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La Maria viu al barri del Pont del
Diable i cada dia agafa el tren cap
a Barcelona a l’estació de Mar-
torell-Vila, al terme municipal de
Castellbisbal. Paga 2,20€ per
un bitllet senzill i 10,20€ per una
T-10. El Joan viu al barri de
Buenos Aires i li va millor agafar
el tren a l’estació de Martorell-
Central. També va a Barcelona,
però el bitllet senzill li costa
4,10€ i la T-10, 27,40€. La Ma-
ria i el Joan són ficticis, però la
situació és real.

Des de l’entrada en vigor, l’1
de gener, de la nova tarifa plana
de transport públic de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), els 18 municipis de la

zona tarifària 2 han passat a
pagar les tarifes de la zona 1. És
a dir, tot i que en teoria no han
canviat de zona, a efectes pràc-
tics paguen molt menys per un
bitllet ara que fa un mes (en el
cas de la T-10, paguen la meitat).
Entre aquests municipis hi ha
Sant Andreu de la Barca i Cas-
tellbisbal; Martorell, tot i fer
frontera amb ambdues pobla-
cions, continua a la zona 3.

A més, Martorell té una par-
ticularitat: una de les seves qua-
tre estacions –la de Martorell-
Vila– està, per pocs metres, ubi-
cada al terme de Castellbisbal.
Així, amb els canvis implantats
aquest any, entre dues estacions
del mateix municipi hi ha dues
zones tarifàries de diferència. 

L’alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, va aprofitar la pre-
sència recent del conseller de

Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, en un acte celebrat a Mar-
torell, per exposar la situació i les
queixes del municipi. Malgrat
que Calvet va admetre que a
Martorell “hi ha un greuge”, no va
oferir cap solució a curt termini:
“Això no ho canviarem, es man-
tindrà així fins a l’entrada en vi-
gor de la T-Mobilitat”. Cal recor-
dar que aquest nou sistema –que
cobrarà en funció de la distància
recorreguda i la freqüència d’ús
del transport, fent desaparèixer
les zones– ha patit un altre retard
i no arribarà fins al 2021.

El Ple Municipal ha aprovat
de forma unànime reclamar a
l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM) la incorporació
de les quatre estacions de Mar-
torell a la zona tarifària 1. La mo-
ció es vol fer extensiva als altres
set municipis veïns afectats.

Un municipi, dues zones

Anna Utiel
MARTORELL

L'estació d’FGC de Martorell-Central hauria d'estar connectada a la de RENFE, constituint així una estació intermodal. Fotos: FGC

INFRAESTRUCTURES4Si bé
el problema de les zones tari-
fàries ha agafat més protago-
nisme arran de les darreres
novetats, l’Ajuntament de
Martorell no ha oblidat una al-
tra reivindicació que ja fa més
de 10 anys que dura. Es trac-
ta de la creació d’una estació
intermodal a partir de la con-
nexió de l’estació de RENFE
i la d’FGC Martorell-Central.
De fet, així s’havia de dir l’es-
tació intermodal que encara
no s’ha arribat a fer.

L’alcalde Fonollosa ha ex-
plicat recentment a Ràdio
Martorell que cada adminis-

tració havia de fer la seva
part de les obres, per tant, la
Generalitat s’havia d’enca-
rregar de l’estació d’FGC i el
Ministeri de Foment, de la de
RENFE. Fonollosa diu que
“la Generalitat va complir i va
construir l’estació nova, les
andanes i els accessos, però
RENFE va aturar les obres
quan duia executat un 60%”.
Aquest és el motiu pel qual
Martorell no té una estació in-
termodal. 

Tots els grups municipals
van votar, en el darrer Ple, a
favor de reclamar a Foment
que acabi la seva part.

L’estació intermodal, 
l’altra eterna demanda

» L’estació de tren de Martorell-Vila té preus de zona 1, mentre que les altres encara són zona 3
» Martorell torna a reivindicar la incorporació a la zona 1 i la creació de l’estació intermodal
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La lupa

per Francesc Reina 

Operació fred

Existeix a Espanya una brigada d'in-
vestigació policial que posa nom als ope-
ratius sense seguir més protocol que el
criteri de no donar pistes. Així doncs, les
operacions es coneixen públicament
per la inventiva o coneixement i les afi-
cions dels agents, o alguna novetat en el
transcurs de la investigació. Fins i tot les
més delicades solen identificar-se en al-
tres idiomes. També hi ha intervencions
que no donen per més i re-
ben l'apel·latiu de Cas.

