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Es reactiven les obres 
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El consistori multarà 
els bancs amb pisos buits
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els seus deutes bancaris
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Sant Andreu pàg 10
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La comarca diu ‘no’
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contra la nova llei d’avortament
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L’1 de febrer Madrid serà l’esce-
nari d’una gran mobilització con-
tra l’avantprojecte de la nova llei
de l’avortament aprovat pel Go-
vern de Mariano Rajoy el passat
desembre. Associacions a favor
dels drets de les dones, moltes d’e-
lles de Catalunya i de la comarca,
estan posant en marxa una gran
concentració a la capital espanyola
amb l’objectiu de reunir gent d’a-
rreu de l’estat, .

La iniciativa ha rebut el nom
d’El tren de la llibretat i ha estat
ideada per dues associacions fe-
ministes d’Astúries. Des que van
fer pública la intenció de fer la ma-
cro convocatòria, dia a dia van su-

mant suports d’associacions de la
resta de l’estat i, fins i tot, de fora.

L’objectiu és lliurar un mani-
fest al registre del Congrés dels Di-
putats amb el lema Perquè jo
decideixo. El text exigeix   al Govern
de Mariano Rajoy que no derogui
l’actual llei de Salut Sexual i Re-
productiva i d’Interrupció Vo-
luntària de l’Embaràs, la qual
permet l’avortament dins de les
primeres 14 setmanes de gestació.

El manifest diu que “com a és-
ser humà autònom em nego a ser
sotmesa a tractes degradants, in-
gerències arbitràries i tuteles co-
actives en la meva decisió de ser
o no ser mare”. Aquesta cita fa re-
ferència a l’avantprojecte de llei de
Protecció a la Vida del Concebut
i Drets de la Dona Embarassada
proposat pel ministre de Justícia,
Alberto Ruiz Gallardón, que no-
més permet l’avortament en cas

de violació o de malaltia física o
psíquica de la mare si així ho cer-
tifiquen dos metges. 

Les signants també subrat-
llen que “cap majoria política nas-
cuda de les urnes, per molt abso-
luta que sigui, està legitimada per
convertir els drets en delictes i obli-
gar-nos a seguir principis religio-
sos mitjançant sanció penal. Com
a ciutadana, exigeixo als que ens
governen que no transformin el
poder democràtic, salvaguarda la
pluralitat, en despotisme”. 

TAMBÉ A EUROPA
La 'Llei Gallardón' s’ha quedat
sense suports a l'Eurocambra du-
rant el debat sobre l’avortament.
Fins i tot una eurodiputada
d’UPM, partit representant de la
dreta francesa, ha lamentat el
retrocés que suposa l'aprovació
d’aquesta llei a Espanya. 

Tot(e)s contra la Llei Gallardón
» L’associació Dones amb Iniciativa del Baix Llobregat s’adhereix a la Campanya pel Dret a l’Avortament
» L’1 de febrer està convocada una gran mobilització a Madrid contra la nova llei del govern espanyol

Neus Màrmol
BAIX LLOBREGAT

REDACCIÓ4Les associacions
feministes del Baix Llobregat
que defensen el dret a decidir de
les dones sobre l’avortament
han mostrat la seva oposició
frontal a l’avantprojecte de llei
proposada pel govern de Ma-
riano Rajoy.

L’associació Dones amb Ini-
ciativa del Baix Llobregat s’ha
adherit a la Campanya pel Dret
a l'Avortament Lliure i Gratuït,
sota el lema No farem cap pas
enrere!. “Seguirem practicant i
reivindicant el dret a decidir so-
bre el propi cos”, conclouen.

La comarca se suma a la
lluita pel dret a decidir

Un grup de dones es manifesten a favor del dret a decidir sobre l’avortament. Foto: Youtube
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190 hectàrees del Parc Agrari es
podrien utilitzar per a ús agrícola

» Un estudi de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 
de la UAB diu que el 16% de la zona agrària està buida

El Baix Llobregat signa 
per la independència

COMARCA4La campanya de
l’Assemblea Nacional de Ca-
talunya (ANC) Signa un vot per
la independència s’ha estès per
tota la comarca. Durant diver-
sos dies s’han recollit signatu-
res a diverses poblacions del
Baix Llobregat.

Un dels punts neuràlgics
de la campanya va ser Espa-
rreguera, on el cap de setmana
de l’11 i 12 de gener es van ins-
tal·lar taules de recollida de
signatures a diversos punts del
municipi. La iniciativa també va
tenir presència a altres pobla-

cions de la comarca com Be-
gues, Collbató, Martorell i Mo-
lins de Rei.

DRET A L’AUTODETERMINACIÓ
Signa un vot per la indepen-
dència és una campanya que
pretén incentivar a què els ca-
talans exerceixin el dret a peti-
ció i a la lliure determinació. Se-
gons l’ANC, aquest dret “per-
met que qualsevol persona es
pugui adreçar a qualsevol ins-
titució pública autoritat, per
fer peticions sobre qualsevol as-
sumpte o matèria que l’afecti”. 

Les pimes de la comarca ja
tenen assessor tecnològic

EMPRESA4La Cambra de Co-
merç ha posat en marxa un
nou servei destinat a les pimes
de la comarca i que pretén fa-
cilitar l’accés a les TIC a les em-
preses del Baix Llobregat. 

Aquest nou servei, que s’ha
anomenat Cambra Digital,
smart business, posa un agent
TIC al servei de l’empresa i
està inclòs en l’oferta TIC del
Club Cambra. 

Gràcies a aquest nou servei,

les petites i mitjanes empreses
de la comarca tindran l’opor-
tunitat de fer servir eines digi-
tals que els ajudin a aconseguir
una major visibilitat a les xar-
xes socials i a Internet, fent-ne
un millor ús. 

A més, les pimes rebran
formació sobre com millorar les
relacions amb els clients i sobre
com vendre a Internet els seus
serveis i productes mitjançant
l’e-commerce.

Un estudi realitzat per l’Institut
de Ciència i Tecnologia Am-
bientals de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB),
juntament amb altres centres,
apunta que hi ha 400 hectàre-
es entre el Parc Agrari del Baix
Llobregat (192), la Zona Fran-
ca (112) i el nucli urbà de Bar-
celona (95), una part de les
quals hauria ocupat el macro-
complex d’Eurovegas, que es
podrien utilitzar per a la pro-
ducció agrícola local. 

D’aquesta manera, no només
el Baix Llobregat, sinó també
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, podrien fer un pas im-
portant cap a l’autosuficiència
alimentària a través de l’horti-
cultura.

Segons l’estudi de la UAB,
aprofitant només el 5% d’a-
questes 400 hectàrees, es po-
drien atendre un 11% de les
necessitats de tomàquet per
habitant. La fruita s’ha triat
com a referència per a la rea-
lització de l’estudi a causa de la
seva gran demanda. Per als  in-
vestigadors, des d’un punt de
vista més optimista, la produc-
ció podria atendre fins al 41%

de les necessitats. Però la rea-
litat, segons la investigació, és
que un 16% de l’espai agrari
està buit i moltes d’aquestes
hectàrees es podrien utilitzar
per als conreus.

OBSTACLES AL PARC AGRARI
Tot i que el Parc Agrari del
Baix Llobregat és una de les zo-
nes d’agricultura periurbana
més grans d’Europa, hi ha al-
guns obstacles per aprofitar-ne
el potencial: l’especulació del
sòl, l’alt preu de la terra, la
competitivitat dels productors
d’altres territoris i les limita-
cions del subministrament d’ai-
gua pel clima, entre altres.

Conreus del Parc Agrari del Baix Llobregat. Foto: SOS Delta Llobregat

Demografia | La comarca que més creix
Segons dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), al 2013 la
població del Baix Llobregat ha augmentat un 0,2% respecte a l’any anterior, arribant als

808.644 habitants. Són 1.845 persones més a la comarca, que és la que més ha crescut del
país. Cornellà és el municipi més poblat i Castellví de Rosanes, el que té menys habitants.

