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No abaixem la guàrdia
» La crisi agreuja la violència de gènere i fa saltar l’alarma social de les associacions que la combaten

» La dependència econòmica sotmet les dones i els seus fills a mantenir la relació amb l’agressor

La dependència econòmica de
les dones envers els seus agres-
sors augmenta. Mentre l’any
2008 el 54% de les dones ateses
pel Programa LARIS d’atenció a
la violència de gènere compta-
ven amb ingressos propis, avui
aquest col·lectiu només repre-
senta el 24%.

Són dades de l’Associació
Benestar i Desenvolupament,
que assegura que la crisi està
agreujant la violència de gènere.
“La disminució de fonts d’in-
gressos com els ajuts socials, el
suport familiar i l’incompliment
de les pensions compensatò-
ries i d’alimentació per als fills
condemnen les dones a haver

d’afrontar aquesta problemàti-
ca en solitari amb el risc que su-
posa no poder mantenir els seus
fills”, argumenten des de l’as-
sociació.

L’ABD explica que despen-
dre’s d’una situació de maltrac-
tament requereix autonomia fí-

sica, psíquica i, per suposat,
econòmica. “Les dones ateses
pel Programa LARIS conviuen
entre 12 i 15 anys amb el seu
agressor mantenint relacions

de violència sense fer el pas de
trencar-les”, alerten des de
l’ABD. Una situació que encara
prolifera més en temps de crisi
econòmica com l’actual.

MILLORAR LA DETECCIÓ
Malgrat tot, no només cal tren-
car el vincle econòmic. El 68%
de les dones que acudeixen al
Programa LARIS minimitzen o
justifiquen el comportament
violent de les seves parelles. “Es
basen en mites i creences com,
per exemple, que la conducta
violenta és conseqüència del
comportament d’elles, que els
homes són agressius per natu-
ralesa o que la seva parella no
està bé”, expliquen des de l’as-
sociació.

És per això que el primer pas
del Programa LARIS és que les
dones reconeguin i detectin les

diferents formes de violència, els
seus efectes cap a elles i també
cap als seus fills i filles. 

La majoria de dones ateses
tenen fills en comú amb l’a-
gressor i gairebé totes verbalit-
zen que els menors han estat
presents en els  episodis de vio-

lència, però “només un 9,5%
són conscients dels efectes i el
malestar que genera sobre
aquests nens i nenes”, assegura
l’associació.

Per tot plegat, el passat 25 de
novembre, amb motiu del Dia
Internacional de l’Eradicació de
la Violència vers la Dona, l’ABD
va organitzar la campanya Posa’t
lila amb l’objectiu de millorar la
detecció de la violència a través
de la sensibilització i la difusió de
missatges preventius. L’etique-
ta #ABDlila va aglutinar aques-
ta iniciativa.

L’associació assegura que la
fórmula per prevenir la violència
de gènere recau en l’educació en
la igualtat entre homes i dones.
En aquest sentit, el seu Progra-
ma LARIS desenvolupa tallers de
relacions igualitàries i sense vio-
lència destinats tant a nens i ne-
nes d’educació primària com a
joves d’educació secundària, on
s’incideix en l’atenció de noies
adolescents que viuen relacions
de parella violentes.

Arnau Nadeu
MARTORELL

El 68% de les dones que acudeixen al Programa LARIS minimitzen o justifiquen el comportament violent de les seves parelles. Foto: Arxiu
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La Taula pel dret a decidir al Baix
Llobregat demana adhesions 

» Els impulsors de la Taula han enviat una carta a institucions i partits
de la comarca perquè se sumin al projecte per “canviar l’statu quo”

Jaume Plensa rep el Premi
Velázquez d’arts plàstiques

CULTURA4L’escultor Jaume
Plensa ha rebut el Premi Ve-
lázquez 2013 que atorga el Mi-
nisteri d’Educació, Cultura i
Esports i que està dotat amb
100.000 euros. 

L’artista, que té el seu taller
a Sant Feliu de Llobregat, és au-
tor d’El cor dels arbres, un
grup d’escultures instal·lat a
la plaça de la Vila. Cada escul-
tura, feta amb bronze, repre-
senta una persona envoltant

un arbre de la plaça, seguint la
idea poètica d’”abraçar la na-
tura”.

Plensa ha rebut el guardó en
reconeixement a la seva trajec-
tòria com artista. Les seves
obres, fetes amb materials com
el ferro i la resina, entre altres,
li han donat fama mundial, so-
bretot les peces antropomòrfi-
ques L’Ànima de l’Ebre, feta per
l’Expo de Zaragoza 2008, i la
Crown Fountain de Chicago.

Un tanatori de fa 6.400 anys
únic a l’estat espanyol

BEGUES4La cova neolítica de
Can Sadurní de Begues ha es-
tat objecte d’una troballa úni-
ca a l’estat espanyol. Es tracta
de quatre esquelets (un d’un
adult i tres de nens de diverses
edats) que, gràcies al seu estat
de conservació, han permès
entreveure amb nitidesa com
era un tanatori fa 6.400 anys. 

Segons l’equip d’arqueò-
legs, encapçalat per Manuel
Edo, alguna petita catàstrofe
natural (una riuada, un sobtat
moviment de terres...) va
col·lapsar una part de la cova i

les restes mortals van quedar
perfectament sepultades i pre-
servades. L'adult va ser dipo-
sitat en posició fetal, possible-
ment amortallat i lligat, i amb
un misteriós atuell a la falda. 

LA CERVESA MÉS ANTIGA 
No és la primera vegada que la
cova neolítica de Can Sadurní
de Begues és notícia. Primer va
ser el testimoni de la cervesa
més antiga d'Europa i, fa un
any, s’hi va trobar la figureta
humana de fang més antiga
de la península Ibèrica. 

L’equip promotor de la Taula
pel Dret a Decidir del Baix Llo-
bregat ha fet arribar recent-
ment una carta a tots els partits
polítics, sindicats, institucions
públiques, organitzacions em-
presarials i entitats d’àmbit
municipal de la comarca de-
manant el seu suport a la Tau-
la i animant-los a adherir-se al
projecte.

La  Taula pel Dret a Decidir
es va crear a finals de setembre
amb l’objectiu d’exigir un con-
sens entre les administracions
estatals i el Govern de la Gene-

ralitat per acordar les condi-
cions legals per poder celebrar
la consulta dins dels marges le-
gals.

EL BAIX LLOBREGAT ÉS CLAU
La carta destaca que el Baix Llo-
bregat és una comarca de més
de 800.000 habitants amb un
percentatge molt alt de perso-
nes nascudes fora de Catalun-
ya, “però totes elles igualment
catalanes i que no poden que-
dar al marge del clam de la so-
cietat catalana”.

El grup promotor de la Tau-
la al Baix Llobregat ha proposat
convocar una reunió amb les
organitzacions que facin les
primeres adhesions per tal de
constituir la Taula pel Dret a

Decidir del Baix Llobregat, pro-
bablement abans del 15 de des-
embre. L’evolució dels adherits
s’anirà visualitzant en les llistes
que publicaran els promotors.

CANVIAR L’STATU QUO
La Taula pel Dret a Decidir del
Baix Llobregat es vol impulsar
com una via per mantenir la
convivència d’una comarca es-
pecialment castigada per les
retallades i que afecten greu-
ment el benestar social de les
classes més febles. Així ma-
teix, els promotors de la Taula
a la comarca tenen el conven-
ciment que “l’única manera de
millorar el nostre nivell de be-
nestar social és el canvi de l’s-
tatu quo actual”.

