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La reforma de la Llei d’Adminis-
tració Local proposada pel govern
de Mariano Rajoy i rebutjada
fins i tot per alguns alcaldes del PP
està a punt de ser aprovada. La
pràctica totalitat de l’arc parla-
mentari ha demanat la seva reti-
rada, però sembla que els popu-
lars no faran marxa enrere.

Amb aquesta reforma, les com-
petències dels ajuntaments de
menys de 20.000 habitants que
tinguin dèficit pressupostari pas-
saran a les diputacions o a les co-
munitats autònomes. Els munici-
pis més grans, en canvi, conti-
nuaran tenint les competències
pròpies però perdran les imprò-
pies, on es troben serveis com la

promoció econòmica, la cultura o
l’atenció a la immigració. A més, se
suprimiran les mancomunitats
que no siguin eficients i el 80% dels
representants municipals deixaran
de cobrar un sou.

“Es vol buidar de competèn-
cies els ajuntaments” explica en
declaracions a Línia NordCarles
Ramió, catedràtic de ciències po-
lítiques de la UPF. “Cada consis-
tori coneix les necessitats del seu
municipi i per això, fins ara, havien
prestat uns serveis als ciutadans de
força qualitat”, assegura Ramió, el
qual afegeix que “amb aquesta re-
forma, això es perdria perquè les
comunitats autònomes no po-
dran assumir aquestes compe-
tències i, si ho fan, serà amb cri-
teris estàndards, per la qual cosa
es perdrà qualitat perquè es per-
drà proximitat”. Una opinió que es
compartida per l’Associació Ca-

talana de Municipis (ACM) i la Fe-
deració de Municipis de Cata-
lunya (FMC), que coincideixen en
oposar-se totalment a aquesta llei
perquè, diuen, perjudica profun-
dament els drets dels ciutadans.

El president de l’ACM, Miquel
Buch, afirma a Línia Nord que no
estan “en contra de repensar el sis-
tema”, però creuen “que els can-
vis s’han de fer bé, amb consens
i sense atacar les persones, man-
llevar els drets dels ciutadans ni
privatitzar els serveis públics”.

El president de la FMC, Xavier
Amor, per la seva banda, consi-
dera que la llei de racionalització
i sostenibilitat de l’administració
local és “inadmissible, perquè su-
posa un retrocés per al món local
i atempta contra l’autonomia dels
ajuntaments”. A més, afegeix que
la reforma “afebleix l’actual sis-
tema democràtic”.

Front comú contra Madrid
» La reforma local del govern espanyol és rebutjada pels municipis de la comarca i els experts
» L’Ajuntament de Martorell se suma a l’oposició de l’AMC i la FMC a una llei “inadmissible”

REDACCIÓ4Diversos alcaldes i
alcaldesses del Baix Llobregat
Nord s’han posicionat en contra
de la llei de l’administració local
proposada pel govern de Ma-
riano Rajoy. “Tots els ajunta-
ments coincidim en tot, siguem
del color que siguem”, explica en
declaracions a Línia Nord Xa-
vier Fonollosa (CiU), primer ti-
nent d’alcalde de l’Ajuntament
de Martorell. “He parlat amb
Enric Carbonell, alcalde de Sant
Esteve Sesrovires (PSC), Salva-
dor Prat (Bloc Olesà-EUiA), al-
calde d’Olesa de Montserrat, i
Maria Soler (PSC-PM), alcal-
dessa d’Abrera, i a cap els agra-

da la proposta del govern del
Partit Popular”, afegeix el pri-
mer tinent d’alcalde.

“Amb aquesta llei, el govern
espanyol invadeix competèn-
cies que no li pertoquen”, ex-
plica Fonollosa, que creu, com
Salvador Esteve, que “la llei no
tirarà endavant tal com s’ha
plantejat ara”. “La proposta del
govern de Mariano Rajoy no
agrada al món local, tant a Ca-
talunya com als municipis de
l’estat espanyol i, fins i tot, hi ha
alcaldes del PP que s’hi oposen”.
“A més, serà difícil combinar
aquesta normativa amb la pro-
posada per la Generalitat”.

Ajuntaments de tots els 
colors polítics s’hi oposen

Pamela Martínez
MARTORELL

Diversos municipis del Baix Llobregat Nord ja han mostrat el seu rebuig a la reforma local que proposa el govern espanyol. Foto: Pere López
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La Diputació destina 30 milions
d’euros a les urgències socials

» Cobriran transport adaptat, escolarització i equips bàsics d’atenció
» La dotació es repartirà entre els municipis de la província

Un projecte per a la inserció
d’aturats al sector turístic

OCUPACIÓ4El Consell Co-
marcal, amb la col·laboració
del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i el Fons Social Europeu,
ha engegat el Pla de Competi-
tivitat del Sector Turístic del
Baix Llobregat: Innovació i
Ocupació amb l’objectiu d’afa-
vorir la inserció laboral de per-
sones aturades dins del sector
turístic.

La iniciativa pretén formar
una trentena d’aturats de la
comarca d’entre 30 i 50 anys
procedents dels sectors de la in-

dústria i de la construcció. Du-
rant el programa, se’ls forma-
rà per treballar en empreses del
sector turístic. 

El projecte es fonamenta,
per una banda, en la necessitat
existent a la comarca de gene-
rar nous llocs de treball per re-
duir l’atur i, per l’altra, pretén
dinamitzar sectors, com el tu-
rístic, que afavoreixin l’aug-
ment d’activitat econòmica al
territori del Baix Llobregat.
D’aquesta manera, es veuran
cobertes ambdues necessitats.

L’hospital de Viladecans i les
beques menjador són prioritat
PRESSUPOSTOS4El ple del
Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat va aprovar durant la
sessió de finals d’octubre di-
verses mocions que afecten te-
mes cabdals del territori. Per
una banda, va aprovar una mo-
ció a favor de la continuïtat de
l’hospital de Viladecans com a
centre de referència. També es
va aprovar una moció recla-
mant al govern de l’estat es-
panyol que inclogui en els Pres-
supostos Generals de l’Estat la
finalització de les obres plani-
ficades a la comarca i una en-

trevista amb la ministra de Fo-
ment. La tercera moció feia
referència a la reclamació al go-
vern de la Generalitat perquè
garanteixi urgentment una par-
tida que solucioni el problema
de les beques menjador.

L’hospital de Viladecans,
que s’havia d’ampliar,  podria
patir una disminució de serveis,
que es traslladarien a Sant Boi.

Quant a infraestructures,
els grups polítics reclamen tam-
bé una major inversió per part
de l’Estat en les infraestructu-
res de mobilitat de la comarca.

La Diputació de Barcelona ha
posat en marxa un Pla d’Ur-
gència Social per atendre aque-
lles persones que estan patint
més greument les conseqüèn-
cies de la crisi. Concretament,
hi ha destinat una partida de 30
milions d’euros que serviran
per actuar en tres línies que
comprenen ajudes a l’habitatge,
a l’alimentació, al material es-
colar i, per primer cop, a la po-
bresa energètica. 

La primera línia, per a la co-
bertura de situacions d’urgèn-
cia social i el manteniment dels

equips professionals de serveis
socials, rebrà 10 milions d’eu-
ros. La segona, amb 8 milions
d’euros, es destina a l’atenció
domiciliària i al transport adap-
tat, i la tercera, i més quantio-
sa, amb 12 milions, al suport a
l’atenció dels infants, concre-
tament a l’escolarització de 0 a
3 anys. Amb aquests 12 mi-
lions es cobrirà el 50% del preu
de totes les places d’escoles
bressol de la província, excep-
tuant Barcelona, que té un trac-
tament especial.

Salvador Esteve, alcalde de
Martorell i president de la Di-
putació, va destacar en la pre-
sentació del pla que es tracta
d’una iniciativa que compta
amb el suport de tots els grups

i que va destinada a ajudar els
ajuntaments, que han estat les
institucions que més “han con-
tribuït a que els estralls de la
crisi hagin tingut un cert atu-
rador gràcies als seus esforços
inquantificables”.

