Dins de la nau, els Mossos
van localitzar els xassissos, bas-
tidors i peces de sis motocicle-
tes provinents de diversos furts.
També van trobar una escope-
ta del calibre 12. 

Més tard, els agents van
detenir una altra persona, que

s'encarregava de facilitar el
magatzem i traslladar els vehi-
cles per peces al Marroc. 

Els detinguts realitzaven
furts de vehicles i, amb l'ajuda
de dues altres persones, els
desballestaven i els preparaven
per ser traslladats en furgone-
tes al Marroc. 

Als membres del grup se'ls
imputen nou delictes de robatori
i furt d'ús de vehicles, a més d'un
delicte de tinença d'armes. En
total hi han hagut cinc arrestats
que acumulen una trentena
d'antecedents policials. 

La Fulla | Portes obertes
El Centre Obert La Fulla va obrir les seves portes a finals de setembre per

tal de donar a conèixer les seves noves instal·lacions. Els assistents van 
poder també visitar l’exposició sobre els valors per a la convivència i la 

tasca socioeducativa que realitza el centre d’infants i adolescents.

Redacció
ESPARREGUERA

» La Junta de la Passió ja ha fixat les dates de representacions 
» Pròximament, actors i figurants començaran els assajos de l’obra

Dissabte es va poder

veure un petit tast

de dos quadres de la

Passió a Sant Feliu

de Llobregat

Escolars en una xerrada sobre civisme. Foto: E. Magraners
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Olesa de Montserrat 

CiU d’Olesa creu que l’equip de
govern ha perdut  “pistonada”
» A Mercè Jou (CiU) li preocupa el conflicte del mercat municipal
» L’oposició també espera lligar el pressupost municipal 2014

Olesa sol·licita la Creu de Sant
Jordi per a Macari Gómez 

CULTURA4L'Ajuntament d'O-
lesa va aprovar al Ple del 26 de
setembre iniciar els tràmits
perquè la Generalitat conce-
deixi la Creu de Sant Jordi a l'o-
lesà Macari Gómez Quibus,
més conegut com a “MAC”. 

Macari Gómez és un dels
olesans més internacionals, au-
tor de més de 3.000 cartells de

cinema (entre d’altres, de pel·lí-
cules tan mítiques com Els deu
manaments, Un tranvía lla-
mado deseo o El cochecito). En
el cas que se li concedeixi la
Creu de Sant Jordi, Macari
s‘afegirà a La Passió d'Olesa i
Rosa Segura, també premiats
per la Generalitat amb la Creu
de Sant Jordi.

Martí Fortuny és elegit nou
president d’ERC Olesa 

POLÍTICA4La secció local d'Es-
querra d'Olesa de Montserrat
ha elegit recentment nou pre-
sident. L’escollit ha estat l'ole-
sà Martí Fortuny, que assu-
meix el càrrec en substitució de
Sergi Marcen, el qual hi va re-
nunciar al·legant motius per-
sonals. 

Fortuny, que assegura que
afronta el nou càrrec “amb
il·lusió”, va destacar durant
l’acte que l'objectiu d’ERC en
aquesta nova etapa és dina-
mitzar la secció local i que la
seva elecció no suposarà un

canvi de rumb. Segons el nou
president de la secció local, el
canvi al capdavant d'ERC no
significa necessàriament que
de cara a les pròximes eleccions
municipals es produeixi un
canvi de candidat. 

Per una altra banda, For-
tuny diu que Esquerra ha de
contribuir a donar més visibi-
litat a la seva tasca als veïns i
veïnes d’Olesa de Montserrat i
que, a partir d'ara, insistirà
també en defensar el que reco-
llia el programa electoral del
partit. 

El documental sobre el dret 
a decidir s’estrena a La Passió

DRET A DECIDIR4El dissabte
16 de novembre, el teatre de La
Passió d’Olesa acollirà l’estrena
del documental Preparats per
decidir. La consulta viatja als
Estats Units. Abans del visionat
de la pel·lícula, els membres de
Dretadecidir.com explicaran
la seva experiència.

UN ROADTRIP DE 14.000 KM
Tres membres de l'associació
Dretadecidir.com, nascuda a la

comarca, van viatjar als Estats
Units per a conèixer les opinions
d'experts i catalans residents al
país sobre el futur de Catalunya.
En total, van recórrer 25 estats
del país en cotxe i van fer 14.000
km, passant per ciutats com
Nova York, Washington i Los
Angeles, entre d’altres. 