Redacció
BAIX LLOBREGAT

REDACCIÓ4ERC ha presentat
recentment un plec d’al·lega-
cions a les propostes de modi-
ficació del Pla Especial de Pro-
tecció i Millora del Parc Agrari
i del PGM, amb l’objectiu d’am-
pliar-lo i protegir el darrer con-
nector biològic entre el Parc
Natural del Garraf i el Delta de
Llobregat, situat al sector dels
Joncs, a Gavà. 

ERC ha tingut en compte les
propostes presentades per les
seccions locals del partit a la co-
marca i a l’Hospitalet de llo-
bregat, a més de les peticions de

la plataforma Delta Viu i d’Unió
de Pagesos. 

A Gavà, les al·legacions re-
clamen, a més de la incorpora-
ció de les zones de muntanya
agrícoles al Parc Agrari, que el
sector dels Joncs s’hi integri
també. La seva inclusió al parc
garantiria, segons ERC,  la con-
tinuïtat entre el Parc del Garraf
i el Delta de Llobregat i res-
pondria a la recomanació del
Pla Territorial Metropolità de
Barcelona de declarar el sector
dels Joncs “zona de potenciació
agrària”.

Esquerra vol que els Joncs 
s’integrin al Parc Agrari
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Actualitat a la xarxa

Un diari plural Un diari participatiu

@PilarRahola: Gallardón treu el Cristo gros
i ens amenaça. És molt propi dels reaccionaris
creure que les seves amenaces ens atu-
raran.

@xaviflorensa: Rajoy es dedica a negar la
consulta davant d'Obama, en un país on la
gent vota fins i tot per escollir el sheriff del
seu poble. #Democràcia

@miquelcalcada: Acabo d'exercir el dret
de petició gràcies als amics de l'#assem-
blea ANC. Endavant! #Signaunvotperlain-
dependència

La nostra societat en pocs anys ha
canviat en moltes coses i més que
en canviaran, cada vegada més
ràpid. L’economia, les relacions
laborals, els estudis, la immi-
gració i l’emigració, la cultura, els
contactes amb altres nacions i
cultures d’arreu del món, la in-
dústria i el comerç interior i ex-
terior, etc. 

Però hi ha un canvi que és
molt més potent, és la implicació
de la ciutadania en els afers pú-
blics que vol influir i collar els
nostres dirigents per emprendre
un nou camí, el de la indepen-
dència. Una societat transversal
que en comunió entre tots, sal-
vant les naturals diferències ideo-
lògiques, té un projecte de futur
fora d’Espanya. Aquesta és la
seva força i els dirigents d’alguns
partits polítics s’han adonat del
canvi de paradigma. 

El nervi de Catalunya ja no és
el que era, ara és més transver-
sal i s’obre una porta a un nou es-
pai en el qual entre tots iniciem
un camí llarg i costerut, que no
serà gens fàcil, però amb un ho-
ritzó d’aconseguir un país millor
per a tots els catalans -els que vo-
len i els que no volen la inde-
pendència-. 

Mentre nosaltres ho tenim
clar, les forces polítiques espa-
nyoles i l’aparell de l’estat, amb
rares excepcions, no han copsat
que realment les coses han can-
viat tant a Catalunya com a Es-
panya i resten quiets -o potser pa-
ralitzats- i no saben com reac-
cionar davant del repte del nou
paradigma que no és només pel
tema de la independència, tam-
bé és en el vessant social, eco-
nòmic, laboral, etc. Allà ells, nos-
altres a fer el nostre camí!

4Paradigma
Per Jordi Lleal

El Baix Llobregat és una de les
comarques més poblades del
país. S'hi concentren a més
unes quantes grans ciutats (al
nostre nivell, on només Bar-
celona ultrapassa el milió d'ha-
bitants) i a més molta de la in-
dústria de Catalunya. És una
comarca extensa i variada, ja
que hi trobem des de grans
empreses com Seat o Solvay, a
altres de mitjanes i petites re-
partides per tots els municipis,
però també l'aeroport inter-
nacional, campus universitaris
i un parell de coses que cal no
oblidar: el delta del Llobregat,
la seva reserva i un parc agra-
ri que es troba sotmès a pres-
sió per l'urbanisme i les co-
municacions. La comarca, a
més, es va poblar amb moltís-
sima gent vinguda d'arreu i per
tant s'hi van crear barris "dor-
mitori" que amb el temps els
ajuntaments democràtics han
anat millorant tant com han
pogut.

Aquesta comarca té, sense
cap mena de dubte, una im-
portància vital de cara als fu-
turs comicis i també, és clar, a
la propera consulta. Històri-

cament ha estat un feu de l'es-
querra. Una esquerra que avui
renuncia al dret dels catalans.
No ha estat ERC qui ha gover-
nat els ajuntaments, sinó el
PSC i en algun cas ICV. Avui
això pot tenir una importància
cabdal.

Evitar que partits populis-
tes, o pitjor encara, racistes, hi
guanyin pes és feina de tots.
Que qui guanyi les pròximes
eleccions sigui l'esquerra o el
centre-esquerra nacional és
un repte pels partits que estan
pel dret a decidir del poble ca-
talà. 

Hi ha moltes i grans espe-
rances, doncs tal com va pas-
sar en la transició, gent vingu-
da d'arreu va promocionar la
immersió per sobre dels habi-
tants de tota la vida, i ens van
recordar que som una nació;
avui moltes associacions, com
SúmaTe, tornen a donar ex-
emple que les classes populars,
vinguin d'on vinguin, poden
estar al costat del país. I veuen,
potser més clarament que d'al-
tres, que el futur dels seus fills
i néts passa per la indepen-
dència. 

#SignaUnVot#AvortamentLliure #ResEnComú

Aquesta és la sensació que tinc
sobre la reacció d’uns quants
pares de la pàtria espanyola
davant l’exigència de  mocràtica
del dret a decidir dels catalans.
No sóc el primer que ho dic i
suposo que som molts els que
ens hem adonat  d’aquest fet.
Davant la manca d’arguments,
davant la voluntat de no voler
dialogar, primer  procuren
armar rebombori, després pro-
voquen situacions en les quals
sembli que no han intervingut,
o sí, i per últim, s’entra en el
terreny de les amenaces. Els
personatges d’aquesta repre-
sentació teatral real són dife-
rents: uns agiten, uns altres
provoquen i els restants ame-
nacen, encara que n’hi hagi que
fan uns quants papers de
l’auca. Per ara, la provocació és
la més perillosa i crec que no
hauríem de caure en el parany
que ens preparen.

El ministre de l’Interior,
Jorge Fernández Díaz, ha acu-
sat el Govern català de treballar
perquè Catalunya sigui un
poble dividit, fracturat social-
ment i familiarment. Ha afir-
mat que algunes famílies no
s’han reunit per Nadal, com
feien habitualment, perquè el
procés català les ha dividit. Això
és pura agitació i provocació.
Les famílies no es reuneixen
per Nadal, quan dos membres
importants s’han insultat, quan
un ha malparlat de l’altre, quan
un ha estafat l’altre, quan un ha
fet canviar l’herència als pares
a favor seu, quan s’han barallat
o s’han pegat, etc., són moltes
les causes de desavinença dins
les famílies, però les ideologies
polítiques són la darrera causa

de trencament, si els familiars
són persones responsables i de-
mòcrates. 

El Sr. Fernández Díaz ha de
saber que els independentistes
no han sorgit a partir de la con-
vocatòria d’un referèndum de-
mocràtic. Els independentistes
existeixen des que amb la força
de les armes, Espanya es va
apoderar de Catalunya, o des
que amb la força de les armes
es va canviar la dinastia mo-
nàrquica i es va fer passar dels
Àustries als Borbons. Els pri-
mers respectaven Catalunya
com a nació i els segons l’han
volguda fer desaparèixer. 

