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El Black Friday ha arribat per quedar-se. Foto: Kippelboy

COMERÇ4La venda per internet
està canviant la temporada na-
dalenca del comerç local. Entre al-
tres motius, el comerç digital ha
permès la implantació a Cata-
lunya d’una nova tradició: el
Black Friday. Segons dades de
RETAILcat, entitat que agrupa
prop d’un 30% del comerç local
català, 3 de cada 4 persones ha
comprat durant les promocions
del “divendres negre”.

Com ha explicat a aquesta pu-
blicació el president de RETAILcat,
Joan Carles Calbet, tot i que el co-
merç de proximitat ha registrat
bons dies de venda, es tracta d’u-
na  campanya que promou “certs
desequilibris”, perquè “es concen-
tra la venda en uns dies concrets”.
El fet és que el 50% de les compres
fetes el cap de setmana del Black
Fridayhan estat un “avançament”
de les compres de Nadal.

Segons Calbet, a més, aques-
ta nova campanya prenadalenca
provoca una certa “disparitat” en-
tre els comerciants, ja que mol-
tes botigues estenen les seves
promocions més enllà del di-
vendres i moltes fins i tot les
mantenen durant una setmana o
més. “L’únic que aconseguim és
despistar el consumidor”, alerta
Calbet.

Des de RETAILcat proposen
contrarestar aquest fenomen amb
la creació d’un “dia de la compra
local”, com es fa també als Estats
Units el dissabte després del Black
Friday, però en una altra data.

L’EFECTE INTERNET
Tot i aquests factors que podrien
ser negatius, el comerç local espera
que aquesta campanya nadalen-
ca sigui igual o fins i tot millor que
la de l’any passat. “No hi ha cap

factor que ens faci pensar que pu-
gui ser una mala campanya”, as-
segura Calbet.

Segons les dades de RE-
TAILcat, però, un 80% dels con-
sumidors catalans tenen inten-
cions de combinar la compra en
botigues amb la compra en línia.
“La compra per internet és una
cosa contra la qual no podem
anar, perquè ha vingut per que-
dar-se”, manifesta Calbet.

El president de l’entitat de-
mana que es reguli la venda per
internet per equiparar-la fiscal-
ment a la de “la venda física” i evi-
tar l’evasió d’impostos en el mer-
cat d’internet. Des de RETAILcat
destaquen que, a més, s’ha de
conscienciar el client que la com-
pra de proximitat té un retorn di-
recte cap a la societat (en impos-
tos que van cap a serveis socials)
i també és més sostenible.

Canvi de paradigma
» El creixement de la venda per internet obliga el petit comerç a repensar la seva campanya de Nadal

» Tres de cada quatre catalans han fet compres durant el cap de setmana del ‘Black Friday’

DENÚNCIA4A Amazon, “les
condicions laborals, sobretot
pel que fa a la salut, són molt
precàries, gairebé inexistents”.
Així de contundent s’expres-
sa José Luis Arias, represen-
tant de Comissions Obreres al
Comitè d’Empresa d’un dels
magatzems que la multina-
cional nord-americana té a
Catalunya.

Arias explica que el ritme
de treball a l’empresa és molt
elevat i el volum de feina s’in-
crementa en campanyes com
el Black Friday o durant les
festes de Nadal. A més, l’em-
presa va augmentant la cà-

rrega de feina als treballa-
dors i, si veu que poden pro-
duir més, va consolidant
aquests nous ritmes i volums
de treball.

Tots els magatzems que
Amazon té per tot Europa
treballen en aquestes condi-
cions i, de fet, alguns centres
van fer vaga durant el Black
Friday per denunciar-ho.

A banda, els sindicats van
organitzar una trobada a Lon-
dres sota el lema “som hu-
mans, no som robots” per
unir-se davant la situació que
pateixen a l’empresa de l’ho-
me més ric del món.

Condicions laborals: l’altra
cara del comerç electrònic

Reportatge
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per Francesc Reina

Geologia de la resistència

Els paisatges existeixen segons la per-
cepció subjectiva de qui els observa. Tota
la seva raó és variable. Per això es trac-
ta d'un concepte que es deu transmetre
perquè aprenguem a valorar les conse-
què̈ncies de l'acció humana.

Tots els camins tenen una història per
explicar, una reflexió íntima sobre les es-
sències dels éssers en temps de depen-
dència i ofecs. Són poesies, com roques
que giren i s'emboliquen per
protegir uns versos que vol-
guessin ser un aixopluc des
d'on combatre les pors que
ens assetgen. Per aquest mo-
tiu, els ecos del present res-
sonen en el nostre passat
més proper i enmig del tu-
mult sorgeix, per retratar l'actualitat, la
resistència, que mira la vida profunda per
exigir vells drets civils que tornen a veu-
re’s seriosament amenaçats.

Els tirans del món en el seu poder de
vigilància pateixen la síndrome de de-
bilitat propera, no tenen cap coneixe-
ment de la gent que viu a la terra que els
envolta. En el terreny són cecs, no saben
escoltar, menyspreen aquest valor per
considerar-ho superficial. Abans eren

dèspotes malvats, però també veïns, gent
subjecta al dolor. Aquest ja no és el cas
i, a la llarga, ens anirà molt malament.

Tot i que és molt difícil fer justícia i
arribar a certa democràcia amb classes
tan benestants i que van obtenint més
poder i riquesa a partir de la seva guer-
ra freda particular i divisòria, resulta sor-
prenent que altres veus vagin inventant
noves maneres de defensar que el pres-

supost ha de repartir-se entre totes les
parts, invocant a més, a la memòria,
aquest acte biològic que s'incrusta en el
més profund i ens ofereix el coratge ne-
cessari per explicar històries que ens par-
lin de tot el que s'ha aconseguit i de tot
el que encara queda per fer.

Les històries oficials han silenciat tot
el que han pogut els moviments rebels,
aquelles petites grans revolucions que
encara romanen a prop de pensaments

inquiets. Per molt humils que hagin es-
tat, han honorat, així, les inicials de la
seva classe. La filantropia va complir a
la perfecció la seva particular retòrica de
la disciplina, aquella arma de doble fil
que ha estat la condició del pensament
liberal: parlar de llibertat perseguint amb
gàbies tot allò que naixia.

El filòsof de l'art, John Berger,
confessa els seus dubtes que una bona

obra pugui canviar la so-
cietat, però admet que pot
oferir-nos esperança. Re-
sistir és aquest exercici de
vergonya que col·loca a la
consciència en el centre de
la sorpresa. Amb l'espe-
rança i el coratge, formen el

component geològic per lluitar per
una vida millor, i al costat de la com-
passió, assoleixen el grau més extrem,
com és trencar cadenes invisibles ple-
nes de cicatrius. També ho és tornar a
sentir Bella Ciao cantada pel magnífic
Tom Waits, acompanyat per Marc Ri-
bot. O aquelles cançons resilients de
Pete Seeger, Violeta, Chico Buarque, Zi-
tarrosa, Piaf, Atahualpa, Paco Ibáñez,
Lennon, de André o Falsterbo.

És molt difícil fer justícia i arribar a certa
democràcia amb classes tan benestants 
i que van obtenint més poder i riquesa

Parlen els
veïns

Mary
“El meu preferit és
el Tió, perquè el fem
en família. El Pare
Noel no ve a casa,
no és una tradició
nostra, però els Reis
sí que venen, des

que els nets són petits. Està molt bé per-
què comences el Nadal fent cagar el Tió
i l’acabes menjant el tortell de Reis.”

Fco. Javier
“Jo sóc més dels
Reis, perquè tota
la vida, des que era
petit, són els que
han vingut a casa
meva. Però també
és veritat que quan

tens nens petits vols que vingui el Pare
Noel perquè puguin jugar amb els regals
durant totes les vacances de Nadal.”

Mireya
“Jo crec que els Reis
són els més impor-
tants i estèticament
són els millors. Són
tres, van en camell i
venen de l’Orient.
A més, quan arriben

al poble es fa tota una celebració, se’ls
col·loca a un escenari per rebre les cartes...
Tot això no passa amb els altres.”

Josep
“El que més m’a-
grada és el Tió, per-
què venen els meus
nets a casa i s’ho
passen molt bé,
més que amb els
Reis. Després, em

quedo amb els Reis, que també porten
molts regals. Tot i que a casa meva tam-
bé ve el Pare Noel, ho fem tot!”

Ets més del Tió, del Pare Noel o dels Reis de l’Orient?
per Anna Utiel

Els semàfors

Javier Izquierdo
Javier Izquierdo, secretari general d’In-
fraestructures del Ministeri de Foment,

va rebre els alcaldes dels municipis afec-
tats pel projecte d’ampliació de l’autovia
A-2. Izquierdo els va escoltar, però no li

van arrencar cap compromís en ferm. 
pàgina 26

FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-

lunya (FGC) ha cedit al departament de
Justícia el terreny on es construirà el

nou edifici judicial de Martorell. La
construcció dels nous jutjats és una re-

clamació que ve de lluny. 
pàgina 12

Jana Fernàndez
La jove lateral de Sant Esteve Sesrovires
va aconseguir fer realitat dos somnis en

poc més d’una setmana. Primer va
guanyar el Mundial en categoria sub17 

i, dies després, va debutar en partit 
oficial amb el primer equip del Barça. 

pàgina 29
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Safata d’entrada
Les millors
perles

No es tracta de parlar sobre la fi-
gura que es posa en un racó del
pessebre i distreure la mainada en
la seva recerca a veure on està ama-
gat. Es tracta de l’expressió en el
nostre llenguatge comú, si es vol dir
també escatològic. Diem “cagar-se
a les calces” quan algú desisteix de
fer una cosa; “cagadubtes” a la per-
sona que no pren decisions en el
moment; “cagat de por” al que té
por; es fa “cagar el Tió”...

Però, sempre hi ha un però, als
catalans també se’ns penja la llu-
fa de ser fenicis, jueus, maçons i la
cirereta del pastís de ser uns “ca-
gats” en el sentit de covardia.

La dreta molt dreta (els podem
dir extrema dreta o no?) que està
guanyant terreny a Espanya, com
ha quedat demostrat a les elec-
cions andaluses, fa gala de ser molt
mascle. Del tema intel·ligència i
cervell no en parlen, això sí, l’A-
bascal surt a cavall escortat per una
colla de genets, acompanyats d’u-
na música potent i fanfàrries cap
a no se sap on. Diuen que van a
“reconquerir” Espanya de la púr-
ria esquerranosa. Salvar-la de les
urpes de l’independentisme. Són
els moderns senyors Pelai del se-
gle XXI. Una pàtria, un rei, una
llengua i una nació. A algú li sona
aquesta cançó? La lletra és molt
clara, és neofalangista, i la músi-
ca qui la posa, l’IBEX 35? A An-
dalusia, i per extensió a Espanya,
ara es “caguen a les calces” veient
el resultat que ha tret VOX a les
eleccions i Susana Díaz clama
que s’ha de negociar entre partits
moderats perquè l’extrema dreta
no entri al govern andalús. 

Ves per on, tant que gallarde-
gen, resultarà que també són uns
caguetes! 

El caganer català
per Josep Ramon Ciurana 

La televisió estatal russa va presentar fa uns dies en un informa-
tiu un robot d’alta tecnologia que havia estat l’estrella en una
trobada juvenil de robòtica celebrada a la ciutat de Yaroslavl.

Alguns dels moviments del suposat robot van començar a desper-
tar sospites i finalment es va descobrir que era un home disfressat. 

Mauro Morandi és un italià de 79 anys que és l’únic habi-
tant de Budelli, una petita illa del nord de Sardenya. Fa
30 anys que hi viu, instal·lat en una barraca. Ara, però,

les autoritats li han anunciat que ha de marxar i que la barraca
serà enderrocada, ja que es vol augmentar la protecció de l’illa.