L'operació Anúbis es va
batejar així amb motiu del
referèndum d'independència
declarat il·legal pel Tribunal
Constitucional. L'operació
Estela va treballar en el des-
mantellament del frau de la Diputació de
Barcelona amb Salvador Esteve, ex-
president, de Junts x Catalunya. L'A-
gència de l'aigua es va veure implicada
amb alts càrrecs de Medi Ambient sota
les sigles de Convergència Democràtica
de Catalunya; l’exsecretari de relacions
internacionals, Victor Terradellas, abans
de proposar un exèrcit català, va ser in-
vestigat per relacions econòmiques sos-
pitoses amb ONG’s internacionals. So-
bre el cas 3% van informar d'un finan-
çament il·lícit del mateix partit. A la ma-
teixa bancada se li atribueix l'operació

Petrum, on alguns alcaldes i famílies del
nord i del sud català pagaven comissions
a fundacions properes a la seva conve-
niència. L'operació Catalunya segueix
oferint-nos sorpreses sobre la família Pu-
jol per tràfic d'influències, suborn, cor-
rupció i falsedats. L'home de confiança
de l'expresident Mas, que va ser treso-
rer de la formació esmentada, Daniel
Osàcar, al costat dels seus socis Rahola

Matutes, Prenafeta i Estivill, van ser acu-
sats per fraus milionaris en el cas Palau
de la Música i en algunes concessions
constructores d'edificis emblemàtics de
la Generalitat. L'operació Mercuri va de-
mostrar delictes urbanístics amb la
connivència de membres del partit so-
cialista; igual que el cas Pallerols, per frau
i malversació en els Ferrocarrils de la Ge-
neralitat i la línia 9 del metro. El cas In-
nova va demostrar corrupció en càrrecs
del departament de Salut amb el concurs
de tots dos partits.

Hi ha operacions que no són oficials,

només deixen veure detalls de tant en
tant, a pinzellades. Són paisatges in-
complets. L'operació fred és un dispo-
sitiu que realitzen els ajuntaments quan
es preveuen temperatures properes als
0º. No hi ha delictes. Va dirigit a les per-
sones que viuen sense llar en un intent
d'evitar patiments grans, ja que es pre-
tén prevenir malalties i defuncions. Al
carrer es passa malament cada dia. A

més, la gent que dorm en
cotxes s'escapa dels comptes
dels serveis socials i els que
habiten locals i habitatges
ocupats encara més, aquests
no compten.

Les classes econòmica-
ment dominants i els polí-

tics poderosos evadeixen les seves ri-
queses per amagar en els paradisos fis-
cals que, abans i després de la llista
Falciani, s'estenen impunement per tot
el planeta amb la col·laboració d'enti-
tats financeres. Aquestes castes no
fan més que perjudicar greument als
seus conciutadans, ja que ens priven
del capital necessari per a distribuir
aquestes quanties equitativament en-
tre el conjunt de la població, impedint
dolosament el benestar i la prosperi-
tat de les poblacions més necessitades,
i el pitjor, insultant-les.

Les classes econòmiques dominants
evadeixen les seves riqueses, impedint

el benestar dels més necessitats

Una de las cosas que
más daño puede ha-

cer a Uber son los de-
rechos laborales de sus trabajadores. Si
los muchos taxistas que no trabajan por
cuenta propia fueran capaces de des-
vincularse de su patronal y movilizar-
se conjuntamente con los conductores
de Uber, ganaban todos.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La repressió de l’1
d’octubre és un fet

provat i tangible. Iden-
tificable amb noms i cognoms de per-
sones de totes les edats afectades. Si
vol ser alguna cosa a la política cata-
lana, i més li valdria, el PSC hauria d’es-
menar el ministre d’Exteriors del go-
vern espanyol, Josep Borrell.

@quimnadal

El que confunde la cri-
sis del taxi contra Uber

y Cabify con un conflicto
de progreso tecnológico en vez de un
conflicto de derechos laborales o no
está entendiendo nada o lo hace con
toda la intención. Esto no va de apli-
caciones y vehículos de último mode-
lo, va de neoliberalismo salvaje.

Bolsonaro dice en Da-
vos que va sacar la

“ideología” de la econo-
mía brasileña. Acto seguido anuncia
privatizaciones, bajadas masivas de
impuestos y liberalizaciones, que como
todo el mundo sabe no tienen nada de
ideológico. Y después añade que Lati-
noamérica ya no será de la izquierda.