Si sempre hi ha hagut inde-
pendentistes, sempre hi hauria
pogut haver trencaments fami-
liars, i això no preocupava en
absolut al qui és ara ministre
d’Interior. També hauria de
saber que el Govern espanyol,
mitjans de comunicació afins i
tertulians de tota casta s’han
encarregat de fer independen-
tistes i que s’arribi al nombre
actual. Aquesta actuació seva
deplorable i no democràtica és
el que els hauria de preocupar,
perquè tot això transcendirà a
l’àmbit internacional. Amena-
çadors i provocadors d’aquests,
apareixen quan el poble es ma-
nifesta pacíficament o demana
poder votar una opció, com el
dret a decidir o l'autodetermi-
nació, que els Drets Humans i
els dels Pobles contemplen en
els seus suposats. Intenten des-
estabilitzar un procés impara-
ble (i ells ho saben) perquè
volen fer creure que els que el
reclamen (tot un poble) són
persones violentes. Ningú no
se'ls creu, però.

Per Joan Lladonet

4Provocació i amenaces 4El Baix Llobregat i el país
Claudi Bachs
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@quimnadal: Si s'està a favor del dret a
decidir i es vol la Constitució per exercir-lo
(150.2), com poden votar-hi en contra els
constitucionalistes?

@JordiPauls9: Pasqual Maragall, Raimon
Obiols, Montserrat Tura, Antoni Castells…
orfes de partit, com Catalunya orfe de so-
cialistes. #TantSiEsVolComSiNo

@clarajordanvila: L'única explicació que
se m'acut pel NO del PSC a la votació de di-
jous és que la medalla, a Madrid, se la volen
penjar ells.

Un diari obert

Opinió en 140 caràcters

Avesats a commemorar derrotes, per-
què la glòria passada ens queda mas-
sa lluny; 300 anys després, el conflic-
te amb Castella -que torna a estar més
viu que mai-, entra en la fase definiti-
va. Els auguris són que l'Estat espanyol
-políticament i econòmicament arru-
ïnat- ja accepta que a Catalunya hi ha
un repte sobiranista molt fort, que s'in-
ternacionalitza i que no poden evitar
de cap manera. Aquesta vegada Cata-
lunya ho ha d'aprofitar i n'ha de sor-
tir victoriosa. Cal constatar que no es-
tem a les portes d’una revolució social
sinó de la independència de Catalunya.
Aquest fet, per si sol, ja representa un
avenç i una oportunitat històrica, atès
que trenca el pacte de les oligarquies
del postfranquisme, que té la seva
màxima expressió en la Constitució es-
panyola de 1978, i perquè és un bon
punt de partida per plantejar una re-
distribució més democràtica dels re-
cursos i per a construir un nou país. 

En el moment actual, qui no apos-
ti per la independència estarà fent el
joc a l’statu quo, i des d’una postura
progressista i d’esquerres l’immobi-
lisme resulta impensable i injustifica-
ble. Això mateix és el que ha conver-
tit el PSC de Pere Navarro en una ca-
ricatura o el que amenaça d’esfondrar
els fonaments de partits com UDC, ICV
o EUiA. La ruptura és l’opció de les es-
querres. I, aquesta opció passa, inevi-
tablement, per donar la veu al poble
amb la convocatòria, amb permís o
sense, d’un referèndum sobre la in-
dependència, amb una pregunta cla-
ra (tal com proposa l’ANC): “Vol que
Catalunya sigui un estat indepen-
dent?”.

El procés independentista no és cap
conxorxa ni cap cortina de fum de CiU
ni d'Artur Mas. Simplement, som on
som gràcies a la mobilització popular.
Aquesta constatació desmenteix les
lectures esbiaixades que es fan tant des

de l’espanyolisme com des d’alguns
sectors de les esquerres i de l’antica-
pitalisme. L’opció rupturista, però,
implica, necessàriament capgirar la pi-
ràmide i situar el poble al capdavant
del procés cap a la independència, sen-
se esperar que aquesta ens vingui do-
nada per cap parlament, estadista o
partit polític. Si el govern obeeix el po-
ble,la independència està guanyada! 

No obstant això, cal preveure que
el procés no serà lineal ni tan lúdic com
han estat moltes de les manifestacions
del sobiranisme. Cal tenir en compte
la constant històrica de la lluita de clas-
ses als Països Catalans, que ve marcada
per unes burgesies que sempre han
avantposat els seus interessos de clas-
se a l’interès nacional. Per tant, si ara
no hi posem remei i si no arraconem
el derrotisme, aleshores la tensió de-
mocràtica s’acabarà desinflant i de-
sembocarà en algun dels escenaris
següents: un bloqueig institucional, un
nou pacte entre oligarquies o bé una
situació d’involució similar a la que ja
pateixen al País Valencià i a les Illes
Balears.

No és el moment de tancar-se als
quarters d’hivern i esperar que arri-
bin temps millors. Ara és el moment
de posar tota la carn a la graella. No
és el moment dels càlculs electorals i
partidistes. És el moment de la con-
frontació i la desobediència enfront de
l’estat ocupant espanyol i les oligar-
quies que el sostenen a casa nostra. És
el moment d’avançar i propiciar una
nova correlació de forces favorable als
interessos de les classes populars,
per poder canviar-ho tot. És el mo-
ment d’emplaçar i col·laborar amb les
lluites socials, amb l’ANC  i amb
nous agents com el Procés Constitu-
ent, perquè és amb ells que podrem
donar sentit a la unitat popular, fer
possible la independència i l'estat de
tots els catalans.

4Moment decisiu 
Per Fiona Camps

En conversa amb un grup d’editors de
premsa local i comarcal, surt el lament
del poc o nul interès d’alguns governs
locals envers la premsa “de casa”. És
més, en alguns casos l’alcalde veta la pu-
blicitat al periòdic que no li és plaent.
És un exercici punible infecte que
atempta directament contra la cultura,
la llibertat d’expressió i la decència.

El municipi ha de plantejar-se la
premsa local com a eina de cultura, no
pas com a eina de poder des del poder,
com desafortunadament veiem amb
tanta freqüència. Cal ser conscients que
les tecnologies de la informació i la co-
municació poden millorar la comuni-
cació intercultural i l’enteniment mutu,
en particular gràcies a la promoció -a
cada municipi on hi ha premsa local-
del pluralisme cultural i lingüístic, la
creació de vincles interculturals i l’a-
profitament compartit municipi-prem-
sa de coneixements i informació en di-
ferents formes, mitjançant la creació de
xarxes comunicatives entre comunitats
i persones, aprofitant les noves possi-
bilitats i la revolució en els mitjans de
comunicació: premsa i televisió digital,
ràdio i telefonia, tot a l’abast de les em-
preses de comunicació local.

El procés precisa del compromís de
tres estaments: l’editor local, l’ajunta-
ment i la Generalitat. Les possibilitats
hi són totes, la complementarietat està
per fer. Sorgeix tota sola una pregun-
ta: per què? En el futur de la premsa ca-
talana i en català, intervindrà el diner
públic amb decisió com ha intervingut
en el sector audiovisual? Els editors de
l’Associació Catalana de la Premsa Co-
marcal, per exemple, reclamen “valor
polític per deixar de jugar amb el foc de
determinats diaris de Barcelona, i crear
amb decisió una política real de la co-
municació (escrita) a Catalunya” (llibre
blanc de la Premsa Comarcal. 2006).

El desenvolupament constant de
noves tecnologies, el naixement de
nous canals de comunicació (amb l’es-
clat imparable de la premsa digital) i la
incorporació a la vida quotidiana d'u-
na immigració creixent, desconeixedora
dels elements culturals més elementals
de casa nostra, situa la premsa comar-
cal en un estat de transició que ens abo-
ca a destriar la dicotomia crisi cultural
o crisi de mitjans.

