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El Ministeri de Foment pretén
convertir el tram de l’autovia
A-2 entre Igualada i Martorell en
una carretera de fins a 10 carrils:
3 per a cada sentit, més els carrils
laterals per facilitar la sortida i la
incorporació a la via. Des que es
va conèixer aquest projecte
d’ampliació, les poblacions afec-
tades van començar a mobilitzar-
se per aturar el projecte. 

En una reunió amb respon-
sables de Foment, que va tenir
lloc el dia 26 de juny a Barcelona,
els ajuntaments d’Esparregue-
ra, Olesa de Montserrat, Abrera,
Collbató, El Bruc i Castellolí van
mostrar la seva oposició al pro-
jecte i en van exigir l’aturada. 

L’alcalde d’Esparreguera,
Eduard Rivas, va explicar en
declaracions a l’emissora muni-
cipal que els consistoris afectats
intentarien coordinar-se per exi-
gir a les administracions la rea-
lització “d’una diagnosi com-
partida de necessitats”. També
va expressar la voluntat de pre-
sentar una moció conjunta entre
tots els municipis, així com la in-
tenció dels alcaldes de demanar
formalment una reunió amb
tots els actors implicats –ajun-
taments, Generalitat i Estat– en
una de les poblacions afecta-
des. Com ja va fer l’alcalde de
Collbató, Miquel Solà, Rivas ofe-
rirà una reunió oberta el pròxim
dilluns 2 de juliol per compartir
els detalls del projecte amb la
ciutadania. 

Malgrat que la intervenció de
Foment no afectaria directa-

ment Martorell, l’alcalde Xavier
Fonollosa va voler recordar al
Ministeri l’existència d’altres ac-
tuacions pendents que ell con-
sidera molt més urgents, com ara
“la connexió entre el Baix Llo-
bregat i el Vallès Occidental pel
viaducte de la B-30, que fa 11
anys que està en obres”. Fono-
llosa també va mostrar el seu
descontentament amb la manca
de consens municipal amb què
Foment havia plantejat l’acció.

En un principi, estava previst
que el projecte sortís a exposició
pública abans de l’estiu, per tal
de començar les obres de l’au-
tovia l’any 2020 i acabar-les el
2023. Ara, amb tots els munici-
pis afectats de manera directa
fent pinya per evitar la inter-
venció, caldrà veure si final-
ment el Ministeri de Foment
actual segueix endavant.

Front comú contra l’A-2
» Els municipis del Montserratí rebutgen el projecte d’ampliació de l’autovia impulsat per Foment

» L’alcalde de Martorell recorda al Ministeri que hi ha altres actuacions pendents “molt més urgents”

Foment vol que el tram de l’autovia A-2 entre Igualada i Martorell tingui 3 carrils per sentit, més els carrils laterals de sortida i incorporació a la via. Foto: Google Maps

IMPACTE4L’ampliació de
l’autovia A-2 al seu pas per
Collbató generaria greus afec-
tacions. L’alcalde Miquel Solà
les va detallar totes en una
carta formal que va enviar al
Ministeri de Foment el mes de
maig, en la qual proposava
quatre alternatives al projec-
te plantejat fins aleshores.

A la carta, el batlle va re-
cordar que amb les obres po-
drien veure’s afectades fins a
107 propietats i que, fins i
tot, es produiria l’enderroca-
ment de tres habitatges i un
restaurant. També va assen-
yalar el greu impacte paisat-

gístic, acústic i ambiental que
suposaria dur a terme l’ac-
tuació. En aquest sentit, Fo-
ment va proposar com a so-
lució la construcció d’un mur
de 4 metres d’alçada, cosa
que, si bé podria reduir la
contaminació acústica, se-
guiria generant un gran im-
pacte al paisatge del munici-
pi. Per aquest motiu, el con-
sistori no està disposat a ac-
ceptar la proposta. Amb tot,
Collbató seguirà lluitant per
frenar una reforma que faria
trontollar la seva tranquil·litat
com a municipi residencial a
tocar de Montserrat.

Collbató veuria perillar 
un centenar de finques

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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Parlen els
veïns

Enric
“Desconec els de-
talls i la justificació
d’aquest projecte,
però sóc taxista i
considero que els
dos carrils actuals
per a cada sentit

més el lateral són més que suficients.
També cal pensar en el greuge que pro-
duiria a les poblacions i els veïns afectats.”

Emma
“No. Em sembla to-
talment innecessa-
ri fer fins a 10 ca-
rrils en aquest tram
de l’A-2, perquè no
hi passen tants cot-
xes. A més, això fo-

mentaria l’ús del vehicle privat i no del
transport públic, cosa que perjudicaria
greument el medi ambient.”

Maite
“No hi estic a favor,
ja que no acabo de
veure la utilitat d’a-
questa ampliació.
Penso que caldria
un consens amb els
municipis afectats,

per tal d’afavorir realment els veïns de la
zona amb actuacions molt més necessà-
ries i urgents.”

Arnau
“No, perquè consi-
dero que és una
obra innecessària
que no afavoreix els
municipis afectats
i que, a més, supo-
saria una contami-

nació acústica i paisatgística molt gran.
Crec que hi ha actuacions més importants
a les quals destinar els diners.”

Estàs a favor del projecte d’ampliació de l’autovia A-2?
per Anna Utiel

La lupa

per Francesc Reina 

L'escola de la ignorància

Hi ha freds tan espessos que poden
partir-nos en dos. Deia el filòsof Da-
vid Hume que no és una barbaritat
que hi hagi éssers que prefereixin la
destrucció del món sencer a tenir
una rascada al seu dit.  El fet de de-
sitjar el bé propi, encara que sigui a
costa del mal general, pot ser qualifi-
cat d'egoista però mai d'il·lògic... Ac-
tuar responsablement no
equival a ser raonable, més
aviat apel·la als sentiments
que considerem vers als
altres.

L'escola de la ignoràn-
cia és aquell instrument
forjat per alguns perquè si-
guem incapaços de conèixer els pro-
blemes aliens; d'aquesta forma se-
guiran havent-hi elegits que prospe-
rin a costa dels altres. Per això la his-
tòria és plena de cicatrius. Però tot i
que hem perdut gairebé totes les ba-
talles és bo recuperar la memòria, en-
cara que estigui regada amb llàgrimes
grans. Tornar a posar de moda la fe-

licitat dels humils i intentar canviar
un destí de futurs esmicolats en in-
fàmies. Perquè les idees no es po-
dreixin en els caps, perquè les pa-
raules descobreixin el camí que cons-
truïm. Malgrat tot, per seguir creient
que el vi surt del raïm.

La pobresa no s'explica, es viu.
Ser pobre avui té un alt preu que es

paga car en el mercat de l'estigma. És
una realitat interpretada segons li
convé a un poder que dissenya dis-
positius per fer creïble l'amable dis-
curs social al voltant de l'exclusió. Ho
fa creant un subjecte aïllat, contro-
lant els pensaments de la gent per fer
una crida "terapèutica" i enganyosa
a l'autoresponsabilitat. Un invent

de mala gent perquè caiguin els més
febles.

El temps, malgrat tot, està fet de
vida i el vent bufa netejant, adés, les
coses lletges. Fins fa relativament
poc, parlar d'addiccions només es re-
feria a un sector de la població: es per-
seguia i es culpava les víctimes...
Mentrestant, uns pocs s'enriqueixen

i, a més, prohibeixen que es
busquin els perquès, pro-
tegits sota el soroll, ama-
gats sota la vergonya. Ara,
encara que una mica tard,
el que era un secret a veus
ja surt a les pantalles i als
jutjats... L'addicció al poder

i als diners se'ns mostra amb certa fre-
qüència, perquè no és el que sabem
sinó el que fem amb el que sabem el
que serveix.

La destrucció és una traïció, una si-
tuació que sacseja. Viure en el mal, en
la rancúnia, en l'horror i la mentida és
un parany que ha de denunciar-se
amb arguments humanistes.

Seguiran havent-hi elegits que
prosperin a costa dels altres.

Per això la història és plena de cicatrius

Els semàfors

José Luis Ábalos
El nou Ministeri de Foment, encapçalat

per José Luis Ábalos, té a les seves mans
replantejar un projecte d’ampliació de

l’autovia A-2 que xoca amb el rebuig
frontal dels municipis afectats. Caldrà

veure si hi ha replantejament o no. 
pàgina 3

Josep Bargalló
El conseller d’Ensenyament es va reunir

el passat 14 de juny amb la direcció de
l’institut El Palau, la Inspecció d’Educació

i quatre famílies denunciants per calmar
els ànims i rebaixar el conflicte que s’a-

rrossega en aquest centre de Sant Andreu. 
pàgina 16

Damià Calvet
El conseller de Territori va signar el 4 de

juny l’aprovació del Pla director urba-
nístic d’infraestructures de la ròtula

Martorell-Abrera, que havia quedat atu-
rat per l’aplicació de l’article 155. Un im-

puls per a l’economia del Montserratí. 
pàgina 10



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

5 | 

línianord.catJuny 2018

Els semàfors



línianord.cat Juny 2018

Entrevista

| 6

Com va sorgir el teu interès
per la tradició literària i
lingüística de l’Índia?

El meu pare tenia una col·lecció
de traduccions de textos indis,
però fins que no vaig venir a
Martorell als 14 anys no vaig aga-
far l’hàbit de llegir. A l’institut
Pompeu Fabra vaig tenir un pro-
fessor de grec, l’Andrés Martínez,
que ens parlava bastant del sàns-
crit, la llengua clàssica índia. Més
endavant, a la universitat, vaig te-
nir l’oportunitat de fer una intro-
ducció a aquesta llengua i em
vaig quedar amb ganes de saber-
ne més. Quan estava fent el màs-
ter en sànscrit a la Universitat de
Pune, a l’Índia, em vaig fer amic de
dos monjos budistes i em vaig co-
mençar a interessar pel budisme
i la llengua de les seves escriptu-
res, el pali. 

Vas ser el primer a traduir al ca-
talà El núvol missatger (Adesiara,
2013), el poema més important
de Kalidasa, considerat el Sha-

kespeare de l’Índia. Tens la in-
tenció d’apropar la tradició índia
a la teva terra?
Abans la tenia més, ara cada cop
menys, perquè crec que seria
molt ambiciós o fins i tot vanitós.
Potser la millor estratègia és fer la
feina ben feta, traduir bé, per tal
de fer accessible el material per a
qui hi estigui interessat.