Ara es troben en plena cam-
panya a Verkami per finançar la
segona part del viatge, que es
farà a Europa.

Mercè Jou, cap de files del grup
municipal de CiU a Olesa de
Montserrat, ha manifestat re-
centment que el seu partit en-
cara el nou curs polític amb
il·lusió, però amb preocupa-
ció. Jou espera que el govern
del Bloc Olesà solucioni certs
problemes que hi ha actual-
ment al municipi. 

Un dels que més preocupen
al partit de l’oposició és el con-
flicte al mercat municipal, que
té problemes interns des que fa
tres anys un grup de paradistes
de la Junta de l'Associació de
Concessionaris es va escindir.
Els paradistes escindits es ne-
guen a pagar des de fa temps les
seves quotes de manteniment i
s’han agrupat sota l'associació
Fem Mercat.

Davant el problema, tant
l'Associació de Paradistes del
Mercat Municipal com l’oposi-
ció han reclamat al govern mu-
nicipal d'Olesa més fermesa en
l'aplicació del reglament i del
conveni intern per tal d'inten-
tar posar fi als problemes que
viu el mercat.  

PENDENTS DEL PRESSUPOST
Una altra preocupació de Jou és
lligar les ordenances fiscals i el
pressupost municipal del 2014.
Mercè Jou considera que l'e-
quip de govern del Bloc Olesà
“ha perdut pistonada” i això
preocupa el grup municipal de
Convergència i Unió.

Una de les preocupacions de CiU és el mercat municipal. Foto: Ajuntament

La Passió | Concert de Dúo Dinámico
El Dúo Dinámico va actuar el 28 de setembre a La Passió amb
un públic de 800 persones. Durant el concert, van repassar els

50 anys d’història de la formació, amb temes com Resistiré,
Perdóname, Quisiera ser o Quinze años tiene mi amor.

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT

Macari Gómez en una exposició de les seves obres. Foto: Universo MAC
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Abrera

Amb l’arribada del nou curs
escolar, l'Ajuntament d'Abrera
ha subvencionat el 50% del
cost dels llibres de text als
alumnes abrerencs des de P3
fins a 4t d’ESO, en col·labora-
ció amb els centres educatius
del municipi i les diverses
AMPA.

A més d’aquesta subvenció,
el consistori també ha concedit
un ajut de 75 euros per a la
compra de l’ordinador  per als

alumnes de 1er d’ESO i una
subvenció del 50% del cost dels
continguts educatius digitals.
En el cas d’alumnes d'escoles
d’educació especial, l’ajut ha
estat del 50% del cost del ma-
terial didàctic.  

Les famílies abrerenques
que han comprat els llibres a
través de les AMPA ja han ob-
tingut directament aquest des-
compte. Gràcies a la signatura
d’un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament, les AMPA
i els directors dels quatre cen-
tres públics que hi ha al muni-
cipi, aquest ajut s’ha pogut dur
a terme. 

La resta de famílies, les que
no han comprat els llibres a tra-
vés de l’AMPA, han pogut sol·li-
citar igualment l’abonament
del 50% omplint un formulari
que es pot presentar fins al 31
de desembre. 

FER FRONT A LA CRISI 
Aquesta línia d’ajuts responen
a una mesura de caràcter social
que l’Ajuntament està duent a
terme per reduir la despesa de
les famílies i que, en l’actual
context econòmic, encara es fa
més necessari. Enguany, re-
presenta un import de més de
150.000 euros. 

L’Ajuntament paga la meitat 
del cost dels llibres de text 

» El consorci arriba a un acord amb els centres escolars i AMPA 
» També hi ha ajuts per ordinadors, material didàctic i digital

Els joves d’Abrera s’endinsen
al món de la música

JOVENTUT4Ja han començat
les inscripcions per als nous ta-
llers per a joves d’Abrera. Al
Punt d’Informació Juvenil La
Garsa d’Abrera ja estan obertes
les inscripcions per als tallers del
quart trimestre que organitza el
Departament de Joventut. 