Mercè Conesa, vicepresi-
denta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Perso-
nes, va explicar que “la repar-
tició d’aquests recursos es farà
atenent criteris objectius” i cada
municipi rebrà la seva dotació
en funció d’aquestes dades. Va
afegir que “aquest és un pro-
grama extraordinari i que la do-
tació també és extraordinària”.
El 2011 havia estat de 2,8 mi-
lions d’euros i de 6 milions el
2009 i el 2010.

La presentació del Pla d’Urgència Social amb el president de la Diputació, Salvador Esteve. Foto: Joaquim Gómez

SmartFincas | Portal web
Recentment s’ha posat en marxa SmartFincas, un nou portal web per a l’autogestió de

finques. El projecte ha estat impulsat per l’AMB des del viver d’empreses del Baix 
Llobregat. Des de la seva creació fa dos mesos, el portal ha atret unes 200 comunitats de

veïns del conjunt de l’estat espanyol i una desena de finques més de l’Amèrica del Sud.

Joaquim Gómez Ribas
MARTORELL
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@SantiVila: Que ningú no s’enganyi: es
pot ser moderat i independentista! El que
no lliga és ser moderat i al·lèrgic als dubtes
i matisos.

@JaumeBarbera:  Res del que avui passa
hagués passat sense la voluntat popular,
és a dir, sense la majoria sobiranista. On
eren els de la tercera via? Pactant?

@francescribera: En Navarro i en Duran
tenen sis setmanes de temps per treure al
carrer un o dos milions de catalans a favor de
la tercera via. #TicTacTicTac.

Les paraules del bisbe de Girona,
Francesc Pardo, que amb motiu
de l’homilia que va fer per Sant
Narcís va demanar perdó i va la-
mentar, públicament, els insults
i menyspreus de la cadena de te-
levisió 13 TV contra Catalunya,
representen un exemple alliço-
nador carregat d’una gran digni-
tat. De fet, no hauria de ser el
bisbe de Girona, sinó el Presi-
dent de la Conferència Episcopal
espanyola, qui demanés discul-
pes a tot el poble de Catalunya
per l'actitud catalanofòbica d’a-
questa televisió que emet des de
Madrid.

No s’entén, de cap de les ma-
neres, que una cadena de televi-
sió que hauria de defensar els
valors de l’humanisme cristià es
dediqui a expandir l’odi, la fat-
xenderia i la provocació contra la
nostra nació catalana. És intole-
rable que 13 TV, que ja ha supe-
rat en anticatalanisme a Inter-
economia, estigui al servei de la
crispació, l’exabrupte i la men-
tida, tot defensant els privilegis
de la casta extractiva de l’altiplà
castellà. Aquesta televisió s’equi-
voca, de totes totes, defensant el
centralisme antidemocràtic i si-
tuant-se als antípodes d’uns mí-
nims valors cristians de base.

4El bisbe

Per Josep Loste Per Màrius Martí

4Ja n'estic fart

El Parlament de Catalunya re-
presenta el poble, és veritat,
però hem pogut veure com el
motor del procés independen-
tista ha estat al carrer i no dins
de les institucions. Ara que
l’estratègia espanyola sembla
focalitzar-se en quatre eixos
(les maquinacions dels serveis
secrets espanyols, el rebuig a
tocar la constitució per evitar
que els catalans hi imposin el
dret d’autodeterminació, pres-
sionar per una pregunta sobre
l’estat propi que contingui tres
opcions en comptes de dues i
les pressions dels empresaris
catalans porucs), podem per-
cebre com és de fàcil empan-
tanegar els àmbits polítics i,
per tant, com és de necessari
que el carrer continuï fent de
motor del procés.

Sabem que no podem can-
tar victòria perquè les enques-
tes diuen que encara no ho
tenim tot garantit. Hi ha
molts espanyols mancats de la
qualitat democràtica de l’in-
dependentisme i disposats a
votar en contra del fet que tin-
guem dret a votar. Suposo que
aquí rau la diferència entre els
que imposen l’opressió des de
l’ombra, per una banda, i els
que som capaços d’organitzar,
de forma alegre i combativa,
alhora, un gran esdeveniment
com la Via Catalana. El gran
potencial d’unió dels catalans
en la il·lusió que suposa fer
història i fer-la en la sana

consciència democràtica és un
recurs immens. Anteriorment
s’havia ridiculitzat molt la ten-
dència caïnita dels catalans,
però ara, ves per on, fins i tot
hem esdevingut un mercat, de
manera que podem veure una
gran quantitat de marxan-
datge (estelades, samarretes,
gorres) que fins ara eren mar-
ginals, adreçades al consumi-
dor independentista.

Crec que els nostres polítics
són vulnerables als quatre ele-
ments de pressió que percebo
en l’estratègia espanyola actual
i que he esmentat al final de
primer paràgraf, i em pre-
ocupa especialment el paper
dels grans empresaris cata-
lans. Segons Forbes, 25 de les
100 persones més riques de
l’estat espanyol són de Catalu-
nya, i entre les 25 acumulen un
capital de 25.300 milions d’eu-
ros. No sé quin paper poden
tenir aquestes persones en el
procés sobiranista. En tot cas,
haurien de saber que no poden
pretendre estar-ne al marge,
perquè “el  carrer” (el mercat,
els consumidors, la població
coordinada) ha esdevingut un
subjecte important, amb capa-
citat tant de gratificació com
de càstig. Si hem estat capaços
de mobilitzar i organitzar dos
milions de persones en una
gesta difícilment imitable, no
seríem també capaços, com a
consumidors, de gratificar els
bons empresaris?

Per Manel Fantasin

4Els bons empresaris

Fa uns mesos vaig escriure un
article amb el títol “Estem en
guerra”. Ara començo a sentir
polítics i comunicadors que
utilitzen aquesta frase fer refe-
rir-se a l’actual situació socio-
política que estem vivint.

Cada vegada que sentim la
paraula guerra ens ve a la ment
un conflicte bèl·lic, amb soldats,
tancs, míssils i tot allò que
comporta sang i mort, però la
guerra que estem patint els
catalans és tan o més cruenta.
Comporta morts i patiment,
comporta pèrdua d’essers es-
timats, comporta fam i com-
porta plors i pèrdua de rique-
sa i propietats, comporta...

Ningú s’ha adonat del que
hem perdut en benestar social
i cura dels nostres avis, i de la
millora de les nostres comuni-
cacions, i de la nostra justícia i
dels nostres nivells sanitaris i
dels nostres nivells d’investi-
gació i dels nostres afers exte-
riors, i de la nostra seguretat.

Ens han deixat d’aportar
aquells diners que ens han ex-
tret de la nostra caixa, de cada
una de les factures que dia a
dia les nostres empreses, em-
preses catalanes, han fet, de

cada una de les nòmines que
han rebut els nostres treballa-
dors, i no ens han retornat ni
l’almoina que demanem per
poder subsistir.

Però per si no n’hi ha prou,
encara rebem amenaces d’al-
gun diputat i regidor que si no
ens portem bé ens pot passar el
mateix que al president Com-
panys, i d’altres diputats que
quan es demana alguns se-
gons de silenci per l’assassinat
del mateix president Companys
esclaten a riure o criden un
"Viva España!".

Si aquest són membres
d’un Parlamento Democrático,
demano que em deixin marxar
d’aquest país sigui per consul-
ta popular, per declaració uni-
lateral, per un terratrèmol, per
decisió de la UE o per la forma
que sigui.

Ah, i que quedi clar que en-
cara que per alguna causa es-
tranya i improbable Catalu-
nya quedes fora de la UE, no
perdríem l’euro (i molt menys
el dòlar). Els podríem seguir
utilitzant, o és que Andorra
utilitza alguna moneda diferent
de l’euro en el seu dia a dia?
Potser “España aún no lo sabe”.