Passem ara a la teva faceta d’es-
criptor. D’on ve el pseudònim de
Ruy d’Aleixo?
Me’l vaig posar quan vaig venir a
viure a Martorell. Aleshores es-

crivia poemes i em presentava a
certàmens literaris que demana-
ven un pseudònim, així que vaig
invertir el meu nom i el meu cog-
nom i li vaig donar un toc portu-
guès, perquè Portugal sempre
m’ha semblat misteriós. De tot
plegat va sortir Ruy d’Aleixo.

Aleix Ruiz i Ruy d’Aleixo van de
la mà?
Al principi tenia l’obsessió de no ba-
rrejar-los, no m’agradava. De fet,
pensava que n’havia d’eliminar un
necessàriament. Era com una
mena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde i no-
més en podia quedar un, havia de
decidir a què em volia dedicar al
100%. Però la veritat és que a la
pràctica estan molt relacionats,
perquè no concebo escriure con-
tes si no puc portar la vida que por-
to. Ara ja no em molesta tant que
es barregin, m’he adonat que po-
den conviure, que són com dues
cares d’una mateixa moneda. Pot-
ser l’un no podria existir sense l’al-
tre, però no ho puc assegurar. 

Creus que la teva obra literària
està feta per a tothom?
Abans pensava que sí i, en realitat,
m’agradaria que fos així, però ara
crec que no, que més aviat és per
a un determinat tipus de lector.

Si haguessis de triar un dels teus
llibres publicats (Un altre sense
dorsal, Els noms dels seus déus i
El jove fòssil), amb quin et que-
daries?
Seleccionaria alguns contes dels

dos primers, no em quedaria amb
la novel·la El jove fòssil. Crec que
el format que em va millor és el
conte, el problema és que les
novel·les es venen més. De totes
maneres, no reflexiono tant sobre
la meva obra, sinó sobre quin
sentit té escriure contes o no-
vel·les el 2018. Sempre he tingut
un complex d’inferioritat davant
la literatura oral, em sembla su-
perior. Literàriament ha donat
productes superiors i, per a mi, la
millor literatura que s’està fent ac-
tualment la fan els cantautors de
hip hop.

Per últim, parlem d’un tema que
afecta les dues cares de la mo-

neda: el viatge. Quin paper juga
en la teva vida?
Està clar que el viatge sempre és
un aprenentatge. En el meu cas,
he viatjat a través dels estudis, és
a dir, els estudis m’han permès fer
aquest tipus de vida més itinerant
i descobrir llocs i gent. El gran
avantatge del viatge és que t’a-
juda a revisar la vida anterior i a
posar entre parèntesis certes co-
ses, certes creences que creies
inamovibles. A més, pensant en
l’aspecte literari, crec que és un ti-
pus de situació que suscita la cre-
ativitat. És igual on sigui, a mi, el
fet d’estar sol lluny de tot el que
conec em genera uns nervis i una
tensió que em van molt bé.

“La millor literatura 
actual és la que fan els 
cantautors de hip hop”

Aleix Ruiz –i Ruy d’Aleixo– / Filòleg i escriptor

L’any passat, un cop va acabar el doctorat a Bangkok, Aleix Ruiz se’n va anar 
a viure a l’Índia. Però aquest mes ha encetat una nova etapa: és l’encarregat del
departament de pali d’una nova universitat de Birmània. Abans d’aquest canvi, 

va passar uns dies a Martorell i va parlar amb Línia Nord.

Anna Utiel
MARTORELL

Foto: Anna Utiel

Perfil | Un home, dues identitats
Aleix Ruiz és llicenciat en Filologia Clàssica, especialista en sànscrit i pali (llengües

índies) i doctor en Estudis del Sud de l’Àsia. D’altra banda, és autor de dos reculls
de contes i una novel·la, que ha publicat sota el pseudònim de Ruy d’Aleixo.

“Aleix Ruiz i Ruy
d’Aleixo són com 
les dues cares d’una
mateixa moneda”
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SANITAT4La casa de parts de
l’Hospital de Sant Joan de Déu
de Martorell, que va entrar en
funcionament el novembre del
2017, va atendre el seu primer
naixement el 14 de desembre del
mateix any. Ara, més de sis me-
sos després, el servei ja ha asso-
lit la vintena de parts atesos.

L’Hospital de Martorell és
pioner a Catalunya en l’oferi-
ment d’aquest tipus de servei,
pensat per a dones que tinguin
un embaràs de baix risc i vulguin
parir de manera natural. El gran
avantatge és que, tot i trobar-se
fora del bloc obstètric de l’hos-
pital, la casa de parts està dins
del centre hospitalari. D’aques-
ta manera, si el part es compli-
ca i es requereix la intervenció
d’un metge, les mares i les cria-
tures tenen tot l’equip de pro-
fessionals mèdics al seu abast.
Així doncs, la casa de parts com-
bina la intimitat d’un espai aco-
llidor que compta amb totes les

comoditats, amb la tranquil·litat
i la seguretat de trobar-se en un
hospital. 

Com que es tracta d’un servei
únic a Catalunya, hi poden acu-
dir dones de qualsevol punt del
territori. De fet, dels vint parts
que han tingut lloc en aquest es-
pai fins ara, només dos han es-
tat de dones martorellenques. 

La institució valora positiva-
ment el primer semestre d’e-

xistència de la casa de parts i pre-
veu que s’incrementi en un 10%
el nombre de naixements atesos
durant el que queda d’any, arri-
bant a atendre’n entre 80 i 100
de nous. En aquest sentit, cal
destacar que un total de 165 do-
nes han consultat i s’han mostrat
interessades en aquest servei i
que, a Catalunya, un 12% de les
dones vol un part natural i de-
mana un part respectat.

La casa de parts de l’Hospital de Martorell. Foto: Ajuntament

La casa de parts de Martorell
ja ha atès 20 naixements

» El nou servei de l’Hospital compleix un semestre en funcionament
» Preveu atendre entre 80 i 100 parts nous fins a finals d’any

Una delegació del Museu
Marès visita el Vicenç Ros

CULTURA4Una delegació del
museu Frederic Marès de Bar-
celona va visitar el Museu Vicenç
Ros el 18 de juny al matí. El re-
gidor de Cultura, Sergi Corral, i
la conservadora de Museus de
Martorell, Montserrat Farreny,
van guiar els visitants per l’edi-
fici. Després, els van acompan-
yar a la Torre de les Hores i a
l’Enrajolada, Casa-Museu San-
tacana. 

La trobada va tenir lloc com
a part de les activitats d’inter-
canvi que ambdós museus man-
tenen. Els responsables del Mu-

seu Marès van aprofitar la visi-
ta per cedir, de manera tempo-
ral, alguns quadres, gravats i
relleus a l’exposició ‘Inspiració
Montserrat’, que s’emmarca dins
del programa d’activitats de
l’Any Cererols.

Segons Farreny, la col·labo-
ració entre el museu barceloní i
el martorellenc va començar el
passat mes de gener, quan el re-
gidor Corral i el tècnic Ricard
Pardo van assistir a un concert
de música de Joan Cererols a la
sala Montserrat del Museu Fre-
deric Marès. 

Nova regulació de la tinença
d’animals de companyia

NORMATIVA4Malgrat les cam-
panyes de sensibilització que
l’Ajuntament ha dut a terme els
darrers anys per millorar el com-
portament dels propietaris d’a-
nimals de companyia, la realitat
és que s’han incrementat els ac-
tes incívics per part d’aquestes
persones. 

Per aquest motiu, el Ple Mu-
nicipal va aprovar, el passat 18 de
juny, la modificació de l’orde-
nança vigent fins aleshores. La
proposta de l’equip de govern va
comptar amb els vots favorables
de PDeCAT, ERC i PP, l’absten-

ció del PSC i Som Martorell, i el
vot en contra de Movem Marto-
rell. La regidora d’aquest últim
grup, Laura Ruiz, va reclamar
una ordenança nova, en comp-
tes d’una modificació de l’actual,
per tal de millorar també “la pro-
tecció i el benestar animal”. 

Amb la nova ordenança
aprovada al penúltim Ple del
curs, les sancions econòmiques
als propietaris que actuin de
manera irresponsable poden
arribar als 600 euros. Abans, el
màxim import de les multes
d’aquest tipus era de 30 euros.

Sant Genís de Rocafort, a les
excavacions d’estiu del CEM

PATRIMONI4Enguany, el Cen-
tre d’Estudis Martorellencs
(CEM) ha inclòs Sant Genís de
Rocafort en la seva campanya
d’excavacions estivals. Dilluns 25
van començar els treballs a Sant
Genís, que duraran dues set-
manes. Per la seva banda, l’ex-
cavació al jaciment de Santa
Margarida es perllongarà tres
setmanes. 

L’objectiu dels estudiosos
del CEM és posar de manifest el

vincle que uneix aquests espais,
ambdós del segle XI. 

El projecte s’emmarca en un
estudi integral que durarà fins a
l’any 2021. El vicepresident de
l’entitat, Alfred Mauri, assegura
que hi treballaran una quinzena
de persones. Entre elles, hi hau-
rà membres del CEM, estudiants
universitaris i altres persones afi-
cionades a l’arqueologia que te-
nen la voluntat de col·laborar en
la campanya d’excavació.

Indústria | Seat s’expandeix al nord d’Àfrica
Seat liderarà l’expansió del grup Volkswagen al nord del continent africà. La

companyia alemanya ha triat l’empresa amb seu a Martorell per l’èxit del 
projecte iniciat l’any passat a Algèria amb la planta de muntatge de Relizane. 
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ECONOMIA4El conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, va signar el dia 4 de juny
l’aprovació del Pla director ur-
banístic d’infraestructures
(PDUI) de la ròtula Martorell-
Abrera, juntament amb 25 ex-
pedients urbanístics més que
havien quedat aturats per l’apli-
cació de l’article 155. Aquest Pla
permet donar continuïtat al Pla
director urbanístic (PDU) d’ac-
tivitat econòmica del Baix Llo-
bregat Nord, que va ser aprovat
de manera inicial el passat 19 de
juny, el mateix dia que la Gene-
ralitat va sotmetre a informació
pública el PDUI.

MILLORAR INFRAESTRUCTURES
El Pla d’infraestructures afecta
set municipis –Martorell, Abre-
ra, Sant Esteve, Esparreguera,
Olesa, Castellví i Castellbisbal-,
els ajuntaments dels quals han
pogut participar en la redacció
del document. 

La funció del PDUI és arti-
cular la xarxa viària i ferroviària
de la zona, tant l’existent com la
prevista, amb la finalitat de fo-
mentar la interconnectivitat te-
rritorial i reduir la contaminació

provocada per la mobilitat. La
creació d’un model jerarquitzat
d’infraestructures viàries i fe-
rroviàries permetrà que el nord
del Baix Llobregat deixi de ser
una zona de cruïlla i esdevingui
un node comarcal articulat. 