Els tallers estan adreçats als
joves abrerencs d’entre 12 i 25
anys, que poden escollir entre

una àmplia oferta d’activitats,
com els tallers de producció
musical, percussió i hip hop, en-
tre d’altres. 

Els tràmits d’inscripció per
als tallers juvenils es poden for-
malitzar al mateix Punt d’In-
formació Juvenil La Garsa de di-
lluns a divendres en horari de
quatre de la tarda a dos quarts
de nou del vespre.

Punt i final als concerts 
del Setembre Musical

CULTURA4El cicle de concerts
Setembre Musical que va co-
mençar el mes passat va clou-
re aquest dissabte, 5 d´octubre,
amb les actuacions de la Coral
Contrapunt i la Coral aleman-
ya Liederfranz, de Weingar-
ten. 

Les dues formacions van
actuar conjuntament  al Centre
Polivalent. A la nit, va ser el
torn del grup MoneyPenny,
que va apropar al públic els
clàssics dels 60 i 70 del blues,
funk, soul i rhythm and blues,
a la Casa de Cultura d’Abrera.

Salut | Campanya de donació de sang
El Banc de Sang i Teixits i el Departament de Salut de la Generalitat de

Catalunya van organitzar ahir, dimecres 9 d’octubre, i diumenge passat,
6 d’octubre, una campanya de donació de sang a Abrera. La campanya

agraeix a tots els donants la seva col·laboració en nom dels beneficiaris.

Redacció
ABRERA 

L’alcaldessa amb els representants dels centres i AMPA. Foto: Ajuntament
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Sant Esteve Sesrovires

Collbató
Biblioteca | Espai de lectura
El proper 25 d’octubre, la Biblioteca Municipal de Collbató crearà un espai de
lectura, tertúlia i debat, de 18 a 19h de la tarda. L’activitat Gaudim de la lectura
estarà adreçada a adults que tenen dificultats a l'hora de llegir, que no compre-
nen el que llegeixen i que volen millorar la lectura i la comprensió lectora.

Corretapes | Tres edicions
La bona acollida del Corretapes per Festa Major li donarà continuïtat amb

tres edicions cada any: a la tardor, a la primavera i per Festa Major. 
S’hi introduiran novetats, com fixar un preu únic per tapa més beguda, i

pel que fa al concurs, aquest es limitaria a l’edició de Festa Major.

Durant el darrer Ple ordinari
que es va celebrar al consisto-
ri de Sant Esteve Sesrovires, el
fins ara portaveu del grup mu-
nicipal de Convergència i Unió,
Jaume Campabadal i Torres, va
presentar la seva renúncia com
a regidor. 

Segons ha indicat la forma-
ció, el seu substitut serà Bernat
Orellana Camacho, de 32 anys,
que va ocupar el número 12 en
les llistes de CiU en els darreres
eleccions.

Jaume Campabadal, que ha
estat 10 anys regidor de CiU a
l’oposició, es va acomiadar des-
tacant que com a regidors “do-
nem el millor de nosaltres ma-
teixos pel poble, però hi estem
de pas” i va afegir que “han es-
tat 10 anys apassionants”. La

resta de grups municipals van
agrair la seva dedicació i el seu
servei al poble de Sant Esteve
Sesrovires. 

Tot i les discrepàncies polí-
tiques, els grups municipals i
l’alcalde van destacar el seu to

cordial i el seu caràcter com-
promès. Finalment, Campaba-
dal va fer entrega de la seva
banda de regidor, que a partir
d’ara passarà a mans del seu
successor i company de partit,
Bernat Orellana.

El regidor Jaume Campadabal. Foto: Ajuntament

Campabadal deixa el càrrec 
de regidor 10 anys després

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Esteve va aprovar a la da-
rrera sessió plenària un Pla de
Sanejament Econòmic Financer
per al període 2013-2015. El pla
és una eina de planificació i ges-
tió financera que té com a ob-
jectiu sanejar els comptes mu-
nicipals i que la prestació dels
serveis públics responguin a
un model sostenible basat en els
principis d’eficàcia, eficiència i
economia en l’assignació de re-
cursos públics. 

Els Serveis Econòmics mu-
nicipals han analitzat les dades
dels últims tres exercicis per es-
tudiar la situació econòmica
del municipi amb l’objectiu de
determinar què s’ha de corregir
i quins han de ser els terminis
i els imports de deute. 