La família de l’arquitecte català José Antonio Coderch de Sent-
menat ha donat al Museu Reina Sofia de Madrid el seu extens
arxiu, format per 9.800 documents. Coderch va ser un dels

grans arquitectes de la postguerra gràcies a les seves construccions
modernes i totalment allunyades dels cànons de l’època. 

El futbolista del Barça Gerard Piqué té gairebé tancada la
compra del FC Andorra. Piqué té com a objectiu portar el
club fins al futbol professional. L’equip andorrà, fundat el

1942, forma part del futbol català i actualment juga a la Primera
Catalana. El jugador del Barça també assumirà el deute del club.

El Congrés dels Diputats va viure fa pocs dies una imatge gaire-
bé insòlita. La del parlamentari de Podemos Alberto Rodrígu-
ez elogiant el diputat del PP Alfonso Candón, que vivia l’últi-

ma sessió a l’hemicicle. Rodríguez va dir a Candón les següents 
paraules: “Vostè és una bona persona i el trobarem a faltar”.

Vist a les xarxes

@bcn_hg: Coneixes #Umbral? És un pro-
jecte artístic que vol reflexionar sobre la
crisi dels #refugiats amb instal·lacions al
metro. 

@QuicoSalles: Els Mossos d’Esquadra
amenacen amb una “grip blava” el 21 de
desembre si no hi ha acord abans amb el
Govern.

#ProtestaMossos

@HiginiaRoig: Aquells dies on el marge
de dubte és zero. Tota la solidaritat amb
@Pablo_Iglesias_ i @EnricJuliana. Barcelona,
ciutat oberta.

#NoPassaran #Refugiats

Hem despertat el progressisme
per @ModernetdeMerda    

Un fenomen inexplicable i real-
ment preocupant sobrevola Ca-
talunya des que diumenge VOX
va irrompre amb força al parla-
ment andalús. És el que tracta de
vincular l'independentisme amb
l'auge d'aquest feixisme descar-
nat, explícit i terriblement or-
gullós de si mateix.

Ho hem vist altres vegades,
normalment solia arribar des
d'altres punts de l'Estat. Venia Pa-
blo Iglesias i et deia que tal. Bé.
Però aquest cop no només se'ns
han atribuït des de fora les culpes
d'haver alçat 12 homes a Anda-
lusia, sinó que a l'atac s'hi han su-
mat moltes veus catalanes que
han jugat a la mateixa estratègia.
Veus quasi totes procedents d'un
determinat progressisme -el més
vell i el més nou però antic- que
han esclatat i han tret tota la bi-
lis que duien dins.

I aquest episodi m'ha fet re-
flexionar, perquè, pensant-hi
fredament, és gros. Déu-n'hi-do,
com hi van. Com hi van contra
un projecte que és el de la repú-
blica i que, en principi, no és tan
diferent del seu. Com hi van
contra uns valors i uns ideals que
en el fons són també els seus, els
de la democràcia, la justícia, la lli-
bertat, etc. El marc teòric de la re-
pública catalana, del que es vol

aconseguir, no deixa de ser for-
ça similar al de la seva repúbli-
ca espanyola.

Però, sobretot, com hi van te-
nint en compte que davant hi te-
nen el feixisme. El puto feixisme
alçat davant seu. Aquell passat
contra el qual vam lluitar tots ple-
gats. El pitjor dels episodis, el mal
més exagerat. I prefereixen abo-
car-ho tot contra l'altra repúbli-
ca -sense que l'acusació tingui
cap sentit, a més, cap mena de
sentit- que no pas encarar la re-
alitat i batre el gran problema, el
que tenen a casa seva, el que els
devora i els crema als peus.

No és, per tant, el fet que cri-
tiquin l'independentisme el que
sorprèn (el joc de la política és
aquest i el practiquem tots) sinó
el moment i la tria de l'enemic.
El moment és l'auge del feixisme
orgullós i l'enemic som nosaltres.

Com més hi rumio, més em
pertorba. I més m'inquieta tro-
bar la resposta a una pregunta.
Veient com ara intenten des-
trossar el republicanisme i no pas
el feixisme, veient que tot apun-
ta que l'enemic important són
més els independentistes cata-
lans que no pas el neofranquis-
me, ¿a quina trinxera es col·lo-
caran el dia que aquests últims
ens vinguin a buscar?



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

7 | 

línianord.catDesembre 2018



línianord.cat Desembre 2018

| 8

Entrevista

Com valoreu la 8a edició
del Cap de Setmana Soli-
dari, celebrada l’1 i el 2 de

desembre?
(J) Va anar molt bé. Es van complir
les nostres expectatives pel que fa
a la participació en les activitats, va
ser un èxit. Respecte del recapte
d’aliments i de joguines, va quedar
en un segon terme perquè coin-
cidia que aquell cap de setmana
també es feia el Gran Recapte. De
fet, el Gran Recapte va sorgir quan
a Collbató encara no hi havia su-
permercat, així que nosaltres fèiem
el nostre propi recapte. 

Parlem de l’origen de l’ONG. Com
va ser?
(J) Jo no hi sóc des del principi, però
sé que va començar gràcies a unes
famílies de Collbató que conei-
xien gent de Vallbona d’Anoia,
municipi on ja s’acollien nens bie-
lorussos. A les famílies collbatoni-
nes els va agradar la idea i van aca-
bar creant l’ONG. A casa meva,
qui va decidir acollir va ser la meva

mare, el 2004. Jo l’ajudava però no
hi estava gaire implicat, fins que
vaig viatjar a la zona més afectada
de Bielorússia, Gómel, i vaig veure
el que hi havia. Quan vaig tornar
del viatge, em van dir que l’entitat
es desfeia. Aleshores va començar
la meva etapa com a president.
Vaig decidir, això sí, que no n’hi ha-
via prou amb acollir: calia anar
més enllà i que l’objectiu final fos
que els acollits poguessin deixar de
viure en aquella zona.

Quins riscos corren els habitants
de la zona?
(E) Viuen en un entorn totalment
contaminat: l’aire ho està, la terra
també... Molts viuen del conreu i
del que cullen als boscos, que
també estan contaminats. A més,
només surten d’allà 21 dies l’any.
L’escola porta els nens a un sana-
tori, on els fan una petita desinto-
xicació, però després tornen al

mateix lloc. Les radiacions que re-
ben provoquen malalties com càn-
cer, problemes de creixement, de
tiroides... 
(J) De fet, nosaltres ens centrem a
la comarca de Korma, a Gómel, on
hi ha pobles que s’haurien d’haver
desallotjat en el seu moment, però
no es va fer per manca de diners.
Són pobles on no hi hauria de
viure ningú. 

En què els beneficia venir a Coll-
bató durant 40 dies?
(J) Nosaltres els mesurem el nivell
de radiació a l’aeroport del seu país,
abans de venir cap aquí, i ho tor-
nem a fer després de l’estada a Coll-
bató, quan ja marxen. Els resultats
ens diuen que reduïm en un 40%
el nivell de radiació del seu cos.
Això sí, quan tornen a casa seva, re-
cuperen el nivell que tenien. Per
això l’objectiu final és que deixin de
viure allà. Tot i això, sabem que els
nens i joves que venen a Collbató
a l’estiu després passen molt millor
l’hivern a Bielorússia. 

Com en feu el seguiment?
(E) És complicat. Els joves ens aju-
den a fer el seguiment dels nens.
També col·laborem amb una enti-

tat d’allà que ens ajuda a portar la
documentació dels nens i ens aju-
da puntualment en el seguiment.
Però sobretot ho fem a través de
monitors o voluntaris d’allà, o a tra-
vés dels joves. 
(J) De vegades és més fàcil amb els
joves, perquè coneixen les famílies
dels altres nens i, quan tenen algun
problema, ells ja l’han viscut prè-
viament a casa seva.

I com us enteneu?
(J) Amb els nens, en castellà. A
banda de millorar la seva salut, a
Collbató també fan activitats cul-
turals i educatives. Fan classes de
castellà, repàs escolar, els més pe-
tits van a un casal, a la piscina... 
(E) De totes maneres, quan són a
casa senten parlar català, i els nens
ho absorbeixen tot. 

Què us aporta a vosaltres acollir
aquests nens?
(E) És una passada. El meu marit i
jo acollim des que ens vam jubilar,
i ara ens sabria molt greu deixar-ho
de fer. És un sentiment recíproc: ells
estan contents perquè és una
oportunitat important, però per a
nosaltres és una satisfacció molt
gran. Voldries que ells rebessin
tant o més del que reps tu.
(J) A més, quan viatges al país d’o-
rigen dels acollits, veus la dife-
rència entre els nens que surten i
els que no. Jo acullo un noi, que
ara ja té 20 anys, des que era pe-
tit. Ha aconseguit sortir de la zona
amb més radiació i li estic pagant
els estudis universitaris. Al seu
entorn, és habitual que els joves
hagin estat a la presó o tinguin
problemes amb la beguda.

“Els nens que acollim
viuen en pobles on no
hi hauria de viure ningú”
Josep Lluís Escriu i Eulàlia Esquius / Collbató Solidaritat

Collbató per a la Solidaritat es va crear el 2001 per ajudar infants i joves 
bielorussos afectats per les conseqüències de l’accident de Txernòbil. Cada estiu

acullen nens i nenes durant 40 dies i, durant l’any, en fan un seguiment. 
Per finançar-se, fan activitats com el Cap de Setmana Solidari, celebrat fa poc.

Anna Utiel
COLLBATÓ

Foto: Anna Utiel

Perfil | Sense demanar res a canvi
Josep Lluís Escriu és el president de l’ONG Collbató per a la Solidaritat des de
l’any 2007 i Eulàlia Esquius hi participa com a mare acollidora des del 2016. A

més, Escriu també és acollidor i viatja a Bielorússia, com a mínim, un cop l’any.

“Quan els nens venen
aquí, aconseguim
reduir un 40% el nivell
de radiació del seu cos”
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4Catalunya està estretament lli-
gada al voluntariat i cada cop són
més les persones que s’hi dedi-
quen, incorporant-se a un extens
teixit associatiu en constant crei-
xement: el 44% de les actuals en-
titats van ser creades el segle XXI,
aspecte que demostra el dinamis-
me del sector. A més, segons un in-
forme recent promogut per la Ge-
neralitat de Catalunya, el 51% de
les entitats tenen programes de vo-
luntariat, dada que planteja la ne-
cessitat de cercar vies de suport a
les entitats per fer possible que
cada vegada més gent faci el pas
de connectar-se al voluntariat.  

El voluntariat és una manera
d’implicar-se en la construcció de
la societat i de formar part activa en
la seva transformació. La seva con-
tribució és bàsica per generar pro-
grés i benestar social, a través de la
implicació ciutadana i del com-
promís col·lectiu vehiculat a través
de la societat civil organitzada.

Els àmbits d’activitat més pre-
sents són el de l’acció social i el de
la cultura, però n’existeixen molts
altres com el medi ambient, l’es-
port, la cooperació o la lluita veïnal,
un ventall de possibilitats capaç de
fer que tothom trobi el tipus de vo-
luntariat que s’adeqüi a les seves in-
quietuds i desitjos. Per això, és bà-
sic que aquesta oferta estigui re-
collida en un únic espai que facili-

ti la cerca, tant per afinitat com per
proximitat. 

Atesa la necessitat, el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies -a través de la Direcció Ge-
neral d’Acció Cívica i Comunitària-
ha dissenyat i posat en marxa el
web ‘Connecta’t al voluntariat’
(connectat.voluntariat.gencat.cat),
que recull l’oferta de les entitats
existents i que facilita l’accés dels
ciutadans al món del voluntariat.

‘Connecta’t al voluntariat’ és
una plataforma tecnològica que
permet trobar l’activitat de volun-
tariat ideal per a cada persona i, al-

hora, simplifica i automatitza la cer-
ca de nous voluntaris a les entitats
sense ànim de lucre. 