@carlosecue@Helena_VillarRT@suma_cero

Els semàfors

Pep Mas
Ha estat el primer martorellenc a anar
al Dakar. Va haver d’abandonar abans

d’hora, però lluny de rendir-se s’ha mar-
cat el repte de tornar-hi l’any que ve i

acabar-lo. El seu discurs optimista i de
superació és un exemple a seguir. 

pàgina 8

Sant Andreu
Sant Andreu de la Barca ha engegat un
servei d’atenció hospitalària a domicili
per a persones grans. De moment, se’n

beneficiaran els usuaris de la residència
assistida Vitàlia, que seran atesos a l’e-
quipament i evitaran anar a l’hospital. 

pàgina 20

Generalitat
Els Bombers de Martorell, com els seus
companys d’arreu del territori, han de-
cidit deixar de fer hores extra. Denun-

cien falta d’efectius i precarietat laboral,
i es mostren insatisfets amb el Departa-

ment d’Interior de la Generalitat. 
pàgina 10
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“Els nens que acollim viuen en pobles 
on no hi hauria de viure ningú”1

2
Abrera també destinarà el 30% 
dels pisos nous a lloguer social

L’escola de la ignorància

Ferrocarrils desmantella 
l’estructura de l’aeri

Geologia de la resistència
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Les claus

En aquests dies convulsos en què,
als independentistes, la política
espanyola ens les endinya de tots
colors, es fan una sèrie de pro-
postes que posen els pèls de
punta. Per Pablo Casado s’ha d’a-
plicar el 155 a perpetuïtat, s’ha
d’endurir el règim de presons pels
independentistes, pels de la Gür-
tel i altres casos del PP no en diu
res, il·legalitzar els partits inde-
pendentistes i lliurar el territori
de fanàtics racistes i supremacis-
tes. Es podria fer una proposta:

Espanyols! Des de Catalunya
ens fem càrrec que no es pot con-
tinuar així, que ja no podeu su-
portar més la càrrega política i
econòmica que suposa anar trans-
ferint any rere any diners cap a
Catalunya, insolidària amb la
resta del territori espanyol. Com
diu Carmen Maura, s’ha d’aturar
aquesta sagnia, ja n’hi ha prou,
que es posen negres per mor d’a-
questa infàmia. Per això ens vo-
lem independitzar, per alliberar-
nos d’un país que no para de
ploriquejar demanant almoines
sense parar. Mai en tenen prou.
Que si infraestructures, que si ba-
lances fiscals, que si immersió lin-
güística, que si Mossos, que si TV3
i Catalunya Ràdio. És un no parar!

Espanyols, una vegada des-
lliurats d’aquesta sangonera que
no para de xuclar-vos els vostres
diners, viureu com Déu! Gaudireu
d’una vida rica i plena. Ho ente-
neu no? Si us plau, poseu-vos les
piles i, treballant de valent, entre
tots ho podrem aconseguir. Pa-
raula que, per part nostra, hi abo-
carem totes les nostres capacitats
i energies per deixar-vos tranquils
i en pau d’una vegada. Vinga som-
hi! Anem per feina!

Deslliurem-la
per Jordi Lleal 

El dolor
per @ModernetdeMerda    

Estem gestionant la derrota i ho
estem fent com podem. Amb
molt més desencert del que to-
caria, és evident. El problema
més palpable, crec, és el desgast
emocional que carreguem sobre
les espatlles. Es nota que els pre-
sos i la repressió pesen i això està
fent que tothom es comporti de
manera estranya: uns, quedant-
se amb la bandera de l'1-O i ex-
hibint l'independentisme més
testosterònic; altres, dubtant de
si explicar del tot o no que el seu
pla no és a curt termini i que in-
clou aromes peixalcovistes.

El dolor ens enverina el dis-
curs a tots. Però ja han passat
molts mesos d'ençà dels primers
empresonaments i hauríem de
ser capaços de refer-nos del cop
i no deixar que aquest dolor con-
tinuï prenent decisions en nom
nostre. Els presos han repetit mil
vegades que són conscients de
quin és el seu paper històric. Per
què a fora no assumim el nostre?
Per què no som capaços de tirar
endavant, fent propostes que no
vinguin embolicades de dolor?

Crec que toca ser valents en
aquest sentit. I això significa
ser capaç de posar-te davant
d'un faristol i explicar solemne-
ment el què, el perquè i el com
de la teva proposta post-1O.