Amb aquest pla, l’Ajunta-
ment vol assolir un nivell de sol-
vència suficient i complir els
equilibris econòmic i financer
adequats. 

Sant Esteve dóna
llum verda al Pla
de Sanejament

La sostenibilitat a
l’escola, clau en el
nou curs 2013-14

EDUCACIÓ4L’acte d’inaugu-
ració del nou curs escolar, que
cada any ofereix la Regidoria
d’Educació, ha servit aquest
any per reflexionar sobre la
sostenibilitat en l’àmbit educa-
tiu. La sostenibilitat és consi-
derada un pilar al sistema edu-
catiu sesrovirenc. Sant Esteve
ha impulsat, per exemple, el
projecte Escoles Verdes, que
ha aconseguit implicar les llars
d’infants, les escoles i l’institut,
i el Banc de llibres, que permet
la reutilització de llibres.

Redacció
SANT ESTEVE SESROVIRES

En el marc de la celebració de

les Jornades Europees del Pa-
trimoni, Collbató ha acollit du-
rant dos caps de setmana, fins
diumenge passat, la mostra
Temps de barraques i mar-
ges, organitzada pel Centre

Muntanyenc i de Recerques
d’Olesa amb col·laboració amb
l’associació Amics del DALL.

“L’exposició fa un recorregut
per la història d’aquestes cons-
truccions de pedra seca”, ex-
plica a Línia Nord Iván Fer-
nández, membre dels amics del
DALL. “A nivell geològic, els 12
quilòmetres lineals de la zona
entre Olesa i Collbató són molt

variats. S’hi poden trobar sis ti-
pologies de pedres diferents i,
per tant, diversos tipus de ba-
rraques”, afegeix Fernández,
que treballa en conjunt amb
l’associació olesana.

“Ara farem sortides de camp
i volem mantenir i restaurar les
barraques”, afegeix Natàlia Vall-
deperas, del CMRO.

Temps de barraques i marges
en les Jornades de Patrimoni 

Redacció
COLLBATÓ

L’òpera ‘Maruxa’ d’Amadeu
Vives torna al carrer

CULTURA4Durant el cap de
setmana del 20 i 21 de setem-
bre, l’òpera Maruxa, d’Amadeu
Vives, va tornar a ser escenifi-
cada a la plaça del Molí de l’O-
li de Collbató. L’esdeveniment
també va servir per comme-
morar el compositor Amadeu
Vives, de Collbató, amb motiu
del retorn de les seves restes al
municipi. 

Maruxa, una òpera lírica en
dos actes estrenada al 1914, va
ressonar pels carrers del nucli
antic de Collbató en unes jor-
nades molt especials i íntimes.
La representació es va fer a cà-
rrec del Cor Nelius i comptava
amb  César com a director mu-
sical, Daniel Casas dirigint el
cor i amb la direcció escènica
de Laura López. 

Pel que fa als principals
personatges, Íngrid Ustrell i
Vanessa Villanueva van donar
vida a Rosa i Maruxa, respec-
tivament, mentre que en els pa-
pers masculins hi havia Dani
Casas i Francisco de Borja Mar-
tínez, interpretant els papers de
Pablo i Antonio.

Els alumnes de 2n de Primària de La Salut visiten la mostra. Foto: Neus Màrmol
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Saito Hach (independent) i Es-
meralda Zaragoza, del club Els
Convents, van guanyar la pro-
va de l’open de cros del Marto-
rell Athlètic Club (MAC). Hach
va fer un temps de 16 minuts i
42 segons en un recorregut de
3,6 quilòmetres, mentre que
Zaragoza va recórrer 2,7 quilò-
metres amb un temps de 16 mi-
nuts i 59 segons. 

Pel que fa al campionat es-
colar d’atletisme, José Echega-
ray va sumar 61 punts i se situa
líder en la primera jornada. El
campionat va tenir lloc diu-
menge al carrer de Francesc
Carmona, al barri de Torrent de
Llops, amb la participació de
prop de dos-cents atletes.

En l’open masculí, Joel To-
rres, de l’Institut Pompeu Fa-

bra, va quedar segon per da-
rrere de Hach amb un temps de
17 minuts i 55 segons. En l’open
femení-, va ser l’atleta Lydia
Rodríguez, del Martorell Ath-
lètic Club, la segona classifica-
da amb un cronòmetre de 18
minuts i 41 segons. 