#HorarisEuropeus#NoEnsEnganyen #UnPaísNormal
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L’empresa operadora de mà-
quines recreatives Redejoc, S.L.,
amb seu a Collbató, ha rebut re-
centment el guardó de la Cam-
bra de Comerç com a reconei-
xement a la seva trajectòria.
L’acte d’homenatge es va dur a
terme a finals d’octubre a la
Casa Llotja de Mar coincidint
amb la celebració del Dia de la
Cambra, que enguany arribava
a la seva dissetena edició.

El president de la Generali-
tat de Catalunya, Artur Mas, va
ser l’encarregat de fer la cloen-
da de l’acte on van participar
més de noranta empreses de la
demarcació de Barcelona que
també van rebre el guardó.

A més de l’empresa collba-
tonina, set companyies més del
Baix Llobregat van rebre la pla-

ca commemorativa.  Canon Es-
panya i Casals Fonseca, del Prat
de Llobregat; Colegio Santo Àn-
gel i Complementos Sanitarios,
de Gavà; Maquinaria Artes Grá-
ficas Hartmann, de Cornellà de
Llobregat; i Monvado, del Pa-
piol, van ser les altres home-
natjades. El president de la
Cambra, Miquel Valls, va des-

tacar que “totes les empreses
guardonades van ser creades
per persones visionàries amb
coratge i molta fe en les seves
possibilitats de negoci” i que “el
grau d’obertura de l’economia
catalana a l’exterior ha estat, és
i serà clau per garantir la per-
vivència dels negocis”, sobretot
en temps de crisi com l’actual.

Acte de la Cambra de Comerç. Foto: Cristina S.

Una empresa de Collbató rep un
guardó de la Cambra de Comerç

» La institució comercial premia la trajectòria de Redejocs, SL 
» La Cambra homenatja sis empreses més de la comarca

Comencen els cursos de
formació per a nous empresaris
FORMACIÓ4Fa unes setma-
nes ha engegat el programa de
cursos de formació per a nous
empresaris que ofereixen di-
versos municipis del Baix Llo-
bregat. El projecte, que té l’ob-
jectiu de millorar la competiti-
vitat de les empreses de re-
cent creació de la comarca, du-
rarà fins al desembre, sota el tí-
tol Baix Llobregat: Innova,
crea i ocupa.

Millorar la capacitació em-
presarial dels nous empresaris

que han iniciat nous projectes
al Baix Llobregat és una de les
prioritats del programa, que
va destinat sobretot a sectors
més tradicionals com el co-
merç, la restauració i els serveis
personals i per a empreses.

Esparreguera, Martorell i
Olesa de Montserrat s’han su-
mat a la iniciativa i treballen en
conjunt amb onze consistoris
més en la tasca d’assessora-
ment empresarial i de suport
als emprenedors. 

MARTORELL4Especialidades
Vira, empresa ubicada a Mar-
torell que es dedica a l’elabo-
ració de productes de pastis-
seria, xocolates i massapans, ha
tancat la campanya d’elabora-
ció de panellets per les festes de
la castanyada amb un ritme
d’elaboració de prop de vint mil
unitats diàries.

La fàbrica, que està situada
al polígon La Torre de Marto-
rell, ha abastit empreses de tot
tipus i particulars d’arreu de

Catalunya amb grans quanti-
tats de caixes amb les nou va-
rietats de panellets. 

La producció durant la ce-
lebració de Tots Sants repre-
senta una quarta part de l’ela-
boració per festivitats destaca-
des a l’empresa, que ja està re-
gentada per la quarta generació.

Especialidades Vira està
formada tres germans, el Fran-
cesc, l’Adela i el Marc Ramon,
que han heretat la tradició fa-
miliar aplicant-hi tocs inno-

vadors, com per exemple, les
noves varietats de panellets i
productes de pastisseria amb
motius de Halloween, amb
bruixetes petites i carbasses
de xocolata. 

Al llarg dels anys, Especia-
lidades Vira s’ha sabut adaptar
als gustos canviants del con-
sumidor i s’ha obert a nous
mercats, fets que els han per-
mès assolir la xifra de dos mil
productes elaborats al dia, com
han fet enguany.

Micromecenatge | aMartorell.com
L’aMartorell.com, un projecte sense ànim de lucre que aglutina 105 entitats

martorellenques i que es va posar en marxa fa més de 7 anys, ha engegat
una campanya de micromecenatge per recaptar finançament amb l’objectiu

de renovar-se. La idea és millorar els serveis i modernitzar la seva imatge.

Redacció
COLLBATÓ

Més de 20.000 panellets al dia



L’alcalde de Martorell i presi-
dent de la Diputació de Barce-
lona, Salvador Esteve (Conver-
gència i Unió), ha delegat re-
centment diverses atribucions
de l’alcaldia al primer tinent
d’alcalde, Xavier Fonollosa,
mitjançant un decret que es
farà efectiu a partir del pròxim
dilluns 11 de novembre. Així
n’han informat diversos mitjans
i ho ha confirmat el mateix
consistori martorellenc, que va
emetre un comunicat el passat
22 d’octubre, i el propi Salvador
Esteve a aquest mitjà.

FUNCIONS TRASPASSADES
La direcció de la policia muni-
cipal, la resolució d’expedients
sancionadors, la concessió de
llicències, la imposició de san-
cions, la gestió dels recursos hu-
mans i el pagament de sub-
vencions i ajuts són les funcions
que delega el decret a favor del
primer tinent d’alcalde.

MÉS EFICÀCIA A NIVELL LOCAL
L’Ajuntament de Martorell jus-
tifica la decisió de l’alcalde per
la seva dedicació a la presidèn-
cia de la Diputació. Esteve afir-
ma en un comunicat que dele-
ga les seves funcions per “re-
forçar el dia a dia dels afers mu-
nicipals en un context polític i
econòmic que requereix de les

administracions públiques
prestesa i eficàcia per respondre
les necessitats socials crei-
xents”. D’aquesta manera, se-
gons l’Ajuntament, es podrà
garantir l’eficàcia de l’adminis-
tració local.

En el comunicat emès pel
consistori martorellenc s'expli-
ca que Xavier Fonollosa“ha de-
mostrat en l'exercici de la seva
tasca a l’Ajuntament de Mar-
torell de primer tinent d'alcal-
de i regidor de Planificació ur-
banística i Serveis urbans con-
fiança i capacitat de treball i de
lideratge”, i que “les noves atri-
bucions comptaran amb el su-
port de l'alcalde Salvador Este-
ve com a president de la Dipu-
tació de Barcelona”.

Xavier Fonollosa assumeix
diverses funcions d’alcaldia

» Salvador Esteve creu que cedint responsabilitats al primer tinent
d’alcalde es reforçarà el dia a dia dels afers municipals de Martorell

Redacció
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Salvador Esteve i Xavier Fonollosa durant un acte. Foto: Ajuntament

Seguiment irregular de la
vaga educativa a Martorell

EDUCACIÓ4La comunitat edu-
cativa martorellenca va fer un
seguiment irregular de la vaga
al sector de l’ensenyament con-
vocada a finals d’octubre per la
Plataforma Estatal per l’Esco-
la Pública. L’organització va
fer una crida al sector de l’en-
senyament a fer una aturada
general que incloïa tant alum-
nes i professors com els pares
i mares i treballadors dels cen-
tres educatius de Catalunya.
El motiu de la vaga general era
la protesta contra la Llei orgà-
nica de millora de la qualitat

educativa (LOMCE) impulsada
pel govern del Partit Popular,
les retallades i el decret de be-
ques.

Segons va informar el diari
digital elBaix.cat, aproxima-
dament una tercera part dels
claustres de Martorell va se-
cundar la jornada de vaga i al-
guns centres educatius van fer
classe amb normalitat. Altres
escoles i instituts, en canvi, es
van limitar a complir els serveis
mínims. Aproximadament un
terç del professorat es va afegir
a la convocatòria. 

Alemanya premia la qualitat
de la producció de Seat

RECONEIXEMENT4La planta
de Martorell de l’empresa au-
tomobilística Seat ha estat
guardonada amb el premi Au-
tomotive Lean Production,
convertint-se així en la prime-
ra fàbrica de l’estat espanyol en
ser homenatjada.