Acte de constitució del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Foto: ANC

Redacció
MARTORELL

L’escultor afincat al Baix Llobregat, Jaume Plensa. Foto: Ministeri de Cultura

Medi ambient | Contaminació atmonsfèrica
S’ha activat el protocol per contaminació atmosfèrica a l’àrea de Barcelona i rodalies,
que afecta al Baix Llobregat. Protecció Civil ha demanat precaució davant la mesura,
que s’ha près arran dels elevats nivells de diòxid de nitrogen a l’aire. Moltes entitats

socials creuen que és un dels problemes greus de salut pública que pateix la comarca.
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@CarlesMundo: Una pregunta que agradi
a tots els partits no existeix. Però seria d’a-
grair que cada partit digui obertament
quina voldria. Així sabrem on som.

@junqueras: Per la democràcia, per la llib-
ertat, per respecte a la voluntat de la gent,
votar és la via. Per un nou país, votar és la
via. #noupaís

@erichpunt: O sigui que ara ICV ha agafat
el paper galdós del PSC, no? I el pitjor és
que involuntàriament fan pinça amb Unió
Democràtica. #ICViU

En l’àmbit local, nacional o euro-
peu cada dia es van aprovant lleis
per regular o posar ordre a la
nostra societat. Però arriba un
moment en què s’encotillen les
iniciatives i no deixen prou lli-
bertat per tirar endavant el país.
Comentava un dia amb un amic
aquest tema i em va fer una re-
flexió: “No es poden fer lleis
sense un pressupost que els hi
doni suport i sense prou garan-
ties que hi ha mitjans adequats
per fer- les complir”. Totalment
d’acord! Si es decideix que qui
delinqueix ha d’anar a la presó
un determinat nombre de dies o
anys i no hi ha presons ni guàr-
dies per vigilar-los; o si es mana
per llei que es donaran classes
d’assignatures en anglès, i no hi
ha prou professors que dominin
l’anglès, de què serveix? 

Diuen que “feta la llei, feta la
trampa” per part dels que reben
els mandats de les lleis, però
també es podria dir “feta la llei,
feta la giragonsa per no acom-
plir- la” per part dels que redac-
ten i aproven les lleis. No sé que
és pitjor! “Vostès facin la llei, que
jo faré el reglament”, deia el
comte de Romanones amb un to
de sarcasme, potser maquia-
vèl·lic, sabent que podria donar
la volta a les lleis a la seva con-
veniència. Saben allò del maig
del 68, “prohibit prohibir”, que
sona a anarquista? Sembla re-
dundant, però hi ha un missatge
subliminar. Podríem dir: prohi-
bit fer lleis sense pressupost ni
recursos que els hi donin suport.
De lleis millor poques, més jus-
tes i que sigui fàcil complir-les.
La LOMCE promoguda per l’ín-
clit ministre Wert és un cas pa-
radigmàtic. 

4Peti qui peti
Per Jordi Lleal Per Sandra Balagué 

4El veí del segon

Estem vivint uns moments molt
intensos i molt interessants que
poden marcar, definitivament,
el nostre esdevenidor col·lectiu.
Són uns moments autèntica-
ment històrics que haurien de
significar que l’any 2014 ja fos,
definitivament, l’any de l’inici de
la llibertat nacional de debò per
a Catalunya. L’any que hauria de
marcar l’avenç definitiu cap a la
sobirania plena. Anem força bé,
ja que segons totes les enques-
tes l’opció a favor de la indepen-
dència, l’opció a favor d’un sí en
majúscules, clar, nítid i diàfan,
cada dia guanya més adeptes.

Però compte, no ens podem
refiar: encara ens cal més enfor-
timent, un enfortiment quanti-
tatiu i qualitatiu. Encara és
necessari arribar a tots els ra-
cons del país per convèncer
més catalans dubtosos. Encara
hem de fer molta més feina i,
sobretot, pedagogia, per arribar
a tots els indecisos possibles i
explicar-los que el procés sobi-
ranista no va en contra de
ningú, sinó que és quelcom a
favor d’una millora general del
país en el seu conjunt. 

En aquests moments, a fi-
nals del 2013, el terme històric
implica que hem de començar a
prendre decisions històriques.
Però per consolidar aquesta
opció abans és necessari que
ens enfortim de debò. Que el
pensament i la ideologia inde-
pendentista agafi múscul i arreli
arreu del país; i també, si és
possible, que s’internacionalitzi
pels quatre punts cardinals del
planeta. Tot això és cabdal per-
què ja estem veient com, des de
la societat civil, es demana als
partits polítics diligència, celeri-

tat i concreció. De fet, l’anome-
nada Declaració de novembre
de l’ANC i la proposta de pre-
gunta “vol que Catalunya sigui
un Estat independent?”, és un
exemple palmari d’aquesta ex-
igència i pressió –molt legítima-
als partits polítics catalans per
tal d’anar al gra. 

Doncs bé, al meu enten-
dre, això és positiu pel país, és
just, necessari i molt adient.
Perquè tenim alguns polítics
adormits i d’altres de dubto-
sos; i el pitjor de tot, uns
quants que treballen per l’u-
nionisme, per l’espanyolisme
assimilacionista d’una forma
oculta i, dia rere dia, ens ofe-
reixen bou per bèstia grossa.
Cal dir també, en veu alta,
que tots els polítics catalans
no són iguals. De fet, una des-
tacable majoria està compro-
mesa amb el procés i es mulla
de debò pel país. 

En síntesi, travessem mo-
ments clau per al futur de la
nostra estimada nació cata-
lana. Ja hem cremat moltes
etapes, però ens calen més
blindatges per tal de fer possi-
ble que el procés sigui total-
ment irreversible. Ja sabem
que vivim en un país amb
graus diferents de consciència
nacional, però malgrat això,
per assegurar l’objectiu de la
independència ara i aquí és
imprescindible un enfortiment
quantitatiu i qualitatiu social i
territorial de tot el corpus polí-
tic de l’independentisme real.
Aquest reforç ideològic i moral
és el que ens ha de permetre
assolir satisfactòriament les
nostres fites en un 2014, en
què res no serà fàcil.

Per Josep M. Loste

4Ens cal un enfortiment 

Som en un moment històri-
cament molt important. Pot-
ser el més important, nacio-
nalment parlant, dels dar-
rers tres-cents anys. Avui,
després de molta batalla (sor-
tosament sempre dialèctica)
som a les portes d’un refe-
rèndum que ens pot dur a la
independència del nostre
país. O, millor dit, d’una part
del nostre país. 

”Després de molta bata-
lla”, diem. I és que cal remar-
car-la perquè ha existit. I ha es-
tat molt dura. I molt esgota-
dora, especialment per a al-
guns. Conèixer la trajectòria de
l’autor del llibre que em pro-
poso de ressenyar ara, m’obli-
ga a fer-ne esment aquí. Per-
què sí, perquè és així: David
Vila i Ros és i ha estat un dels
que s’hi ha deixat la pell de va-
lent, fent pedagogia de l’inde-
pendentisme. Ho ha fet des de
la CAL, des d’Òmnium, des de
Tallers per la Llengua, des dels
seus llibres o des dels seus ar-
ticles. Contínuament. Inesgo-
tablement. I ara ha arribat el
moment clau. Avui som a les
portes (any amunt, any avall)
d’un referèndum on, per pri-
mer cop a la nostra història,
pot guanyar el “sí”. I bé, en
aquest moment clau, torna a
sortir a la palestra en David
Vila i Ros. 