En la categoria de veterans
els guanyadors van ser Albert

López, del Club Atlètic Lluïsos
de Mataró, i Remedios Linares,
del Vincente Aleixandre. 

La presidenta del MAC, Mí-
riam Riera, va destacar el des-
cens de participació, de 260
inscrits a 170 participants reals,
però va reconèixer que la par-
ticipació ha estat molt més alta
a les categories inferiors.

Saito Hach, guanyador de la prova de cros. Foto: Ajuntament de Martorell

Saito Hach i Esmeralda Zaragoza
triomfen al cros de Martorell

» La prova d’atletisme estava organitzada pel Martorell Athlètic Club
»Dels 260 corredors inscrits, només 170 van acabar-hi participant

El Club Bàsquet Martorell
presenta els seus 19 equips 

BÀSQUET4El pavelló esportiu
municipal es va vestir de gala,
diumenge, en la presentació ofi-
cial del Bàsquet Club Martorell
2013-14. Hi van desfilar més de
200 jugadors formats en 19
equips. La presència de l'equip
sènior femení a Segona Catalana
és la gran novetat de la tempo-
rada. La directiva, que encapça-
la Miquel Fusalba, vol seguir
enfortint la passió pel bàsquet
per als més joves del municipi.
En l'acte de presentació hi va as-
sistir el primer tinent d'alcalde,

Xavier Fonollosa, i el regidor
d'Esports, Albert Fernández.

Fusalba va reconèixer que
"tenim 19 equips amb més de
200 jugadors i aquest és el nos-
tre aval. Al darrere hi ha molta
canalla que està motivada i l'ob-
jectiu és que cada setmana pu-
guin millorar i gaudeixin jugant
a bàsquet". Durant la presenta-
ció es va fer un reconeixement a
Miquel Sariols, que fins a la tem-
porada passada va ser el coordi-
nador dels equips base de l'enti-
tat durant prop d'una dècada.

Abrera acull cursos sobre 
el joc esportiu i els valors

ABRERA4Els pròxims dies 14 i
21 d’aquest mes es duran a terme
a Abrera dos cursos de formació
per a entitats esportives i dina-
mitzadores que realitzen les tas-
ques d’àrbitres en el marc d’una
nova modalitat de puntuació, el
Joc Verd Play, on el resultat d’un
partit no és el factor determinant
per acabar guanyant, sinó els
valors esportius.

El projecte pretén presentar
un nou model per als Jocs Es-
colars dels Consells Esportius del
Baix Llobregat. Aquest model no
es basa en què el guanyador és

el que treu més punts, sinó en la
participació d’una major part
d’actors com ara famílies, tècnics
o dinamitzadors de joc. Això
suposaria un canvi en el sistema
de puntuació en l’àmbit escolar. 

El Consell pretén ser pioner
i encapçalar un projecte on els
valors esportius són significatius
a l’hora d’entendre la competi-
ció, i diferenciar així el sistema
d’esport federat dels jocs esco-
lars. Els cursos tindran una du-
rada de dues hores i es faran a la
Casa de la Cultura a dos quarts
de sis de la tarda.

250 ciclistes participen a la
Marxa BTT d’Esparreguera

CICLISME4El passat 22 de se-
tembre va tenir lloc la segona
Marxa BTT Esparreguera Zona
Bici, organitzada per l’entitat
Zona Bici en col·laboració amb
el Servei d’Esports. 

La jornada va acollir uns 250
ciclistes vinguts d’arreu del Prin-
cipat, una xifra considerada
“molt positiva” per l’organització.
La matinal ciclista va permetre
a tots els ciclistes gaudir amb 2
recorreguts, un de 20 quilòme-

tres i un altre de 44, els quals
transitaven per camins d’Espa-
rreguera, dels Hostalets de Pie-
rola i del Bruc. 

La marxa va tenir inici i final
al mateix indret, a l’aparcament
del Castell. La Marxa BTT d’Es-
parreguera és una bona oportu-
nitat per a tots els amants del ci-
clisme de poder gaudir d’una jor-
nada única i tenir l’oportunitat
de contemplar unes fantàsti-
ques vistes de Montserrat.