Si des del punt de vista de mitjans de

comunicació local hi és, aquesta dico-
tomia, ben segur que no és percebuda
pel lector. Però sí que ho ha de ser per
a l’Administració local, que no té cons-
ciència plena del valor afegit que re-
presenta per al municipi el fet de dis-
posar de premsa local. Els ajuntaments
han d’ajudar l’editor local perquè afron-
ti amb garanties l’allau d’immigrants de
totes les contrades del món, fins i tot de
molt remotes, i l’editor ha de fabular
amb l’administrador per a posar-se al
dia i combatre amb arguments culturals
propis la incorporació dels nous indi-
vidus a la seva localitat, acostar-s’hi i in-
corporar-los, lentament i amb segure-
tat, com a nous lectors.

Aquest delicat moment de transició
de la premsa ofereix dues vies: la de sor-
tida o la via morta. No hi ha dubte que
els editors de premsa local han situat la
locomotora a la via de sortida. Veurem
què farà l’Administració local, que ha
superat moments semblants allunyant-
se, lamentablement, de l’editor de
premsa tot confegint un esplendorós
gabinet de Comunicació, no per establir
millors relacions amb la premsa de la
seva ciutat sinó per treure al carrer una
competència il·lícita i sense ètica: un
pretès butlletí d’informació local, en la
immensa majoria de casos d’auto pro-
paganda de l’alcaldia i del partit que go-
verna. L’antítesi d’un element cultural.

Hi ha molts pocs ajuntaments que
donin suport transparent i decidit a la
premsa privada del seu poble. Diríem
que ja els està bé que quedin a la via mor-
ta. Ni tan sols hi cerquen complicitat.

És un bon moment ara, ficats dins
la transició dels mitjans de comunica-
ció i de la mateixa cultura, per projec-
tar eficaçment des de cada ajunta-
ment una política de suport a la prem-
sa local en just reconeixement a la
seva tasca –considerada arreu, fins a les
més altes instàncies europees- com
una premsa compromesa amb les ar-
rels culturals i lingüístiques de cada ciu-
tat, de cada comarca, del país sencer.

El tricentenari del 1714 també pot
engreixar la simbiosi local de premsa i
administració i acabar amb les alcal-
dades. Hi ajudaria aquesta nova llei, que
no acaba d’arribar, que ha de garantir
determinada igualtat entre la premsa
generalista de la capital i la premsa lo-
cal. I no només en l’àmbit publicitari.

4La premsa local, a debat
Per Estanis Alcover (ex president de l’Associació de Premsa Comarcal)
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Un cop acomiadat el Nadal, és
el torn de les rebaixes. Des de fa
uns dies els comerços ofereixen
els seus descomptes i ofertes,
que enguany arribaran fins al
50 i el 70%. La campanya de re-
baixes s’allargarà enguany fins
al pròxim 7 de març. 

El secretari general de la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya, Miquel Àngel Fraile, al-
bira unes rebaixes millors que
les de l’any passat, que van
marcar una davallada de vendes
del 10%. En una roda de prem-
sa celebrada fa uns dies, Fraile
va afirmar que “els catalans es
gastaran uns 800 milions d’eu-
ros, entre un 3 i un 5% més que
l’any passat”.

Les associacions comercials
de Martorell esperen que la

campanya de rebaixes ajudi a
recuperar-se de la davallada
de vendes des de l’inici de la cri-
si i l’encaren amb optimisme.
No obstant a això, posen fre a
“l’eufòria” que ha expressat la
Confederació de Comerç de Ca-
talunya durant els primers dies
de rebaixes. Segons els comer-
ciants locals, la Confederació
parla de “vendes massives” du-
rant el primer cap de setmana

de la campanya, però no ha
estat així, precisament, en l’àm-
bit local. 

“A Martorell l’impacte de
les rebaixes està sent menor”,
explica el gerent del Centre Co-
mercial La Vila, Antoni Pascual.
Miquel Pérez, RRPP de l’’As-
sociació de Comerciants Nou
Martorell, diu que “s’està notant
una certa fredor a l’hora de
sortir a comprar”.

Les rebaixes d’enguany tindran descomptes de fins al 50 i 70%. Foto: Arxiu 

Les rebaixes arriben a Martorell
amb optimisme moderat

» Les associacions de comerciants La Vila i Nou Martorell afirmen
que l’impacte de la campanya està sent menor en l’àmbit local

El comerç de St. Esteve sorteja
1.000 euros entre els clients

SANT ESTEVE4Els comer-
ciants de Sant Esteve Sesrovi-
res han dut a terme recent-
ment una campanya per in-
centivar el comerç al municipi.
Es tracta del sorteig de mil eu-
ros entre els clients que com-
prin als establiments de la lo-
calitat. També han repartit deu
premis de 20 euros. L'objectiu
de la iniciativa és promocionar
el comerç local i animar als ses-
rovirencs a fer les compres na-
dalenques a la localitat.

La campanya comercial,
que ha estat impulsada per
l'Associació de Botiguers De
Sant Esteve Sesrovires, ha
comptat amb la participació
de les botigues associades a
l'entitat. Els clients que hi feien
les seves compres rebien un val
per participar al sorteig que
l'entitat va celebrar el 4 de ge-
ner a la plaça Xic Mateu.

Els guanyadors podran gas-
tar els diners a les botigues as-
sociades a l'entitat comercial.

ABRERA4La Pastisseria Duch,
i la botiga de roba i comple-
ments Bambi han estat guar-
donats amb el primer i el segon
premi, mentre que i l’establi-
ment de flors Nacho Flores y
más ha obtingut el Premi Po-
pular, respectivament, al Con-
curs d’Aparadors de Nadal que
ha organitzat l’Ajuntament d’A-
brera durant les festes nada-
lenques.

El jurat que s’ha encarregat
d’avaluar els aparadors dels 15

establiments participants s’ha
basat en criteris com l’origina-
litat, la creativitat i la innova-
ció en la seva tria. 

També ha valorat la qualitat
artística, la utilització de ma-
terials propis de l’activitat co-
mercial de la botiga per a de-
corar l’aparador i que fossin
respectuosos amb el medi am-
bient, entre altres aspectes
quan ha tingut en compte.

El Premi Popular s’ha otor-
gat a l’establiment que més

vots ha rebut a través de la pà-
gina web de l’Ajuntament i de
la bústia dipositada al Mercat
Municipal d’Abrera, la floris-
teria Nacho Flores.

Com a premi, les tres boti-
gues guanyadores tindran pu-
blicitat gratuïta de l’establi-
ment a l’emissora municipal
RàdioAbrera, dues entrades
per al teatre a la Sala Munici-
pal, a més d’una dotació eco-
nòmica de 200 i 100 euros per
al primer i segon premi.

Esparreguera | 7è Mercat Medieval
El pròxim dissabte 15 de febrer se celebrarà el setè Mercat Medieval 

d’Esparreguera als carrers de l’illa de vianants la plaça del Centre. A les onze
del matí es farà el cercavila inaugural i durant el dia es faran altres 

espectacles, com Acariciando el aire, amb aus rapinyaires, a un quart d’una. 

Redacció
MARTORELL

Premis als millors aparadors



9 | 

Martorell
línianord 20 gener 2014

Seat dóna una treva a la comar-
ca. L’empresa ha deixat d'aplicar
l'ERO temporal que va aprovar
el setembre passat per a les línies
de producció de la fàbrica de
Martorell i preveu mantenir
aquesta suspensió durant tot el
2014 a causa de l'augment de la
càrrega de treball, segons han in-
format fonts de la companyia.

L’empresa automobilística
ha pogut confirmar les bones
perspectives de les diferents lí-
nies de la fàbrica. En la línia 1,
s’hi acobla l’Ibiza; la línia 2
s’encarregarà de les tres ver-

sions del Seat León; i a la línia
3 s’ha produït un augment de la
demanda de l’Audi Q3, segons
ha indicat la companyia d’au-
tomòbils.