És, de fet, un espai de trobada
de les entitats de voluntariat i de les
persones que volen fer voluntariat
a Catalunya, que millora la visua-
lització de les diferents propostes
de voluntariat que fan les entitats,
alhora que permet a les persones
que volen fer voluntariat regis-

trar-se a la plataforma, triar les se-
ves preferències (tipus d’activitat
preferida, disponibilitat horària,
àmbit geogràfic...) i trobar aquella
oferta que s’adapta més a les seves
necessitats. 

Per fer-ho possible, s’ha im-
plementat una tecnologia que
combina diferents paràmetres,
cosa que permet generar millors
recomanacions de voluntariat: la
plataforma analitza les propostes
de voluntariat i recomana aquelles
que millor s’ajusten al perfil i a les
preferències de cada persona.

A més, s’hi podran buscar i
trobar propostes de voluntariat, fil-
trades per la seva temàtica, pel ti-
pus de tasca a desenvolupar dins
l’entitat, per municipi... La plata-
forma llistarà les propostes de vo-
luntariat segons les preferències se-
leccionades. 

Amb aquesta iniciativa, la Ge-
neralitat de Catalunya pretén ani-
mar moltes més persones a de-
mostrar el seu compromís per
canviar el món que les envolta i
aconseguir que se sumin a les
més de 500.000 persones que ja
fan voluntariat i que, dia rere dia,
amb la seva acció voluntària,
transformen la vida de moltes
persones, convidant els que no ho
han fet encara a trobar la pro-
posta més adequada que canviï
també la seva.

» La Generalitat crea el portal ‘Connecta’t al voluntariat’ amb l’oferta de les entitats existents 
» A Catalunya hi ha entre 23.000 i 25.000 entitats que tenen uns 510.000 voluntaris

aUna tercera part de les organitzacions 
només tenen entre 3 i 30 persones associades.

aEl temps de dedicació setmanal al voluntariat 
més freqüent és de fins a 5 hores setmanals (64%).

aEls àmbits d’activitat més presents són el de l’acció 
social i el de la cultura, amb un 28% i 25%.

aLa forma jurídica predominant és l’associació 
-el 85% de les entitats ho són-.

aEl 43% de les entitats fan la seva activitat 
només en el mateix municipi on tenen la seu. 

aEl 42% de les entitats disposen d’uns recursos 
econòmics anuals que no superen els 15.000 euros. 

aPel que fa a les seus de les entitats, en el 44% 
dels casos se situen en espais públics cedits.

aPer edats, són les persones més joves i més grans 
les que més temps dediquen al voluntariat. 
El 60% de les persones voluntàries són dones.

aPràcticament la meitat de les persones voluntàries         
(48%) compten amb estudis superiors i, en conjunt, 
tenen un nivell d’instrucció elevat. 

aPel que fa a la dedicació principal, el 43% treballa 
i el 29% es troba jubilat/da.

El voluntariat, en xifres

El nou web facilita

l’accés dels ciutadans

al món del voluntariat

Dia rere dia, 500.000 persones ja fan voluntariat i transformen la vida de moltes altres persones. Fotos: Departament de Treball, Afers Socials i Família

connectat.voluntariat.gencat.cat

Impuls al voluntariat
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4La Maria té 71 anys. És de la Fun-
dació Santa Teresa del Vendrell i fa
de voluntària des que tenia 18 anys.

Va exercir de quiromassatgista
durant 45 anys.

A banda de les seves aficions
com ara anar a caminar, la jardine-
ria o llegir, va començar a ser vo-
luntària des de molt jove perquè,
en paraules seves, “neix de mi. És
una cosa que ja la porto a dins. I
m’hi sento molt bé. Per mi, ser vo-
luntària és un sentiment. És una
ajuda als altres”.

La Maria va conèixer la seva enti-
tat fent txi-kung. Allà, mentre practi-
cava el txi-kung, li van demanar si
volia fer de voluntària amb una per-
sona que volia anar a fer txi-kung i
no podia anar-hi sola. A la Maria li va

faltar temps per dir que és clar, que
l’acompanyava. I així és com va co-
mençar al centre de Santa Teresa.

Un cop cada 15 dies hi dedica un
matí. A banda d’acompanyar perso-
nes al txi-kung, la Maria fa massat-
ges a les persones que li demanen,
aprofitant els seus coneixements
com a quiromassatgista: “Hi ha per-
sones a qui els fa mal l’esquena, a
d’altres és la circulació de les cames.
I llavors jo desenvolupo el que he fet
tota la meva vida.”

La Maria diu que el voluntariat li
ha aportat moltes coses: “M’aporta
que creixo. Cada dia em fa créixer
més. Fer voluntariat és humanitzar
l’ésser humà, perquè estem molt
deshumanitzats. Hi ha un materialis-
me molt gran.”

Maria Lladó / Voluntària a la Fundació Santa Teresa del Vendrell

4L’Alba és una educadora social
de 25 anys que forma part de
l’entitat Orfeó Popular Olotí des
que en tenia quatre. 

Li agrada el teatre i ballar i,
per aquest motiu, sempre ha es-
tat molt vinculada a l’Orfeó.

L’Alba no s’havia plantejat
mai fer de voluntària. Van ser les
circumstàncies que la van portar
a ser-ho: “I estic molt contenta
que m’hi hagin dut. Perquè real-
ment aquí em sento molt a gust.
Per mi, ser voluntària és aconse-
guir el que t’omple de la vida a
partir d’ajudar les persones a fer
una activitat conjunta”.

Va conèixer l’Orfeó Popular
des de molt petita, perquè els
seus pares ja hi havien estat vin-

culats a través de les sardanes i
també del teatre i la van portar
damunt d’un escenari a fer ‘Els
pastorets’ amb només dos me-
sos d’edat.

En créixer, es va implicar del
tot amb l’entitat i actualment es
fa càrrec d’animar els més pe-
tits i els joves a fer teatre. Per
això, és ella qui organitza una
obra anual cada any on puguin
participar-hi. 

L’Alba anima altres perso-
nes a fer de voluntàries bus-
cant la millor opció a partir de
les aficions que cadascú tin-
gui. “Tota persona té una afi-
ció. Si té ganes de fer volunta-
riat, jo l’animo que ho faci per-
què és molt gratificant.”

Alba Soler / Voluntària a l’Orfeó Popular Olotí

4El Vicenç té 67 anys i fa 5
anys que fa de voluntari al Ca-
sal Lambda de Barcelona. 

Va treballar de professor
d’institut ensenyant Ciències
Socials, Geografia i Història i fa
set anys que es va jubilar.

La seva gran afició és el tea-
tre -hi va cada setmana- i tam-
bé... l’amistat. “L’amistat és una
altra de les meves aficions. M’a-
grada molt connectar amb la
gent, parlar i tenir amics i ami-
gues”, explica.

El Vicenç va decidir ser vo-
luntari perquè des que era
adolescent sempre ha tingut
un neguit participatiu, de fer
coses al llarg de la vida. Des
dels moviments socials de ba-

rri fins als moviments sindica-
listes en contra de la dictadura
franquista. 

“Quan em vaig jubilar, vaig
decidir que alguna cosa més
havia de fer i, com que no ha-
via dedicat gaire temps a la co-
munitat LGTBI, vaig pensar que
ara ja em tocava, i per això es-
tic aquí”, explica. Com a volun-
tari, participa en la preparació
d’activitats culturals del Casal
Lambda, com la Mostra de Ci-
nema Gai i Lesbià.

Quan se li pregunta com ani-
maria una persona a fer-se vo-
luntari, ho té clar: “La vida és cur-
ta, i perquè sigui intensa cal im-
plicar-se en les coses que a un li
agradin i llençar-se a la piscina”. 

Vicenç Ferrer / Voluntari al Casal Lambda
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EQUIPAMENTS4Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya (FGC)
ha cedit al departament de Jus-
tícia el terreny on es construirà el
nou edifici judicial de Martorell.
Es tracta d’un espai de 535 metres
quadrats situat al costat de l’es-
tació de Martorell-Central, con-
cretament a la zona on hi havia
l’antiga estació de mercaderies. 

Segons ha explicat l’alcalde
Xavier Fonollosa, serà un edifi-
ci de set plantes i, sumant els 10
jutjats que podrà arribar a allot-
jar, tindrà un total de 6.000
metres quadrats. Fonollosa tam-
bé ha assegurat que es tractarà
d’una “construcció moderna i
funcional”.

La cessió del terreny es va
aprovar el 30 de novembre, dues
setmanes després de la reunió
entre Fonollosa i la consellera de
Justícia, Ester Capella, en què es
van posar les bases de la futura
seu judicial del municipi. De
fet, va ser al setembre del 2017

quan el Ple municipal va aprovar
la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana per cons-
truir els nous jutjats en aquests
terrenys, que són al barri de
Can Carreras.

La construcció del nou edi-
fici judicial és una reivindicació
que ve de lluny, a causa de la
precarietat que presenta la seu
actual. En aquest sentit, la con-
selleria de Justícia considera

que els jutjats de Martorell són
els que es troben en pitjors
condicions de tots els partits ju-
dicials del país. Tot i que amb
la cessió dels terrenys ja s’han
complert tots els tràmits per po-
der engegar l’edificació de la
nova seu judicial, l’alcalde Fo-
nollosa apunta que “encara s’ha
de redactar el projecte i licitar
l’obra” i, per tant, trigarà anys
a ser una realitat.

El terreny on es construirà l’edifici judicial. Foto: Ajuntament 

Ferrocarrils cedeix el terreny per
construir el nou edifici judicial

» L’equipament s’ubicarà al costat de l’estació de Martorell-Central
» La construcció dels nous jutjats és una reclamació que ve de lluny

Arriba una nova generació 
al Consell d’Infants

INFÀNCIA4El Consell d’Infants
de Martorell compta amb ca-
torze cares noves. Es tracta dels
nens i nenes de 4t de primària
que han arribat per substituir els
catorze de 6è, que ja han posat
el punt final al seu mandat. A
més, els alumnes de 1r d’ESO,
que l’any passat van fer tasques
d’assessorament per als més pe-
tits, s’han acomiadat definiti-
vament del Consell. 

Per dir adeu a uns i donar la
benvinguda als altres, es va ce-
lebrar, el dia 2 de desembre, un
acte a El Progrés que va aplegar

42 infants dels 44 que formen
part de l’òrgan. Els alumnes que
ara fan 5è van explicar als nou-
vinguts tota la feina realitzada
durant el curs passat i els de 6è
els van entregar tot el material
que necessitaran com a mem-
bres del Consell d’Infants. 

L’òrgan va ser creat el curs
2015-2016 amb l’objectiu de fo-
mentar i facilitar la participació
dels nens i nenes de Martorell en
la presa de decisions que afecten
el municipi. Està format per un
infant de cada classe de 5è i 6è
de totes les escoles locals. 

Detingut per voler comprar
un pis amb “bitllets tintats”

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el cap de
setmana del 15 i 16 de desembre
un home de 44 anys, veí de Gi-
rona, per presumptament in-
tentar estafar el venedor d’un pis
a Martorell amb el mètode co-
negut com a “bitllets tintats”.

En un comunicat, els Mossos
detallen que la víctima va rebre
una trucada d’una persona inte-
ressant-se per una propietat que
tenia a la venda i que volia pagar-
li amb diners en efectiu que tenia
amagats i tintats. Desconfiant
de la situació, la víctima va anar

a la comissaria de Martorell, on
van preparar una trampa a l’es-
tafador en un hotel de la ciutat, en
el qual va ser detingut i després
de passar a disposició judicial va
quedar en llibertat amb càrrecs.

MODUS OPERANDI
Els autors de l’estafa dels “bitllets
tintats” utilitzen algun bitllet de
veritat per demostrar que, quan
es retira la tinta, apareix el bitllet
real, però la resta són papers en
forma de bitllet. Demanen diners
per avançat per comprar el líquid
per retirar la tinta i desapareixen.