En aquest sentit, l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, des-
taca la importància de la ròtula
Martorell-Abrera com “un punt
de comunicacions importantís-
sim per al país” que, fins ara, no
comptava “amb les infraestruc-
tures necessàries per seguir amb
el desenvolupament econòmic
de la zona”. 

GENERAR ACTIVITAT ECONÒMICA 
El Pla director urbanístic d’acti-
vitat econòmica del Baix Llo-
bregat Nord, aprovat inicial-
ment per la Comissió territorial
d’urbanisme de Barcelona, in-
clou únicament Martorell, Sant
Esteve i Abrera. En aquests mu-
nicipis, ordena tres sectors d’ac-
tivitat econòmica supramunici-
pals lligats a usos logístics, in-
dustrials i terciaris. Les àrees de-
limitades són el Sector Cinturó
Oest, que abasta els terrenys de
la fàbrica de SEAT des de l’a-

vinguda Ca n’Amat fins a Can
Cases, on es proposa fer un sos-
tre edificable; el Sector Can Ca-
ses, que esdevindria un pol d’ac-
tivitat vinculat a Seat, i el Sector
Xàmenes, a tocar de la carrete-
ra B-224, que es dividirà en
quatre parcel·les. 

El PDU també estableix els
criteris per crear la xarxa de bu-
levards urbans proposada pel Pla
d’infraestructures, que facilitaria
la mobilitat entre municipis, do-
nant prioritat al transport públic

i incorporant carrils bici i itine-
raris destinats als vianants.

A més, el Pla atorga una gran
importància a l’articulació de la
xarxa d’espais lliures i defineix
dos corredors ecològics: el de
Magarola-l’Anoia i el de l’oest del
riu Llobregat. Amb tots dos bus-
ca mantenir l’activitat agrícola,
millorar els camins rurals i po-
tenciar els valors productius,
ambientals i paisatgístics. 

Sobre el PDU, l’alcalde Fo-
nollosa considera que “permetrà

desencallar sòl i posar-ne a dis-
posició de generar activitat eco-
nòmica”. Fonollosa també posa
en valor el fet que Martorell tin-
gui “un element central per a l’e-
conomia de la zona i del país, que
és la fàbrica més gran de l’Estat,
com és SEAT”, i assegura que el
PDU facilitarà la continuïtat de
la seva expansió. 

Amb tot, la retirada del 155
ha permès reprendre projectes
pendents que suposaran grans
beneficis per al municipi.

Un impuls per a l’economia
» L’aprovació de dos plans urbanístics i d’infraestructures beneficiarà Martorell i el seu entorn

» Es reforçarà la ròtula Martorell-Abrera, “un punt de comunicacions importantíssim per al país”

Vista aèria de la fàbrica de Seat a Martorell. Foto: Arxiu
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Quina valoració fas del sector im-
mobiliari en els últims 18 anys?
Creus que està remuntant després
d’aquest període de dificultat?
Sí, sembla que remunta. Els propieta-
ris es van animant a apujar els preus.
El mercat ho acaba posant tot al seu
lloc.

Com està el mercat immobiliari a
Martorell? Després d’una recessió
de preus, torna a pujar el valor dels
immobles?
El valor de l’immoble està pujant. El
comprador ve més informat, està ben
assessorat, coneix el preu de la zona,
valora si l’habitatge té pàrquing o
traster, etc. No està disposat a pagar
més del que val.

El fet que els bancs posin el fre ha
fet que el comprador sigui menys
impulsiu?
És clar, la gent s’estava muntant en hi-
poteques superiors al valor real de
l’habitatge. Perdem la capacitat de
memòria històrica i tendim a oblidar.
Hem d’evitar-ho i aprendre’n.

Els bancs eren conscients que esta-
ven donant una taxació elevada?
I tant. Vaja, vull entendre que sí. Ara hi
ha poques parelles que vinguin amb
un 100% més despeses.

L’evolució del preu creus que s’es-
tabilitzarà?
Jo crec que anirà creixent paulatina-

ment de manera natural. La inversió
en totxo seguirà sent una bona inver-
sió però més aviat a llarg termini.
Abans es treia fàcilment una rendibi-
litat del 30% en un parell d’anys, fins i
tot del 500% en 15 o 20 anys. Ara això
és impensable.

El mercat del lloguer també està re-
muntant a l’alça?
Com que hi ha moltíssima demanda i

poca oferta, el lloguer està pujant
moltíssim. Pisos que abans estaven a
500€ ara estan a 800€ aquí a Marto-
rell mateix.

Es manté la relació valor-preu?
Pensa que moltes finques són joves
amb 4 habitacions, 2 banys, plaça de
pàrquing, moblat... I no parlem dels
típics mobles de l’àvia sinó de pri-
mera mà. Es podria dir que es manté
el nivell. També hem de tenir en
compte que a F & F  no agafem habi-
tatges en els quals nosaltres no en-
traríem a viure-hi. Hi ha propietaris
que vénen a oferir-nos habitatges en
els quals s’ha d’arreglar mitja casa. Si
no reuneix un mínim d’habitabilitat,
no l’agafem. No es tracta únicament
de cobrar un lloguer sinó també de
donar un servei a l’inquilí. Igual que
busquem un bon inquilí per al pro-
pietari, també volem un bon propie-
tari per a l’inquilí. A part de la
intermediació també fem home-sta-
ging, assessorament de reformes i hi-
potecari (gratuït per al comprador),
etc. Volem que la compra sigui un
procés agradable i una experiència
positiva.

Els contractes segueixen sent de
tres anys o amb la nova llei que vol
aprovar el PSOE es tornaran a
posar en pràctica els contractes de
cinc anys?
Nosaltres ara mateix en fem de 3 anys.
En el 95% dels nostres lloguers deci-

deixen renovar. Si tant inquilí com
propietari estan contents, no veig que
canviï gaire l’assumpte.

Com capteu els propietaris?
Molts han treballat abans amb nosal-
tres i ens han recomanat. La majoria
ve recomanada. La resta és sortir al
carrer, deixar targetes, parlar amb la
gent... El que vindria a ser fer relacions
socials.

Inverteixes en disseny, estil, en
construir i preservar una marca...
Com valores que algú amb un sim-
ple telèfon mòbil aspiri a oferir el
mateix servei que vosaltres?
Bé, el mateix servei no donarà. Algú
que ha fet un curs de tres mesos no
coneix la professió com algú que la
porta practicant 20 anys. Crec que
aquesta situació s’hauria de regular.
Tot està en constant moviment i, a
nivell personal, he constatat que,
com més aprenc, més m’adono que
menys sé.

Després de la bombolla de 2008
moltes immobiliàries van tancar…
Deu anys després, sembla que re-
cuperem la calma.
En el seu moment vam quedar els que
ens preocupem més pel servei que
donem. Han sobreviscut els més pro-
fessionals, preparats, a qui ha importat
més el servei a llarg termini i sobretot
qui més s’hi ha involucrat. Qui s’inte-
ressa més per les persones i menys pels

euros és, podria dir-se, el motiu pel
qual esculls un lloc o un altre. En els
que fem el treball des del cor, la con-
fiança i la transparència es nota.

Però durant un temps els agents
immobiliaris no heu gaudit de
gaire bona fama…
Jo tinc amics per Martorell, la gent ens
respecta. Sempre hi haurà algun tant
per cert a qui probablement no li
agradem, com és lògic. Som una
imatge pública i no plou al gust de
tothom. Ens hem preocupat molt per
la gent. Hi ha hagut cops en què no
hem cobrat honoraris perquè la famí-
lia que vol entrar no arriba. Al cap i a la
fi els diners són diners i els pots gua-
nyar en un altre moment. És una visió
més aviat a llarg termini, tot i que no
sempre pots acontentar tothom. Un
consell als lectors de Línia Nord: qui
hagi de comprar, vendre o llogar un
habitatge que ho faci a través d’un
professional que estigui col·legiat i tin-
gui totes les assegurances en regla.

Entrevista a Antònia Fernández - Gerent de F&F Immobiliària

C/Puig del Ravell, 25 · 08760 Martorell Telf. 93 773 55 25 · info@fyf-inmobiliaria.com

Un consell als lectors de Línia Nord: qui hagi
de comprar, vendre o llogar un habitatge que ho faci

a través d’un  professional que estigui col·legiat
i tingui totes les assegurances en regla

“En els que fem la feina des del cor, la
confiança i la transparència es nota”
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CULTURA4Del 6 al 21 de juliol,
Martorell viurà tres caps de set-
mana plens de música a l’aire
lliure gràcies a la cinquena edi-
ció del Pont a les Arts Sonores
(PAS), el festival que dóna la
benvinguda a l’estiu martorellenc
des del 2014. Com cada any, el
pont del Diable serà l’escenari
dels concerts, que s’oferiran de
manera gratuïta i combinaran
soul, funk i jazz de primera ca-
tegoria. El programa d’enguany
compta amb vuit actuacions i es
presenta com el més interna-
cional que hi ha hagut fins ara.

El festival engegarà divendres
dia 6 amb el concert de la cata-
lana Paula Valls que, amb només
19 anys, presenta el seu segon
treball: I am. El dia 7, Heshima
& The Soul Brothers, arribats di-
rectament de Londres, tocaran
els grans èxits del seu gènere mu-
sical i transportaran el públic als
anys 70. L’actuació de Dom La
Nena, brasilera criada a Argen-
tina i resident a França, serà la
primera del segon cap de set-
mana, que seguirà dissabte amb
el grup madrileny Freedonia.
Per últim, la banda catalana Au-
rora i l’espectacle ‘A Soul Night
With Annie B’ posaran el punt fi-
nal al festival els dies 20 i 21.

Com a novetat d’enguany, el

PAS presenta el Petit PAS, pen-
sat per als més petits. El públic
infantil podrà gaudir de les ac-
tuacions de Natxo Tarrés & The
Wireless, el 14 de juliol, i de
Roger Canals, que oferirà l’es-
pectacle ‘Viatjazz a Nova Orleans’
amb la seva companyia el dia 21.

En aquesta nova edició del
festival, es consolidarà una de les
innovacions de l’any passat: el
PAS Lounge, un concepte gas-
tronòmic amb espai chill. Els as-
sistents podran gaudir del men-
jar dels foodtrucks i tastar una
gran varietat de ginebres. 

5 ANYS DE FESTIVAL
Per celebrar el primer lustre de
vida del PAS, el mateix dia 6 de
juliol s’inaugurarà una exposició
retrospectiva al Centre d’Inter-
pretació del Patrimoni Històric
La Caserna, anomenada ‘5 anys
de PAS (2014-2018)’. Fins al 16
d’agost, els visitants podran veu-
re les millors imatges de totes les
edicions del festival. 