A més, s’han incorporat dos
torns addicionals de producció
els dissabtes 8 i 15 de febrer al
matí per cobrir una major de-
manda de la prevista de pro-
ducció de l'Audi Q3, que són els
que afecten la planta de Mar-
torell, on es fabrica aquest mo-
del d’automòbil.

Ara, l’empresa automobi-
lística confia que aquest any es
mantingui el creixement de les
vendes que es va començar a
experimentar el 2013, després
de patir anys de vendes a la bai-
xa. D’aquesta manera, s’esta-

bilitzarien els resultats de la
marca espanyola.

Aquest augment de la de-
manda de vehicles ja va fer que
l’afectació de l’Expedient de
Regulació de l’Ocupació fos
menor de la prevista els últims
mesos de 2013. I la tendència
sembla que es repetirà el 2014,
quan la direcció preveu fins i tot
que no s'apliqui en tot l’any.

Seat havia previst aplicar el
setembre de 2013 un ERO tem-
poral a la planta de Martorell,
que havia d’afectar un màxim de
427 treballadors al final dels pri-
mers quatre mesos en els quals
estava previst aplicar-lo i que,
segons la companyia, calia pro-
longar fins al 2014. Tot i això,
ara el procés s’ha aturat.

Treballadors a la planta de Seat a Martorell. Foto: Auto10.com

Martorell respira tranquil per
la suspensió de l’ERO de Seat

» L’empresa automobilística amb seu a Martorell ha augmentat la
demanda de producció i ha experimentat un creixement en vendes

La Diputació desplega el Pla
per reactivar l’economia local

ECONOMIA4Ja està en marxa
el Pla de Reactivació Econòmi-
ca Local que la Diputació de
Barcelona ha creat amb l'ob-
jectiu de dinamitzar les econo-
mies locals i generar ocupació
de proximitat. 

Està dotat amb 40 milions
d’euros que es distribueixen en
tres àmbits. Vint milions es
destinaran al finançament de
Plans locals d’ocupació que pro-
mouen la contractació laboral
de persones aturades per a fei-
nes de caràcter temporal. Uns

altres deu milions d’euros s’in-
vertiran en el manteniment i la
millora dels camins dels muni-
cipis de la demarcació de Bar-
celona. I els deu milions res-
tants es destinaran a la la re-
forma, rehabilitació i restau-
ració d’elements constitutius
del patrimoni singular del te-
rritori dels ens locals. 

Salvador Esteve ha dit que
“el pla respon a la voluntat de
donar una empenta més als go-
verns locals i així ajudar a
pal·liar els efectes de la crisi”.

20 aturats troben feina
a través d’un Pla d'Ocupació 

OCUPACIÓ4Una vintena de
persones -dotze homes i vuit
dones- que es trobaven a l’atur
han estat seleccionades per
formar part d'un pla d'ocupació
finançat pel Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) i ges-
tionat pel departament de Pro-
moció Econòmica de Martorell.
Els seleccionats treballaran en
diferents departaments de l’A-
juntament de Martorell a jor-
nada laboral completa i rebran
prèviament formació específi-
ca en cada àmbit. 

El programa prioritza les

persones en situació d’atur de
llarga durada, residents a Mar-
torell i majors de 30 anys que
haguessin exhaurit la prestació
per desocupació i sense drets a
percebre’l en la data de selecció.

Les persones contractades
treballaran fins al 30 de juny
del 2014 i ocuparan els se-
güents llocs: una agent cívica,
tres administratius, un dina-
mitzador cultural, una dina-
mitzadora de turisme, una di-
namitzadora de comerç, quatre
jardiners, tres acompanyants
educatives i un informàtic.

Cultura | Quim Masferrer fa el pregó dels Tres Tombs
Quim Masferrer, presentador d’El foraster (TV3) va ser el pregoner de la Festa de

Sant Antoni Abat de Martorell. El pregó de la celebració dels Tres Tombs es va 
celebrar el passat dissabte 11 de gener, a la plaça de la Vila. La presència de Masferrer

va ser un dels plats forts d’una de les festes més emblemàtiques del municipi.

Redacció
MARTORELL
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Després de sis anys amb les
obres aturades o amb treballs
mínims, dues infraestructures
previstes al Baix Llobregat han
vist la llum verda. Es tracta, per
una banda, del pont que unirà
l’A-2 i l’AP-7 a l’alçada de Sant
Andreu de la Barca i del que hi
ha a l’altura de Mercabarna, al
Prat de Llobregat,per l’altra. 

A mitjans de desembre, la
ministra de Foment, Ana Pas-
tor, va anunciar la injecció de
cinc milions d’euros (faltarien
uns altres deu) per a les obres de
Sant Andreu de la Barca, que va
qualificar d’”aturades” i va afe-
gir que podrien estar “previsi-
blement acabades el 2015”. La
connexió en format d'autovia de
quatre carrils tindrà 2,4 km i in-
clou un viaducte de 850 metres. 

Pel que fa al pont del Prat, el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat va anunciar al Parlament
que la partida per a aquesta
infraestructura és una de les in-
versions destacades a la zona.
Els pressupostos del 2014 des-
tinen 32.800.000 al projecte i
als seus accessos a banda i ban-
da del riu.

Totes dues infraestructures
són clau en la mobilitat del Baix
Llobregat i tenen una gran im-
portància en l'àmplia xarxa dels
accessos per al trànsit de milers
de camions que generen el port
i l'aeroport. Són un pont i un
viaducte estratègics sobre el riu
Llobregat, estructures cabdals a
la comarca.

Es reactiven les obres del
viaducte que unirà l’A2 i l’AP7
» La ministra de Foment, Ana Pastor, ha anunciat la injecció 

de cinc milions d’euros i ha dit que “podria estar acabat el 2015”

L’Ajuntament destina un 
5,3% més a despesa social

SOCIETAT4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca desti-
narà aquest any 721.000 euros
(un 5,3% més que el 2013) a
despesa social. Així es va acor-
dar al ple municipal celebrat el
passat 30 de desembre, quan es
van aprovar els pressupostos
municipals per l’any 2014.

L’alcalde Enric Llorca afir-
ma que els pressupostos d’en-
guany “són els més socials, in-
crementant més que mai l’es-

forç per ajudar a les famílies,
més actius contra l’atur, el fo-
ment de l’ocupació i l’ajut al tei-
xit comercial i més compro-
mesos que mai amb la qualitat
i el manteniment dels serveis”.

Els diners es destinaran a
atenció domiciliaria, depen-
dència, ajuts socials i d’emer-
gència, ajuts a discapacitats, a
beques de menjador, de llibres
i material i ajudes directes a les
famílies, entre altres.

CULTURA4Alberto San Juan,
Lluís Soler, Berto Romero i
l’obra El Barbero de Sevilla,
són els protagonistes de la pro-
gramació teatral de la primera
part de la temporada 2014,
que s’ha iniciat aquest mes i du-
rarà fins al maig.

El Teatre Núria Espert de
Sant Andreu de la Barca aco-
llirà obres tan emblemàtiques
com El Barbero de Sevilla (el
25 de gener, a les 18 hores).
Aquesta composició de Rossi-

ni està considerada l’òpera bufa
més important, “ideal per ini-
ciar-se en l'emocionant món de
l'òpera”, segons els programa-
dors.

El diumenge 2 de febrer
serà el torn de Berto Romero,
que torna amb l’obra còmica
Berto Romero sigue con nos-
otros. El 30 de març, Lluís So-
ler i Xavier Boada representa-
ran l’obra Per un sí o per un no,
que tracta de dos vells amics
que, a partir d’una conversa

anodina, entren en una batalla
sense treva i s’enfonsen en un
joc de postures irreconcilia-
bles. Està articulada entorn la
“veritat” dels mots, que pot
dur a conseqüències incalcula-
bles. 