Martorell es torna a bolcar
amb la Marató de TV3

SOLIDARITAT4Martorell ha
mostrat la seva cara més solidà-
ria, un any més, amb la Marató
de TV3, enguany dedicada a la
lluita contra el càncer. 

Les entitats locals van omplir
el cap de setmana del 15 i el 16 de
desembre amb nombroses acti-
vitats, com ara el mercat i el di-
nar de Nadal, organitzat per
l’associació de veïns del Pont del
Diable, o el trenet solidari dels
Amics del Ferrocarril. L’escola

Lola Anglada, per la seva banda,
va celebrar la 3a edició de la Ca-
minada Solidària, i les figures
festives van vendre xocolata des-
feta. L’Aula de Teatre tampoc no
va faltar a la seva cita anual i va
oferir un espectacle benèfic al
Centre Cultural. 

Tots els beneficis econòmics
aconseguits durant la jornada
van ser destinats a la Marató per
col·laborar amb la investigació i,
així, lluitar contra el càncer.

Subvencions | 15.000 euros per a l’accés wifi 
Martorell ha rebut una subvenció de 15.000 euros de la Comissió Europea per
instal·lar connexió wifi gratuïta als espais públics, gràcies a la primera convo-

catòria de ‘WiFi4EU’. Són 44 els municipis catalans que se n’han beneficiat.
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Daniel Gasulla guanya 
el premi Mestre Conrad Saló

CULTURA4El compositor mar-
torellenc Daniel Gasulla ha acon-
seguit, per primera vegada en la
seva carrera, el Premi Mestre
Conrad Saló de Composició de
Sardanes per a Cobla. 

Gràcies a la sardana El camí
dels Empedrats, l’artista local va
ser escollit pel jurat, de forma
unànime, com a guanyador del
concurs, per davant dels altres
cinc candidats. Gasulla va reco-
llir el seu premi el dia 1 de des-
embre, durant la gala que se ce-
lebrava al Teatre Mundial de La
Bisbal d’Empordà. De fet, és l’A-
juntament d’aquest municipi
l’ens que convoca el premi, amb
el suport de la Generalitat de Ca-
talunya i de la Diputació de Gi-
rona. El certamen, que se celebra
cada dos anys, recorda la figura
del compositor Conrad Saló. 

La cançó que va fer Gasulla
mereixedor del reconeixement
parla d’una ruta per la muntan-
ya entre Bagà i Grisclareny, se-
gons explica el músic. També re-
coneix que està “molt sorprès”
per haver rebut el guardó. 

El cert, però, és que aquest
no ha estat l’únic premi que s’ha
endut el músic martorellenc
aquest any. El juliol passat, va
guanyar el segon premi del 8è
Concurs de Composició de Sar-
danes Vila d’Amer amb la sar-
dana A la llera del Brugent.
També l’any 2016 va aconseguir
la segona posició del mateix
certamen, amb la peça Serrat de
folguerons. 

Gasulla dirigeix la Cobla Tres
Vents de Perpinyà des de fa cinc
anys i fa concerts de cobla amb
violoncel i veus. 

EDUCACIÓ4Amb motiu del seu
75è aniversari, l’escola Els Con-
vents va organitzar una festa
per recordar i exposar la seva his-
tòria. A l’acte, que va tenir lloc el
dia 1 de desembre, hi va assistir
un gran nombre de persones
que, fos en l’actualitat o en algun
moment de tots aquests anys,
havien estat relacionades amb el
centre: alumnes i exalumnes,
professors i exprofessors... tots hi
estaven convidats.

Un dels atractius principals
de la festa va ser l’exposició de fo-
tografies que mostraven ins-
tants viscuts al col·legi, des dels
seus inicis fins a l’actualitat. La
recollida d’aquestes imatges va
començar al juliol amb una cri-
da a totes aquelles persones que
havien tingut relació amb l’es-
cola. L’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes (AMPA) de-
manava fotografies acompan-
yades d’una frase en record dels
anys viscuts al centre. Final-
ment, aquesta mostra es va ex-
posar per primer cop el 7 de se-
tembre, coincidint amb les fes-
tes del barri Font de la Mina, i el
dia 1 de desembre va tornar al
pati de l’escola.

A més, durant la jornada de
celebració, les portes d’Els Con-
vents es van obrir per a tothom

qui volgués entrar i comprovar
els canvis que ha experimentat
l’interior de l’escola –especial-
ment les aules– durant aquests
75 anys de vida. Tants canvis, de
fet, com els que s’han produït a
la societat des del 1943, any en
què el centre es va fundar sota el
nom de ‘Grupo Escolar Genera-
lísimo Franco’. 

A banda de donar un cop
d’ull al passat, els assistents a la
festa també van tenir temps de
gaudir de l’estat actual del col·legi
amb activitats per a tota la fa-
mília i un aperitiu. 

Pel que fa, precisament, a
l’aspecte que llueix ara l’escola,
destaca el mural que va pintar
l’artista urbà Roc Blackblock a
principis d’any. La pintura, que
representa nens i nenes sota
una pluja de coneixement, va
acompanyada d’una cita de Jo-
sep Anselm Clavé: “Instruïu-
vos i sereu lliures, associeu-vos
i sereu forts, estimeu-vos i sereu
feliços”.

Ara, Els Convents tanca un
any de commemoració pel 75è
aniversari i comença el seu re-
corregut cap al centenari.

L’escola Els Convents ja mira cap al centenari. Foto: Ajuntament

L’escola Els Convents 
celebra 75 anys d’història
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La pista de gel torna a
Martorell per partida doble

OCI4Després de l’èxit de l’any
passat, Martorell ha volgut re-
cuperar la pista de gel natural del
Pavelló Esportiu Municipal i, a
més, n’ha instal·lat una altra de
sintètica a la plaça de l’Església.

La pista natural té unes di-
mensions de 32x14 metres, men-
tre que la sintètica és de 10x5
metres. Aquesta última està pen-
sada, sobretot, per a patinadors
principiants que vulguin millo-
rar les seves habilitats abans
d’atrevir-se amb la pista gran. 

Així doncs, el centre de l’ac-
tivitat és a la pista natural, ubi-
cada a la pista annexa del Pave-
lló. Allà hi ha food trucks i zona
de copes, tot ambientat amb
música. A més, el dia 24 de des-
embre i el dia 5 de gener, el Pare
Noel i el Patge Viu Viu –respec-
tivament– visitaran la pista i

els patinadors. Destaca també la
festa d’estil anys 80/90 que es
farà el dia 29 de desembre en
aquest mateix espai. 

Totes dues pistes estan dis-
ponibles des del dia 5 de des-
embre i fins al 7 de gener.
L’horari habitual és de 10.00 a
14.00 hores i de 17.00 a 22.00.
Els dies 24 i 31 de desembre i el
5 de gener, només estaran ober-
tes durant el matí, mentre que
el 25 i el 26 de desembre obri-
ran únicament a la tarda. Pel
que fa als preus, a la pista de gel
natural cal pagar 5 euros per 30
minuts, amb el lloguer dels pa-
tins inclòs. Per la compra d’una
entrada a la pista natural, s’a-
bonarà una entrada a la pista de
gel sintètic. Si no, caldrà fer una
compra als comerços de Fem
Vila per fer ús de la pista petita. 

FESTES4L’encesa de la il·lumi-
nació pionera del Pont del Dia-
ble ha estat el tret de sortida del
Nadal martorellenc d’enguany.
La intensitat, però, ha arribat
amb l’inici del Nadalem, el pro-
grama d’activitats que cada any
contagia Martorell de l’esperit
nadalenc. En aquesta edició, el
municipi compta amb més de
cinquanta activitats repartides
entre el 14 de desembre i el 5 de
gener.

L’atractiu més sorprenent
del Nadalem 2018 és l’especta-
cle CATHAMOS, la nova pro-
posta de la Fura dels Baus que es
preestrenarà a Martorell de ma-
nera exclusiva el dia 20, després
d’haver-la preparat a la Nau 1 de
Ca n’Oliveras. Es tracta d’una
reinterpretació de l’òpera de
Mozart Thamos, el rei d’Egipte.

Malgrat la importància que
tenen les novetats en el progra-
ma  d’activitats, la tradició con-
tinua sent el pilar base del Na-
dalem. La Festa de Santa Llúcia,
la Fira de Nadal –que aquest any
celebra la 8a edició–, el Tió Ge-
gant, el Pessebre Vivent, els Pas-
torets, la Cavalcada de Reis... són
els ingredients imprescindibles
d’aquestes festes.

Una activitat que, tot i no ser
tradició, està més que consoli-

dada és La Màgia del Nadal,
que ofereix ja la seva 12a edició.
Es tracta d’un programa d’es-
pectacles de mags i magues que
es fa a l’auditori Joan Cererols
del Centre Cultural i que en-
guany presenta sis shows: Fèlix
Brunet (27 de desembre); Jordi
Quimera (dia 28); Addaura Te-
atre visual (dia 29); Charlie Mag
(2 de gener); Joana Andreu (dia
3) i Isaac Jurado (dia 4).

D’altra banda, el Nadal és l’è-
poca de l’any en què es respira
més solidaritat i germanor. Per
això, i coincidint també amb la

Marató de TV3, el Nadalem in-
corpora activitats com el mercat
o el dinar solidari. 

Per acomiadar el 2018, la
plaça de les Hores serà l’escenari
de les campanades martore-
llenques, que aniran a càrrec
de Led Brothers. Després, un cop
arrencat el 2019, els mateixos
Led Brothers aniran a la Nau 2
de Ca n’Oliveras per fer festa
grossa. També hi haurà festa
de Cap d’Any a l’Ateneu. 

Amb tot, és una programació
variada que contempla diferents
maneres de viure el Nadal.

El Pont del Diable il·luminat. Foto: Ajuntament

Martorell celebra Nadal amb
una cinquantena d’activitats
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INCLUSIÓ4A tres quarts de
nou del matí obre les seves portes
Can Serra, una masia situada sota
el Pont del Mil·lenari de Martorell.
La casa acull el Servei de Teràpia
Ocupacional i el Servei Ocupacio-
nal d’Inserció municipals, adre-
çats a persones amb discapacitat
intel·lectual. Les 33 persones usuà-
ries hi arriben cada dia amb ganes
d’estar junts i de tenir cura de les se-
ves flors, que les esperen pacients,
aixoplugades en els hivernacles. 

L’ambient és distès, i és que
aquí la feina es fa de gust. “Estic
molt content de treballar aquí,
m’agraden els meus companys i el

que faig”, diu un dels nois amb una
rialla. La directora tècnica del cen-
tre, Salomé Moliner, confirma que
“treballen sense estrès” i que com-
binen les tasques diàries amb ac-
tivitats lúdiques i d’enriquiment
més personal que laboral: “Després
d’esmorzar, planifiquen la jornada
i surten a fora, on classifiquen el
planter, omplen les torretes de te-
rra, planten, reguen i fan tot el se-

guiment de les flors. Després de di-
nar es queden a la masia, on fan
manualitats i cuinen melmelades
amb fruites del nostre hort. A tres
quarts de cinc marxen cap a casa”. 

L’objectiu del Centre Ocupa-
cional Can Serra, que és municipal,
és que les persones usuàries ad-
quireixin les habilitats i els hàbits
necessaris per integrar-se al món
laboral. Però la clau del seu èxit és
que la feina que fan és molt im-
portant per al municipi: quan les
flors estan a punt, es planten als ca-
rrers i places de Martorell. “M’a-
grada molt veure les flors, me’n
sento orgullosa, penso: ho hem fet
nosaltres”, diu una altra usuària. 