El guardó ha estat atorgat
per la revista alemanya Auto-
mobil Produktion, que ha pre-
miat la seu de Seat a Martorell
per la qualitat i l’eficiència dels
seus processos productius. 

El jurat ha valorat les mi-
llores i innovacions constant

que ha fet Seat durant els da-
rrers anys per tal d’optimitzar
els seus processos de fabricació,
segons ha informat recentment
l’empresa automobilística en
un comunicat. 

El vicepresident de pro-
ducció de Seat, Andreas Tots-
mann, i el director de la plan-
ta de Martorell, Stefan Loth,
van ser els encarregats de re-
collir el premi en una cerimò-
nia celebrada el 22 d’octubre a
la ciutat alemanya de Wolfs-
burg, on el grup Volkswagen té
la seva seu general. 

Festival LOLA | Cultura
El festival de música, teatre i dansa LOLA, que va néixer a Esparreguera en homenatge

a l’actriu Lola Lizaran, va visitar Martorell. El 18 d’octubre va tenir lloc l’espectacle
Projecte Tretze, una revisió de dotze performers femenines dels anys 70. L’espai d’Art

i Creació Contemporanis MUXART, de Martorell, va ser l’escenari de l’acte. 
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“Ens hem hagut de
passar els primers
dos anys de legislatura
redimensionant
els ajuntaments”

És el president d’una institució
que engloba aproximadament
el 25% del territori català i que
presta serveis a un 75% de la
població catalana. Malgrat això,
aquesta sembla ser l’adminis-
tració més desconeguda a peu
de carrer. Molts ciutadans es
pregunten: per què serveix la
Diputació?
El millor que es pot fer per res-
pondre aquesta qüestió és pre-
guntar-ho als alcaldes de la
demarcació. És veritat que la Di-
putació no té una finestra a la
ciutadania, però estic convençut
que avui dia, sense l’ajuda de la
Diputació, als ajuntaments els
seria impossible tirar endavant.
Nosaltres servim els ciutadans
sempre a través dels seus ajun-

taments i estem pendents d’allò
que cada ajuntament decideixi
encarregar-nos. Discrepant de la
reforma local que s’està deba-
tent ara al Congrés espanyol,
que diu que si un ajuntament no
fa bé una cosa la Diputació l’hi
prendrà, nosaltres creiem que el
camí correcte és justament el
contrari. Cada consistori, lliure-
ment i en funció de les seves
prioritats, ens diu que necessita
ajuda per a una cosa o per a una
altra i nosaltres, des d’aquí i amb
els equips professionals esplèn-
dids que tenim, intentem aju-
dar-los. Estic convençut que si
ho pregunten als alcaldes, tots
els diran que tenen sort de la Di-
putació, sobretot en aquests mo-
ments tan complicats.

Vostè va assumir la presidència
de la Diputació, com bé diu, en
un dels pitjors moments econò-
mics que es recorden...
Aquesta legislatura ha estat una

de les més difícils que ens hem
trobat en l’administració local. I
els ho dic de primera mà, perquè
jo hi estic des del primer dia, des
de l’any 1979. Ens hem hagut de
passar aquests dos anys i escaig
de legislatura redimensionant
els ajuntaments. Els consistoris
havien passat una sèrie d’anys
molt bé econòmicament. Tenien
uns ingressos extraordinaris que
venien del totxo i els van conver-
tir, a demanda de la gent, en ser-
veis. El que ha passat és que, de
sobte, amb la crisi, han deixat
d’haver-hi uns ingressos extraor-
dinaris però la despesa hi conti-
nua sent. Tots hem hagut de fer
una tasca de redimensió dels
ajuntaments, que hem mirat de
fer-la amb els menors costos la-
borals i socials i de tota mena,
però hem hagut de fer-ho. 

Parlant de la reforma local espa-
nyola a la qual vostè feia refe-
rència, hi ha un front comú del

món municipal català i dels ex-
perts que s’hi oposa. Des de la
Diputació de Barcelona també
han mostrat el seu rebuig a
aquesta reforma. Creu que el
municipalisme està en perill?
Crec que no està en perill perquè
la reforma és tan complicada de
dur a terme que intueixo que no
s’aplicarà. De fet, les primeres es-
menes que ha introduït el mateix
Partit Popular ja són moratò-
ries –diuen que no es farà fins a
l’any 2015–. Per tant, ja ho van ti-
rant enllà perquè veuen que és
força irrealitzable.

En lloc d’aquesta llei, la reforma
de l’administració local pròpia
de Catalunya que vol impulsar
la Generalitat i el fet de passar
de les diputacions actuals a les
vegueries és el camí a seguir?
Nosaltres, com a nacionalistes,
sempre hem cregut en l’organit-
zació territorial pròpia. I així ho
diu l’Estatut amb les vegueries,

però aquí hi ha un problema de
legalitats. Les vegueries no es
poden implantar si no es modi-
fica la Constitució espanyola,
que parla de la província com
una cosa “sagrada”. Si no hi ha
canvis en la Constitució, és im-
possible substituir les quatre di-
putacions per set vegueries –o
vuit o les que siguin–. Sí que po-
dria haver-hi un canvi de nom,
que seria un primer pas, i que
en lloc de diputacions es digues-
sin vegueries. Però és poc pro-
bable que ara mateix es canviï la
Constitució en aquest sentit.

Alguns mitjans diuen que això
és una estratègia de la Generali-
tat per intentar esquivar la re-
forma que s’està debatent ara al
Congrés. Aquesta qüestió es
convertirà en un nou front de
xoc amb Madrid? 
Això també és complicat perquè
sembla ser que la llei de Madrid
és una llei de bases i no exclou

Salvador Esteve
President de la Diputació de Barcelona i alcalde de Martorell

Text: N. Màrmol / A. Nadeu
Fotografia: N. Màrmol
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les comunitats autònomes. En
aquest sentit, encara que tinguem
competències pròpies sempre es-
taran dins de les bases que asse-
nyali aquesta llei. Per tant, i
repeteixo, és complicat. 

Canviant de tema, fa un parell de
setmanes es va presentar el Pla
d’Urgència Social de la Diputació
per atendre les persones que
estan patint més greument els
efectes de la crisi. Ja s’ha comen-
çat a desplegar? En quin moment
ens trobem?
El pla ja s’ha aprovat en una
Junta de Govern extraordinària i
tot ja està pràcticament enllestit.
Cada ajuntament ja sap més o

menys què li tocarà. Tot el que
fem, i sobretot en el cas dels plans
extraordinaris, és fruit de parlar
amb els interessats, amb els
ajuntaments, per saber què els
interessa més i en què els podem
ajudar. L’any passat vam fer una
aportació per assegurar la liqui-
ditat dels nostres municipis.
Érem conscients que molts ajun-
taments no podrien tancar els
seus exercicis ni començar amb
garanties el següent. I aquest any
sembla que les peticions van arri-
bar més del cantó social, perquè
és evident que en un moment en
el qual els ajuntaments tenen
més demanda social és quan les
administracions hem de donar

més respostes en aquest sentit.
Creiem que amb això fem una
bona aportació al món munici-
pal, n’estic convençut.

Durant la presentació de Pla es
va dir que el pròxim pas seria
impulsar l’ocupació. En quin
sentit aniran les accions?
A principis d’any farem tres pro-
grames concrets. Un es basa en
plans d’ocupació directes dels
ajuntaments i un altre en fo-
mentar l’ocupació indirecta-
ment, perquè el que farem és
posar diners a disposició dels
ajuntaments perquè es facin
obres, cosa que afavoreix també
la contractació. Això es farà amb

dos tipus de vies: un pla d’ade-
quació de camins rurals i un
altre destinat a edificis singulars
de cada població, que poden ser
des d’un ateneu fins a una esglé-
sia. Això ho posarem en marxa a
principis d’any.