I ho fa com és propi -em per-
donaran el col·loquialisme-
d’un “tiu llest”. Llest com lles-
ta és, sense anar més lluny, la
Isona Passola, que, com saben,
està preparant una pel·lícula
per explicar els avantatges de
la independència als qui en
dubten. I és que Vila i Passola
tenen un mateix objectiu: con-
vèncer els indecisos. I això,
per què? Doncs perquè tots dos
saben que la clau de volta de
tot plegat la tenen ara aques-
tes persones. Que la balança,
quan hi hagi el referèndum, es
decantarà cap a un costat o cap
a l’altre gràcies a aquesta mas-
sa social que, perquè ens en-
tenguem, no té penjada l’este-
lada al balcó. 

El llibre és un intent ben
reeixit d’explicar els avan-
tatges de la independència a
aquells que, sense tenir-hi
cap animadversió especial,
no ho acaben de “veure clar”.
I doncs, què els explica, l’au-
tor? Doncs la veritat sobre els
diferents temes que poden
preocupar els actuals indeci-
sos. Els diu, per exemple,
que ser d’origen espanyol i
sentir-se’n també no és cap
impediment per ser inde-
pendentista i que la commu-
nitat internacional i fins i tot
Espanya hauran de reconèi-
xer el nou Estat català.

#ICViU

ICViU
#UnPaísNormal #VolemVotar
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L’empresa automobilística Seat
ha anunciat recentment un
ERO que implicarà la reducció
de personal de les plantes de la
Zona Franca de Barcelona,
Martorell i el Centre de Re-
canvis i que afectarà 201 tre-
balladors. L’empresa ha comu-
nicat als sindicats que la mesura
es  justifica per raons econò-
miques, tot i que no ha concre-
tat quines són, segons han in-
format diversos mitjans.

Fa uns dies, l’empresa au-
tomobilística havia anunciat
l’acomiadament de 393 treba-

lladors, però després de la pri-
mera reunió de negociació amb
el comitè d’empresa, va decidir
reduir el nombre d’afectats a
201. La xifra s’ha reduït perquè
s'aplicarà als treballadors de
més categoria i més antiguitat,
que són els més costosos, se-
gons han explicat a diversos
mitjans fonts de l’empresa.

Davant l’anunci de l’expe-
dient, CCOO ha posat en qües-
tió la necessitat de l’ERO i ha re-
cordat a la direcció de Seat que
al mes de gener passat es va sig-
nar un acord per tal de crear
una bossa d’hores per al col·lec-
tiu que es veu ara afectat per la
reducció de personal.

De moment, les indemnit-
zacions de sortida són de 20

dies per any treballat amb un
màxim de 12 mensualitats, que
és el mínim legal, però la com-
panyia està oberta al diàleg per
adaptar-se a les circumstàn-
cies dels treballadors afectats.

A més de l'ERO, Seat va
traslladar als sindicats la set-
mana passada que, de manera
temporal, es deixaran de cobrir
vacants, es congelaran nome-
naments i es reduiran promo-
cions internes.

Paral·lelament, l’empresa
s'ha compromès a donar una
solució més endavant als 113
treballadors directes que ac-
tualment estan desenvolupant
tasques de personal indirecte
per qüestions organitzatives de
la companyia.

Seat anuncia un ERO al gener
per acomiadar 201 treballadors 
» L’empresa, que preveia prescindir de 393 empleats de la plantilla,
ha reduït el nombre d’afectats i anuncia indemnitzacions mínimes

El  ‘boig del xandall’
s’instal·la a viure a Martorell

SOCIETAT4Manuel González,
conegut com el boig del xandall
i autor de diverses agressions
sexuals a dones durant la dè-
cada dels 90, s’ha traslladat a
viure fa pocs dies a Martorell.
La notícia ha alertat l’Ajunta-
ment, que ja ha reclamat als
responsables de la seguretat
ciutadana mesures preventi-
ves per vigilar-lo. 

En un comunicat públic, el
consistori martorellenc ha in-

format que s'ha pogut confir-
mar que González resideix en
un habitatge particular d'uns fa-
miliars a Martorell, cosa que ha
provocat la “preocupació” de
l'administració municipal.

Manuel González ha estat
alliberat fa uns quants dies
després de la derogació de la
doctrina Parot per la sentència
del Tribunal Europeu de Drets
Humans. González estava con-
demnat a 169 de presó.

El PSC critica la delegació 
de les funcions de l'alcalde

POLÍTICA4El partit dels socia-
listes de Martorell ha manifes-
tat en un comunicat la seva po-
sició crítica enfront de la recent
decisió de l'alcalde de Martorell
i president de la Diputació de
Barcelona, Salvador Esteve, de
delegar algunes de les seves
funcions d’alcaldia a Xavier Fo-
nollosa (CiU).

Segons el PSC de Martorell,
“fa temps que el municipi va
perdre el seu cap d'alcaldia al
capdavant de les qüestions del
dia a dia de la població, i ara no-
més podem trobar-lo amb els

plens municipals on, com és
d’esperar, el seu grau d’infor-
mació respecte als temes que es
tracten és d’oïda”.

Com va recollir Línia Nord
en la passada edició, l’Ajunta-
ment justifica la decisió de l’al-
calde per la seva dedicació a la
presidència de la Diputació. Es-
teve creu que cedint responsa-
bilitats al primer tinent d’alcal-
de es reforçarà “el dia a dia dels
afers municipals en un context
polític i econòmic que requereix
de les administracions públi-
ques prestesa i eficàcia”.

Òmnium Cultural | Impulsen la campanya ‘Un país normal’
La delegació local d’Òmnium Cultural va presentar el passat dissabte 23 de novembre
la campanya Un país normal a Martorell. L'acció, ubicada en una parada a la plaça de
la Rosa dels Vents, pretenia donar arguments a favor de l'estat propi i ampliar la base

social a favor del procés que ha de portar Catalunya a decidir el seu futur polític.

Redacció
MARTORELL

Els Mossos desmantellen 
un punt de venda de droga

SUCCESSOS4Un grup d’agents
dels Mossos d'Esquadra de la
Unitat d’Investigació de la co-
missaria de Martorell van dete-
nir dos homes de 23 i 47 anys, de
nacionalitat marroquina, i una
dona de 24 anys i nacionalitat
paraguaiana, veïns de Sant An-
dreu de la Barca, com a pre-
sumptes autors d’un delicte con-
tra la salut pública, concreta-
ment de tràfic de substàncies es-
tupefaents, segons han publicat
diversos mitjans.

Els tres van ser detinguts el
passat 15 de novembre a Sant
Andreu de la Barca després d’u-

na entrada i escorcoll al seu do-
micili, en una operació policial
en la qual van intervenir efectius
de la comissaria de Martorell i
membres de l’Àrea Regional de
Recursos Operatius (ARRO) dels
Mossos d’Esquadra, juntament
amb un grup d’agents de la Po-
licia Local del municipi amb la
seva unitat canina especialitza-
da a detectar substàncies estu-
pefaents.

Els detinguts van passar a
disposició del jutjat de guàrdia
de Martorell, el qual va decretar
l’ingrés provisional a presó per
a tots tres.

Un treballador de Seat treballa en una de les plantes de la companyia automobilística. Foto: Coches.com
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Fa uns dies, Sergio García, di-
putat del Partit Popular al Par-
lament, va demanar al Govern
de la Generalitat que aprovi el
calendari i l’estudi de la reforma
integral del col·lector de sal-
morres del terme municipal
d’Esparreguera. García ha ex-
plicat en la proposta de resolu-
ció que ha presentat al Parla-
ment de Catalunya que “des
del passat 6 de maig s’han pro-
duït diversos episodis de fuites
en el col·lector de salmorres
que voreja el riu Llobregat, al-
gunes de les quals han tingut
lloc a Esparreguera, tot i que
també s’han detectat en pobla-
cions veïnes”.