L’alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, explica que, gràcies a
Can Serra, el poble ha renovat
aquest any el màxim reconeixe-
ment de Viles Florides, una inicia-
tiva de la Confederació d’Horti-
cultura Ornamental de Catalunya
que reconeix els projectes d’en-
jardinament, ornamentació floral,
mobiliari urbà i espais lúdics del
país. “Els nois i noies de Can Serra
produeixen cada any prop de
100.000 flors. Tenim el poble molt
endreçat des del punt de vista del
paisatge urbà, i això és gràcies a ells
que ens proporcionen flors amb
ànima social”, diu Fonollosa. Can
Serra avui fa olor de pensament, la
flor que, amb el fred, substitueix les
begònies de l’estiu.

Flors amb ànima social
» Can Serra, a Martorell, acull els serveis municipals de Teràpia Ocupacional i d’Inserció 
» Les 33 persones usuàries treballen amb flors que després es planten a les places i carrers

HABITATGE4L’Ajuntament
de Martorell destinarà la inver-
sió més important de l’any 2019
a un complex d’habitatges per
a persones amb discapacitat in-
tel·lectual.

L’edifici comptarà amb 2.000
metres quadrats que inclouran 3
plantes amb 20 habitatges i una
planta de serveis. El disseny dels
pisos prioritzarà l’accessibilitat
cognitiva i la innovació, per faci-
litar al màxim l’autonomia de les
persones que hi visquin. El pro-
jecte disposarà de 8 places de res-

pir familiar o estada temporal,
amb prioritat per a les famílies veï-
nes de Martorell.

L’alcalde del municipi, Xavier
Fonollosa, ha explicat que “es
tracta d’un somni fet realitat per-
què aquests habitatges canviaran
la vida dels seus usuaris”. L’Ajun-
tament aportarà 1 milió i mig
d’euros a la construcció del nou
edifici, propietat de la Fundació
Privada Arc de Sant Martí. El con-
sistori també ha assumit el pro-
jecte i la direcció de l’obra, que va
començar el passat mes de juliol

i acabarà a principis de  l’any vi-
nent. El complex s’està construint
al costat del Centre d’Atenció
Diürna de la Fundació.

La presidenta de l’entitat, Jua-
na González, explica així la im-
portància d’aquest projecte: ''Fa 10
anys que estem treballant de va-
lent per aconseguir que les per-
sones amb discapacitat intel·lec-
tual puguin viure com es merei-
xen. El dia que l'alcalde ens va dir
que el 2019 ho tindríem, va ser un
dels millors dies que he viscut
com a presidenta de la Fundació”. 

La inversió més important del 2019: 
pisos per a discapacitats intel·lectuals

L’objectiu és
poder-se integrar

al món laboral

Els nois i noies de Can Serra produeixen cada any prop de 100.000 flors. Fotos: Ajuntament de Martorell

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL
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Castellví de Rosanes
Desembre 2018

Serveis Socials recapta
aliments i productes d’higiene
AJUDES4Serveis Socials ha im-
pulsat una campanya de reco-
llida d’aliments i de productes
d’higiene i neteja per als més ne-
cessitats del municipi. 

La iniciativa, que va comen-
çar el 10 de desembre i acabarà
el 10 de gener, busca cobrir les
necessitats bàsiques de les per-
sones ateses, precisament per
Serveis Socials, que pateixen di-
ficultats econòmiques. 

Pel que fa als aliments, els
més necessaris són conserves de
peix, oli d’oliva, llet, arròs, llegum
sec o en conserva i aliments de

Nadal, ara que les festes són a to-
car. Pel que fa als productes de
neteja de la llar i d’higiene cor-
poral, es necessiten compreses
i/o tampons, xampú, sabó de
mans, de cos, de plats, de roba...
i també bolquers per a infants de
més d’un any. 

Les donacions es poden fer al
vestíbul de l’Ajuntament o al
Centre Cívic de Can Sunyer i
Valldaina. Aquesta ajuda soli-
dària se suma a les aportacions
del Fons Social Europeu i a les
compres de productes per part
del mateix consistori.

INFRAESTRUCTURES4El Ple de
Castellví de Rosanes ha ratificat
les al·legacions al Pla Director
Urbanístic d’Infraestructures
(PDUI) de la ròtula Martorell-
Abrera, impulsat per la Genera-
litat de Catalunya. L’aspecte del
pla que més afecta el municipi,
i al qual el consistori s’oposa, és
la projecció d’una carretera en
forma d’ela que enllaçaria la
zona de l’anomenat ‘tobogan’
amb la rotonda d’accés al nucli
antic. Segons l’Ajuntament,
aquest projecte tindria un im-
pacte negatiu en el desenvolu-
pament de l’àrea que hi ha a sota
de la rotonda.

Així doncs, el consistori cas-
tellvinenc ha presentat les al·le-
gacions al PDUI de la ròtula
Martorell-Abrera a la Generali-
tat. L’alcalde de Castellví, Joan
Carles Almirall, va explicar a la
sessió plenària que les al·lega-
cions són en realitat com tres
propostes. En primer lloc, va dir,
es proposa connectar el polígon
de Rosanes amb Sant Esteve
Sesrovires, “amb l’afegit d’una

connexió amb l’AP-7 a l’alçada
de l’àrea de descans”. La sego-
na proposta, que és la que
menys agrada al consistori,
planteja ampliar la carretera
actual, mesura que, segons Al-
mirall, “no desvia el trànsit pe-
sat de la carretera”. Per últim,
l’Ajuntament proposa que el
tram ascendent de la carretera

que projecta el PDUI sigui pel
polígon Rosanes i no per la
zona de ca n’Abat. El batlle va
deixar clar que l’opció que més
agrada a l’equip de govern és la
primera proposta. 

Les al·legacions van rebre el
suport de tots els grups munici-
pals, excepte de Fem Poble-AM,
que es va abstenir. 

Sessió plenària del 26 de novembre. Foto: Ajuntament 

Al·legacions al pla de 
la ròtula Martorell-Abrera

Solidaritat | Activitats a favor de la Marató
Castellví es va bolcar amb la Marató de TV3 amb un matí ple d’activitats i una

xerrada sobre el càncer, malaltia a la qual es va dedicar l’edició d’aquest any. Du-
rant el cap de setmana, entitats i comerços van organitzar iniciatives solidàries.
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Sant Andreu de la Barca
Desembre 2018

Sant Andreu viu el Dia de les
Persones amb Discapacitat

SOCIETAT4Sant Andreu va ce-
lebrar el Dia Universal de les
Persones amb Discapacitat per
posar en valor la diferència en-
tre individus i, alhora, reclamar
la igualtat de drets entre els ciu-
tadans, independentment de les
seves capacitats. 

Per commemorar el dia de-
dicat a la discapacitat, que se ce-
lebra el 3 de desembre, l’Ajun-
tament i l’entitat Bosc de Som-
nis van signar un manifest en de-
fensa de les diferències de gus-
tos, d’aficions i d’habilitats. El
text també reivindicava la igual-

tat d’oportunitats i de drets:
dret a rebre informació, a tenir
autonomia, a l’accessibilitat i a la
participació de les persones amb
discapacitat.

L’alcalde de Sant Andreu,
Enric Llorca, va recordar algu-
nes accions fetes en aquest sen-
tit durant els darrers anys, com
ara l’acompanyament de les
persones amb discapacitat en
esdeveniments multitudinaris.
Fonts municipals asseguren
que el consistori està treballant
per adaptar els parcs i jardins i
fer-los accessibles.

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha
aprovat un pressupost de 25,1
milions d’euros per a l’any vi-
nent. D’aquests diners, 2,9 mi-
lions aniran destinats a Serveis
Socials i 1,5 milions al capítol
d’inversions.

Pel que fa a les polítiques so-
cials, el consistori incrementarà
els serveis d’atenció a domicili,
les beques menjador i les ajudes
a persones en situació de de-
pendència. També engegarà un
pla d’ocupació, que serà gestio-
nat per Serveis Socials, amb la fi-
nalitat d’ajudar persones amb
problemes d’inserció laboral.
Aquesta iniciativa requerirà un
pressupost de 40.000 euros. 

Del capítol d’inversions, des-
taquen les partides reservades a
la renovació dels parcs i a la mi-
llora dels jocs infantils. Aquest és
un aspecte al qual Sant Andreu
atorga molta importància, com
ja es va veure en la commemo-
ració del Dia Universal dels
Drets dels Infants, el mes passat.
En aquest sentit, el consistori vol

construir una passarel·la per
comunicar la zona del parc Cen-
tral amb l'avinguda Constitució.
El pressupost també planteja el
cobriment de les vies dels ferro-
carrils al seu pas per la plaça
Onze de Setembre. 

Una part del pressupost –2,4
milions d’euros dels 25,1 que són
en total– és de SAB Urbà, una

empresa municipal que gestio-
na alguns serveis del municipi.
És el cas de l’Escola Municipal de
Música i Dansa i d’altres rela-
cionats amb el món de l’esport. 

El pressupost del 2019 va ser
aprovat, el dia 3 de desembre,
amb els vots favorables del PSC,
el PP i Cs. La resta de partits hi
van votar en contra. 

El consistori invertirà en la renovació de parcs. Foto: Ajuntament

S’aprova un pressupost de 
25 milions d’euros per al 2019

Mobilitat | Adeu al darrer semàfor
La construcció d’una nova rotonda es tradueix en l’eliminació de l’últim

semàfor que quedava a Sant Andreu de la Barca. Les obres van començar
a principis de mes i han requerit un pressupost de gairebé 60.000 euros. 
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Olesa de Montserrat
Desembre 2018

HISTÒRIA4La Comunitat Mi-
nera Olesana (CMO) celebra en-
guany el seu 150è aniversari.
Per commemorar tots aquests
anys d’història, es va fer un acte
d’homenatge el dia 1 al Casal
d’Olesa. 

Durant la cerimònia, el pre-
sident de la Comunitat, Joan
Arévalo, va recordar els 114 ole-
sans que, el 1868, van construir
una galeria de 800 metres per
canalitzar l’aigua de les valls

fins al primer dipòsit de Les
Planes. Arévalo va destacar l’e-
volució de l’entitat al llarg dels
anys, sobretot pel que fa a l’a-
daptació a cada època. En aquest
sentit, va parlar de la decisió de
constituir-se com a cooperativa,
ara fa 25 anys. També hi va ha-
ver temps per mirar cap al futur
i pensar en el canvi climàtic i la
reducció dels recursos hídrics,
motiu pel qual la CMO vol re-
cuperar l’aigua dels pous locals.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat descarta
poder reobrir la piscina coberta
abans que acabin les obres del
nou edifici de vestidors, ja que,
tot i que es podria fer, suposaria
un cost molt elevat. Per tant, els
usuaris no podran gaudir de la
piscina durant aquesta tempo-
rada d’hivern.

Els problemes van començar
al setembre, quan el consistori va
haver de rescindir el contracte
amb l’empresa adjudicatària de
les obres dels vestidors de la pis-
cina per incompliment de ter-
minis. De seguida es va buscar
una altra empresa per acabar els
treballs, que van ser represos a
principis d’octubre. A més, du-
rant aquests mesos, l’equip de
govern ha estat buscant la ma-
nera de reobrir l’equipament
encara que les obres no hagues-
sin finalitzat. La conclusió a què
s’ha arribat, però, és que fer
això suposaria un cost massa ele-

vat per poder-lo assumir. Segons
fonts municipals, el consistori no
ha considerat “assenyat” fer una
inversió tan gran.

Les mateixes fonts apunten
que, després d’un procés ple
d’entrebancs, l’Ajuntament con-
fia que les obres dels vestidors
puguin estar enllestides cap a la
primavera, entre abril i maig. De
totes maneres, encara caldrà
més temps per equipar l’espai

amb el mobiliari i el material
pertinents. Així doncs, com que
tot plegat finalitzaria a l’estiu, la
piscina coberta tornaria a obrir
les seves portes, per fi, al se-
tembre, tot just per començar la
nova temporada.

Els usuaris i usuàries del
servei de la piscina coberta han
estat informats durant tot el
procés mitjançant reunions amb
el govern municipal.