En temps de crisi com l’actual, els
recursos de les administracions
escassegen. Com poden fer front
a aquest tipus de plans de tanta
envergadura econòmica? D’on
surten tots aquests diners?
Nosaltres, com totes les admi-
nistracions, hem patit una re-
ducció de pressupostos. El que
passa és que hem prioritzat el su-
port als ajuntaments. De fet,
aquesta és la base de la Diputa-
ció, és la seva missió fonamental.
El que hem hagut de fer és es-
porgar una mica l’arbre i que
quedés la soca. I en el que por-
tem de legislatura hem aportat
als ajuntaments gairebé el doble
de diners dels que es van aportar
en la legislatura anterior. Ho
hem fet racionalitzant i descar-
tant qüestions que ens han sem-
blat que avui no eren prioritàries.
Ara creiem que ajudar els ajun-
taments en l’aspecte social és el
que hem de fer.

Això vol dir que aquests plans
van en detriment d’altres actua-
cions...
A la Diputació de Barcelona
tenim institucions pròpies, com
l’Institut del Teatre o el Museu
Marítim, i participem en el
Liceu i en 150 institucions més.
El que hem fet és anar reduint
una mica aquestes aportacions,
tot i que són molt necessàries,
però que no eren la nostra prio-
ritat, com sí que ho són ara els

ajuntaments. Hem estalviat en
aquest sentit i també en relació
amb la pròpia estructura, ja que,
per exemple, ara les jubilacions
no es cobreixen. Tot això ha
comportat un estalvi que hem
pogut dedicar als ajuntaments.

Enguany se celebra el centenari
de la Mancomunitat, que va sig-
nificar la federació de les quatre
diputacions catalanes. Alesho-
res, el president Enric Prat de la
Riba ja parlava d’un cos d’Estat
i de formes d’Estat per  a Catalu-
nya. Cent anys després, quin
paper juga la Diputació de Bar-
celona en el procés sobiranista?
En primer lloc, estem molt or-
gullosos de celebrar aquest cen-
tenari. Enric Prat de la Riba va
començar la seva gran feina i jo,
com a president de la Diputació
de Barcelona, em sento perso-
nalment molt honorat d’ocupar
un lloc que va liderar un perso-
natge de la seva vàlua. Ja en el
meu discurs de presa de posses-
sió vaig fer referència a Prat de
la Riba com un dels lords de la
nostra actuació. Crec que la seva
figura va ser importantíssima.
Pel que fa al paper de la Diputa-
ció en el procés sobiranista, en
aquests moments les quatre di-
putacions catalanes estem en
una comunió total amb el Go-
vern de Catalunya. Crec que
estem en una situació històrica
crucial i que és molt important
que hi siguem totes les adminis-
tracions: la Generalitat, les dipu-
tacions i els ajuntaments. Crec
que, en bona part, tots anirem
pel mateix camí per continuar
fent aquestes estructures d’Estat
que va començar a gestar fa cent
anys Enric Prat de la Riba.

“La reforma local
del govern espanyol 
és tan complicada de dur 
a terme que intueixo 
que no s’aplicarà”

“En el que portem

de legislatura 

hem aportat als

consistoris gairebé

el doble de diners

que en l’anterior”

“Totes les 

administracions

sumarem per 

continuar fent

estructures d’Estat

per a Catalunya”
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Darrerament, algunes de les
funcions com a alcalde de Mar-
torell s’han traspassat al primer
tinent d’alcalde, Xavier Fono-
llosa. Com beneficiarà aquest
canvi en el dia a dia de la ciutat?
Actualment ens trobem en un
moment en què, des dels ajun-
taments, podem començar a fer
alguna cosa després de mesos
reduint estructures. En el cas de
Martorell, s’estan fent algunes
obres i continuem amb l’arran-
jament del què és l’antiga N-II,
que és una de les nostres priori-
tats. Per tant, aquesta feina del
dia a dia requereix  molta més
presència. La Diputació, evi-
dentment, ocupa una part im-
portant del meu temps, I, per
portar millor el dia a dia, tot l’e-
quip de govern va creure de
comú acord que la millor solu-
ció era que jo deixés funcions de
govern perquè les assumís ell. 

Parlant de la comarca, el Baix
Llobregat ha estat històricament
una zona amb un dèficit d’inver-
sions públiques important, tot i
ser una de les que té més activi-
tat econòmica. Creu que és un
territori “maltractat”?
Jo crec que sí. Tenim potencial
econòmic i ens falten les in-
fraestructures, que són vitals
perquè hi hagi la circulació que
requereixen les mercaderies i
tot aquest potencial econòmic

que hi ha al Baix Llobregat. Co-
incideixo en el fet que estem
maltractats. Tot això crec que és

resultat de la manca d’interès del
govern espanyol per acabar in-
fraestructures que falta molt poc
per enllestir-les i que donarien
aire a una zona on hi ha molt mo-
viment econòmic. Logísticament
necessitem les comunicacions.
De vegades sembla que ho facin
expressament perquè no tirem
endavant.

Pel que fa a l’organització territo-
rial, s’ha generat un fort debat
entorn de la reforma local pro-
posada pel Govern català segons
la qual les poblacions properes a
Barcelona passarien a dependre
de l’AMB i no tindrien Consell Co-
marcal propi. Si això passés, el
Baix Llobregat Nord hauria de
ser una nova comarca, amb Mar-

torell com a capital, tal com ha dit
vostè en alguna ocasió?
Sí, n’estic convençut. De fet, ja
exercim de capital de facto al
Baix Llobregat Nord. A més, tots
els alcaldes de totes les ciutats
properes a Martorell reconeixen
la nostra capitalitat. Tenim un
hospital comarcal, tenim jutjats
de primera instància, tenim re-
gistre de la propietat i una sèrie
de serveis que són de capitalitat.
Tots els pobles del voltant els fan
servir i només ens falta l’oficia-
litat. De fet, l’Informe Roca ja
preveia Martorell com a capital
de la comarca del Baix Llobregat
Nord. Crec que és natural que
vulguem ser capital. 

Com han rebut la resta d’alcal-
des del Consell Comarcal la seva
projecció de Martorell com a ca-
pital d’una nova comarca?
Jo crec que és lògic que es vulgui
defensar l’status quo i que els al-
caldes del Baix Baix vulguin
continuar amb la comarca. Em
sembla molt bé, però també té
tot el sentit que, havent-hi una
llei que separaria l’actual co-
marca –perquè només la meitat
del Baix Llobregat quedaria dins
de l’àmbit metropolità–, els al-
tres no vulguem que se’ns incor-
pori al Vallès o a una altra
comarca, sinó que vulguem tenir
una personalitat pròpia que, de
fet, ja tenim actualment. 

“Estic convençut

que el Baix Nord

hauria de ser 

comarca amb

Martorell com 

a capital”

Esparreguera
líniavallès

MEDI AMBIENT4L’estat del
col·lector de les salmorres se-
gueix preocupant. L’Ajunta-
ment d’Esparreguera ha consi-
derat necessari en un informe
que l’empresa Iberpotash i l’A-
gència Catalana de l’Aigua du-
guin a terme les actuacions per
millorar l’actual instal·lació del
col·lector, degut a les regulars
fuïtes que poden provocar
danys al riu Llobregat.

El consistori no és l’únic
que ha denunciat aquestes irre-
gularitats. A principis d’octu-
bre, el diputat del PPC, Sergio
García, va exigir al Parlament
saber “quines actuacions s’es-
tan fent per solucionar el pro-
blema”. García va recordar que

“fins i tot hi ha un comunicat
del Departament d’Interior que
constata que la qualitat de les
aigües del riu Llobregat es pot
veure afectada”. El diputat va
denunciar també que la Direc-
tora de Qualitat Ambiental,
Assumpta Farran, “ha fet cas
omís a les contínues denúncies
del PPC”.  

García va afirmar que “els
grups municipals i els veïns
d’Esparreguera estan molt pre-
ocupats per la falta d’informa-
ció que els arriba” i va recordar
que hi ha una moció aprovada
per l’Ajuntament en què es de-
nuncia “la greu situació de risc
on ens porta la deixadesa de
l’Agència Catalana de l’Aigua”.