Segons el diputat del PP,
les fuites s’estan repetint “amb
una freqüència intolerable per

les condicions de les instal·la-
cions, ja que la conducció pre-
senta greus deficiències estruc-
turals que posen en risc un dels
espais més sensibles del nostre
territori”. 

“Volem que el Govern com-
pleixi amb les seves obligacions
pel que fa al correcte manteni-
ment del col·lector i que infor-

mi de manera constant a les ad-
ministracions, entitats i em-
preses que operen en el territo-
ri de les actuacions dutes a ter-
me per tal de solucionar el pro-
blema”, ha manifestat García,
que denuncia que des de la seva
construcció, el col·lector ha pa-
tit més de 300 fuites i que el seu
manteniment és “insuficient”.

Ribera del riu Llobregat. Foto: Ajuntament d’Esparreguera

El PP reclama la reforma 
del col·lector de salmorres

» El diputat del Partit Popular, Sergio García, denuncia que des 
de la seva construcció, la instal·lació ha patit més de 300 fuites

Olivier Grau presenta el cartell
de la nova edició de La Passió 

CULTURA4Olivier Grau ha
presentat el nou cartell de l’es-
pectacle de La Passió d’Espa-
rreguera, que ha dissenyat per
l’edició d’enguany. L’artista i
dissenyador esparreguerí fa
deu temporades que dissenya el
cartell.

El president del Patronat de
La Passió, Josep Cuscó, va
anunciar que l’artista esparre-
guerí tanca aquest any un cicle
de dissenys i l’any que ve es farà

una nova tria de cartells. Cus-
có va donar les gràcies per la
feina i els cartells que ha fet el
dissenyador fins ara. “Per a la
Passió ha estat un honor comp-
tar amb la col·laboració d’un
publicista reconegut”.  

Durant la jornada, celebra-
da diumenge 24 de novembre,
la Passió va donar a conèixer
tota l’oferta de tallers de l’enti-
tat i s’hi van poder fer visites
guiades, entre altres activitats.

MÚSICA4Postura ha actuat
per primer cop fora de Cata-
lunya. La formació musical
compta amb tres membres
d’Esparreguera (Ferran Ferre-
ri, a la guitarra, Xavi Puig, ba-
teria, i Albert Puig, percussió)
i tres components d’altres in-
drets de Catalunya (Marc Tu-
rró, baix, Max Sothansky, pia-
nista, i Gerard Soriano, can-
tant). El grup, que va néixer fa
dos anys, va oferir un concert el
passat divendres 22 de no-

vembre a la sala Costello de
Madrid. “Hi anàvem escèptics,
ja que tocàvem a dos quarts de
deu de la nit i som un grup que
no coneix gairebé ningú a Ma-
drid. Teníem una sensació d’in-
certesa. Extrapolàvem el que
crèiem que hagués pogut pas-
sar a Barcelona, però va ser tot
el contrari”, explica Ferran Fe-
rreri, guitarrista de Postura.
“El feedback amb el públic va
ser sorprenent, la gent ballava
i ens van rebre molt bé”, expli-

ca Xavi Puig, bateria del grup.
“Va ser molt emocionant per-
què baixava gent del pis de
dalt que estaven sentint el que
tocàvem”, afegeix Ferreri. 

Finalment, van omplir la
sala amb més d’un centenar de
persones –l’aforament és de
130 persones– que ballaven a
ritme de funk, pop-rock es-
panyol i rumba catalana. Pos-
tura està preparant el primer
disc de cara al 2014 i es poden
seguir a www.lospostura.com.

Solidaritat | Recollida de joguines
Fins al 16 de desembre es durà a terme la campanya de recollida de joguines per

repartir a nens i nenes en situació desafavorida al municipi. El projecte 
Joguines Solidàries és una iniciativa de la Regidoria d’Ensenyament on hi

col·laboren la Policia Local, els Serveis i els Castellers d’Esparreguera.

Redacció
ESPARREGUERA

Postura actua a Madrid
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Gràcies a una partida de di-
ners que la Diputació de Barce-
lona ha atorgat a l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat, el con-
sistori ha pogut engegar el pro-
jecte de recuperació de camins
forestals i fonts del terme mu-
nicipal per evitar que alguns
d’aquests indrets acabin sent
irrecuperables. 

Amb aquest ajut es farà un
catàleg de tos els camins del mu-
nicipi i una nova senyalització
unitària. Diverses entitats ole-
sanes participaran en les tas-
ques de recuperació, a les quals
l’Ajuntament els proporcionarà
el material i suport logístic.

El regidor de Manteniment
d'Espais Públics i Medi Natural,
Francesc Rosa, ha agraït la fei-
na que realitzen les diferents en-
titats involucrades. Un dels camins que es recuperarà. Foto: 100 Cims

Tira endavant el projecte de
recuperació de camins i fonts

POLÍTICA4Joan Sanahuja, re-
gidor de CiU a Olesa de Mont-
serrat, ha presentat la renúncia
a la seva acta de regidor de
l’Ajuntament d’Olesa. “La meva
decisió respon a motius perso-
nals i laborals”, explica Sana-
huja en declaracions a Línia
Nord. Sanahuja ha començat a
treballar com a tècnic i explica
que no pot “compaginar les
dues coses. M’agrada implicar-
me al cent per cent en tot el que
faig i si no puc, no ho faig”.

Sanahuja valora la seva ex-
periència a l’oposició “molt po-
sitivament”. “És una experièn-
cia que hauria de viure tothom,
ja que s’aprèn com funciona un
ajuntament de veritat”, explica.

L’ex regidor de CiU lamen-
ta no haver tingut una “bona re-
lació amb el govern i que no hi
hagi hagut consens”.

Sanahuja confirma que el
seu substitut serà David Pé-
rez, president de les Joventuts
Nacionalistes de CiU Olesa.

Joan Sanahuja
(CiU) renuncia a
l’acta de regidor

Cultura | Els Pets actuen a La Passió 
El passat divendres 20 de novembre es va presentar el 

cartell de la temporada 2014 de La Passió d’Olesa, obra del
pintor Perico Pastor. L’endemà, Els Pets van oferir un 

concert i van presentar el seu darrer treball, L'àrea petita.

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT

Feia temps que el Teatre La
Passió d’Olesa de Montserrat
no aplegava un acte tan multi-
tudinari. I és que el passat dis-
sabte, 16 de novembre, més
d’un miler de persones van om-
plir el pati de butaques per as-
sistir a l’estrena del documen-
tal Preparats per decidir. La
consulta viatja als Estats Units
produït per l’associació Dreta-
decidir.com. A l’acte van in-
tervenir el conseller de la Pre-
sidència de la Generalitat, Fran-
cesc Homs, la secretària gene-
ral d’Esquerra Republicana,
Marta Rovira, i Liz Castro, edi-
tora del llibre What’s up with
Catalonia.

A les 6 de la tarda els assis-
tents van començar a omplir el
teatre, mentre de fons es veien
imatges de la ruta que han fet
tres membres de l’associació

Dretadecidir.com. Jordi Cases
(d’Olesa),  fundador de l’asso-
ciació i qui va tenir la idea ori-
ginal de la pel·lícula, Julio Gó-
mez (d’Esparreguera), càmera
i editor, i Neus Màrmol (de
Collbató), guionista, van recó-
rrer 14.000 quilòmetres en cot-
xe durant tres setmanes i van
passar per 25 estats del país. 