Amb tot, es preveu que el
Pont a les Arts Sonores torni a
oferir una edició memorable,
fent accessible a tothom la mús-
ca, l’oci i, en general, la cultura.

Una imatge d’arxiu del PAS 2017. Foto: Ajuntament / Carles Porta

Tot a punt per a la cinquena
edició del Festival PAS

PARTICIPACIÓ4La Regidoria de
Cultura va presentar els catorze
ambaixadors culturals de Mar-
torell en un acte celebrat al ves-
tíbul de l’Ajuntament el passat 13
de juny. Els escollits s’encarre-
garan de difondre i promoure el
programa d’activitats culturals i
d’oci del municipi, centrant la
seva atenció de manera especial
en les persones que creguin que
no consumeixen cultura habi-
tualment.

El procediment que ha de se-
guir cada ambaixador consisteix
a seleccionar unes quatre per-
sones al mes i animar-les a des-
carregar-se l’aplicació de mòbil
‘Fes-t’ho a Martorell’, que ofereix
tota la informació sobre festes i
esdeveniments culturals del po-
ble. Si les persones seleccionades
omplen un qüestionari, rebran a
canvi unes entrades a un deter-
minat espectacle. Després, la
regidoria farà un seguiment per
comprovar si aquelles entrades
finalment s’han fet servir o no.

L’alcalde Xavier Fonollosa
assegura que la intenció és que
la cultura de Martorell sigui el
més “transversal possible, per a
tots els gustos i edats” i, per
aconseguir-ho, cal fer difusió
del gran ventall d’activitats cul-
turals que es fan al municipi. 

Ambaixadors
culturals per
difondre l’oci

Inaugurades les
terrasses d’estiu
de l’Ateneu

OCI4L’Ateneu de Can Carreres
va inaugurar, el dia 15 de juny,
la seva terrassa superior, que
serà l’escenari d’espectacles i
sopars a la fresca durant els
mesos d’estiu. L’humorista Mi-
guel Espejo va ser l’encarregat de
donar el tret de sortida a la tem-
porada estiuenca d’enguany,
que es presenta com una ocasió
idònia per tastar la nova oferta
gastronòmica de l’Ateneu, es-
trenada el passat mes de febrer.
Un altre atractiu d’aquest espai
són les vistes a l’horta de l’Anoia
i a la zona del barri de La Vila. 

La terrasa de la planta infe-
rior, per la seva banda, ha estat
completament remodelada i fun-
ciona com a servei de bar.

El mes de juliol, l’Ateneu
comptarà amb més monòlegs i
concerts i, al setembre, repren-
drà la programació habitual.



Martorell al dia
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4Coincidint amb el Dia Mundial del
Medi Ambient, que es va celebrar el
passat 5 de juny, l’Ajuntament de
Martorell ha posat en marxa una
campanya que té com a objectiu fo-
mentar el reciclatge i potenciar les
actituds cíviques. Amb el lema Juga
Net, amb tu tots guanyem, la cam-
panya ofereix recomanacions i ser-
veis, com la recollida de trastos
vells, de paper i cartró comercial, la
deixalleria mòbil i la deixalleria fixa,
per tal d’aconseguir un poble més
net i més sostenible.

L’alcalde Xavier Fonollosa re-
corda que “reciclant bé ajudem a
lluitar contra el canvi climàtic, re-
duint les emissions d’elements
contaminants a l’atmosfera, re-

duïm el consum de recursos com ai-
gua o energia per fer noves matè-
ries primeres i evitem impactes
mediambientals negatius”. El bat-
lle també destaca que “tots formem

part d’una comunitat que hem
d’intentar mantenir neta i endre-
çada, a través dels valors de la sos-
tenibilitat i el reciclatge continu”.

FESTA DEL MEDI AMBIENT
Durant aquestes setmanes, totes
les llars de Martorell estan rebent
una carta explicativa de la cam-
panya amb un tríptic informatiu i
un imant obridor en el qual surt el
telèfon per sol·licitar la recollida gra-
tuïta de trastos vells. A la rambla de
les Bòbiles, el passat diumenge 10,
es va celebrar la Festa del Medi Am-
bient, on es van fer tallers per a tota
la família, es va compartir un es-
morzar i es va informar sobre la
campanya. A més, el Pont d’Anoia
es va il·luminar de verd la nit del di-
marts 5, en motiu del Dia Mundial
del Medi Ambient, i s’estan col·lo-
cant adhesius als contenidors amb
el lema Tot dins per tal de cons-
cienciar de tots els perills que
comporta deixar escombraries fora
dels contenidors.

RECOLLIDA DE TRASTOS
Un dels aspectes més destacats d’a-
questa campanya és el servei gra-
tuït de recollida de trastos vells que
engloba tot el municipi i al qual s’hi
poden acollir tots els ciutadans

particulars. L’objectiu és evitar els
abandonaments a la via pública,
evitant els riscos que causen
aquests comportaments. Trastos
vells són mobles, vidres plans, fus-
tes, matalassos, estris vells, so-

miers, electrodomèstics, joguines,
catifes i similars.

La recollida es fa els dilluns i els
dijous als matins i només s’ha de
trucar al telèfon 937 753 434 de di-
lluns a divendres entre les vuit del
matí i les tres de la tarda amb un mí-
nim de 2 dies d’anterioritat. El dia
abans de la recollida concertada,
entre les nou de la nit i la mitjanit,
el ciutadà dipositarà els trastos
vells a la vorera just davant del seu
portal, recolzats a la façana o a la lí-
nia d’arbres, sense obstaculitzar el
pas dels vianants. Si el carrer és molt
estret i de difícil accés, caldrà deixar-
los a la cantonada més propera que
tingui prou amplitud.

Més net i més sostenible
» L’Ajuntament de Martorell ha posat en marxa la campanya ‘Juga Net, amb tu tots guanyem’

» L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar el reciclatge i fomentar les actituds cíviques

Altres serveis municipals

Fonollosa reivindica
la sostenibilitat i

el reciclatge continu

Quatre detalls del tríptic que l’Ajuntament ha fet arribar als veïns. Foto: Ajuntament

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL

4A banda d’aquests, a més, l’A-
juntament disposa d’altres serveis
com ara la recollida de paper i car-
tró comercial, al qual es poden
acollir totes les activitats comercials
adscrites al servei municipal i que
no disposen d’un servei de recolli-
da específic o propi. Es fa amb l’ob-
jectiu de facilitar el reciclatge als co-
merços, oficines i petites empreses
i evitar la saturació dels contenidors
de paper i cartró de la via pública.

A això cal afegir els serveis de
deixalleria fixa i mòbil. La deixa-

lleria fixa és una instal·lació mu-
nicipal que permet fer la recollida
selectiva de les fraccions de resi-
dus que no es poden dipositar als
contenidors del carrer ni a la dei-
xalleria mòbil per diferents qües-
tions: dimensions, toxicitat, tipo-
logia, etc. 

La deixalleria mòbil, per la
seva banda, és un petit centre de
recuperació de residus que se si-
tua alternativament a cada barri de
la ciutat i que només poden uti-
litzar els ciutadans particulars.

El consistori impulsa
un servei de recollida

de trastos vells
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INVERSIONS4Aquest mes de
juny, la Diputació de Barcelona
ha atorgat a l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes un total
de 75.530 euros, dins del marc
d’un nou programa comple-
mentari orientat a equipaments,
infraestructures i béns locals.
El consistori podrà destinar
aquest pressupost a projectes
d’inversió nova, manteniment o
reparació, fets entre l’1 de gener
d’aquest any i el 15 d’octubre de
l’any vinent. 

L’Ajuntament rebrà els di-
ners de la Diputació en dues
anualitats –18.337,81 euros per
al 2018 i 52.192,24 per al 2019–
i anirà fent públiques les inver-
sions a mesura que es vagin de-
terminant. Les actuacions se
centraran sobretot en aspectes
imprescindibles relacionats amb
la correcta prestació de serveis
públics, tals com obres de pavi-
mentació, enllumenat, submi-
nistrament d’aigua, instal·la-

cions esportives o tractament
de residus. 

La Diputació ha fet aquesta
donació seguint criteris de po-
blació, per tal d’afavorir els mu-
nicipis amb menys habitants i
aconseguir el reequilibri terri-
torial de la demarcació. Des-
prés d’aquesta primera distri-
bució, s’han repartit la resta de
fons a localitats de fins a 120.000
habitants. En total, 50 milions

d’euros han estat destinats a
aquest programa, que beneficia
tots els municipis de la provín-
cia de Barcelona. 

L’Ajuntament de Castellví ja
va rebre, el passat mes de maig,
prop de 65.000 euros en recur-
sos econòmics del Catàleg de
Serveis de la Diputació per des-
tinar a diferents àrees, com ara
Medi Ambient, Serveis Socials i
Cultura, entre d’altres.

Vista aèria de Castellví. Foto: Ajuntament

La Diputació atorga més 
de 75.000 euros a Castellví

SEGURETAT4La Policia Local
de Sant Esteve Sesrovires va
presentar oficialment la Unitat
Canina K-33 en un acte celebrat
a la Pista Coberta Francesc Cas-
tellet el passat 14 de juny. 

La presentació va comptar
amb una exhibició de guies i gos-
sos policia provinents d’unitats
canines d’altres municipis: Sant
Andreu de la Barca, Amposta,
Vic, Caldes de Malavella, Vila-
decans, Cornellà i Sabadell. 

La regidora de Seguretat Ciu-
tadana, Roser Brosed, va expli-
car a l’acte que la unitat se cen-
traria en “millorar la convivèn-
cia i el civisme, per evitar el
consum i prevenir el tràfic de
substàncies estupefaents”, entre
d’altres objectius, que inclouen
la conscienciació de la necessitat
d’una cura responsable dels ani-
mals de companyia. 

José Manuel Díaz va ser l’a-
gent que va plantejar per primer
cop la creació de la unitat cani-
na de Sant Esteve, l’any 2011. Per
motius de salut, Díaz es va haver

d’allunyar del cos i la iniciativa
va quedar paralitzada. Com a re-
coneixement a aquest agent, la
unitat porta el nom de la seva
placa: K-33.

L’objectiu d’aquest projec-
te, que ja s’ha materialitzat, és
reforçar la seguretat ciutadana

amb l’ús de gossos ensinistrats i
preparats per detectar substàn-
cies oloroses, participat en ac-
cions de rescat i col·laborar en el
manteniment de l’ordre públic.
També estan capacitats per par-
ticipar en centres educatius i
exercir ajut pedagògic.