És evident que JxC i ERC te-
nen propostes diferents. Doncs
que les expliquin, però clara-
ment. Que surti JxC i expliqui
amb detall en què consisteix i

què implica la proposta d'anar a
totes amb una majoria dèbil i de-
bilitada, sense reconeixements
i amb mitja Catalunya a punt per
ajudar l'Estat a escanyar-te. Que
surti ERC i expliqui amb detall
en què consisteix i què implica
girar full de l'1 d'Octubre, segu-
ir la veta a l'Estat per dirigir la
gestoria i aspirar a una majoria
més àmplia en un futur no de-
terminat.

I que no s'escudin en excu-
ses com, per exemple la unitat,
per evitar fer aquesta reflexió i
aquest pas. No ens enganyem,
no hi haurà unitat independen-
tista en un futur pròxim perquè,
ara mateix, hi ha -com a mínim-
dos projectes antagònics per
aconseguir-la. I no passa res, la
política és això. I el nostre país
és aquest. No ens posem ner-
viosos ni vulguem embolcallar-
ho tot d'unitat, perquè unitat no
sempre vol dir projecte. I sem-
bla que ara la invoquem més per
donar una via de sortida al do-
lor -i per pressionar-nos els uns
als altres- que no pas per mar-
car nous fulls de ruta amb cara
i ulls.

Si us plau, deixem de fer po-
lítica estèril amb el dolor i pugem
a l'escenari. Expliquem-nos bé
(sense limitar-nos a escopir ti-
tulars), bastim les propostes de
dades i fets i tractem-nos com si
algun dia haguéssim estat prou
adults com per ser capaços de fer
un 1 d'Octubre.

A les xarxes

@vicentmontagud: Rafael Murúa, 34 años,
primer periodista asesinado en México en
2019. Era director de la radio comunitaria
Radio Kashana. Lo han matado a tiros.

@NicoFul: Els CDR col·lapsant la Gran Via
i agredint cotxes i conductors al centre
de Barcelona! Terrorisme! Ah, no, tranquils,
que són taxistes. No passa res.

#GranViaOcupada

@sergifarrecon_d: Ter Stegen, Arthur,
Sergi Roberto, Dembélé, Aleñà i ara De
Jong. Rejovenir l’equip amb garanties d’è-
xit sense deixar de competir!

#FitxatgeEsperat #LlibertatdExpressió

Les millors
perles

L’alcaldessa de Madrid, Manuel Carmena, ha explicat que a fi-
nals de desembre es va trencar el turmell durant un sopar a
casa seva amb Iñigo Errejón, que en aquell moment era candi-

dat de Podemos a la presidència de la Comunitat de Madrid. Car-
mena es va fer la lesió mentre duia una safata de panades.

Polèmica a Filipines. Una proposta de llei per rebaixar l’e-
dat de responsabilitat criminal dels 15 als 9 anys ha pro-
vocat molta controvèrsia al país. La idea té el suport del

president Duterte, que creu que pot ser una solució perquè els
grups criminals no facin servir nens per cometre delictes greus.

Cristiano Ronaldo ha acabat pagant 18,8 milions de multa a la
Hisenda espanyola després de reconèixer ser culpable d’ha-
ver comès quatre delictes fiscals durant la seva etapa de ju-

gador del Madrid. Ronaldo també va pagar 360.000 euros més
perquè el seu nom segueixi sense tenir antecedents penals.

El xef José Andrés, un dels personatges més influents dels
Estats Units, està impulsant aquests dies la iniciativa
‘ChefsforFeds’ per donar menjar als gairebé 800.000 fun-

cionaris dels Estats Units que s’han quedat sense sou després
del tancament del govern a causa del bloqueig del Congrés.

Un 62% dels britànics afirma que el procés de sortida de la Unió
Europea els fa sentir-se infeliços, segons un sondeig de l’em-
presa de demoscòpia YouGov. Un 11% dels enquestats també

afirma que el Brexit ha tingut un impacte fort sobre el seu estat de sa-
lut mental, mentre que un 32% se sent afectat en menor mesura.
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COMUNICACIÓ4Línia Nord ja és,
des d’avui, una publicació quin-
zenal. La capçalera del Montse-
rratí fa un pas endavant i dupli-
ca la seva periodicitat i difusió,
amb els dimarts alterns com a dia
de sortida, consolidant-se com la
referència periodística a la zona.

Amb Anna Utiel a la redacció
i Lola Gutiérrez al departament co-
mercial, la publicació no ha parat
de recollir èxits en els darrers
mesos, fet que ha derivat en aquest
salt de periodicitat i difusió.