Collbató | Inici temporada esportiva
Collbató ofereix de cara a la nova temporada esportiva 2013-2014 al voltant de 50 ac-

tivitats diverses, com aeròbic, futbol, excursionisme, atletisme, ciclisme o arts mar-
cials. Pel que fa a l’Ajuntament, el passat 18 de setembre es va posar en marxa una
gimnàstica per a la gent gran al Casinet, i un curs de pilates a les antigues escoles.

Redacció
MARTORELL

Foto de família dels jugadors. Foto: Ajuntament de Martorell
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DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
19:00 RECONEIXEMENT A JOSEP BORRÀS, MÚ-

SIC.  Organitza Vila d’Esparreguera. Al Teatre
La Passió d’Esparreguera.

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
18:00 GAUDIM AMB LA LECTURA. Creació d'un

espai de lectura, tertúlia i debat. A la Biblioteca
Municipal de Collbató.

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
17.00 Xocolatada i tallers de cultura popular a

la plaça de Fèlix Figueras i Aragay d’Olesa de
Montserrat. Organitza: CAL Olesa

DEL 19 AL 27 D’OCTUBRE
12:00 a 14:00 i de 18:30 a 20:30 Exposició de

pintura: Associació de Dones de Collbató Dia
i hora: Del 19 al 27 d'octubre. Lloc: Sala d'Ex-
posicions Municipal d’Esparreguera (c/ dels
Arbres, 38). Organitza: Associació de Dones
de Collbató.

DE L’1 AL 17 DE NOVEMBRE
12:00 a 14:00 i de 18:30 a 20:30  12a. Bien-

nal de Pintors d'Esparreguera a la Sala d'Ex-
posicions Municipal. Organitza: Pintors d'Es-
parreguera

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
17.30 - 20.00 Planetari. Què es veu aquesta nit?,

exposició organitzada per l’associació Fora
d'Òrbita i PMSAP a la sala d’exposicions del
Centre Cultural de Martorell. El preu de l’en-
trada és de 2 euros i està obert a tot el pú-
blic en general, però sobretot s’adreça a fa-
mílies.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
17:00 CINEMA INFANTIL: L’origen dels
guardians al Casal. Organitza: Associació El
Casal Cultural d’Olesa  

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
8:00 SORTIDA VIA ROMANA DE CAPSACOSTA A

SANT PAU DE SEGÚRIES amb el grup excur-
sionista 4000 peus de Collbató. Lloc de tro-
bada: Pista poliesportiva.

AGENDA 

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSGASTRONOMIA

agenda@comunicacio21.com

La Montse Nomen ens explica els
Contes de la Ç. És una sessió especial
inclosa en el Correllengua d'Olesa de
Montserrat 2013. Organitzat per la CAL
Olesa. A les 18h a la Sala Infantil de la
Biblioteca Santa Oliva.

L’HORA DEL CONTE:
CONTES DE LA Ç

Divendres 11 d’octubre

ELS BONS HOMES
VAN EN BURRO

Dissabte 9 de novembre
(Ateneu d’Esparreguera)

ELS BONS HOMES VAN EN BURRO és un
documental en què els seus protagonistes
han recorregut en burro, des d’Esparre-
guera fins a la frontera amb França, pel
Camí dels Bons Homes (200 quilòmetres),
recollint les queixes o demandes de la
gent dels pobles per fer-les arribar al Par-
lament Europeu.

IX MATINAL 
MOTOTURÍSTICA

Organitza: Amics de les Motos Clàssiques
i Antigues de Martorell (AMCAM), Els Mus-
sols i Clàssic  Vespa. 
A ca n’Oliveras (Martorell)

Curs d’introducció a la Cuina Natural i
Sustentadora de Salut. Organitza: L’Alzi-
na de Collbató.  Per qui vulgui compren-
dre la salut en relació a l’entorn, allò que
ingerim i el correcte desenvolupament dels
processos biològics del cos.

CUINA NATURAL I SALUDABLE
9 i 10 de novembre d’11 a 18h

Diumenge 13 d’octubre 11:00

E F E M È R I D E S
OCTUBRE DE 1991
Es signa a Madrid el Protocol al Tractat Antàrtic sobre
Protecció del Medi ambient que, en el seu article 2n, 
designa a l'Antàrtida com una "reserva natural dedicada
a la pau i a la ciència". Va entrar en vigor el 1998.
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