Acte de presentació de la Unitat Canina K-33. Foto: Ajuntament

La Policia Local presenta 
la Unitat Canina K-33

FESTES4Els barris castellvi-
nencs de Can Sunyer i Valldaina
van fer festa grossa del 15 al 17 de
juny, avançant-se a la data ha-
bitual de celebració. L’associació
de veïns de la zona va ser l’en-
carregada de preparar un pro-
grama d’activitats que compta-
va amb propostes per a ciuta-
dans de totes les edats.

El cap de setmana va arren-
car amb ua cantada d’havaneres
que va tenir lloc al Centre Cívic.
Dissabte al matí va arribar el
torn dels més petits, que van po-
der gaudir de tot un seguit d’ac-
tivitats infantils: jocs populars,
manualitats i, fins i tot, un es-
pectacle de màgia. 

Altres actes de les festes dels
barris van ser el concurs de trui-
ta de patates, amb posterior de-
gustació, i  el sopar de germanor
acompanyat d’un ball popular.
Finalment, la festa de l’escuma
i la xocolatada van cloure els tres
dies de celebració.

Festa grossa 
als barris de Can
Sunyer i Valldaina

Premiada una
comunicació
d’HipoFam

CIÈNCIA4Una comunicació
científica realitzada en el marc
del projecte cofinançat per l’en-
titat local HipoFam va rebre un
guardó al XLIII Congrés Na-
cional de Nefrologia Pediàtrica,
celebrat a València.

Mònica Vall, del Vall d’He-
bron Institut de Recerca (VHIR),
va rebre el premi per una inves-
tigació sobre la hipomagnesèmia
familiar. HipoFam, que es dedica
a divulgar la recerca sobre aques-
ta malaltia minoritària d’origen
genètic, col·labora amb el Vall
d’Hebron des del 2015. 

FESTES4Com cada any, Sant
Esteve Sesrovires celebrarà la
seva Festa Major durant la da-
rrera setmana del mes de juliol,
de dijous 26 a diumenge 29. 

El famós Torneig Interna-
cional d’Handbol Sanes Cup,
que tindrà lloc del dia 13 al 17,
serà el preludi de la festa grossa.
Així, juliol tornarà a ser el mo-
ment més esperat i celebrat pels
sesrovirencs i les sesroviren-
ques, i també per als habitants
dels municipis del voltant.

El sopar de germanor dona-

rà la benvinguda als quatre dies
de festa, que ompliran el poble
d’espectacles i activitats, com
ara el tradicional cercavila, els
balls de gegants i un seguit de
propostes per al públic infantil.
Per la seva banda, el jovent po-
drà gaudir de les populars Nits
Joves. 

Durant els mesos d’abril i
maig, els ciutadans van poder fer
les seves propostes per a la Fes-
ta Major a través del web de l’A-
juntament, i es van celebrar ses-
sions participatives obertes.

Sant Esteve escalfa motors
per a la Festa Major

Igualtat | Suport al col·lectiu LGTBI
L’Ajuntament de Castellví ha donat suport a l’acord de creació del Servei comarcal

d’Atenció Integral (SAI) al col·lectiu LGTBI, signat el mes de maig pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat i la direcció general d’Igualtat de la Generalitat. 

Sant Esteve SesroviresQueixes | Molèsties per les obres d’FGC
L’Ajuntament ha demanat a Ferrocarrils de la Generalitat que ajorni les obres 
dels talussos a la tardor o que en modifiqui l’horari, ja que estan generant 
molèsties entre els veïns pel soroll i pel fet que es fan en horari nocturn.
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• El cuidado quiropráctico está diri-
gido a todas las personas que quie-
ran vivir mejor, no solo a aquellas que
sufren dolencias.
• Optimiza tu salud de manera natu-
ral y efectiva. 
• Mejora la biomecánica de tu cuerpo
para reducir el desgaste del paso del
tiempo.
• Ayuda a tu salud a recuperarse y
prevenir molestias.
• Ayuda a disminuir los efectos de la
ansiedad y el estrés sobre tu cuerpo.
• Ayuda a las futuras madres a aliviar
su dolor de espalda y a prepararse
para un parto más fácil.
• Ayuda a los niños a crecer más
sanos y los mayores a envejecer
mejor.
• Mejora el rendimiento de deportis-
tas, previene y cuida lesiones.
• Eficaz con los dolores de cabeza y
migrañas Es la mejor alternativa para
el dolor de espalda.
• Sin efectos secundarios, sin medi-
camentos, apta para todas las eda-
des.
• Constituye la mayor profesión de
atención sanitaria natural del mundo. Quiropráctica mar
C. Martorell 10, local 7 - 08630 Abrera - Tel.93 773 89 54 · 638 458 434

Las ventajas y beneficios 
que ofrece la Quiropráctica
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POLÍTICA4El passat 14 de juny
va tenir lloc una reunió a l’insti-
tut El Palau entre el conseller
d’Ensenyament, Josep Barga-
lló, la direcció del centre, la Ins-
pecció d’Educació i quatre fa-
mílies denunciants. També van
assistir a la trobada el Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, i el direc-
tor de Serveis Territorials d’En-
senyament del Baix Llobregat,
Francesc Ballester. 

Dies després de la reunió,
Bargalló es va mostrar satisfet
amb el resultat d’aquesta troba-
da en una entrevista que va con-
cedir a TV3. Segons el conseller,
si ara es pogués tornar enrere, les
famílies implicades no interpo-
sarien la denúncia. 

En un comunicat, el Síndic de
Greuges va emplaçar a totes les
parts afectades a “continuar tre-
ballant des de la comunitat edu-
cativa, amb la participació de to-
tes les persones afectades i amb
l'escolta de totes elles”.

‘PER UNA ESCOLA DE TOTS’
Per altra banda, centenars de
persones es van concentrar a
Sant Andreu el dia 17 en contra
de “l’adoctrinament a les escoles
catalanes” i en suport a les fa-
mílies que van denunciar els
docents d’El Palau. L’acte, que
duia el lema ‘Per una escola de

tots’, va ser organitzat per una
dotzena d’entitats, entre les quals
hi havia Coordinadora por Ta-
barnia, Societat Civil Catalana,
Impulso Ciudadano i Catalanes
por la Ley. El regidor de Ciuta-
dans, Xavier Pla, i la regidora del
Partit Popular, Sonia Aranda,
van participar a la concentració. 

Una imatge recent de l’institut El Palau. Foto: Línia Nord

El cas de l’institut El Palau
continua portant cua

» El conseller d’Ensenyament es reuneix amb els denunciants
» Una manifestació clama contra el suposat “adoctrinament”

L’Ajuntament vol que se
soterrin totes les vies del tren

INFRAESTRUCTURES4L’alcal-
de de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, va anunciar el 8 de
juny que el consistori reclama-
ria a la Generalitat el cobriment
total de totes les vies de ferro-
carril que passen actualment
per la localitat.

L’any 2001 ja es van soterrar
les vies d’FGC que fragmentaven
el municipi i, al damunt, es va
construir el Passeig del Parla-
ment, que amb el temps ha es-
devingut un espai ciutadà. Es-

tava previst que, més endavant,
es cobrissin també els trams
que quedaven als extrems, però
l’esclat de la crisi econòmica va
aturar aquesta intervenció. Ara,
l’alcalde Llorca considera que “és
el moment de reprendre aques-
ta iniciativa”. Amb el soterra-
ment complet de les vies de fe-
rrocarril, s’aconseguiria reduir
l’impacte acústic que el pas dels
trens a cel obert genera a Sant
Andreu, millorant la qualitat de
vida dels veïns de la zona. 

URBANISME4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca va po-
sar en marxa, a principis d’a-
quest mes de juny, les obres per
convertir la carretera Nacional 2
entre les rotondes de la Font i la
del Palau en un bulevard cívic,
incorporant aquest espai a l’en-
tramat urbà. 

La previsió és que aquesta in-
tervenció, que va requerir un
pressupost de 287.000 euros, es-
tigui enllestida en uns quatre
mesos. Un cop transcorregut

aquest període de temps, l’espai
comptarà amb un carril de cir-
culació per a cada sentit de la
marxa i, al centre de la via, hi
haurà un parterre. A la banda di-
recció Barcelona, els veïns i veï-
nes gaudiran d’un carril bici
que, segons el previst, enllaçarà
amb el que travessarà la ciutat i
arribarà fins a la sortida de la lo-
calitat en sentit Pallejà. D’a-
questa manera, s’acabaran de
donar les condicions per acon-
seguir augmentar i facilitar la

mobilitat en bicicleta. L’alcalde
de Sant Andreu, Enric Llorca, as-
segura que “amb aquesta trans-
formació es dóna continuïtat a la
trama urbana i s’afavoreix el
passeig dels ciutadans, a peu o en
bicicleta”. 

En aquest sentit, cal destacar
que les obres de la Nacional 2
coincideixen amb unes altres que
s’estan fent davant de l’Ajunta-
ment amb l’objectiu de crear una
plaça cívica i un passeig ciutadà en
aquesta zona del poble. 

Passeig del Parlament, construït sobre les vies soterrades. Foto: Ajuntament

La Nacional 2, un bulevard cívic

Oci | Comencen les activitats del ‘Festiu’ 
L’Ajuntament ha previst un programa d’activitats lúdiques i culturals per

gaudir els caps de setmana d’estiu al municipi. Destaquen actes com les ses-
sions de cinema a la fresca o els concerts a terrasses d’edificis municipals.
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SERVEIS4L’Associació Massís
de Montserrat va presentar l’O-
ficina Agrària d’Olesa de Mont-
serrat el passat 13 de juny. Es
tracta d’un nou servei que s’ofe-
rirà al Molí d’Oli cada segon di-
mecres del mes de 16 a 20 hores.
La funció de l’oficina serà asses-
sorar nous productors i resoldre
dubtes sobre temes relacionats
amb l’activitat agrícola, perse-
guint l’objectiu de promoure el re-
lleu generacional en la pagesia.

L’Associació Massís de
Montserrat va néixer l’any 2011
i, amb la d’Olesa, ja són deu les
oficines que té distribuïdes
arreu dels pobles del Montse-
rratí. Aquesta entitat treballa
per aconsellar i formar les per-
sones que es vulguin introduir
al món pagès, així com per fo-
mentar la creació d’horts co-
munitaris i la distribució del
producte mitjançant actes i fi-
res a la zona.

FESTES4“Per Sant Joan, a Ole-
sa la fan”. Això diu la dita po-
pular i així ha estat un any més.
Olesa de Montserrat va fer fes-
ta grossa del 22 al 25 de juny
amb un programa d’activitats
complet i variat. 