El Festival de teatre, música, po-
esia, dansa i art contemporani
LOLA, nascut a Esparreguera,
celebra la seva onzena edició
amb un ampli programa que
s’allargarà fins a finals de des-
embre i recorrerà altres muni-
cipis de la comarca, com Mar-
torell i Sant Andreu de la Barca
(també a la localitat de l’Anoia,
el Bruc). 

Els pròxims espectacles te-
atrals que s’escenificaran a Es-
parreguera tindran lloc els dos
últims caps de setmana de no-
vembre. Dissabte 23 i diumen-
ge 24, el Teatret d’Esparregue-
ra acollirà l’obra Helena i el 29
i 30 l’obra Congost es repre-
sentarà al Patronat Parroquial.

L’oferta musical esparre-
guerina consistirà en l’actuació
de la Banda Municipal, diu-
menge 17 de novembre. 

En l’àmbit de l’In-LOLA,
tindrà lloc l’obra Arsènic i pun-
tes de coixí, el penúltim cap de
setmana de novembre, a la Sala
Petita del Teatre La Passió d’Es-
parreguera.

El Festival acollirà diversos
esdeveniments artístics durant
el mes de desembre, també,

com l’espectacle de dansa de
l’Escola de Música i Dansa d’Es-
parreguera, que se celebrarà el
13 de desembre. 

Els més petits també po-
dran gaudir del teatre amb l’o-
bra La Princesa i el pèsol, que
tindrà lloc l’1 de desembre al Te-
atre La Passió d’Esparreguera.

Torna el festival LOLA amb
propostes trencadores

Redacció
ESPARREGUERA

Pep Talk ha estat un dels espectacles del festival. Foto: LOLA Festival

Preocupació per les fuïtes
d’aigua contaminada al riu

Successos | Robatori amb arma blanca
Agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell han detingut

tres joves de 20, 19 i 17 anys, amb domicilis a Esparreguera, com a presumptes
autors d’un robatori amb violència i intimidació amb exhibició d’arma blanca al

municipi. Els fets van succeit el juny en un camí forestal de la localitat.
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Olesa de Montserrat 

Amb l’objectiu de finançar la se-
gona fase d'inversions de l’e-
xercici de 2013 a Olesa de
Montserrat, que preveu l'a-
rranjament de carrers, la mi-
llora d'edificis municipals i
equipaments esportius i la sen-
yalització de camins de mun-
tanya, l’Ajuntament ha acordat
demanar un crèdit extraordi-
nari per valor de 580.276 euros
a la Diputació de Barcelona.
L’equip de Govern (Bloc Olesà)
considera que són obres de ca-
ràcter urgent i necessàries per
al municipi.

A L’ESPERA DE SUBVENCIONS
La proposta de pressupostos
que l’equip de govern va fer el
març passat no contemplava
cap altre gran inversió durant el
2013 al municipi que no fossin
els 450.000 euros destinats a la
construcció del pavelló de l'Es-
cola Sant Bernat, a l'espera de
que es concretessin les sub-
vencions que altres adminis-
tracions supramunicipals –la
Diputació, el govern de la Ge-
neralitat, el govern espanyol i
els Fons Europeus– podien
destinar als municipis.

Set mesos després, veient
que les administracions no han
anunciat la convocatòria de no-
ves subvencions, el Bloc Olesà
ha optat per recórrer a un crè-

dit per finançar obres de ca-
ràcter urgent al municipi. El
crèdit, a retornar en un perío-
de de deu anys, és subvencionat
en l'1% i és possible gràcies a la
Diputació de Barcelona.

OBRES DE CARÀCTER URGENT
El regidor d'Hisenda de l’A-
juntament d’Olesa de Montse-
rrat, Joan Segado, va explicar
en la darrera sessió plenària que
dels 580.276 euros que ara es
demanen a crèdit, 280.276 eu-
ros es destinaran a la urbanit-
zació de carrers, 130.000 euros
a la millora d’edificis munici-
pals, 150.000 euros a la inver-
sió en equipaments esportius i
20.000 euros en senyalització
de camins de muntanya.

Edifici de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat. Foto: RC

Un préstec de 580.000 euros
per tirar endavant el municipi
» Els diners serviran per finançar obres de caràcter urgent

» El consistori no els va contemplar al pressupost a l’espera d’ajuts

Sis detinguts per robar quatre
domicilis la mateixa nit

SUCCESSOS4A principis d’oc-
tubre es van detenir sis perso-
nes que van participar la nit del
19 d’agost passat en els quatre
robatoris a l’interior de quatre
domicilis d’Olesa de Montserrat
en un radi de 250 metres. 

Quatre dels arrestats com-
parteixen domicili a Olesa de
Montserrat, molt a prop dels
habitatges violentats, el qual va
ser escorcollat recentment. A
l'interior hi havia diversos ob-
jectes de procedència il·lícita.
Durant la investigació, els
agents han determinat que els

detinguts, a més d’haver comès
els robatoris, havien realitzat
diverses vendes d'objectes sos-
trets en botigues de compra-
venda.

Els arrestats van passar a
disposició judicial i a un d’ells
se li va decretar l'ingrès a pre-
só. Els altres van sortir en lli-
bertat amb càrrecs. Els arres-
tats acumulen múltiples ante-
cedents per delictes contra el
patrimoni, entre els quals des-
taquen els robatoris a pisos, se-
gons ha informat el diari La
Vanguardia.

Les campanes de l’església no
repetiran el toc durant la nit

SOCIETAT4L’Ajuntament d’O-
lesa de Montserrat ha suprimit
la repetició del toc de campanes
de l’església a les hores en punt
per reduir les molèsties que
provocava entre alguns veïns
del municipi.

D’aquesta manera, les cam-
panes de la Torre del Rellotge
ja no repetiran el toc horari en-
tre les 22.59 hores i les 6.59 ho-
res, respectant així el descans
nocturn dels ciutadans d’Olesa.
Els veïns i veïnes del nucli an-
tic eren els més afectats pel re-
pic de les campanes. 

Amb l’objectiu d’aturar les
molèsties, han recollit més d’un
centenar de signatures en con-
tra del toc de campanes en una
campanya que van iniciar l’any
passat. 

Des d’aleshores, el consistori
ha emprès diverses accions per
reduir l’impacte sonor. Per
exemple, des del passat 1 d’a-
gost, les campanes no toquen
els quarts durant la franja ho-
rària nocturna i s’han instal·lat
martellets nous que són més pe-
tits que els diürns per reduir el
soroll a la nit.

Estrena documental | Preparats per decidir
Dissabte, 16 de novembre, a les 18 hores, La Passió d’Olesa acollirà

l’estrena de Preparats per decidir. La consulta viatja als Estats
Units, de l’associació Dretadecidir.com. A l’acte hi assistiran el 

portaveu del Govern, Francesc Homs, i Marta Rovira (ERC). 

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT
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Abrera

Seguint la línia adoptada aquest
any, l’Ajuntament d’Abrera ha
decidit congelar també els im-
postos i les taxes municipals
que paguen els ciutadans de la
localitat llobregatina per a l’any
2014. Així ho va aprovar el
consistori al darrer Ple d’orde-
nances fiscals, celebrat el pas-
sat dijous 31 d’octubre.

Amb aquesta mesura apro-
vada no es produirà cap incre-
ment de preus en impostos
com el de construcció (ICIO),
d’activitats econòmiques (IAE),
de vechicles i la contribució.

Tampoc pugen les taxes que
es paguen per la prestació de
serveis municipals, com les de
l’escola bressol municipal, les
del gimnàs municipal o les del
subministrament d’aigua.

Segons l’equip de govern, la
decisió de congelar impostos i
taxes municipals s’ha près te-
nint en compte la difícil situa-
ció econòmica i social que viuen
molts ciutadans. L’objectiu de

la mesura és alleugerir la cà-
rrega fiscal als veïns i veïnes
d’Abrera que pateixen les con-
seqüències de la crisi econòmi-
ca que viu el país des de ja fa
uns anys.