Estat de les obres de la piscina a dia 3 de desembre. Foto: Ajuntament

La piscina coberta no obrirà
aquesta temporada

150è aniversari de la
Comunitat Minera Olesana

EQUIPAMENTS4La Biblioteca
municipal de Sant Esteve Ses-
rovires ampliarà la seva super-
fície gairebé 100 metres qua-
drats durant el 2019. La nove-
tat és que l’espai  allotjarà una
aula d’estudi i un lavabo adap-
tat, i permetrà millorar l’efi-
ciència energètica. L’amplia-
ció es farà a través de l’annexió
del local que abans ocupava el
servei de l’Espai Obert, ja tras-
lladat a l’edifici de les Escoles
Velles.

L’Ajuntament va aprovar
l’adjudicació de la redacció del
projecte el passat dia 14, i es va
comprometre a començar les
obres l’any vinent, un cop re-
dactat el document. La modi-
ficació de la Biblioteca està
prevista segons un ajut que la
Diputació de Barcelona va ator-
gar al consistori l’any 2017, en
el marc del Programa Com-
plementari de reforma i millo-
ra d’equipaments locals. Així,
dels més de 65.000 euros que
costaran les obres, el municipi

només s’haurà de fer càrrec
del 23%. 

La finalitat que persegueix
l’Ajuntament amb aquesta re-
forma és fer de la Biblioteca un
espai més accessible i còmode
per a tots els usuaris, indepen-
dentment de les seves condi-

cions. També hi ha la voluntat de
fomentar un ús racional de l’e-
nergia, és a dir, promoure tant
l’estalvi energètic com l’eficièn-
cia. Per aconseguir-ho, l’equipa-
ment estarà dotat, un cop fina-
litzades les obres, de tecnologies
energèticament més eficients.

Biblioteca municipal de Sant Esteve. Foto: Ajuntament 

La Biblioteca tindrà gairebé
100 metres quadrats més

Sant Esteve Sesrovires

Rosalía, nominada als premis
BBC Sound of 2019

MÚSICA4Rosalía s’ha convertit
en la primera artista de l’estat es-
panyol a rebre una nominació als
premis BBC Sound of 2019. 

Després de l’èxit als Grammy
llatins, la cantant sesrovirenca és
una de les candidates a endur-se
el guardó de la cadena britànica
que reconeix l’artista més pro-
metedor de l’any que comença.
Competeix pel premi amb nou
cantants internacionals més,

com ara Grace Carter o Ella
Mai. L’entrega de premis serà l’11
de gener.

Els BBC Sound han celebrat
17 edicions i han premiat artis-
tes de la talla d’Adele o Sam
Smith. La nominació és, per
tant, una altra fita sense prece-
dents que la jove de Sant Esteve
Sesrovires ha aconseguit durant
un 2018 que l’ha catapultat a la
fama mundial.

Sant Esteve, en un projecte
europeu d’immigració

IMMIGRACIÓ4Sant Esteve par-
ticipa en el projecte europeu
CARE sobre immigració, una
iniciativa que vol promoure el
diàleg intercultural i la solidari-
tat amb els immigrants als mu-
nicipis petits. 

El primer esdeveniment del
projecte tindrà lloc a Manteigas,
Portugal, i hi viatjarà una dele-
gació sesrovirenca formada per
les tècniques de Participació

Ciutadana i de Joventut i l’edu-
cadora social de l’Ajuntament. 

La Unió Europea finança la
participació dels pobles petits en
el projecte CARE a través del
programa "Europa per als ciu-
tadans". Durant els 18 mesos que
durarà CARE, els municipis par-
ticipants rebran les eines ne-
cessàries per entendre el procés
d’acollida de la UE  i conèixer mi-
llor les comunitats immigrants.

Economia | S’acaba el ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’
Olesa va acollir una jornada sobre transformació digital i Indústria 4.0 per po-

sar el punt final al programa ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’, el passat dia 13. Hi
van assistir més de 100 empresaris i empresàries del Baix Llobregat Nord. 

Educació | La Roureda, a l’Erasmus Plus
Alumnes de 6è i professors de l’escola La Roureda han viatjat a Tàrent, Itàlia,
en el marc del programa Erasmus Plus de la Unió Europea. És el primer viatge
que es fa des que el centre va ser seleccionat per participar en el projecte.
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Abrera

El festival del Casal d’Avis
recapta 423 quilos de menjar 
SOLIDARITAT4L’Operació Qui-
lo, el festival del Grup de Teatre
del Casal d’Avis, va recaptar 423
quilograms d’aliments per a Cà-
ritas Abrera.

Amb un espectacle de varie-
tats, que duia per títol Vivir, la
companyia va aconseguir omplir
l’Auditori del Centre Polivalent
el dia 1 de desembre. Els assis-
tents van donar tota mena d’a-
liments, des de llaunes de con-
serves fins a cacau en pols, per tal

que Càritas Abrera ho pogués
donar a les persones més ne-
cessitades del municipi.

L’Operació Quilo s’organitza
cada any i segueix sempre el ma-
teix funcionament: el Grup de Te-
atre del Casal d’Avis fa un espec-
tacle i el públic col·labora amb
una causa solidària. Segons fonts
municipals, l’any vinent la com-
panyia presentarà l’espectacle
Vivir a altres municipis i farà in-
tercanvis amb altres grups.

HABITATGE4Abrera destinarà el
30% dels edificis de nova cons-
trucció o sotmesos a rehabilita-
ció integral a habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer.
Es tracta d’una mesura que l’A-
juntament de Barcelona ja va
aprovar el mes de setembre, i que
ara s’està adoptant com a model
en altres municipis. 

A banda d’aquesta mesura, i
en l’àmbit de l’habitatge, l’Ajun-
tament d’Abrera també buscarà
edificis i solars privats que no es
facin servir i en valorarà la com-
pra o l’expropiació. A més, tam-
bé demanarà a la Generalitat i al
govern espanyol el desbloqueig de
les lleis d’habitatge que actual-
ment estan paralitzades, a banda
de reivindicar el pressupost ne-
cessari per a aquestes lleis. 

Tot plegat formava part d’u-
na moció presentada per Abre-
ra en Comú a la sessió del Ple
municipal del 29 de novembre i
que es va aprovar amb els vots fa-
vorables d’Alternativa d’Abrera
(Ad’A) i del govern municipal, a
més dels vots dels comuns.

Per la seva banda, a Barce-
lona, la proposta va sorgir de di-
verses entitats, com ara la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH), la Federació d'As-
sociacions de Veïns i Veïnes de
Barcelona o el Sindicat de Llo-
gaters. El consistori barceloní va
recollir les seves demandes.

Després d’alguns dubtes ini-
cials, la Generalitat va donar

llum verda a la mesura a princi-
pis d’aquest mes de desembre.
La subcomissió d’Urbanisme de
la Generalitat va aprovar final-
ment la iniciativa, pionera a tot
l’estat espanyol i amb la qual l’A-
juntament de Barcelona –i altres
que en prenen exemple, com
Abrera– vol corresponsabilit-
zar els privats en la creació de pi-
sos a un preu econòmic.

Sessió plenària del 29 de novembre. Foto: Ajuntament

Abrera també destinarà el 30%
dels pisos nous a lloguer social

Serveis | Nou servei de suport a immigrants
El Departament  de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Abrera i el Consell Co-

marcal del Baix Llobregat han engegat un nou Servei de Suport i Acollida a Per-
sones Immigrades per facilitar-los l’acollida i l’accés a tots els serveis i recursos. 
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Aigües d’Esparreguera diu
que l’aigua es pot consumir

SALUT4L’empresa Aigües
d’Esparreguera assegura que
l’aigua del municipi és apte per
al consum, però que continua-
rà investigant les causes del
mal gust i les males olors que
tantes queixes han provocat
entre els habitants del poble da-
rrerament.

Després d’haver rebut nom-
broses crítiques, la companyia
va emetre un comunicat, el dia

11, a través del seu lloc web. El
document deia que “els controls
analítics interns i externs” con-
cloïen que l’aigua era “perfec-
tament apta per al consum i sa-
nitàriament correcta”. 

Com a solució provisional
mentre resolen el problema de
les olors i el gust, ha quedat
substituït el subministrament
amb aigua de la Mina per Ai-
gües Ter-Llobregat.

Conveni amb el Consorci per a
la Normalització Lingüística

LLENGUA4Esparreguera ha
renovat el conveni amb el Con-
sorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL). Ho ha fet
amb una aportació de 40.619
euros per cobrir una part del
cost de personal del Servei Lo-
cal de Català, que depèn del
Centre de Normalització Lin-
güística de Ca n’Ametller, a
Molins de Rei.

El Servei Local de Català
ofereix cursos amb titulació de

diferents nivells a persones de
més de 16 anys. També es fa cà-
rrec de l’acolliment lingüístic de
les persones nouvingudes que
no coneixen o no dominen la
llengua. 

A més, el Servei també es
dedica a l’assessorament lin-
güístic gratuït, que consisteix a
corregir textos curts tant a per-
sones particulars com a esta-
bliments comercials, entitats i
organismes.

MEDI AMBIENT4Esparreguera
s’oposa fermament a l’amplia-
ció de l’abocador de Can Mata,
tramitada a petició de CESPA,
filial de Ferrovial. L’ampliació
significaria un augment de 17,3
hectàrees i 4,5 milions de me-
tres cúbics i, de retruc, supo-
saria prolongar la vida de l’a-
bocador 11 anys més del previst,
fins al 2041. 

En declaracions a l’emisso-
ra municipal, el regidor de Medi
Ambient, Emmanuel Ortí, va
anunciar que el consistori havia
presentat al·legacions a la to-
talitat del projecte a finals de
novembre, i va assegurar que ja
estaven en contacte amb la res-
ta de municipis afectats per fer
un front comú. Piera, Masque-
fa i el Consell Comarcal de l’A-
noia també van presentar al·le-
gacions. Finalment, les Asso-
ciacions de Veïns dels barris de
Can Rial i de Mas d’en Gall s’hi
van sumar perquè, en cas de
fer-se l’ampliació, es veurien
molt afectats per les males
olors. En aquest sentit, el pre-

sident del barri de Can Rial,
Carles Batlles, va dir a Ràdio
Esparreguera que, segons un
informe, les males olors que
provoca l’abocador van en con-
tra de la normativa.

El regidor Ortí també va
expressar a l’emissora del poble

el seu desconcert pel fet que
l’any 2010 s’inaugurés l’Ecoparc
4 per incrementar els residus
valoritzables i reduir els de l’a-
bocador, i que ara es vulgui
fer aquesta ampliació. A més,
cal recordar que l’abocador ja
va ser ampliat l’any 2008.

Una imatge recent de l’abocador de Can Mata. Foto: Línia Nord

Rebuig a l’ampliació 
de l’abocador de Can Mata

Espais | Reparació de la Casa dels Mestres
Ja han començat les obres per reparar la Casa dels Mestres, que va quedar molt

afectada per les pluges intenses. L’edifici allotja diverses entitats del municipi,
de les quals s’han vist afectades l’Escola d’Arts Plàstiques i l’Associació Trossos.

Esparreguera
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INFRAESTRUCTURES4Els mu-
nicipis afectats pel projecte d’am-
pliació de l’autovia A-2 conti-
nuen fent pinya per aturar-lo. En
una reunió amb el Ministeri de
Foment, representants de Coll-
bató, Esparreguera, Olesa de
Montserrat, Abrera i El Bruc
van reiterar la seva oposició
frontal al projecte impulsat per
l’anterior govern espanyol i que,
de moment, el govern actual
encara no ha frenat.