El diumenge 11 de maig Al-
berto San Juan protagonitzarà
el monòleg Autorretrato de un
joven capitalista español, en el
qual l’actor parla clar i la co-
mèdia i el drama hi són pre-
sents en un retrat cru del món.

Empresa | Trasllat a Sant Andreu
Broquetas S.L., empresa especialitzada en la 

fabricació de material per a lampisteria, aigua,
gas i calefacció, ha traslladat les seves noves ins-

tal·lacions de Sant Boi a Sant Andreu de la Barca.

Redacció
SANT ANDREU DE LA BARCA

Grans actors de cara al 2014
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L’associació Esparreguera Ac-
tua ha iniciat una ronda de
reunions amb altres entitats
esparreguerines amb l’objec-
tiu d’escoltar les seves deman-
des i recollir queixes contra
l’Ajuntament. 

Esparreguera Actua, asso-
ciació sense ànim de lucre que
neix amb la finalitat de vetllar
per la transparència en la ges-
tió dels recursos de l’Ajunta-
ment, té l’origen en un grup de
pares i mares que van demanar
a finals del 2012 explicacions a
l’Ajuntament per les amortit-
zacions de places de mestres de
l’escola Coloraines. Els pares i
mares van reclamar aleshores
els pressupostos al consistori,
que al principi s’hi va negar.
“Després de fer pressió, final-

ment el consistori ens va en-
tregar el pressupost i ens vam
adonar que l’alcalde s’havia pu-
jat el sou i que s’assignaven
càrrecs unipersonals i no només
a les escoles”, explica Elvira
Vidal, professora i mare mem-
bre d’Esparreguera Actua.

Arran d’això, els pares i ma-
res de l’escola Coloraines van
demanar participar en un Ple
municipal, ara fa cosa d’un any.
“I és aquí on es va produir el

punt d’inflexió: per primera ve-
gada, l’Ajuntament va posar un
límit d’aforament i es va elimi-
nar el punt de l’ordre del dia so-
bre amortitzacions de places i
no ens van deixar parlar”, ex-
plica Marc Cases, pare i mem-
bre d’Esparreguera Actua. Fi-
nalment, fent pressió, van acon-
seguir aturar les amortitza-
cions. Ara estan ampliant les se-
ves actuacions a tots els àmbits
municipals.

Esparreguera Actua inicia
reunions amb altres entitats

ECONOMIA4Segons dades fa-
cilitades per l’Observatori Co-
marcal, òrgan que depèn del
Consell Comarcal, Esparregue-
ra és un dels municipis del Baix
Llobregat amb menys ingressos
familiars i amb una renda per
càpita per habitant més baixa
(en concret, amb 14.500 euros).

Tot i això, altres municipis
de la comarca es troben en una
situació més desafavorida, com
és el cas de Sant Vicenç dels
Horts, la localitat amb una ren-
da per habitant més baixa
(13.700 euros), seguit de Sant
Andreu de la Barca (14.000
euros), Sant Boi de Llobregat i
Cornellà de Llobregat (amb
14.500 euros, com Esparre-
guera).

Sant Just Desvern és el mu-
nicipi amb el nivell més alt de
renda per habitant, amb 24.200
euros de mitjana, i a continua-
ció es troba Begues, amb 18.400
euros, i  Molins de Rei, amb
18.200 euros.

Un dels municipis
de la comarca amb
menys ingressos 

L’Arxiu recupera 
24 cartes  que
daten del 1938

PATRIMONI4L’Arxiu Munici-
pal d’Esparreguera ha recupe-
rat uns documents que es tro-
baven al Centre Documental
de la Memòria Històrica, de
Salamanca. Es tracta de 24 car-
tes que daten del 1938 escrites
a mà de la correspondència del
soldat republicà Sebastià Parent
Mariné, natural d’Esparregue-
ra. Un cop inventariada, la do-
cumentació estarà a disposi-
ció de tothom que la vulgui
consultar.

Solidaritat | Joguines per a 200 nens i nenes
La campanya de recollida solidària de joguines que va organitzar l’Ajunta-

ment d’Esparreguera durant les festes nadalenques ha recaptat jocs per a més
de 200 nens i nenes del municipi. Les joguines estan destinades als infants de

fins a 10 anys de famílies que pertanyen al Programa d’Aliments.

Neus Màrmol
ESPARREGUERA

L’Ajuntament d’Olesa de Mont-
serrat ha reclamat a la Genera-
litat i a l’estat espanyol més
recursos per atendre l’incre-
ment de demanda de les beques
de menjador, segons ha infor-
mat recentment el consistori.

Durant el Ple de desembre,
l’Ajuntament d’Olesa va acordar
exigir a la Generalitat de Cata-
lunya i a l’estat espanyol que
cerquin solucions per fer front
a la demanda de beques men-
jador escolar a la comarca del
Baix Llobregat, i està disposat
a col·laborar en el procés. 

El consistori també ha ins-
tat el departament de Benestar
Social i Família i Ensenyament
a garantir l’increment de la
partida pressupostària que sigui
necessari per fer-ho. Concreta-

ment, els més de 800.000 eu-
ros que es necessiten per aten-
dre gairebé 1.500 famílies amb
situació crítica i que no dispo-
sen de beca menjador. 

La demanda s’ha fet arran
de l’aprovació al Ple municipal
d'una proposta presentada per
les regidories d’Ensenyament i
Benestar Social de l’Ajunta-

ment d’Olesa a la qual s’hi van
sumar totes les forces polítiques
municipals, a excepció de CiU,
que es va abstenir a la votació.

La necessitat que la Gene-
ralitat incrementi la dotació
per a les beques menjador ja fa
temps que es reclama des del
Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat, que és qui les gestiona.

Olesa reclama més recursos 
per a les beques menjador

Olesa de Montserrat
Urbanisme | Més aparcaments 

L’Ajuntament d’Olesa  de Montserrat ha arranjat el camí
d'accés a la Llar d'Infants Municipal La Baldufa i  ha ampliat

la zona d’aparcament públic del nucli antic, que tindrà 25 
noves places  que s’ubicaran en un solar del carrer Ample. 

Redacció
OLESA DE MONTSERRAT

El consistori multarà els bancs
amb pisos buits al municipi

HIPOTEQUES4Olesa de Mont-
serrat multarà les entitats fi-
nanceres que tinguin pisos
buits si no en faciliten l'ocupa-
ció, com ja ha fet l’Ajuntament
de Terrassa, el primer munici-
pi de Catalunya que va em-
prendre la mesura. 

El consistori olesà ho farà,
ja sigui a través de l'Oficina Lo-
cal d'Habitatge o posant-los
en lloguer. Si els bancs i caixes
no faciliten l'ocupació social
dels pisos que tenen buits, l’A-
juntament els imposarà multes
que poden anar dels 3.000 fins
als 900.000 euros una vegada
se n'hagi tramitat l'expedient
administratiu.

El govern d'Olesa de Mont-
serrat ha informat que aplica-
rà aquesta mesura en compli-
ment de la Llei 18/2007 de
dret a l'habitatge, que conside-
ra que un pis està buit quan
porta més de dos anys desha-
bitat sense causa justificada.   
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Abrera

Ara també arribem a 
Sant Andreu de la Barca

L’equip de govern de l’Ajunta-
ment d’Abrera, format pel PSC,
CIU i ICV, va decidir al Ple
municipal extraordinari del
passat 12 de desembre avançar
als bancs la totalitat del deute
municipal, uns 2,4 milions
d’euros. D’aquesta manera,
Abrera ha liquidat tots els seus
préstecs amb les entitats fi-
nanceres i se situa com un dels
pocs consistoris de l’estat es-
panyol sanejat i sense deutes,
segons han informat recent-
ment fonts municipals.

Cancel·lar aquestes obliga-
cions amb les entitats bancàries
permetrà al consistori un estalvi
de 550.000 euros anuals en
concepte de quota que es po-
dran destinar a la millora de
serveis i al finançament de no-
ves inversions. 