Ajuntament d’Abrera. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament congela els
impostos municipals del 2014
» El consistori segueix la mateixa línia adoptada aquest any 
» L’objectiu és alleugerir la càrrega fiscal als veïns d’Abrera

L’AMPA es manifesta per segon
cop i reclama la nova escola

ESCOLA4L’AMPA Nova Es-
cola Abrera va convocar di-
vendres 8 de novembre la se-
gona manifestació per la tercera
Escola d’Abrera. L’associació de
pares i mares reclama iniciar de
forma “urgent i prioritària” els
tràmits per començar a cons-
truir l’any 2014 una nova escola
al municipi, tal com va aprovar
el juny passat el Parlament de
Catalunya. 

La proposta va ser aprova-
da per unanimitat per tota la

comissió educativa després de
“moltes lluites” per part dels
pares i mares abrerencs, que
diuen en un comunicat que
continuaran “lluitant fins que
no veiem l’edifici construït”.

La manifestació es va con-
vocar coincidint amb la recent
presentació dels nous pressu-
postos del 2014. “Els hem de
recordar que seguim aquí i que
hi ha una promesa que porten
molts anys incomplint”, con-
clou l’AMPA.

VIA PÚBLICA4Amb l’objectiu
de millorar la mobilitat i la se-
guretat de vianants i vehicles,
Abrera està duent a terme di-
verses actuacions a la via pú-
blica que es preveu que acabin
durant els pròxims mesos. 

A l’avinguda de Ca n’Amat
s’han asfaltat uns mil metres
quadrats de superfície i al ca-
rrer Madrid, al barri de Can Vi-
laba, s’ha fet el tram complet
d’uns 3.500 metres quadrats de
superfície. 

També s’han arranjat vore-
res, escocells i s’han reposat fa-
nals a diferents carrers tant
del nucli urbà com dels barris.
I, per tal d’augmentar la segu-
retat dels vianants, s’han fet
passos elevats a l’avinguda de
Ca n’Amat, al passeig de l’Es-
tació i al carrer Hostal del Pi.
També s’han reparat altres de
ja existents i s’han reduït pen-
dents pronunciats d´algunes
rampes. 

Pel que fa a la millora de la

seguretat vial, s’han col·locat
nous elements reductors de
velocitat en diferents punts
pròxims a zones per on passen
sovint menors com, per exem-
ple, a prop dels parcs infantils
o del camp de futbol municipal.

També s’ha repintat la sen-
yalització horitzontal d’algu-
nes zones del municipi i s’han
col·locat senyals verticals. Per
a aquests treballs es van con-
tractar dos pintors veïns d’A-
brera en situació d’atur. 

Celebracions | Castanyada i Halloween
Abrera va acollir diverses propostes per celebrar la Castanyada i Halloween a

diferents indrets del municipi. Dijous 31 d’octubre, al mercat municipal es van
instal·lar diversos estands de castanyes i al Casal Social Ca n’Amat es va fer un

concurs de disfresses i el Ball de la Mort, entre altres actes als barris abrerencs.

Redacció
ABRERA

Millorant la mobilitat
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Sant Esteve Sesrovires

Ja s’ha superat l’escull més im-
portant de la primera fase de les
obres d’urbanització del polígon
de Can Margarit després  de fer-
se la connexió de la conducció
d’etilè de l’empresa Solvay que
travessa part dels terrenys del
sector. El projecte ha consistit
en el canvi d’un tram d’aquesta
canalització d’uns 900 metres
per un nou traçat de 1.500 me-
tres. 

La primera fase de les obres
d’urbanització va iniciar-se el
passat mes d’abril, després que
a finals d’any l’Ajuntament
aprovés definitivament el pro-
jecte de reparcel·lació d’aquest
nou sector industrial. 

Un cop realitzat el canvi de
traçat de l’etilenoducte, el des-
envolupament de la segona fase
queda en mans dels promotors.  Zona on s’ubicarà el polígon de Can Margarit. Foto: Ajuntament

Finalitza la primera fase 
de les obres a Can Margarit

JOVENTUT4Des del passat 27
d’octubre i fins al pròxim 24 de
novembre, Sant Esteve Sesro-
vires celebra la Tardor Jove, un
programa d’actes pensat per al
públic juvenil, organitzat pel
Col·lectiu Jove, l’ASIF i el Club
Slot, amb la col·laboració de l’À-
rea de Joventut del consistori.

En aquesta edició s’ha re-
cuperat la popular baixada
d’andròmines, que es farà el
pròxim 17 de novembre, i és un
dels actes més significatius de
la Tardor Jove. La concentració
dels vehicles començarà a les 10
del matí i el descens es farà a
dos quarts de dotze. Acabada la
baixada, s’entregaran els premis
per categories a “el més per-
son”, “el més ràpid” i “el més
treballat”.

La inscripció per participar
en la baixada s’ha de fer a l’S-
putnik abans del pròxim di-
jous 14 de novembre. Els par-
ticipants hauran de pagar sis
euros per andròmina.

Torna la baixada
d’andròmines 
per la Tardor Jove

L’Espai Obert
comença el curs
amb 35 joves

SERVEIS SOCIALS4La regido-
ria de Benestar Social ha posat
en marxa un nou curs de l’Es-
pai Obert, un servei municipal
gratuït que dóna atenció i su-
port personalitzat a la infància
i adolescència de Sant Esteve. 

El curs va començar a mit-
jans d’octubre i finalitzarà el 20
de juny. En l’edició d’enguany
hi participen 35 infants i joves
d’edats compreses entre els 4 i
els 16 anys.

Concurs | Carbassa de 107 quilos
Un exemplar de 107 quilos de Manel Miquela ha 

guanyat el Concurs de Carbasses. El segon premi va
anar per a Joan Gueto, amb una carbassa de 100 kg, i el
tercer també va ser per Miquela, per una peça de 97 kg.

Redacció
SANT ESTEVE SESROVIRES

Fomentar la prevenció de resi-
dus i promoure la consciència
sobre la quantitat de deixalles
que generem. Aquest és l’ob-
jectiu de la campanya que ha
impulsat l’Ajuntament de Coll-
bató i en la qual es pot partici-
par mitjançant un concurs.

La iniciativa consisteix en
contestar dues preguntes: quines
són les receptes que emprem per
evitar malbaratar aliments i qui-
nes són les pràctiques que duem
a terme per prevenir els residus
que generem.

Contestant a alguna d’a-
questes dues preguntes els par-
ticipants entren en el concurs
d’un lot de productes. D’aquesta
manera, a través d’una pro-
posta lúdica, els concursants te-
nen dues opcions diferents per

formar-ne part. Per una banda,
explicant receptes de cuina que
evitin malbaratar aliments i,
per l’altra, explicant quins són
els hàbits que es poden posar en
pràctica per prevenir residus,
com ara l’ús d’embolcalls reu-

tilitzables per a entrepans o la
producció del nostre propi com-
post.

Per participar-hi només és
necessari enviar les propostes
abans del 20 de novembre a l’A-
juntament.

Una campanya per conscienciar
sobre els residus que generem

Política | Visita d’oriol Junqueras
La secció local d’Esquerra de Collbató va organitzar divendres 8 de novembre un

acte públic amb la presència d'Oriol Junqueras, president d'ERC. Junqueras va
parlar sobre el procés d'independència i de la situació actual de Catalunya durant

aquest acte que es va celebrar al Casinet de Collbató.

Redacció
COLLBATÓ

Una novel·la ambientada 
en les Coves del Salnitre

CULTURA4Dilluns 28 d’octu-
bre es va presentar a la Casa del
Llibre de la rambla Catalunya
de Barcelona la novel·la Salni-
tre, escrita pel periodista An-
toni Real. 

L’obra està ambientada en
les Coves del Salnitre de Coll-
bató i narra la trobada de nou
personatges a les coves on en-
tren en contacte amb un guia
atípic, en Jepis. A partir d’aquí

s’inicia una aventura plena de
misteris a l’interior de la mun-
tanya de Montserrat.

Antoni Real participa des de
1986 com a director i presen-
tador del programa de Televi-
sió de Catalunya Temps de
neu. La seva darrera novel·la,
Salnitre, se suma a les seves an-
teriors publicacions de llibres
de temàtica històrica i altres
obres com Sota la neu.