En la trobada, que va tenir
lloc el 27 de novembre a Madrid,
els representants municipals
van recordar al secretari general
d’Infraestructures, Javier Iz-
quierdo, el greu impacte que
l’ampliació de l’autovia genera-
ria en cadascuna de les pobla-
cions afectades. L’alcalde de
Collbató, Miquel Solà, i el regi-
dor de Mobilitat, Josep Estradé,
van posar èmfasi en els proble-
mes de contaminació ambiental
i acústica, en la pèrdua de qua-
litat de vida i en la divisió de ba-

rris que el projecte suposaria
per al poble.

Solà ha explicat a Línia Nord
que de la reunió no va sorgir cap
compromís per part del Ministeri
de Foment, “més enllà de no ac-
celerar la tramitació del projec-
te” i valorar les alternatives. El
batlle assegura que Foment no
va concretar res i que la sensació
després de la reunió va ser con-
tradictòria: “Per una banda, vam
poder explicar el nostre punt
de vista des del territori, però ens
hauria agradat tenir una res-
posta contundent que descartés
l’ampliació”, lamenta l’alcalde. 

Pel que fa a les alternatives
al projecte, la proposta de Coll-
bató passa per alliberar els pe-
atges de les autopistes AP-2 i
AP-7, així com facilitar el tras-
llat del trànsit de camions. Si el
Ministeri de Foment insisteix,
però, a augmentar el nombre de
carrils de  l’autovia, Solà diu que
el més important és evitar la di-
visió del municipi. 

AFECTACIONS A COLLBATÓ
Collbató és el municipi que es
veuria més afectat si l’ampliació
de l’A-2 tirés endavant. Fins a
107 propietats del poble estarien
en perill i, el més greu, tres ha-
bitatges i un restaurant haurien
de ser enderrocats. A més, el ter-
me municipal quedaria sepa-

rat. És per això que, des del pri-
mer moment, l’Ajuntament de
Collbató ha buscat coordinar-se
amb la resta de poblacions afec-
tades per tal de fer un front
comú contra el projecte del Mi-
nisteri de Foment. Tots els con-
sistoris han insistit sempre en la
necessitat de mantenir les reu-

nions i prendre les decisions
entre les tres administracions
implicades: ajuntaments, Estat
i Generalitat.

Cal recordar que el projecte
de Foment planteja fer que l’au-
tovia tingui fins a 10 carrils, 3 per
cada sentit més els carrils laterals
de sortida i d’incorporació. 

Sensació agredolça
» Els alcaldes dels municipis afectats per l’ampliació de l’A-2 es reuneixen amb el Ministeri de Foment
» Miquel Solà valora la reunió però lamenta que no es va arrencar cap compromís sobre l’ampliació

Reunió dels municipis afectats amb el Ministeri de Foment. Foto: Ajuntament

Economia | Collbató té 9 empreses noves
El creixement de l’activitat empresarial al municipi es va fer palès a la tercera 

Jornada d’Empresaris de Collbató amb l’entrada de 9 empreses noves. El principal
sector econòmic del poble és el sector serveis, que compta amb 41 companyies.
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4Coincidint amb l’Any Europeu
del Patrimoni Cultural,  la Diputació
de Barcelona destina 23,5 milions
d’euros a preservar el patrimoni ar-
quitectònic de la demarcació, mit-
jançant obres de consolidació, re-
forma i rehabilitació d’edificis mo-
numentals i jaciments arqueolò-
gics. Aquesta és la inversió més im-
portant feta, en un sol any, per la Di-
putació de Barcelona en actuacions
del Servei de Patrimoni Arquitec-
tònic Local (SPAL).

Per al president de la Diputació,
Marc Castells, aquesta és una “apos-
ta sense precedents, de les més
importants a nivell econòmic”, una
inversió que repercutirà a tota la de-
marcació de Barcelona i “permetrà
un retorn econòmic i social segons

la generació d’activitat econòmica,
vinculada a la recuperació arqui-
tectònica, però alhora també per-

metrà, d’acord amb la identitat dels
municipis, crear rutes, crear relats
que permetin fer arribar, en aquests
municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar”.

A més, Castells assegura que
aquesta inversió generarà econo-
mies vinculades al turisme i “pro-
vocarà un benefici col·lateral ex-
traordinari” pel fet que “molts d’a-
quests béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats”.
D’altra banda, el cap de l’SPAL, Joan
Closa, considera que “qui en sortirà
beneficiat és el patrimoni” i posa com
a exemple que aquest nou ajut de
la Diputació és una bona notícia “per
als que som experts i coneixedors
del patrimoni”.

MÉS DE 200 PROJECTES
El programa, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona, dona suport
econòmic a 201 actuacions de les 12
comarques de la demarcació, do-
nant una subvenció del 100% de
l’import sol·licitat. El suport ofert
als ajuntaments vol garantir la per-
vivència del patrimoni arquitectònic
i arqueològic local per tal de poder-
lo usar o millorar-ne l’ús actual.

Pel que fa als edificis o edifica-
cions d’interès històric, cultural, ar-

quitectònic o paisatgístic, les obres
que compten amb el suport de la Di-
putació tenen l’objectiu de garantir
la seguretat de l’equipament, mi-
llorar-ne la funcionalitat, reduir el
consum energètic i, alhora, im-
plantar les energies renovables. A
més, també es treballa per evitar-ne
la degradació.

D’altra banda, les actuacions de
recerca històrica i consolidació de
restes de jaciments arqueològics
que han rebut suport de la corpo-
ració han de formar part d’un pro-
jecte que tingui per objectiu donar-
los valor i difondre’ls.

Aquest programa, inclòs dins del
Pla ‘Xarxa de Governs Locals 2016-
2019’, també ha comptat amb un re-
coneixement específic als petits
municipis, de fins a 1.000 habitants,
i que consisteix en assistència tècnica
i jurídica especialitzada.

Cuidar els tresors patrimonials
» La Diputació de Barcelona inverteix 23,5 milions per preservar patrimoni arquitectònic
» El president Marc Castells afirma que es tracta d’una aposta “sense precedents”

4El suport de la Diputació de Bar-
celona al patrimoni arquitectònic
de la demarcació no és nou. El 9 de
juny de 1914, sota la direcció d’En-
ric Prat de la Riba, la Diputació de
Barcelona va crear el Servei de Pa-
trimoni Arquitectònic Local (SPAL),
que té l’objectiu d’assessorar i ofe-
rir suport tècnic i científic als mu-
nicipis a l’hora de dur a terme ac-
tuacions en els seus monuments i
centres històrics.

Conegut antigament com a
Servei de Catalogació i Conserva-
ció de Monuments, va ser el primer
organisme d’una administració

pública estatal dedicat a la salva-
guarda, conservació i restauració
del patrimoni monumental. Al llarg
d’aquests més de cent anys d’his-
tòria, l’SPAL s’ha convertit en un re-
ferent absolut de la restauració
monumental, sempre a l’avant-
guarda del debat tècnic, científic i
legal en matèria de conservació, ca-
talogació i restauració. 

Algunes de les restauracions
més emblemàtiques són el Palau
Güell (Barcelona), el Monestir de
Sant Llorenç (Guardiola de Ber-
guedà) o el Castell de Boixadors
(Sant Pere Sallavinera).

Més d’un segle de protecció

La inversió també
serà positiva

per atraure turisme

@diba

El Castell de Sant Pere Sallavinera, l’església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomara) i el Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Fotos: Diputació

Les obres permetran
garantir la seguretat

dels edificis
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Arriba Nadal al Mercat
Municipal de Les Bòbiles

MARTORELL4Ja ha començat la
campanya de Nadal del Mercat
Municipal Les Bòbiles, que bus-
ca fomentar les compres de pro-
ximitat durant les festes. Per
tal d’aconseguir-ho, ofereix es-
pectacles i sorteja premis, com
lots i vals, entre la clientela. 

Segons explica la dinamitza-
dora del Mercat, Pilar Gomà, per
cada compra feta des de princi-
pis de desembre els clients reben
un tiquet amb el qual entren a un
sorteig d’una cistella i 12 lots de
Nadal. Serà dissabte, dia 22,
quan se sabrà el nom dels afor-

tunats que hagin resultat guan-
yadors. A més, el 18 de gener es
tornarà a fer un sorteig, aquest
cop de 450 euros en vals de
compra.

A més de Nadal, el Mercat té
un altre motiu de celebració du-
rant el mes de desembre: el seu
aniversari. El dia 13 es van com-
plir 17 anys de la inauguració de
l’equipament. Per aquest motiu,
es va organitzar una festa per a
tots els públics a càrrec del Mag
Fèlix Brunet, que oferia l’espec-
tacle ‘Bicicadabra’ per gaudir-lo
menjant coca i cava.

COLLBATÓ4L’oli dels produc-
tors locals s’ha convertit en el
producte estrella de la Fira de
Nadal de Collbató d’enguany i, a
partir d’ara, serà el protagonis-
ta de totes les edicions. 

Els visitants del mercat na-
dalenc, que es va fer el cap de
setmana del 15 i 16 de desem-
bre, van poder tastar i comprar
oli collbatoní, el producte que
la Fira volia donar a conèixer
entre els veïns del poble i de la
comarca. 

Sobre aquesta iniciativa, el
president de l’Associació de
Productors d’Oli de Collbató,
Joan Mayor, va explicar a Línia
Nord que era una proposta pio-
nera: “És el primer any que la
Fira de Nadal es dedica estric-
tament a la promoció de l’oli de
Collbató i crec que cada cop s’hi
sumaran més productors”. De
moment, en aquesta edició no-
més hi van participar cinc pro-
ductors. En termes generals,
però, Mayor es va mostrar sa-
tisfet amb l’afluència de públic
de la Fira i va valorar positiva-

ment la possibilitat de fomentar
l’oli local entre els habitants. 

A banda de l’oli, la Fira de Na-
dal va oferir productes de tota
mena. Desenes de parades s’es-
tenien per tot el nucli antic de
Collbató amb embotits, format-
ges, dolços nadalencs, vins, cer-
veses artesanes... I no hi podien
faltar les parades amb objectes de

decoració nadalenca. Durant el
cap de setmana van tenir lloc ac-
tivitats per engrescar els vila-
tans: una exposició de maquinà-
ria agrícola, cantades de nadales,
tallers de cuina, un pessebre vi-
vent i altres atractius pensats
per a la canalla. Tot plegat, per
donar la benvinguda al Nadal va-
lorant els productes locals.

Un moment de la Fira de Nadal de Collbató. Foto: Línia Nord

La Fira de Nadal de Collbató,
enguany amb l’oli local

Comerç Sant Andreu | El comerç local premia els clients
Els comerços de Sant Andreu volen agrair i premiar la fidelitat dels seus clients

ara que arriba Nadal. Un any més, el premi estrella és un cotxe, però també es
poden aconseguir vals de compra i paneres amb productes de botigues locals. 
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Jordi Morales rep el premi
Estrella Paralímpica Mundial

Reconeixement a un any ex-
traordinari. L’esparreguerí Jordi
Morales va rebre, el passat di-
mecres 12, el premi Estrella Pa-
ralímpica Mundial, el màxim
guardó de la Federació Interna-
cional de Tennis Taula (ITTF). El
campionat del món que el palis-
ta va guanyar el passat 20 d’oc-
tubre a Eslovènia va ser el prin-
cipal mèrit per rebre el guardó,
que es va entregar en una gala ce-
lebrada a Incheon (Corea del
Sud). El belga Florian Van Acker
i el francès Fabien Lamirault,
també campions del món en les
seves respectives categories, van
ser els dos rivals de Morales.

D’aquesta manera Morales,
que també és el director tècnic del
CN Sabadell, posa el punt final a
un gran any i afronta un 2019 ple

de reptes (amb el Campionat
d’Europa com a gran cita), tot i
que el seu gran objectiu, com va
assegurar fa dos mesos a Línia
Nord, són els Jocs Paralímpics
que es disputaran l’estiu de 2020
a Tòquio.

NOMINAT AL PREMI FOSBURY
Però aquest guardó d’Estrella
Paralímpica Mundial pot no ser

l’últim que Morales aconseguei-
xi aquest 2018.