Durant el viatge van entre-
vistar catalans i nord americans
residents als Estats Units els
quals donaven el seu punt de
vista sobre la situació que està
vivint actualment Catalunya.

“Els Estats Units són la gran
potència mundial i si volem
que Catalunya es reconegui,
se’ns ha de conèixer allà”, va ex-
plicar Cases durant el seu dis-
curs de presentació de l’acte.
“L’objectiu de Dretadecidir.com
és internacionalitzar el dret a
decidir i fer un documental era
una molt bona manera per fer-
ho”, afegia.

A més de les entrevistes, els
membres de Dretadecidir.com

van fer una entrega “simbòlica”
als capitolis dels estats on pas-
saven. Una samarreta del Barça
amb l’estelada al pit, un exem-
plar de What’s up with Catalo-
nia i la còpia de la declaració ins-
titucional del Parlament de Ca-
talunya sobre el dret a decidir
van ser els obsequis que van
entregar. 

Entre els entrevistats hi ha
Jordi Graupera (professor de
Filosofia i tertulià a RAC1), Xa-
vier Vilà (corresponsal de Cata-
lunya Ràdio a Washington DC),
Allen Buchanan (professor de Fi-
losofia a Duke U.), Edward W.
Goodson (advocat i fundador
d’Americans for Catalonia),
Eduard Vallory (politòleg i pe-
riodista) i Mary Ann Newman
(fundadora de la Farragut Fun-
dation), entre altres.

El projecte de documental
s’ha finançat mitjançant una
campanya de micromecenatge
amb la qual es van recaptar més
de 5 mil euros gràcies a les apor-
tacions de gent anònima. 

Amb aquests diners, a més
de finançar el primer docu-
mental, l’associació pretén im-
pulsar una segona versió a Eu-
ropa. “Tot i que els Estats Units

és un país molt important, on es
decidirà el futur de Catalunya és
a Europa i per això volem fer
una segona versió al nostre
continent”, conclou Cases.

Un miler de persones a La Passió
» El conseller de la Presidència, Francesc Homs, Marta Rovira (ERC) i Liz Castro, editora de What’s up

with Catalonia, van intervenir a l’acte de presentació del documental de l’associació Dretadecidir.com

Més d’un miler de persones van omplir La Passió. Foto: Ona Camacho

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT

Estrena del documental ‘Preparats per decidir. La consulta viatja als Estats Units’

Augmenta l’atur
per sobre de la
mitjana comarcal

OCUPACIÓ4Olesa de Montse-
rrat va cloure el mes de no-
vembre amb un total de 2.365
aturats, un menys que al mes
d'octubre. Aquesta xifra supo-
sa una taxa d'atur del 18,7%,
força més elevada que la mit-
jana de Catalunya (16,1%) i
també més elevada que la mit-
jana de la comarca del Baix
Llobregat (16,6%). Respecte el
mes de novembre de l'any pas-
sat, l'atur ha pujat al municipi
en 54 persones.
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Societat | Campanya de donació de sang
Abrera prepara una campanya especial per donar sang el proper dijous 12 de 

desembre de 17 a 20.30 hores. Els interessats en donar sang podran apropar-se a
la Unitat Mòbil de la Rambla del Torrentet, davant del Casal d’Avis del municipi.

És una iniciativa del Banc de Sang i Teixits i de la Generalitat de Catalunya. 

La Campanya contra el Quart
Cinturó, via que té l’inici a Abre-
ra, ha reclamat que s’abandoni
definitivament el projecte des-
prés que el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Santi Vila, es
reunís amb els alcaldes del Va-
llès Occidental per reclamar al
Ministeri de Foment que les
obres de la infraestructura es re-
prenguin el 2017 com a molt
tard. Ara, molts trams es troben
paralitzats. 

L’autovia B-40, coneguda
com el Quart Cinturó, ha de
connectar l’autovia A-2, a Abre-
ra, amb Terrassa i ha de conti-
nuar fins a Granollers i Mataró
pel nord, i fins a Sant Sadurní
pel sud, enllaçant tots dos ex-
trems amb l'AP-7. La B-40 es
planteja com a part d'un eix eu-

ropeu que evitarà passar per la
conurbació de Barcelona.

Segons ha emès la Cam-
panya contra el Quart Cinturó
en un comunicat, “aquesta no és
la via adequada per servir als

trànsits locals i comarcals” i ha
criticat l’escassa participació en
el procés del món local. La pla-
taforma tampoc concep aques-
ta via com una prioritat en ple-
na crisi econòmica i social.

Protesta de la Campanya contra el Quart Cinturó. Foto: CCQC

La Campanya contra el Quart
Cinturó vol que s’aturi el projecte

» Les obres a la B-40, que ha de connectar Abrera amb Terrassa 
i que pretén ser un eix europeu, es troben actualment aturades

Treballadors de Ferrovial
participen en la millora del riu
MEDI AMBIENT4Una quinze-
na de treballadors de la planti-
lla de Ferrovial van participar
en una jornada de voluntariat
per la preservació i millora de
la ribera del riu Llobregat a
Abrera. 

L’espai on els voluntaris
van actuar és una zona prote-
gida inclosa a la Xarxa Natura
2000 pels seus valors natu-
rals, tant com a ZEPA (Zona
Espacial Protecció per a les
Aus) com a LIC (Lloc d’Impor-

tància Comunitària) i també
al PEIN (Pla d’Espais d’Interès
Natural).

El grup de voluntaris van
col·laborar en activitats de con-
servació i seguiment. També
van poder conèixer i participar
de primera mà en l’anidament
científic d’ocells, van conèixer
el treball de seguiment que
s’està fent amb la tortuga de
rierol i van fer la revisió visual
de les caixes niu instal·lades al
pont de l’autovia B-40.

EDUCACIÓ4Els alumnes de
l’Institut Voltrera d’Abrera han
participat al Connecta't 2013,
un projecte formatiu organitzat
cojuntament entre l’Ajunta-
ment, comerços i empreses del
municipi. L’objectiu del pro-
grama és aconseguir una mi-
llora en el seu rendiment aca-
dèmic i que els alumnes abre-
rencs estiguin més motivats i
tinguin més interès. 

El programa educatiu s’a-
dreça als alumnes que presen-

ten dificultats per adquirir les
competències pròpies de l’eta-
pa educativa per obtenir el tí-
tol de graduat en ESO.

Enguany, aquest programa
arriba a la tercera edició, que
s’ha pogut dur a terme gràcies
a la cooperació entre diferents
agents locals educatius, eco-
nòmics i socials. 

A més de la millora en el
rendiment acadèmic, l’Ajun-
tament facilita als alumnes re-
alitzar les pràctiques laborals

en diferents àrees dels serveis
municipals i empreses del mu-
nicipi. Per fer-ho, l’Ajuntament
d’Abrera ha signat un conveni
de col·laboració amb el Depar-
tament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.

En aquest curs 2013-14 par-
ticiparan nou alumnes fent
pràctiques als Departaments
d’Educació i Esports, a l’Esco-
la Bressol Municipal Món Pe-
tit i a la consergeria de l’Esco-
la Ernest Lluch, entre altres. 

Redacció
ABRERA

Millorar el rendiment acadèmic
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L’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires ha aprovat un aug-
ment del 3% en la majoria
d’impostos, taxes i preus pú-
blics a les ordenances fiscals de
cara a l’any vinent. No obs-
tant això, la taxa per al servei de
subministrament d’aigua es
mantindrà invariable.