No obstant això, hi ha veus
contràries a aquesta mesura,

com la del grup Alternativa
d’Abrera (A d’A), que diu que
“el govern municipal anteposa
així els interessos dels bancs per
davant dels de la ciutadania”.
Alternativa creu que l’Ajunta-
ment ha pogut avançar la tota-

litat del deute municipal “des-
prés de sis anys de pujades
d’impostos i d’incompliments
pressupostaris”. Segons ha afir-
mat A d’A en un comunicat,
“aquests diners s’haurien de
retornar als ciutadans”.

Edifici del consistori abrerenc. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament cancel·la tots 
els seus deutes amb els bancs

Solidaritat | Ajuts als damnificats pel tifó de les Filipines
Abrera ajudarà les Filipines a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Concretament, el consistori ha aprovat la concessió d’un ajut d’emergència humanitària

de 3.556 euros. El municipi se suma així a la crida del Fons Català als consistoris 
catalans per donar resposta als efectes del tifó Hayian.

Redacció
ABRERA

Comença una nova edició 
del projecte Abrera Educa

EDUCACIÓ4Ja ha engegat la
nova edició de l’Abrera Educa,
que organitza l’Ajuntament del
municipi i que enguany porta
per lema Abrera compromesa.
El programa fa  èmfasi en el re-
coneixement de persones i
col·lectius que comparteixen
la tasca educativa i es com-
prometen en l’educació dels
més joves.

A la programació d’aquest
any hi ha propostes per a to-
thom. Al bloc Escola de Pares
i Mares, a més de l’espai nadó

i la secció d’orientació familiar,
s’ofereixen tallers, cafès tertú-
lia i xerrades. Com a novetat, es
farà una xerrada per als pares
i mares amb fills adolescents. 

Pel que fa als centres edu-
catius, a primària s’ofereixen
diverses activitats amb l’ob-
jectiu de generar motivació per
a aprendre i, a secundària, les
propostes estan orientades a un
treball preventiu de conductes
de risc. També hi ha un curs per
gestionar les emocions en
temps de crisi, entre altres.

L’espai nadons durant una activitat. Foto: Ajuntament
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El Govern de la Generalitat ha
aprovat recentment el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) per al període 2013-
2017, un programa que  preveu
el finançament d’obres i actua-
cions urbanístiques. A Sant Es-
teve, de les cinc actuacions pre-
sentades dins del programa
d’inversions, n’han estat apro-
vades inicialment dues. 

Una correspon a l’estació de
bombament d’aigües residuals
del polígon industrial Anoia,
pel qual aporten 53.200,31 eu-
ros d’un total de 70.933,75 eu-
ros. L’altra fa referència a la pri-
mera fase de l’asfaltatge del po-
lígon Anoia, per un import de
287.939,47 euros, d’un total de
383.919,29 euros. Per a cadas-
cuna el PUOSC finança el 75%
del cost. Vista aèria de Sant Esteve Sesrovires. Foto: Échange

El Govern destinarà 340.000
euros per obres al municipi

TECNOLOGIA4L’Ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires ha
presentat recentment una apli-
cació gratuïta per a mòbil. Es
tracta d’un nou canal de co-
municació, disponible per als
sistemes IOS i Android, i que ha
estat batejada amb el nom de
Sesrovires. 

L’aplicació municipal ofereix
continguts informatius com el
butlletí municipal El Sesrovi-
renc, un servei de ràdio a la car-
ta, vídeos de TV10 i tota l’a-
genda d’activitats de la localitat. 

Segons fonts municipals, a
partir d’aquí, s’anirà treballant
en l’ampliació de continguts
que poden anar des de la geo-
localització de rutes, xarxes so-
cials, tràmits online, previsió
del temps o la borsa de treball,
entre moltes altres possibili-
tats.

L’aplicació ha estat desen-
volupada per l’empresa Intus i
es finançarà a través de publi-
citat del teixit empresarial. 

Una aplicació
municipal per a
mòbil gratuïta

TV10 reprèn 
les emissions 
en la TDT local

COMUNICACIÓ4Després de la
dissolució del consorci de la
TDT del Baix Llobregat Nord el
passat octubre, la TV10 ha tor-
nat a emetre. Des del passat 9
de gener, la televisió local ses-
rovirenca TV10 ha recuperat les
emissions en TDT amb cober-
tura local a través del canal 23. 

L’oferta televisiva de TV10
per aquesta temporada la con-
figuren la remissió de progra-
mes com Territori.cat, la sèrie
d’animació En plena crisi, i al-
tres continguts de caràcter més
informatiu.  

Sant Esteve Sesrovires Transport | Tarifes bus urbà
L’actualització de les tarifes del transport públic per a

l'any 2014 de l’ATM també afecten el servei de bus urbà
de Sant Esteve, integrat en el sistema tarifari de l'ATM

des del 2005. El bitllet senzill costa 2,15 euros.

Redacció
SANT ESTEVE SESROVIRES

L’Ajuntament de Collbató ha
anunciat que instal·larà càme-
res de videovigilància al nucli
antic amb l’objectiu d’evitar el
pas de vehicles que no siguin de
veïns de la zona o no estiguin
autoritzats.

La instal·lació del sistema de
videovigilància és una actuació
inclosa en la partida d'inver-
sions prevista en els pressu-
postos municipals per a aquest
any i està dotada amb 900.000
euros.

Els pressupostos munici-
pals pel 2014 van ser aprovats
amb els vots a favor de l'equip
de govern (format pel grup mu-
nicipal socialista i CiU), el vot en
contra del Grup Independent
per Collbató (GIC) i l'abstenció
d’ERC.

Càmeres de seguretat al nucli
antic  per evitar el pas de cotxes

Collbató
Cultura | Presentació del projecte literari Collbató Negre 

El passat dijous 16 de gener es va presentar a la Sala Portals el projecte Collbató
Negre en un acte que va comptar amb la participació de l’escriptor Luis Gutiérrez

Maluenda. Aquest va ser l’aperitiu d’un conjunt d’activitats que es duran a terme la
darrera setmana del mes de març i que tindran com a leitmotiv la novel·la negra.

Redacció
COLLBATÓ

La finalització del Casal de
Cultura, inclosa al pressupost

PRESSUPOSTOS4La finalitza-
ció del Casal de Cultura és un
dels projectes més destacats
inclosos als pressupostos mu-
nicipals d’aquest any, amb una
previsió de despesa que assoli-
rà els 5.594.870 euros i amb un
pes destacat per a les inver-
sions, que suposarà prop de
900.000 euros del total. 

A més de l’acabament de les
obres del Casal, els comptes
municipals preveuen actua-
cions com l’adequació de l’en-
llumenat de les Coves del Sal-
nitre o la reposició de canona-
des i asfaltat al Bosc del Misser. 

El pressupost pel 2014 tam-
bé preveu continuar amb el
desenvolupament del Pla de
Barris, el projecte municipal
dedicat a l’adequació i millora
dels espais públics del munici-
pi, que durant el 2014 arribarà
a zones com La Font del Còdol,
Can Migrat, Can Dalmases 1 i 2,
el Bosc del Misser, el Pla del

Castell i Els Clots. Des de l’e-
quip de govern, es valoren els
comptes públics com a “conti-
nuistes amb el treball desen-
volupat al llarg del 2013, tot po-
sant l’èmfasi en la inversió pú-
blica com a via per a la reacti-
vació econòmica”. Les inver-
sions realitzades l’any passat
més les previstes per al 2014
suposaran un total de 2,6 mi-
lions d'euros.



Esports
| 14

línianord 20 gener 2014

El Bàsquet Club Martorell va
tornar a aconseguir un triomf
clau, aquesta vegada davant
l’AESC Ramon Llull (78-75),
un equip de mitja taula.