I és que l’esparreguerí és un
dels nominats als premis Fosbury
2018 com a millor esportista
masculí dels Països Catalans. Mo-
rales competeix contra altres fi-
gures com Saül Craviotto, Kilian
Jornet, Marc Márquez, Rafa Na-
dal, Toni Bou o Sergi Mingote, en-
tre molts altres.

» El palista tanca un gran 2018 rebent aquest reconeixement a 
Corea del Sud després d’haver conquerit el mundial a Eslovènia

Jana Fernàndez guanya el
mundial i debuta amb el Barça

SANT ESTEVE4En poc més d’u-
na setmana, la jove futbolista ses-
rovirenca Jana Fernàndez ha fet
realitat dos somnis: guanyar el
Campionat del món sub17 amb
la selecció espanyola i debutar
amb el primer equip del Barça en
partit oficial a la lliga.

La lateral va coronar-se amb
el combinat estatal que va aixe-
car el títol a l’Uruguai el passat
dissabte 1 contra la selecció me-
xicana (2-1) gràcies a dos gols de
la seva amiga i companya d’equip
Clàudia Pina. “Sempre penses
que pots fer coses grans, però

mai penses a ser campiona. És
molt gros i em va fer molta il·lu-
sió que jugadors com l’Andrés In-
iesta ens felicitessin. Esperem
que fites com aquesta serveixin
perquè el futbol femení continuï
creixent”, va explicar la defensa
quan va tornar de Sud-amèrica.

Poc després, però, tornaria a
viure un moment històric; seria
el dia 9, quan la sesrovirenca es
va convertir en la segona jugadora
més jove en debuta en la història
del club, amb 16 anys, 9 mesos i
22 dies. El Barça va guanyar per
7-0 contra el Madrid CFF.

Partidàs per tancar l’any:
Sant Esteve contra UE Sarrià

La cloenda de l’any
serà espectacular.
El sènior masculí
del CH Sant Esteve

Sesrovires afrontarà l’últim par-
tit d’aquest 2018 davant la seva
afició el pròxim dissabte 22 a dos
quarts de vuit del vespre contra
el líder de la taula, la UE Sarrià
de Ter. El conjunt de Dani Ariño
voldrà acomiadar-se dels seus
amb un bon resultat contra el
conjunt del Gironès, que només
ha perdut dos partits en tota la
temporada (contra la Roca i con-
tra el Sant Quirze).

Una victòria contra els sa-
rrianencs també serviria per re-
dreçar el rumb després d’una
recta final d’any un punt irregu-
lar que, de totes maneres, no ha
provocat que els sesrovirencs
s’allunyin de la zona alta de la
classificació (el Sanes és a cinc
punts del primer classificat).

Després de la catorzena jor-
nada, la Primera Nacional mas-
culina s’aturarà per les vacances
de Nadal i tornarà amb dos par-
tits en tres dies. El Sanes visita-
rà el Sant Cugat el dia 16 i la Sa-
lle Montcada tres dies després.

Collbató | La Portals 2019 homenatjarà Sandra Santanyés
El pròxim dimarts 15 de gener es presentarà una nova edició de La Portals en BTT, però

els organitzadors de la prova ja han anunciat que Sandra Santanyés rebrà un homenatge
en la cursa del 2019. La sabadellenca ha guanyat el Campionat estatal de BTT 15 cops.

Morales (al centre) amb el seu premi. Foto: RFETM

Pau Arriaga
ESPARREGUERA

Corcuera i Marquès opten 
als guardons  Fosbury 2018

MONTSERRATÍ4La nedadora
Núria Marquès i l’atleta Sandra
Corcuera són les dues represen-
tants de la comarca que opten al
premi Fosbury 2018 a la millor
esportista en categoria femenina.

La castellvinenca del CN Sant
Feliu és campiona d’Europa de
natació paralímpica als 100 es-
quena i als 200 estils, subcam-
piona continental als 200 i 400
lliures, als 100 braça i al 4x100 es-
tils i bronze també en aquest

campionat en les proves dels
100 papallona i de 50 lliures.

Per la seva banda, la retro-
runner olesana aspira al guardó
amb les credencials de campiona
del món de 5.000 i 10.000 me-
tres d’aquesta modalitat que fa
que els atletes corrin d’esquena.

Els premis s’anunciaran entre
el dia 27 i 31 d’aquest mes (falta
que votin els lectors) i també hi
opten Jèssica Vall, Laia Sanz,
Sarai Gascón o Berta Ferreras.
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No t’ho perdis

Jaume Plensa, al MACBA
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona acull fins a fi-

nals d’abril una gran exposició de l’artista Jaume Plensa. La
mostra, tal com ha explicat Ferran Barenblit, director del
MACBA, permet veure el Plensa “més íntim i conceptual”.

L’exposició és tot un esdeveniment, ja que repassa 40 anys
de trajectòria d’aquest gran artista internacional i trenca

una xifra que costa d’entendre: feia 22 anys que Barcelona
no dedicava una exposició a Plensa. Durant la presentació
de la mostra, Barenblit i Plensa van explicar que l’exposició 

és el més semblant a fer una vista a l’estudi de l’artista.   

Llibres

L'emissora osonenca Ona Digital ens
porta aquest any una nova edició de
cançons de Nadal: Petits regals d'elles.
En aquesta segona entrega, però, tots
els temes han estat interpretats única-
ment per veus femenines. Núria Gra-
ham, Roser Cruells (Els Catarres), The
Sey Sisters i Gemma Humet són al-
guns dels noms propis del disc.

Música

Nova adaptació de la història d’aquest
carismàtic personatge que, juntament
amb un grup de companys (els Merry
Men), es revolta contra la corrupta co-
rona d’Anglaterra. Taron Egerton en-
carna l’arquer, mentre que Jamie Foxx
és el seu inseparable Little John. La
pel·lícula també té el segell de Leonar-
do DiCaprio, que és un dels productors.

Pelis i sèries

Robin Hood
Otto Bathurst

Petits regals d'elles
Diverses artistes

Joel Joan s’alia amb el guionista de la
sèrie ‘El Crac’, Hèctor Claramunt, per es-
criure aquesta obra sobre dues pare-
lles d’amics de tota la vida que es tro-
ben per passar una estona en un esca-
pe room. Un joc que s’acabarà conver-
tint en un infern i que posarà a prova la
seva amistat fins a límits insospitats. 

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

Una petita enciclopèdia dels arbres
més curiosos de Barcelona. Més de 700
imatges a color i plenes de detalls de la
fauna vegetal que es pot trobar als ce-
mentiris, parcs i jardins de la ciutat i
fins i tot a Collserola i al zoològic. El lli-
bre inclou, a més, un diccionari de bo-
tànica, rutes, models de plaques, els
146 arbres d’interès local i molt més.

100 arbres singulars de Barcelona
Ricard Llerins Bonet

Encara no ha sortit a la venda el nou disc d’Alejan-
dro Sanz i ja s’han esgotat les entrades per veure

en directe el madrileny en dues de les quatre ciu-
tats que visitarà al juny. Aquest és el cas de les ac-
tuacions que l’artista té previstes a Madrid i Sevi-
lla, les quals van penjar el cartell de sold out en 48

hores. Dins de la seva nova gira, Sanz també ac-
tuarà a Cornellà, concretament al RCDE Stadium
el pròxim 8 de juny. Per a aquest concert encara

estan a la venda les últimes entrades, com també
passa amb l’actuació que el cantant de Corazón

Partío farà a Elche (Alacant) el pròxim 21 de juny.
L’artista s’ha mostrat molt agraït  a través de les
xarxes socials després de veure la bona rebuda

que ha tingut entre els seus seguidors i seguido-
res l’anunci de la seva gira. A més, Sanz ha animat
els seus fans a enviar un vídeo interpretant el seu
single No tengo nada mostrant la versió al piano

d’aquest tema que fa el seu fill Dylan de set anys. 

A L E J A N D R O  S A N Z

La fitxa
QUI ÉS?

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un cantant d’èxit internacional 
‘Corazón partío’ és la seva cançó més coneguda

Famosos

La seva gira arribarà a Cornellà 
El madrileny oferirà un concert el pròxim 8 de juny   

El seu fill versiona el seu nou ‘single’
El nen de 7 anys interpreta ‘No tengo nada’ al piano

QUÈ HA FET?

| SNK Neo Geo Christmas
La mítica consola Neo Geo torna al mercat amb un format de

Nadal i amb 48 jocs instal·lats per poder gaudir durant les festes.
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DIUMENGE 23 DE DESEMBRE
17:30 Cinema del Diable farà una projecció es-

pecial de la pel·licula de Tim Burton Malson
abans de Nadal, que celebra el seu 25è ani-
versari. / Casa de Cultura La Vila.

DIMECRES 26 DE DESEMBRE
12:00 De cara al dia de Sant Esteve, la ciutat po-

drà gaudir d'un matí solidari veient una
pel·lícula infantil. S’ha fet una crida a portar
una joguina no bèl·lica per assistent. / Cine-
mes Atrium.

DISSABTE 29 DE DESEMBRE
10:30 Les darrera cita del Club de lectura d’a-

quest 2018 serà el dia 29. El conte de la ser-
venta, de Margaret Atwood, serà el títol se-
leccionat. Cal inscripció prèvia. / Biblioteca Ai-
güestoses.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
ESPARREGUERANo podia fallar. El pròxim dia

22 es farà la tradicional repicada de campa-
nes per començar les festes. Cal confirmar l’as-
sistència a amicsdelcampanar@gmail.com
(12:00). / Campanar de Santa Eulàlia.

DIJOUS 10 DE GENER
OLESA Dones que parlen de dones serà el nom

de la primera trobada del Cafè tertúlia de l’any
2019. De nou, el feminisme serà el tema prin-
cipal d’aquesta sessió (18:00). / Ca l’Oriol - La
Teixidora.

DIJOUS 27 DE DESEMBRE
COLLBATÓ Estaquirot Teatre arriba al poble per

presentar la seva adaptació d’un dels clàssics
de la narrativa, La caputxeta vermella (17:30).
/ Casal de Cultura.

DIJOUS 17 DE GENER
SANT ESTEVE El llibre animat serà el nom d’a-

questa activitat de narrativa fotogràfica en
la qual s’experimentarà que és la imatge fixa
i la imatge en moviment (17:30).  / Biblioteca
Joan Pomar i Solà.

DISSABTE 22 DE DESEMBRE
SANT ESTEVE Partit d’handbol corresponent a

la catorzena jornada de la Primera Nacional
entre el CH Sanes i la UE Sarrià (19:30). / Pa-
velló Municipal Sant Esteve Sesrovires.

ABRERA Taller pràctic de creació de
podcasts per a joves, amb la gravació
i l’edició d’un programa i la seva pos-
terior publicació. / Casal de Joves.

Una sessió de doblatges 
i de creació de podcast

Dijous 20 de desembre a les 18:00

Dues de les eines més sol·licitades en
diferents tipus de feina, el màrqueting
i la publicitat, seran els objectes d’u-
na sessió formativa monogràfica. / Es-
coles Velles.

Una jornada formativa 
en màrqueting i publicitat
Dijous 20 de desembre a les 16:15

Aquesta fantàstica maga presenta el
seu espectacle de màgia per a nens i
nenes, on l’humor i la participació del
públic juguen un paper important al
show. / Auditori del Centre Cultural.

Joana Andreu actuarà en el
marc del 12è Màgia del Nadal

Dijous 3 de gener a les 18:30

MARTORELL Partit de bàsquet de la
quinzena jornada del grup C-A de la lli-
ga EBA entre el CB Martorell i el Cas-
tellbisbal. / Municipal de Martorell.

El CB Martorell enceta el 2019 
a casa contra el Castellbisbal
Dissabte 26 de gener a les 18:00

agenda@comunicacio21.com

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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