La taxa per a llicències d’ac-
tivitat s’adequa "amb l’objectiu
d’afavorir un entorn industrial
més competitiu pel que fa la
implantació de grans empreses
als polígons de Sant Esteve,
com el futur àmbit de Can Mar-
garit", ha informat el consisto-
ri a diversos mitjans, i la taxa
d’escombraries s’unifica a tot el
municipi i s’estableix un in-
crement de 18 euros a l’any. Pel
que fa a l’IBI, s’incrementa la
base cadastral un 7%. Els veïns de Sant Esteve pagaran més tributs. Foto: David Villanueva

La majoria de  taxes i tributs
municipals augmenten un 3%  

EDUCACIÓ4Sant Esteve és
l’únic municipi del Baix Llo-
bregat Nord que s’ha sumat al
projecte Euronet 50/50 Max
que incentiva l'aplicació de bo-
nes pràctiques en l'ús i la gestió
de l'energia en edificis públics. 

Les escoles de Sant Esteve
Sesrovires La Roureda i Vinya
del Sastret, juntament amb l’A-
juntament, han estat incloses en
la segona convocatòria d’aquest
projecte que promou la Dipu-
tació de Barcelona.

A la present convocatòria hi
participen 22 escoles, un insti-
tut i tres equipaments de vuit
municipis del Baix Llobregat:
Cornellà de Llobregat, Esplu-
gues, Pallejà, Sant Boi, Santa
Coloma de Cervelló, Vallirana,
Viladecans i Sant Esteve Ses-
rovires.

L’Euronet 50/50 consisteix
en donar incentius econòmics a
l’estalvi energètic i està pensat
per millorar la gestió dels equi-
paments municipals.

Estalvi i eficiència
energètica en un
programa escolar

Cultura | Club de Lectura
El Club de Lectura de la Biblioteca Joan Pomar i Solà
va celebrar el seu 5è aniversari i va estrenar logo, dis-

senyat per l’usuària Sara Pieters. A l’acte va intervenir
l’escriptora Núria Pradas que va llegir dues obres.

Redacció
SANT ESTEVE SESROVIRES

L’Ajuntament de Collbató ha
anunciat recentment que ofe-
rirà ajuts econòmics per a cos-
tejar el transport adaptat a
aquelles persones del municipi
que necessitin fer ús d’aquests
vehicles en els seus desplaça-
ments. 

Els usuaris del transport
adaptat que s’hagin de despla-
çar per assistir a algun servei
social d’atenció especialitzada,
a algun centre del Departa-
ment de Benestar Social i Fa-
mília o per realitzar visites mè-
diques ara poden optar a aquest
suport.

Els beneficiaris d’aquestes
subvencions han de complir el
requisit d’estar empadronats
a Collbató i que tinguin un
grau reconegut de discapacitat

igual o superior al 33%. Els
barems que es tindran en
compte a l’hora d’accedir als
ajuts seran els ingressos, el
grau de dependència, la mobi-
litat i les càrregues familiars.

Les sol·licituds es poden fer

arribar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament fins
al 18 de desembre. L’ajut eco-
nòmic serà assignat en funció
de l’ordre de puntuació dels
barems i del nombre de de-
mandes rebudes.

L’Ajuntament dóna ajuts per
disposar de transport adaptat

Collbató
Festes de Nadal | Concurs de pessebres

Ja es poden presentar les inscripcions per participar en el concurs de pessebres 
d’aquest Nadal. Novament el concurs s’obre a dues categories: pessebres familiars i
Col·lectius, amb un primer i un segon premi per cadascuna d’elles, dotats amb 125 i

75 euros en la categoria familiar i amb 200 i 100 euros en la col·lectiva.

Redacció
COLLBATÓ

‘Descobrint les mil cares de 
les pedres’ visita Olesa

PATRIMONI4El passat diu-
menge 24 de novembre es va fer
la tercera sortida del programa
Descobrint les mil cares de les
pedres que organitza l’Ajunta-
ment de Collbató conjunta-
ment amb el Centre Muntan-
yenc i de Recerques d’Olesa de
Montserrat. 

En aquesta ocasió, l’excur-
sió, que va sortir de Collbató, va
arribar fins al municipi olesà.
La iniciativa té com a objectiu
donar a conèixer l’ús que s’ha
donat històricament a la pedra
seca al territori que abraça els
municipis del peu de la mun-
tanya de Montserrat.

Sant Esteve és un
dels municipis
menys poblat

DEMOGRAFIA4Segons ha pu-
blicat recentment l’Observato-
ri Comarcal a partir de les da-
des de l’IDESCAT, Sant Esteve
Sesrovires és un dels municipis
menys poblats de la zona del
Baix Llobregat Nord, amb 7.510
habitants. El menys poblat és
Castellví de Rosanes, amb 1.757
habitants, seguit de Collbató, on
hi viuen 4.287 persones.

Martorell i Abrera encapça-
len el lideratge en creixement
de població. 
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La quarta edició del mercat
d’intercanvi de Martorell ha
aplegat 47 parades. El passat
dissabte 23 de novembre els
paradistes es van instal·lar du-
rant tot el dia a la rambla de les
Bòbiles de Martorell amb tota
mena de productes usats de se-
gona mà. La fira, organitzada
per la regidoria de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Mar-
torell, s’hauria d’haver celebrat
la setmana anterior, però es va
suspendre a causa de la pluja. 

A més de la cinquantena
d’estands amb productes d’in-
tercanvi i de segona mà, la mos-
tra va comptar amb tallers re-
lacionats amb la cultura de la
prevenció de residus que te-
nien l’objectiu de promoure el
reciclatge, organitzats per l’en-

titat Solidança. Un d’ells con-
sistia en l’elaboració de llibretes
amb paper usat, i l’altre era de
confecció de motxilles a partir
de l’ús de samarretes velles. 

El mercat va néixer com un
espai d’intercanvi d’objectes,
però en aquesta edició s’ha in-
corporat la venda de productes
de segona mà. Segons la regi-

dora de Medi Ambient i Habi-
tatge de l’Ajuntament, Sira Sanz,
en aquesta ocasió s’ha apostat
també per la compravenda “ate-
nent la demanda dels ciuta-
dans que ho van proposar”.
Sanz reconeix que “el de sego-
na mà té més tirada, tant pels
que volen vendre com pels que
volen comprar objectes”.

Assistens al mercat d’intercanvi i de segona mà. Foto: Ajuntament

El mercat d’intercanvi de
Martorell aplega 50 estands

» Aquest any s’han incorporat parades de compra-venda d’objectes
de segona mà i s’han fet tallers de recilatge a càrrec de Solidança

Sant Esteve fomenta 
el reciclatge a la R-Fira

SANT ESTEVE4Un total de 65
estands es van instal·lar a Sant
Esteve Sesrovires el passat diu-
menge 24 de novembre per ce-
lebrar la R-fira, la mostra del
reciclatge i de la reutilització
que compta amb un ampli pro-
grama d’activitats. En el marc
de la fira també se celebra el
Mercat de Segona Mà, on par-
ticipen tant particulars com
entitats sesrovirenques. 

La R-Fira es va celebrar en
el marc de la Setmana Europea

per a la Prevenció de Residus.
Durant tot el dia, els carrers del
centre urbà van ser l’escenari
de diverses iniciatives al voltant
del reciclatge.

Des de l’Ajuntament s’ha
volgut prioritzar la presència de
sesrovirencs i per aquest motiu
el consistori havia reservat un
70% de les parades pels empa-
dronats al municipi. La convo-
catòria, segons el consistori,
va ser un èxit i en pocs dies es
van exhaurir les places.