Collbató
líniavallès.cat
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Després del cop d’autoritat davant
el JAC Sants el passat diumenge
dia 3, el Martorell Solvin es con-
solida a la primera posició de la
classificació. Si l’equip continua
amb aquesta ratxa de victòries,
igualarà el millor inici de la seva
història a la Copa Catalunya. 

Així però, la victòria davant el
JAC Sants no va ser gratuïta. Els
martorellencs van patir de valent
davant dels barcelonins, i gràcies
al triple in extremis de Balboa als
últims instants del matx, el Solvin
va aconseguir empatar un partit
que tenia perdut. A la pròrroga, els
homes d’Andreu Aguilà van se-
gellar la vuitena victòria conse-
cutiva aquesta temporada per
102 punts a 97. El JAC va acusar
de valent arribar a la pròrroga, on
el tàndem Balboa-López va ser de-

cisiu a favor del Martorell Solvin.
Curiosament, aquest va ser el se-
gon partit consecutiu que els de
Martorell van aconseguir guanyar
a la pròrroga. A la jornada ante-
rior el Solvin Martorell va vèncer
a domicili el Vendrell per 101 a
107, en un partit vibrant, ple d’al-
ternatives i que només es va de-

cidir gràcies a la fortalesa física
dels del Baix Nord durant el
temps de pròrroga. 

El Solvin Martorell vol repetir
els èxits de la temporada passada,
i de moment és líder indiscutible
del grup 2 de la Copa Catalunya
de bàsquet, amb una anotació su-
perior a la resta d’equips.

El Solvin Martorell va derrotar el JAC Sants a la pròrroga. Foto: Ajuntament

El Martorell Solvin, líder
indiscutible a la classificació

» Els martorellencs poden igualar el seu millor inici de lliga de la història
» L’anotació del conjunt del Baix Llobregat és superior a la de la resta

El CE Esparreguera es
presenta a la seva afició

FUTBOL4El Centre d’Esports
Esparreguera va presentar tots
els seus equips el passat dia 1 de
novembre al Camp de Futbol
Municipal. 

Les noies de l’Escola de dan-
sa El Taller van obrir l’acte amb
un espectacle de ball, i tot seguit
va començar la desfilada de tots
els jugadors del club. Aquesta
desfilada va finalitzar amb una
actuació dels Castellers d’Espa-
rreguera, que van desplegar una
bandera del club.

La jornada va començar a dos
quarts d’11 del matí, i va finalit-
zar a les 12 del migdia amb un
homenatge a Pep Vidal i Pons i
un partit amistós organitzat pels
jugadors veterans del club. 

A l’acte hi van assistir el re-
gidor d’esports del municipi,
Jordi Mestres, la delegada de la
Federació Catalana de Futbol del
Baix Llobregat, Paquita Linares,
i l’exjugador del Futbol Club
Barcelona, el defensa esparra-
guerí Pep Moratalla.

Més de la meitat dels
sesrovirencs fan esport

EQUIPAMENTS4Segons un es-
tudi dels Cercles de Comparació
Intermunicipals, impulsats per la
Diputació, un 50,4% de la po-
blació de Sant Esteve està inscri-
ta o abonada en un servei espor-
tiu municipal. La mitjana de la
resta de poblacions de la provín-
cia no arriba al 13%. 

D’altra banda, la superfície
que Sant Esteve dedica a l’activi-
tat esportiva per cada 1.000 ha-
bitants és de 2.193 metres qua-
drats, mentre que la mitjana de la
resta de poblacions de la provín-
cia és de 1.296 metres quadrats.

Collbató vol que cap nen 
es quedi sense fer esport

AJUTS4Esportbató per a tots
és  un programa d’ajuts de l’A-
juntament destinat a nens i jo-
ves d’entre 3 i 18 anys per evi-
tar que es quedin sense practi-
car esport al municipi.

A través d’aquesta iniciati-
va es vol permetre que els me-
nors de les famílies que es tro-
ben en una situació econòmica
desfavorable puguin continuar
practicant activitats esportives
sense que aquest fet suposi un

greuge per a les entitats i asso-
ciacions que les ofereixen. 

Les sol·licituds per accedir a
aquest programa es poden pre-
sentar fins al pròxim 18 de no-
vembre. Un cop avaluades per
la mesa de valoració, s’atorga-
ran les corresponents puntua-
cions que permetran accedir a
ajuts que aniran del 40 al 100%
de la despesa de les famílies en
l’activitat esportiva. Un ajut
imprescindible per a molts.

Vòlei | Presentació del CV Sant Esteve
El Club Vòlei Sant Esteve va presentar els seus equips de totes les categories

el passat 13 d’octubre al Pavelló Poliesportiu Municipal. L’entitat,
que ja compta amb 10 anys, va rebre el suport de la regidora d’Esports de 

Sant Esteve, Roser Brosed, que va assitir a l’acte de presentació.

Redacció
MARTORELL

Un partit del cadet femení de l’Esparreguera. Foto: CE Esparreguera
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E F E M È R I D E S

DIUMENGE 17 DE NOVEMBRE
18:00 Música de Cambra a càrrec del QUINTET

AULOS: Josep Mª Brotons, flauta - Robert Ju-
lià, oboè - Alfons Reverté, clarinet - Àngel Resa,
viola - Eduard Bazaco, fagot. Programa Con-
certs de tardor 2013. Lloc: Església de Sant Cor-
neli (Collbató).

DIUMENGE 17  DE NOVEMBRE
TOT EL MATÍ Mercat de la tradició de Collbató.

Fira d’artesania i alimentació. Tercer diu-
menge de cada mes. Lloc: Plaça de l'Era 

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
20:00 MOSTRA D’ACTIVITATS DE L’ATENEU MA-

GAROLA. Exhibició i mostra de les diferents
activitats que realitza l’entitat abrerenca. Lloc:
Plaça de Rafael Casanova. Organitza: Ateneu
Magarola. Col•labora: Ajuntament d’Abrera

FINS AL 17 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA  12a. Biennal de Pintors d'Esparre-

guera. Lloc: Sala d'Exposicions Municipal
(c/ dels Arbres, 38). Organitza: Pintors d'Es-
parreguera

DIMARTS 19 DE NOVEMBRE
20:30 Música. Actuació dels Cors jove i adult.  Al

vestíbul de l'Escola Municipal de Música. Lloc:
Vestíbul de l'Escola Municipal de Música
(Martorell).

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
TOT EL DIA EXCURSIÓ CULTURAL A TORREFOR-

TA. Organitza: Casal d’Avis d’Abrera. Col•la-
bora: Ajuntament d’Abrera

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSGASTRONOMIA

"La princesa i el pèsol", 
el musical familiar

Diumenge 17 de novembre 
a les 17.30 hores

Teatre La Passió d’Olesa

Estrena del documental
Preparats per decidir. 

La consulta viatja 
als Estats Units

PUJADA AL MONTRGÒS
MONTSERRAT

Pujada al Montgròs, a Montserrat. Mit-
ja muntanya. Lloc de trobada: Plaça de
l’Església de Collbató a les 9 hores. Or-
ganitza: 4000peus

El Bloc Olesà celebra la seva tradicional
paella popular que, aquest any, pren un
caire especial en coincidir amb la celebració
del 10è aniversari de la formació. Lloc: lo-
cal social de la UEC.

PAELLA POPULAR 
DEL BLOC OLESÀ

Diumenge 17 de novembre
a partir de les 13.30 hores

Diumenge 1 de desembre

Amb la presència de Francesc Homs,
Marta Rovira i Liz Castro

Dissabte 16 de novembre
18 hores

La Passió d’Olesa

14 NOVEMBRE, DIA MUNDIAL DE LA DIABETIS
És la campanya de conscienciació sobre la diabetis més important del
món. Va ser instaurat per la Federació Internacional de Diabetis i 
l'Organització Mundial de la Salut el 1991, com a resposta a l'alarmant
augment dels casos de diabetis al món.
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