Divendres 22 al vespre, els
olesans i olesanes es van aplegar
a la plaça de Fèlix Figueras i Ara-
gay per contemplar un vídeo
mapping a la façana de l’Ajun-
tament. Aquest va ser el tret de
sortida que va donar pas a la pri-
mera nit de la Festa Major 2018,
amb tres festes a diferents punts
del municipi per a públics dife-
rents. La plaça de l’Oli es va
omplir de gom a gom per acollir
la Festa Jove, que va comptar
amb el DJ Rafa Martínez i que es
va allargar fins a les 4 de la ma-
tinada. A la plaça Catalunya, la
gent gran va gaudir de l’actuació
de l’orquestra Maravella i, al
parc municipal, les Barraques
van concentrar força públic. 

Dissabte es va celebrar la re-
vetlla de Sant Joan, marcada
principalment per l’actuació del
grup Auxili, però també la de
Joan Garriga & Galàctic Maria-
chis i el DJ OGT al Parc Muni-
cipal. A la plaça Catalunya, Ab-
bey Road i Los 80 Principales
van animar la nit. 

Diumenge es van celebrar
activitats més familiars i, per úl-
tim, la cirereta del pastís va arri-

bar amb l’acte de comiat del dia
25, especialment amb l’enlaira-
ment de fanalets, que ja s’ha con-
vertit en un dels símbols de la
Festa Major olesana. 

L’alcaldessa d’Olesa, Pilar
Puimedon, va fer una valoració
positiva de la celebració i va as-
segurar que l’Ajuntament tre-
balla per ampliar cada any el
ventall d’activitats. Un cop més,
la Festa Major va ser tot un èxit.

Enlairament de fanalets al comiat de la Festa Major. Foto: Ajuntament

Olesa celebra una nova
edició de la Festa Major d’èxit

Massís de Montserrat obre
una oficina agrària a Olesa

TERRITORI4El Casal de Cultu-
ra de Collbató va acollir, dijous
14 de juny, una sessió plenària
del Parc Rural de Montserrat.
L’acte va ser el colofó del procés
participatiu que es va iniciar el
mes d’abril amb els tallers terri-
torials celebrats a El Bruc, Cas-
tellgalí i Olesa de Montserrat.

El procés participatiu estava
adreçat a empreses del sector
agrícola, forestal i ramader, així
com a restaurants o comerços
vinculats al Parc. La Diputació de
Barcelona tenia l’acord de rea-
litzar aquest procés dins del
marc de l’elaboració del Pla de
Gestió i Desenvolupament, el
document de referència que ha
d’establir les línies estratègi-
ques i les actuacions a desenvo-
lupar en el territori. 

A la reunió que va tenir lloc
a Collbató, es van posar en comú
els resultats dels tres tallers te-
rritorials, on els participants ha-
vien pogut proposar objectius i
accions a dur a terme. Així, la
sessió plenària va servir per de-

terminar els objectius prioritaris
definitius i les actuacions per as-
solir-los.

Segons ha explicat a Línia
Nord Sònia Callau, que va pre-
sentar l’acte i lidera el tema a la
Diputació, amb aquest resultat i
amb una diagnosi de les dades

existents es farà l’esborrany del
Pla de Gestió i Desenvolupa-
ment. La previsió és que es pu-
gui fer la presentació del docu-
ment durant la tardor d’aquest
any. A més, si res no canvia, as-
segura que “en principi, els mu-
nicipis formaran una associació”.

Vista del Parc Rural de Montserrat. Foto: Arxiu

Sessió plenària del Parc Rural
de Montserrat a Collbató

Collbató

Nou contracte de recollida
selectiva i de neteja viària

MEDI AMBIENT4El Ple ex-
traordinari, celebrat el 20 de
juny a la Sala Portals, va aprovar
l’adjudicació del contracte de
recollida de residus municipals
i de neteja viària a l’empresa In-
novia Coptalia.

Es tracta d’un contracte de
quatre anys amb la possibilitat
de dues pròrrogues d’un any,
l’import del qual és de prop de 2
milions i mig d’euros.

L’alcalde Miquel Solà va as-
segurar al Ple que se seguirien les
indicacions fixades pel procés
participatiu de l’any passat, que
va establir la recollida porta a
porta de totes les fraccions.

El nou contracte es va apro-
var al Ple amb els vots favorables
dels regidors d’ERC, GIC i PDe-
CAT. Per la seva banda, els re-
gidors de Socialistes de Collba-
tó es van abstenir. 

Voluntaris per crear una xarxa
social històrica de Collbató

MEMÒRIA4L’11 de juny es va
presentar, al Casal de Cultura, el
projecte Xarxes, que vol recu-
perar el passat de Collbató. En el
mateix acte, es va oferir una
sessió de formació per als vo-
luntaris que hi van assistir. 

El projecte pretén aconseguir
el seu objectiu mitjançant un
programari web que permet la
introducció de dades des de
qualsevol ordinador amb con-

nexió a internet. El Centre de Vi-
sió per Computador i el Centre
d’Estudis demogràfics de la UAB
es van encarregar del desenvo-
lupament de l’eina.  

Es tracta d’una iniciativa en
què tothom qui vulgui es pot ofe-
rir voluntari per aportar el seu
granet de sorra. Cadascú ofereix
el seu servei en funció de la seva
disponibilitat, i tria quan i on vol
treballar amb total llibertat. 

Urbanisme | Recta final de les obres del llac
Les obres d’arranjament del llac del Parc Municipal estan pràcticament enllesti-

des. L’empresa encarregada d’aquesta tasca va posar tots els esforços per tal
que es pogués celebrar l’acte de comiat de la Festa Major amb total normalitat. 

Activitats | Caminada nocturna de l’Or
La Creu Roja va organitzar una caminada nocturna per la muntanya de Montse-
rrat aquest 30 de juny. Els caminants, que es van poder inscriure fins al dia 25,
van pagar un preu de 6 euros per rebre avituallament i entrar al Sorteig d’Or.
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Abrera

CULTURA4El cicle de concerts
Sona Abrera 2018 va finalitzar el
16 de juny amb l’actuació del
grup Rive Gauche Quartet a la
plaça Pau Casals. Amb més d’un
centenar d’espectadors, aquest
concert de chanson française va
comptar amb el major èxit d’as-
sistència de tots els del cicle.

La mateixa plaça també va
acollir, el 2 de juny, Luna Cohen
Trio, que va portar la bossa
nova, la samba i el jazz brasilers

al municipi. El dia 9, Mª Carme
Mateu i Òscar Peñarroya van
transportar els assistents a Bro-
adway. Tot just abans d’quest es-
pectacle, va tenir lloc l’exhibició
de dansa urbana a càrrec del Ca-
sal de Joves d’Abrera. Cal des-
tacar que totes les actuacions es
van oferir de manera gratuïta.

Un cop clausurat el cicle,
l’Ajuntament va valorar positi-
vament l’acollida de l’edició
d’enguany.

FESTES4Del 28 de juny a l’1 de
juliol, Abrera celebra la seva
Festa Major, que enguany pre-
senta un programa ple de no-
vetats. 

Coincidint amb el Dia Inter-
nacional de l’Orgull LGTBI, el
dia 28 se celebrarà per primer
cop al municipi la Festa Pride, de
la qual destaca l’actuació de la
parella de youtubers i DJ’s The
Tripletz. Seguidament, hi haurà
la festa Big Tour, un dels im-
prescindibles de la festa grossa
d’Abrera. 

El Mag Marín serà l’enca-
rregat de fer el pregó de la Fes-
ta el dia 29. Tot seguit, la Colla
de Diables Bram de Foc oferirà
un correfoc i un espectacle pi-
rotècnic, que deixaran pas a
dues festes diferents: el Ball de
Nit amb l’Orquestra La Principal
de la Bisbal, per als més grans,
i la Festa Major Jove, amb el
grup de versions Hey Pachucos
i la sessió de Màxima FM. 

Dissabte 30 arribarà una al-
tra de les novetats d’enguany: el
Porró Electrònic amb el DJ An-
dreu Presas i el DJ Pepero. Al
vespre, els més petits podran
gaudir de l’Abrera Circus amb
l’espectacle ‘Mr. Stromboli’. A la
nit, el DJ Alfred Delgado oferi-
rà la Festa Revival, que ja va ser
un èxit l’any passat. 

Per acabar, el dia 1 a la tarda
tindrà lloc la Gran Festa de l’Es-

cuma Jove al Parc de Can Morral
i, a la nit, el Castell de Focs i la
Nit d’Havaneres tancaran una
Festa Major que es preveu tan
exitosa com les anteriors.

Durant els quatre dies que
durarà la celebració, l’Ajunta-
ment d’Abrera oferirà un servei
especial d’autobusos nocturns
als barris, per tal de facilitar la
mobilitat dels veïns i veïnes que
vulguin gaudir de la Festa.

Una imatge d’arxiu de la Festa Major de l’any passat. Foto: Ajuntament

Quatre dies frenètics
amb la Festa Major d’Abrera

Gran afluència de públic 
al Sona Abrera 2018

FESTES4Quan arriba el mes de
juliol, l’ambient festiu comença
a envair Esparreguera, que es-
pera amb ganes la seva Festa
Major. Enguany se celebrarà
del 5 al 9, dies en què el municipi
serà l’escenari d’un gran ventall
d’actes i celebracions.

El primer dia de Festa arren-
carà amb la tradicional cercavi-
la i, més tard, tindrà lloc el ‘Mu-
sicamon’, aquest cop amb Bolí-
via. A la nit hi haurà el Quart
Gran Sopar Solidari, seguit d’un
concert amb Nina Cintas i Sen-
se Filtres DJ7 i, finalment, arri-
barà la inauguració de la Barra-
ka EspaJoves. 

Divendres, dia 6, els més pe-
tits podran gaudir d’activitats
pensades per a ells durant la tar-
da. Al vespre, el municipi viurà
un dels espectacles més esperats
de la Festa Major a càrrec de la
Colla de Diables: La Llagastada,
que es dividirà, com sempre, en
tres actes celebrats en tres dies
(6, 7 i 8). També destaca la Fes-
ta Jove, amb Los 40 #BigTour,

l’actuació que acabarà d’animar
la nit.

La Diada Castellera i la 26a
Trobada de Gegants marcaran el
tercer dia de celebració, que fi-
nalitzarà amb dos concerts al-
hora: el de Kript & Col, que ofe-
riran la millor música dels 80 i

90, i el Concert Jove, amb Hora
de Joglar i Ebri Knight.

Els dos últims dies de Festa
Major comptaran amb un seguit
d’activitats familiars i acabaran
la celebració amb el Castell de
Focs, la Festa Hawaiana i, per úl-
tim, el Ball de Cloenda.