SANT ESTEVE4Ja està obert el
termini per fer la sol·licitud
d’inscripció per participar en la
segona edició de la Fira de Na-
dal de Sant Esteve Sesrovires.
La mostra nadalenca, que or-
ganitza l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Sant Esteve, tindrà lloc el prò-
xim dissabte 14 de desembre. 

El recinte firal ocuparà els
carrers de Sant Joan, Serafí
Julià i la plaça Xic Mateu, i es-
tarà obert des de les 10 del

matí fins a les 8 del vespre. 
La fira està oberta produc-

tes nadalencs de tot tipus, ob-
jectes artesans i productes gas-
tronòmics i ho poden participar
comerciants, particulars, en-
titats i artesans.

Les persones interessades a
muntar una parada hauran d’a-
dreçar-se al Servei d’Informa-
ció i Atenció ciutadana de l’A-
juntament de Sant Esteve Ses-
rovires. En el moment de la ins-
cripció hauran de detallar el ti-

pus de producte o de servei te-
nen intenció de vendre. 

REGALS NADALENCS
Segons el consistori, “l’edició
anterior va resultar un èxit
tant de participants com tam-
bé de públic”, que van apropar-
se a la fira nadalenca per fer
compres per les festes. 

“És un lloc idoni per trobar-
hi tots aquells objectes de regal
que es busquen en aquestes
dates”.

Collbató | Bonpreu obre les seves portes
Des del passat dimecres 4 de desembre, Bonpreu ha començat la seva activitat

al municipi. La cadena de supermercats ha incorporat majoritàriament a la
seva plantilla persones del municipi, tal i com establia l’acord de col·laboració

signat entre el grup empresarial i l’Ajuntament de Collbató. 

Redacció
MARTORELL

Inscripcions a la Fira de Nadal
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Per a una persona gran o amb de-
pendència, poder continuar vi-
vint amb una certa normalitat a
casa seva és un punt favorable en
la millora de la seva qualitat de
vida. En aquest sentit, la Dipu-
tació de Barcelona, a través del
Servei Local de Teleassistència,
ajuda a aquestes persones a con-
tinuar vivint a casa amb més
seguretat personal i més tran-
quil·litat per a les famílies i les
persones cuidadores. 

Aquest és un servei que es
presta a tots els municipis de la
demarcació de Barcelona, a ex-
cepció de la capital catalana, que
ja té el seu propi, i se’n beneficien
més de 61.000 persones. El per-
fil d’usuari que més es repeteix en
aquests casos és el d’una dona
major de 80 anys que viu sola i
es troba en una situació de fra-
gilitat o de dependència. 

La teleassistència és un servei
de proximitat que permet pre-
venir i detectar situacions de
vulnerabilitat de la gent gran o

amb dependència. Aquest servei
permet, quan es prem el botó del
penjoll que es facilita a les per-
sones usuàries, una resposta i
una atenció ràpida davant de
situacions de risc, caigudes o
emergències. A més, també es fa
un seguiment d’aquestes perso-
nes, o bé es recorda una cita
mèdica o fins i tot un aniversari.

Una part d’aquesta atenció s’e-
fectua mitjançant unitats mòbils,
vehicles que permeten una ac-
tuació ràpida davant de les pos-
sibles emergències i que no re-
quereixen un recurs sanitari d’ur-
gència. Aquests vehicles també
fan visites de seguiment, espe-
cialment en aquelles persones
més fràgils o que viuen en habi-
tatges aïllats. 

La teleassistència també ac-
tua davant de temperatures ex-

tremes, activant protocols d’in-
tervenció. S’informa, a través de
visites i de trucades, del risc dels
efectes del fred o de la calor en
persones que es troben en situa-
ció d’envelliment.

TECNOLOGIA AVANÇADA
La teleassistència es basa en un
ampli i qualificat equip humà,
preparat per acompanyar les
persones quan viuen una situa-
ció de necessitat. Per una banda
el servei compta amb dispositius
de seguretat per a les persones
més fràgils, els quals permeten
detectar, per exemple, quan una
persona no obre la nevera o hi ha
una fuita de gas a l’habitatge. Ac-
tualment hi ha 3.270 dispositius
instal·lats, entre detectors de
diòxid de carboni o de foc, de cai-
gudes o d’apertura de porta.

La tecnologia també ha per-
mès adaptar el servei a col·lectius
amb necessitats especials, com
ara les persones amb discapaci-
tat auditiva, o l’atenció a l’aïlla-
ment rural, en aquest últim cas
mitjançant sensors de caigudes.
Tot el necessari per donar una
atenció més propera i ràpida a les
persones que ho necessiten.

Un amic a l’altra banda de la línia
» El Servei Local de Teleassistència ajuda les persones grans o amb discapacitat a continuar vivint a casa

» La Diputació hi ha destinat aquest any 4,5 milions d’euros, un 47% del pressupost total del servei

Redacció
MARTORELL

La teleassistència

s’adreça a persones

grans o dependents

REDACCIÓ4 La teleassistència
va néixer l’any 2005 impulsada
conjuntament per la FEMP-IM-
SERSO, la Diputació de Barce-
lona i els ajuntaments de la de-
marcació. Aquest servei, a més,
forma part de la Cartera de Ser-
veis Socials de Catalunya, des del
vessant de la promoció de l’au-
tonomia personal. 

Al llarg de tots aquells anys,
el servei ha crescut de manera rà-
pida i ha pogut arribar a 310 mu-
nicipis.

Aquest any l’IMSERSO ha re-
tirat el finançament, cosa que ha
portat la Diputació i els ajunta-
ments a fer un esforç econòmic
més gran per tal de mantenir el
servei en les mateixes condi-
cions. 

La teleassistència té un pres-
supost de 18 milions d’euros per
al període 2013-2014, del qual la
Diputació n’aporta un 47% (4,5
milions d’euros, 1 milió d’euros
més respecte a l’any passat) i els
municipis un 53%. 

Un servei amb vocació local

Teleassistència | Activitat del servei durant el 2012
Durant l’any 2012 es van gestionar des del Centre d’Atenció més de 2 

milions i mig de trucades. D’aquestes, la majoria van ser per sol·licitar 
assessorament o informació, rebre seguiment personalitzat per motius de 

solitud, per una emergència o per problemes sanitaris o socials.

El Centre d’Atenció de Teleassistència (esquerra) i una unitat mòbil d’aquest servei (dreta). Foto: Diputació de Barcelona
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El Bàsquet Club Martorell-Solvin
es va classificar la setmana pas-
sada, per tercera temporada con-
secutiva, per a la Copa Federació
després d’aconseguir una gran
victòria davant el Sant Pere de
Terrassa per 74 punts a 67. Els
homes d’Andreu Aguilà van su-
mar un triomf molt treballat que
els va permetre mantenir el li-
deratge del grup de Copa Cata-
lunya de bàsquet. 

Al descans, els martorellencs
ja havien aconseguit un avantatge
de 13 punts. A la represa, el Sant
Pere de Terrassa va estar més en-
certat en el tir exterior i va blo-
quejar l’atac del Martorell-Solvin.
Els terrasencs van aconseguir
igualar forces a l’últim quart,
però dos triples del martore-
llenc Marc Bernadí van ser de-

terminants per aconseguir la vic-
tòria final. D’aquesta manera el
BC Martorell defensarà el títol de
la Copa Federació, que ja va
aconseguir guanyar la tempora-
da passada.