No va ser un partit fàcil per
als del Baix Llobregat, que van
haver de lluitar la victòria punt
a punt. L’AESC Ramon Llull va
pagar cara la seva derrota, no
deixant a l’actual líder de la
classificació marxar gaire lluny
en el marcador. En cap moment
hi van haver grans avantatges
de punts en el marcador, i tots
dos equips van protagonitzar un
duel molt intens fins al final. 

Al descans, l’avantatge dels
martorellencs només era de 5
punts, i la tònica dels dos pri-
mers quarts del partit va con-
tinuar durant els següents. 

Només al tercer quart els
martorellencs van aconseguir
una màxima renta de 10 punts,
però un bon parcial del Ra-
mon Llull va tornar a posar els
barcelonins al partit. Un últim
quart d’infart van acabar per
decidir el matx a favor del Sol-
vin Martorell. D’aquesta ma-
nera el Martorell segueix com a

líder en solitari del seu grup de
Copa Catalunya, amb 12 victò-
ries i dues derrotes. 

El River Andorra, segon
classificat abans de començar la
jornada, va perdre a la pista del
JAC Sants per 79 punts a 73,
cosa que fa consolidar-se els
martorellencs a la primera po-
sició de la lliga.

El partit contra l’AESC va ser molt intens. Foto: Ajuntament

El Bàsquet Martorell es
consolida al liderat de la lliga

» Els martorellencs guanyen per 78 punts a 75 a l’AESC Ramon Llull
» La derrota de l’Andorra permet als del Baix ampliar el seu avantatge

Bon paper de l’AE Martorell 
a la jornada de gimnàstica

GIMNÀSTICA4L’equip de gim-
nàstica artística de l’AE Mar-
torell va obtenir uns grans re-
sultats en la primera jornada de
gimnàstica artística de la tem-
porada, disputada al pavelló
municipal el cap de setmana de
l’11 i el 12 de gener. 

La competició va comen-
çar amb les execucions dels
gimnastes infantils, cadets i
juvenils, amb les proves de te-
rra, barra i salt. Martorell com-
petia en dues categories, in-
fantil femení individual i in-
fantil femení per equips. En la
primera, les gimnastes Miner-
va Macías i Marta Prieto van

aconseguir el segon i tercer
lloc respectivament, només per
darrere d'Ainhoa Miró, natural
de Cervelló. 

En la competició per equips,
l'infantil femení de l'AE Mar-
torell va obtenir la primera po-
sició amb el grup format per
Ana Arias, Julia Gargallo, Mi-
nerva Macías i Marta Prieto. A
més, l'aleví femení va guanyar
la competició per equips amb
Lucía Rubio, Gisela Sánchez,
Maria Chinchilla i Nora No-
vansky. En l'apartat individual,
Chinchilla va acabar en pri-
mer lloc, Gisela Sánchez, sego-
na i Lucía Rubio, tercera.

Comença el període
de caminades a Collbató

EXCURSIONISME4La primera
de les caminades del cicle que
es dedica a aquesta activitat
física tindrà lloc el pròxim dia
23 de febrer i tindrà com a
principals protagonistes la gent
gran del municipi. 

El primer recorregut pro-
posat constarà de 9 quilòmetres
que recorreran els espais natu-
rals del Delta del Llobregat.
D’aquesta manera els partici-
pants tindran la possibilitat de
conèixer in situ les principals
característiques d’un dels in-
drets més importants del país.

Javier Saviola obre una 
escola  de futbol a Sant Esteve 
FUTBOL4El centre educatiu
Escola Àgora de Sant Esteve i el
futbolista Javier Saviola van
inaugurar a finals de desembre
una escola de futbol al munici-
pi que porta el nom de l’exju-
gador blaugrana.

En la roda de premsa per
presentar el projecte, l’espor-
tista va declarar que el seu ob-
jectiu és  “transmetre als nens
els mateixos valors que em van
ensenyar els meus pares”.

L’actual davanter de l’Olym-
piacos va aprofitar la seva visi-
ta per fer-se fotografies amb els
nens i també va jugar una es-
tona amb els petits esportistes.
A més, el jugador va regalar una
samarreta signada del seu ac-
tual equip perquè sigui expo-
sada a l’escola de Sant Esteve.
Saviola va jugar com a davan-
ter durant quatre temporades al
FC Barcelona, on va anotar
més de 70 gols.

Sant Esteve | Resolta l’avaria del pavelló municipal
El Complex esportiu Municipal de Sant Esteve ja torna a funcionar a ple rendiment després de solucionar

l’avaria que afectava part de les seves instal·lacions. Aquesta avaria va alterar el subministrament 
d’aigua calenta als vestidors, així com la climatització i l’aigua de la piscina. L’error també va afectar 

la instal·lació elèctrica que controla el funcionament de part important de la instal·lació.

Redacció
MARTORELL
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DIJOUS 23 DE GENER
20:00 Els Tres Tombs. Conferència de la Guerra

de Successió, amb Ferran Balanza. Lloc: Mu-
xart Espai d'Art (Martorell).

DISSABTE 15 DE FEBRER
12:00-13:00 Taller Kumon. Activitats de lectu-

ra. Jornada d'activitats, tallers de lectura i in-
venció de contes. Inscripcions a la bibliote-
ca de l'1 al 14 de febrer. Places limitades. Lloc:
Biblioteca Francesc Pujols (Martorell).

DEL 18 AL 27 DE GENER
TOT EL DIA Exposició de pintura de l’Associació

de Jubilats i Pensionistes d'Esparreguera. Lloc:
Sala d'Exposicions Municipal. Organitza: As-
sociació de Jubilats i Pensionistes d'Esparre-
guera.

DIMECRES 12 DE FEBRER
12:00 Inauguració de l’exposició fotogràfica de

les obres presentades en el 12è Concurs de
fotografia de La Passió. Lloc: Sala d’exposicions
municipal. Organitza: Agrupació Fotogràfica
d’Esparreguera

DIVENDRES 21 DE FEBRER
18:30 L'Hora del Conte amb el Grup Zinc. Lloc: Au-

ditori del Centre Cultural. Preu: Gratuït: Grup
Zinc, de l'Aula de Teatre de Martorell.

DIUMENGE 26 DE GENER
08:00 Sortida a Palamós - La Fosca Platja Cas-

tell. Lloc de trobada: Pista poliesportiva de
Collbató. Organitza: 4000peus.

AGENDA MENSUAL

CULTURA INFANTIL ESPORTSEXPOSICIONSTALLERS

agenda@comunicacio21.com

Toni Massagué ens explica Contes ma-
labars. Lloc: Sala Infantil de la Bi-
blioteca Santa Oliva d’Olesa de Mont-
serrat. 

HORA DEL CONTE 
AMB TONI MASSAGUÉ

Dimarts 21 de febrer
18:00

Es arà la lectura de l’obra L'Abadia pro-
fanada, de Montserrat Rico Góngora.
Lloc: Casa de Cultura d’Abrera. Organit-
za: Ajuntament d'Abrera- Biblioteca Jo-
sep Roca Bros.

CURS ESQUÍ DE MUNTANYA I

Hi haurà sessions teòriques els dies 29
i 31 de gener i 5 de febrer. Les sessions
pràctiques es faran l’1-2 i 8 -9 de fe-
brer.

Curs de gestió de les emocions en
temps de crisi, a càrrec d’Oriol Güell.
Lloc: Casa de Cultura d’Abrera.

GESTIÓ DE LES EMOCIONS 
EN TEMPS DE CRISI
Dimarts 21 i 28 de gener

18:00

Diverses sessions
(organitza: UEC Olesa)

CLUB DE LECTURA FÀCIL 
EN CATALÀ

Dimarts 21 de gener
15:30

E F E M È R I D E
16 de gener del 2003
El 16 de gener de l’any 2003 el transbordador espacial Columbia
s’enlairava per darrer cop de Cap Canaveral. En tornar a la Terra
16 dies més tard es desintegraria degut a una petita avaria al 
fuselatge. Hi van morir els seus set tripulants.
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