Imatge d’arxiu de La Llagastada. Foto: Colla de Diables d’Esparreguera

Esparreguera també 
té ganes de Festa Major

Esparreguera

Inversions de 300.000 euros 
i una nova Ordenança

INVERSIONS4El Ple municipal
va aprovar, el passat 20 de juny,
invertir 300.000 euros per mi-
llorar l’asfaltat de carrers i les
senyalitzacions de les parades del
bus urbà, entre d’altres actua-
cions que el govern considera
imprescindibles. ICV, PSC, Cs,
ERC i PP hi van votar a favor; la
CUP s’hi va abstenir i el PDeCAT
va votar-hi en contra.

També es va aprovar una

nova Ordenança de Civisme i
Convivència, en substitució de la
del 2007. El text es va fer amb
la col·laboració de tots els grups
municipals i, finalment, s’hi van
incorporar set esmenes d’ERC,
set del PDeCAT, cinc de la CUP
i una de Cs. L’aprovació va ser
possible pels vots favorables del
PSC, ICV i PDeCAT i l’abstenció
d’ERC i el PP. La CUP i Cs hi van
votar en contra. 

Posicions enfrontades per
l’annex al Pavelló d’Esports

EQUIPAMENTS4El projecte de
construcció d’una sala annexa al
Pavelló Municipal d’El Castell es-
tava inclòs al pressupost de 2017.
Aquest va ser aprovat el desem-
bre del 2016 per l’alcalde d’Es-
parreguera, Eduard Rivas, del
PSC; el primer tinent d’alcalde,
Emmanuel Ortí, d’ICV; i el por-
taveu del PDeCAT, Joan Paül
Udina. 

Ara, Udina ha manifestat

que la seva formació tem no
veure construït l’annex abans
que acabi el mandat. Per la seva
banda, l’equip de govern asse-
gura que el projecte s’està re-
dactant, però reclama la redac-
ció d’un Pla Director d’Esports.
El PDeCAT defensa que el com-
promís és anterior a aquest hi-
potètic Pla i exigeix que es res-
pecti l’acord a què es va arribar
fa més d’un any i mig.

Art | 41è Concurs de Pintura Ràpida 
Diumenge 10 de juny, els carrers d’Abrera van acollir la 41a edició del Concurs

de Pintura Ràpida, que va comptar amb la participació de 27 pintors i pintores.
L’Ajuntament va repartir un total de 3.000 euros en els diferents premis. 

Patrimoni | L’Eulàlia, nova campana de les hores
El 13 de juny al migdia, una grua va pujar la nova campana de les hores, anomena-
da Eulàlia, al campanar d’Esparreguera. Amb 250 quilos i 70 centímetres de dià-
metre, és una campana de menys dimensió que l’anterior, l’Eulària, de l’any 1581.
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Cada any, quan s’acosta el mes de
juliol, Sant Esteve i la resta de la
comarca es preparen per a una de
les cites esportives més espe-
cials: la Sanes Cup, que també
servirà com a 38a edició del Tor-
neig Internacional d’Handbol
de la Festa Major del poble.

Organitzat pel CH Sant Es-
teve, entre els dies 13 i 17 d’aquest
mes el Pavelló Municipal viurà
cinc dies intensos d’activitat es-
portiva amb partits masculins, fe-
menins i mixtes de totes les ca-
tegories, des d’infantils fins a
sèniors i màsters. 

A banda d’equips de la co-
marca i de la resta del país, la Sa-
nes Cup de 2018 tindrà un mar-
cat aire internacional, ja que els
organitzadors han confirmat la
participació del sènior masculí

del Székesfehérvár hongarès o de
l’equip infantil de l’US Cagnes
Handball de França.

SUBCAMPIONS DE COPA
Per altra banda, el sènior masculí
del CH Sant Esteve no va poder
acabar la temporada alçant la
Copa Catalana. Els sesrovirencs
van tancar les dues fases de
grups com a campions, van eli-
minar el Sabadell Handbol el

passat dia 9 (27-35) i el BM la
Roca en la semifinal una setma-
na més tard (29-22) en un par-
tit que es va jugar a Barberà.

El partit pel títol, en canvi, no
va acabar de la manera que el Sa-
nes hauria volgut. La final es va
jugar el passat dia 17, però els ses-
rovirencs no van poder guan-
yar-la. L’Handbol Bordils va apro-
fitar la seva condició d’amfitrió i
va guanyar per un clar 31-23.

La competició atrau equips femenins i masculins. Foto: Sanes Cup

Sant Esteve tornarà a
vibrar amb la Sanes Cup

El CB Esparreguera acaba en
tercer lloc al Flama del Canigó

La temporada del CB
Esparreguera, amb el
títol de Copa Catalunya,

no va poder tenir continuïtat
amb el Trofeu Flama del Canigó.
Els esparreguerins van acabar
en tercera posició en aquesta
competició que enfrontava els
dos millors equips del país con-
tra dos representants de la Cata-
lunya Nord. El conjunt blanc va
perdre la semifinal contra el fu-

tur campió, el CB Salou (56-88)
i va guanyar la final de consola-
ció contra el Saint-Estève BC del
Rosselló (74-87).

FESTA DEL BÀSQUET CATALÀ
El curs, però, no acabarà fins al
pròxim dia 30, quan el club rebrà
dos premis a la Festa del Bàsquet
Català: el de campió de Copa
Catalunya i el d’MVP de la com-
petició, per a Rubén Morales.

El CB Martorell comença a
treballar en el projecte d’EBA

El CB Martorell vol mi-
rar cap al futur, i això,
esportivament, passa

pel retorn de l’equip a la lliga
EBA. Per això, la directiva ja ha
començat a moure’s per preparar
la plantilla, que formarà part del
bloc de favorits per lluitar per un
nou ascens a LEB Plata.

Les primeres peces són el

nou entrenador, Raül Laita, que
va estar a punt d’aconseguir l’as-
cens amb el conjunt revelació, el
Vive El Masnou la temporada
passada, i dos jugadors: el mar-
torellenc Albert Fusalba, un aler
versàtil, i del menorquí Ivan Llull
(germà del jugador del Real Ma-
drid), que serà el nou director de
joc del conjunt blau.

Castellví | Núria Marquès fa un cinquè lloc als Jocs Mediterranis
Núria Marquès va acabar en cinquena posició en l’única prova de natació adaptada dels Jocs
Mediterranis, la de 100 metres lliures. Després d’acabar, la castellvinenca va fer una piulada
dient que li deixa “un regust amarg” però que continuarà preparant els seus pròxims reptes.

Pau Arriaga
SANT ESTEVE

OLESA4Els paradistes del Mer-
cat Municipal d’Olesa han cons-
tituït una nova associació a fi-
nals d’aquest mes de juny. La
secretària, Neus Valldeperas,
va declarar a fonts municipals
que la junta tenia moltes ganes
de fer reformes al mercat en di-
ferents àmbits, com ara en
l’horari i el repartiment de les
vacances d’estiu dels paradistes,
per garantir la disponibilitat
de tots els productes durant
aquesta estació.

El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Dídac Solà, va valorar po-
sitivament aquesta nova creació,
ja que l’Ajuntament comptarà, a
partir d’ara, amb un interlocutor
per desenvolupar les accions de
millora que la regidoria vol ence-
tar. Entre aquestes, destaca la
voluntat de posar en marxa un Pla
de Comunicació, així com la in-
tenció de millorar l’accessibilitat
al pàrquing del mercat.

L’objectiu final, tant de la
nova associació de paradistes
com de la regidoria de Promoció

Econòmica, és el mateix: incen-
tivar l’afluència de públic i arribar
a la població que no té el costum
d’anar a comprar al mercat. És
important aconseguir-ho, ja que
al mercat s’hi troben els produc-
tes de proximitat i de qualitat que
beneficien la salut dels olesans. 

La junta de la nova asso-
ciació està formada per Marc
Rafa, com a president; Neus
Valldeperas, com a secretà-
ria; Carles Casals com a tre-
sorer; i Joan Manel Belmonte,
Eli Sánchez i Maribel Serra,
com a vocals.

Imatge d’arxiu del Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat. Foto: Ajuntament

Nova associació de 
paradistes del Mercat d’Olesa

MARTORELL4El Centre de Pro-
moció Econòmica Molí Empre-
sa acollirà, el 6 de juliol, la jor-
nada de dinamització del mercat
local Reempresa. L’acte s’adre-
ça al personal tècnic de l’Ajun-
tament de Martorell, així com a
prescriptors externs. 

La finalitat de la jornada és
donar a conèixer Reempresa, el
mercat de compravenda de pe-
tites i mitjanes empreses a Ca-
talunya, que té com a objectiu
generar creixement econòmic a
través de l’impuls i la transmis-

sió d’empreses. Així, Reempre-
sa treballa per evitar el tanca-
ment de negocis viables i millo-
rar els problemes d’ocupació.

El model que segueix Re-
empresa es basa en el fet que un
o més reemprenedors accedei-
xen a la propietat d’una empre-
sa en funcionament, de manera
que poden fer-la crèixer, tot es-
talviant-se el procés de creació. 

Durant la jornada que tindrà
lloc al Molí, també s’oferirà un
networking relacional entre les
persones assistents.

Jornada de dinamització 
del mercat local Reempresa

ComerçLegislació | La patronal vol el mateix horari d’obertura tot l’any
Diferents associacions que representen petits i mitjans comerciants del país consideren que
la decisió política d’incloure horari d’estiu i d’hivern a la Llei de Comerç és un error. Així,
PIMEComerç, CEDAC o l’ABCCAT han demanat que la legislació canviï a un horari unificat.
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4El diputat d’Educació de la Di-
putació de Barcelona, Rafael Ho-
met, va participar, a mitjans del mes
passat, en l’acte de presentació i
constitució de la Xarxa d'Escoles
Bressol Municipals (XEBM) de la Di-
putació de Barcelona, en el decurs
de la celebració del 28è Fòrum Lo-
cal d’Educació El valor de l’educació
0-3, que va tenir el Conservatori del
Liceu com a escenari. L’activitat va
comptar amb la participació de
més de 400 persones entre electes
locals, tècnics municipals d’edu-
cació i docents.

La xarxa neix amb la voluntat
d’aplegar totes les escoles bressol
municipals de la demarcació de
Barcelona: en l’actualitat, 395 re-
partides en 235 municipis. Tot ple-
gat per posar en relleu la contri-
bució del món local a l'educació de
la primera infància.

Durant la seva intervenció, Ho-
met va subratllar que “l’actual
mapa d’escoles bressol a la de-
marcació de Barcelona s’ha con-
solidat gràcies al compromís i l’es-
forç dels ajuntaments d’assumir
una major responsabilitat en la
gestió de l’educació infantil i, per
tant, de crear una oferta de serveis
educatius per als infants de 0 a 3

anys i les seves famílies inclusiva, de
qualitat i per a tothom”.