El Martorell-Solvin és el líder
indiscutible del grup de Copa Ca-
talunya de bàsquet amb 22

punts, 10 partits guanyats i no-
més dues derrotes. La pròxima
jornada els martorellencs visita-
ran la pista del CB Castellar, un
rival de mitja taula i a priori fà-
cil per a l’equip d’Andreu Agui-
lar. El partit tindrà lloc el pròxim
dissabte 14 de desembre a partir
de les 7 de la tarda.

Moment del partit contra el Sant Pere de Terrassa. Foto: Ajuntament

El Martorell-Solvin guanya i es
classifica per a la Copa Federació
» Els martorellencs derroten el Sant Pere de Terrassa per 74 punts a 67

» Els del Baix Llobregat són els actuals campions de la competició

Més de la meitat dels infants
de Sant Esteve fan esport

EQUIPAMENTS4Segons les da-
des elaborades per l’Àrea d’Es-
ports de l’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires, més de la
meitat dels nens i nenes del
municipi estan inscrits en les Es-
coles Esportives Municipals. 

Concretament, un 52% dels
infants de Sant Esteve participen
en algunes de les diferents mo-
dalitats que s’ofereixen en aques-
tes escoles, que van entrar en

funcionament l’any 1992. El pri-
mer any s’hi van apuntar 35 in-
fants, una xifra que només re-
presentava el 9% dels nens cen-
sats al municipi. 

No només ha incrementat el
nombre d’inscrits, sinó que tam-
bé les activitats organitzades.
Actualment, les Escoles Espor-
tives Municipals ofereixen nou
modalitats esportives entre les
quals poden escollir els infants.

Martorell acomiada l’Open 
del Club Escacs Martorell

ESCACS4El Club d’Escacs Mar-
torell va celebrar l’acte de cloenda
del 31è Open d’Escacs a Ca n’O-
liveras el passat dissabte dia 30
de novembre. Aquest torneig,
que ha durat més de nou set-
manes, ha comptat amb la par-
ticipació de 200 jugadors. 

A l’acte de comiat del cam-
pionat hi van assistir l’alcalde,
Salvador Esteve, el primer tinent
d’alcalde, Xavier Fonollosa, i el
regidor d’Esports, Albert Fer-
nández, que van ser els encarre-
gats de lliurar els trofeus als
vencedors. El president del club

d’escacs, Jordi Bascuñana, va
assegurar que “enguany el tor-
neig ha tingut com a particula-
ritat que està homologat per la
Federació Internacional d’Es-
cacs (FIDE)”. 

El guanyador de la categoria
A va ser Hipólito Asís. Pel que fa
a la categoria B, Francesc Guer-
nica es va endur la victòria, men-
tre que Valentín Vergés va guan-
yar a la categoria C. 

Durant l’acte de cloenda,
Conxita Canela i Adolfo Gonzá-
lez van oferir una mostra de 33
taulells d’escacs de tot el món.

Més de 400 participants a la
Caminada de la Gent Gran

ABRERA4La tradicional Cami-
nada de la Gent Gran d’Abrera,
organitzada durant el passat
diumenge 24 de novembre pel
Casal d’Avis i el Centre Excur-
sionista, amb la col·laboració
de Protecció Civil i l’Ajunta-
ment, va aplegar un total de
430 veïns i veïnes del municipi. 

L’activitat esportiva va co-
mençar a partir de les 11 del matí,
tot i que des d’una hora abans ja
es podia recollir la samarreta i

l’esmorzar de la prova. El reco-
rregut, que va sortir de la plaça
Pau Casals, va ser aproximada-
ment d’una hora, i va finalitzar
davant del Gimnàs Municipal
Platón Sartí. 

La finalitat d’aquesta cami-
nada és fomentar i promocionar
l’esport entre la gent gran, una
activitat molt beneficiosa per a la
seva salut que, segons afirmen
els especialistes, augmenta el
seu benestar i qualitat de vida.

Olesa | Celebren el Torneig Solidari de l’EFO 87
El torneig de futbol de les categories femení amateur i aleví de l’EFO’87 va
tenir lloc al llarg del passat cap de setmana al Camp de Futbol Municipal.
Durant la celebració del campionat esportiu es va convocar una recollida 
d’aliments, roba i joguines, destinades als veïns i veïnes més necessitats.

Redacció
MARTORELL

Les Escoles Esportives van néixer l’any 1992. Foto: 100 peus
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DIUMENGE 22 DE DESEMBRE
18:00 CONCERT DE NADAL a càrrec de la Coral

Moixeringues (El Bruc) sota la direcció de Va-
nessa Escala i Oriol Plans.  Lloc: Església de
Sant Corneli (Collbató)

DIMARTS 10 DE DESEMBRE
10:00- 14:00Curs Com elaborar una previsió d'in-

gressos i despeses adaptada a la realitat del
mercat. Lloc: Centre de Promoció Econòmica
Molí Fariner (Martorell)

DEL 18 AL 27 DE GENER
Tot el dia Exposició de pintura: Associació de Ju-

bilats i Pensionistes d'Esparreguera. Lloc: Sala
d'Exposicions Municipal (c/ dels Arbres, 38).
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes
d'Esparreguera. Mostra dels treballs realitzats
els alumnes del curs de pintura de l'entitat.

DEL 9 AL 14 DE DESEMBRE
15:00 Exposició de punts de llibre hivernals.

Lloc: Biblioteca Santa Oliva (Olesa de Mont-
serrat)

DIMECRES 25 DE DESEMBRE
12:00 CAGA TIÓ per als més petits del munici-

pi. Lloc: Plaça de l’Església (Collbató)

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
08:00 Sortida de Prenadal de l'Esplai Buenos Ai-

res a Can Puig (Santuari del Miracle de Riner,
al Solsonès). Preu: 39  euros. Sortida des de
l’Esplai Buenos Aires (Martorell).

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

Al festival participen uns 100 alumnes
de 3 a 18 anys, i una trentena d’adults.
Faran demostracions de diferents ti-
pus de ball, hip-hop, dance, salsa, etc.
Horari: 18:30h.  Lloc: Teatre de la Pas-
sió d'Esparreguera. Preu: Entrada-
Col·laboració: 5 euros (el 10% es do-
narà a LA MARATÓ DE TV3)

FESTIVAL DE NADAL D8N8
Dissabte 14 de desembre
La Passió (Esparreguera)

Fundat l’any 1989 pel coreògraf i balla-
rí rus Timur Fayziev. El Ballet de Moscú
està format per alguns dels més desta-
cats ballarins i coreògrafs dels ballets rus-
sos, com el Bolxoi o el Stanislavski i és avui
per avui una de las companyies més im-
portants del seu país. Horari: 20:30h.

DIUMENGE 12 DE GENER

Partit de Copa Catalunya masculina en-
tre el club de bàsquet Martorell-Sol-
vin i l’AESC-Ramon Llull.

Taller de Nadal amb material reciclat.
Organitza: Biblioteca de Collbató.  Ho-
rari: de 12 a 13 hores. Lloc: Plaça de l'E-
ra. Preu: Gratuït

TALLER DE NADAL
Dissabte 14 de desembre
Plaça de l’Era (Collbató)

18 hores (Martorell)

EL TRENCANOUS
Ballet de Moscou

Divendres 13 de desembre
La Passió d’Esparreguera

E F E M È R I D E
14 de desembre de 1911, Amundsen arriba al Pol Sud
El 14 de desembre de 1911, el noruec Roald Amundsen es
converteix en el primer explorador que localitza el Pol Sud,
batent el seu rival britànic, Robert Falcon Scott. L'expedició
d’Amundsen va guanyar la carrera davant l'expedició de Scott.
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