En aquesta línia, i durant la
signatura de la constitució de la
Xarxa, Homet va destacar la im-
portància de treballar de manera
conjunta “per tal d'avançar junts i
sentir-nos encara més orgullosos
de la qualitat de l'educació del
nostre país”.

A l'acte de signatura, junta-
ment amb Rafael Homet hi van

participar representants com l'al-
calde de Vacarises, Antoni Masa-
na, l'alcalde de Castellcir, Salvador
Rovira, el regidor d'Educació de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, Jaume Graells, la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
d'Igualada, Patrícia Illa, i la regi-
dora d'Educació de l'Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat, Alba
Martínez.

La Xarxa d’Escoles Bressol Mu-
nicipals (la quarta que es crea en
aquest mandat de la Diputació,
després de la de Música i Art, d’E-
ducació Especial i de Persones
Adultes) s’inscriu en l’estratègia
de la Diputació de Barcelona de
consolidar un sistema de xarxes de
centres educatius municipals que
reforci l’acció dels governs locals en
el desenvolupament del Servei
d’Educació de Catalunya. 

En total, entre les quatre xarxes
que funcionen actualment s’aglu-
tinen gairebé 600 centres educa-
tius municipals  i es presta serveis
a més de 67.000 alumnes repartits
per ciutats i pobles de tota la de-
marcació de Barcelona.

D’aquesta manera, la nova
xarxa serà també un espai de re-
cerca, d’intercanvi i de coneixe-
ment horitzontal entre les escoles
bressol municipals, un recurs que
contribuirà a integrar actuacions
de suport tècnic, material i eco-
nòmic, i que farà possible accedir
a un aprenentatge compartit que
persegueix consolidar les escoles
bressol municipals com a cen-
tres educatius de referència i que
reforcen les oportunitats educa-
tives que té la ciutadania.

Front comú per l’educació
» La Diputació de Barcelona presenta i constitueix la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals

» El nou organisme és una proposta de treball conjunt entre la corporació i els ajuntaments

4Les dades de la Diputació, a
més, mostren que en 235 munici-
pis de la demarcació (sense comp-
tar Barcelona) hi ha un total de 395
escoles bressol municipal. Això
suposa que en més de tres de
cada quatre ciutats i pobles (un
76%) dels municipis de Barcelona
hi ha, com a mínim, un d’aquests
centres, en els quals es comença a
donar la formació escolar als nens
i nenes.

Actualment, aquestes escoles
bressol tenen matriculats 24.000 in-

fants menors de tres anys, una xi-
fra que representa el 58% dels
nens i les nenes que estan cursant
aquest primer cicle de l’educació
infantil.

La Diputació dóna suport eco-
nòmic, tècnic i formatiu a aquests
centres. Durant el bienni 2016-
18, hi ha aportat més de 24 milions
d’euros, però també ofereix eines
per a la seva gestió i sostenibilitat,
estudis de costos de gestió eco-
nòmica i la possibilitat d’ampliar la
formació dels seus docents.

Gran presència al territori

La xarxa vol aplegar
les escoles bressol de

tota la demarcació

@diba

A dalt a l’esquerra, Rafael Homet atén els mitjans en el darrer Fòrum Local d’Educació. A baix a l’esquerra, una escola bressol. A la dreta, la Diputació de Barcelona. Fotos: Judit Contreras / Diputació / Arxiu

Serveis
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Crits, somriures i alguna llàgrima d’emoció. Aques-
tes van ser les reaccions dels 3.000 fans que van

omplir el centre comercial Glòries de Barcelona el
22 de juny. El motiu? Gemeliers presentaven el

seu nou treball ‘Stereo’ amb una firma de discos
oberta a tots els públics. Els joves artistes, que es

van donar a conèixer al programa televisiu ‘La
Voz Kids’ el 2014, van revolucionar la zona que
es va instal·lar per a l’ocasió davant del super-

mercat Carrefour des del dia anterior a l’acte, ja
que alguns seguidors van decidir acampar a la
nit amb l’objectiu de ser els primers a veure de

prop els seus ídols. Durant tres hores,
Gemeliers es van fer fotografies, van sig-

nar caràtules i van repartir abraçades i pe-
tons entre els milers d’adolescents que espera-

ven impacients el seu torn en una cua que va
envair gran part del centre comercial Glòries. 

G E M E L I E R S

La fitxa
La seva participació a ‘La Voz Kids’

Els bessons van formar part del programa el 2014

Famosos

Firmar discos a Barcelona
Els artistes van presentar el seu nou àlbum ‘Stereo’

Més de 3.000 fans a l’acte
Fins i tot algunes persones van acampar la nit anterior 

Viu en línia

QUI SÓN?

SÓN FAMOSOS PER...

QUÈ HAN FET?

GRAN REBUDA...

No t’ho perdis

L’hora del millor blues
El Poble Espanyol de Barcelona acull des del passat 21 de

juny i fins al pròxim 27 de setembre una nova edició de les
Nits de Blues. Aquest és el cinquè estiu que aquest festival

convida formacions de primer nivell que porten els seus di-
rectes a la muntanya de Montjuïc. La selecció de músics feta

per Capibola Blues, l'Escola de Blues de Barcelona i el Festival
de Blues de Barcelona permetran que el públic pugui gaudir

de noms que van des del blues més melòdic fins al més
enèrgic i ballable. Alguns dels artistes que pujaran a 

l’escenari són Red Rombo, Alex Zayas Trio o The Ramblers.

La nova novel·la del suís Joël Dicker,
l’escriptor que va triomfar amb  ‘La veri-
tat sobre el cas Harry Quebert’,  se situa
al capdamunt de la llista de llibres més
venuts a França.

En un poble proper a Nova York, un
equip de policies investiga quatre as-
sassinats comesos el 1994. Una història
d’intriga amb més de 30 personatges.

La desaparició d’Stephanie Mailer
Joël Dicker

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

La factoria de Movistar+ presenta l’a-
daptació d’una de les millors novel·les
d’Ignacio Martínez de Pisón.

Explica la història de Justo Gil, un
jove d’un poble aragonès que arriba a
la Barcelona tardofranquista amb la
seva mare malalta, a qui vol curar. A la
ciutat coneix la Carme Román, una
jove que treballa en una impremta.

El día de mañana
Mariano Barroso

| FIFA 18 World Cup
Ara que el Mundial està en marxa, EA ofereix als usuaris de 

FIFA 18 el contingut descarregable per jugar la Copa del Món.

La Júlia i en Pau esperen un nen. Ella
està de cinc mesos quan l’embaràs es
complica. Esperen que no sigui res,
però es queden ingressats a l’hospital.
Aquest escenari, basat en l’experiència
de Cedó, obliga a l’espectador a en-
frontar-se a les pitjors pors, però tam-
bé a moments feliços o còmics.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó i Sergi Belbel

El tercer llarga durada d’El Pot Petit, A
l'aventura! (U98, 2018), conté dotze te-
mes de creació pròpia aptes per a totes
les generacions. Aquest nou àlbum és
la consolidació del projecte de música
infantil i familiar del grup. A més, aques-
ta tercera referència té les col·labora-
cions d'Els Amics de les Arts, Anna Roig,
Guillem Roma i Landry el Rumbero.

A l'aventura!
El Pot Petit
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P R O P O S T E S
DIMECRES 11 DE JULIOL
18:30 Passa volant…reciclant! és el nom d’u-
na obra de la companyia Tot Circ, que inclou
malabars, punteria, equilibri i altres núme-
ros de circ. / El Círcol.

DISSABTE 7 DE JULIOL
21:00 El grup Filferro serà un dels convidats del
cicle de concerts Festiu 2018. Aquesta ban-
da interpretarà temes en el marc del Cicle píc-
nic musical del cicle cultural. / Ermita del Pa-
lau.

DISSABTE 28 DE JULIOL
22:00 La darrera edició de la pel·lícula Juman-

ji, protagonitzada per Dwayne The Rock
Johnson, serà una de les últimes propostes
del mes en el marc del cicle Festiu 2018. / Parc
de la Solana.

DILLUNS 9 DE JULIOL
CASTELLVÍ Crits de llibertat serà el documental
protagonista del documental i col·loqui pos-
terior del 9 de juliol. L’activitat s’emmarca en
els actes del Dia de l’Orgull LGBTI (20:00). /
Casal de la Gent Gran.

21 I 22 DE JULIOL
COLLBATÓ Inspira Montserrat és una mostra que
ofereix experiències amb teràpies naturals,
com moviment, salut, benestar, respiració o
alimentació, entre altres. (Tot el dia). / Dife-
rents espais de la vila.

DIUMENGE 8 DE JULIOL
OLESA Quim Parera serà el protagonista d’un
dels primers concerts del mes. Organitzat per
l’Associació Amics de l'Orgue i de les Arts
(18:30). / Auditori de la Casa de Cultura.

13, 14 I 15 DE JULIOL
SANT ESTEVE El barri de Ca n’Amat celebra la
seva festa major amb propostes com activi-
tats infantils, gimcanes, balls, espectacles o
una masterclass de zumba (Tot el dia).  / Di-
ferents carrers i places del barri.

DEL 13 AL 17 DE JULIOL
SANT ESTEVE Un any més, el CH Sant Esteve Ses-
rovires ha preparat el seu torneig internacional
d’handbol, la Sanes Cup (Tot el dia). / Ins-
tal·lacions Esportives Municipals.

ESPARREGUERA Cuines del món és el
nom d’una de les activitats de la Fes-
ta Major d’Esparreguera. / Biblioteca
Municipal l'Ateneu.

‘Cuines del món’, proposta de
la Festa Major d’Esparreguera

Dimecres 4 de juliol a les 18:00

La regidoria de Joves Tecnologies ha
preparat un casal d’estiu centrat en les
noves tecnologies. Vol promoure la in-
quietud tecnològica i la curiositat
científica. / Casa Estrada.

Un casal tecnològic 
per a joves de Sant Andreu

Dilluns i divendres de juliol

Yluker 0. Tere González, pintura. Con-
xi Rubio, ceràmica és el nom de la mos-
tra coordinada per Yluker 0, que es po-
drà visitar fins a mitjans de setembre.
/ Muxart.

El Muxart acull una exposició
de pintures i de ceràmica

A partir del 12 de juliol

ABRERA En el marc del Trenkestiu, se
celebraran diferents campionats de
basquet i futbol sala. / Pavelló Po-
liesportiu Municipal.

Tornejos de futbol sala i 
de bàsquet en el Trenkestiu
Dimecres 18 de juliol a les 18:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu
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