Un pas endavant que arriba
acompanyat d’un nou web. I és
que recentment Línia Nord ha
posat en marxa una nova edició
digital renovada i interconnecta-
da amb la resta d’edicions Línia
i els portals temàtics del Grup Co-
municació 21, de tal manera que
ara és molt més fàcil i accessible
navegar entre les diferents pu-
blicacions del grup.

El nou web és àgil, minima-
lista, s’adapta a totes les pantalles
i prioritza la fotografia i la claredat.
“Hem intentat traslladar a la pan-
talla el que ja estem fent a les edi-
cions impreses dels Línia, on hem
aconseguit uns nivells alts en dis-
seny gràfic”, explica Arnau Nadeu,

director editorial de la xarxa de pe-
riòdics Línia i responsable del
projecte de renovació dels webs de
tot el Grup Comunicació 21.

Amb l’assessorament de l’em-
presa Tec Tic Solutions, que s’ha
encarregat d’executar el projecte
tècnic, s’ha elaborat un disseny
que prioritza els punts forts de
cada publicació i l’enllaç directe
amb les xarxes socials.

Amb tot, el Grup Comunica-
ció 21 redobla la seva aposta pel
Montserratí amb un Línia Nord
que vol seguir creixent i assumint
responsabilitats a la zona. Quin-
zenalment, la capçalera conti-
nuarà oferint reportatges pro-
pis, entrevistes a personatges
destacats dels diversos municipis
i actualitat amb mirada pròpia,
sense oblidar-se dels esports, del
comerç i de l’opinió dels lectors,
marques consolidades de la casa.

Línia Nord ja és quinzenal
» La capçalera del Montserratí fa un pas endavant i duplica la seva periodicitat i difusió

» Estrena també un nou web redissenyat a fons i que s’adapta a totes les pantalles

El nou web és àgil, minimalista i prioritza la fotografia i la claredat. Foto: Línia Nord

La capçalera seguirà
oferint reportatges,
entrevistes i actualitat
amb mirada pròpia
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Com decideix un pagès de
Martorell que vol partici-
par al Dakar?

L’afició a les motos l’he tingut tota
la vida, em ve del meu pare, i el
Dakar sempre l’hem seguit molt
a casa i sempre he tingut al cap
que hi havia d’anar. De petit vaig
començar a córrer motocròs i
més endavant vaig participar en
campionats d’enduro de Cata-
lunya i Espanya. Fins i tot vaig fer
alguna prova del Mundial. Però
després ho vaig deixar i, anys
més tard, vaig començar a fer
trial. Vaig quedar 2n (2013) i 3r
(2014) al Campionat de Catalun-
ya de trial, però és una modalitat
que no té res a veure amb els
ral·lis. 

Per què vas deixar l’enduro?
Em vaig adonar que viure de les
motos era molt difícil. Jo vinc
d’una família de pagesos i m’en-
canta la feina al camp, és el meu
altre hobby. La diferència és que
el camp em donava de menjar i
les motos no, així que vaig deci-
dir tirar endavant amb la meva
feina.

Però fa un any et va tornar al cap
la idea del Dakar.
Sí, ja estava fart de veure’l des del
sofà de casa [somriu]. I vaig de-
cidir que hi havia d’anar. Vaig
contactar amb el meu amic Xa-
vier Folch, que és Premi Llegen-
da Dakar, i gràcies a ell vaig
aconseguir un equip per fer el
ral·li de Merzouga (Marroc), la
prova classificatòria per poder
anar al Dakar. Feia vuit anys que
no pujava a una moto d’enduro.
Va ser tot molt precipitat, però
amb un parell d’entrenaments ja
agafes el feeling un altre cop. Això
sí, el de Merzouga era el meu pri-
mer ral·li...

Et va anar bé, però.
Força bé. Em vaig classificar, però
va ser tota una aventura. El sisè i
últim dia de ral·li a Merzouga vaig
saltar una duna d’uns 10 metres i
em vaig dislocar l’espatlla. Em fal-
taven 30 km per arribar a la meta
i els vaig fer com vaig poder.
Aquells 30 km van ser un infern,
però vaig aprendre que sempre et
pots superar, que hi ha moments
que dius “no puc”, però en realitat
sí que pots.

I a partir d’aquí, a preparar el
Dakar.
A partir d’aquí vaig contactar amb
un equip que em va donar un
pressupost impossible d’assumir,
així que vaig començar a buscar pa-
trocinadors. Em vaig posar en con-
tacte amb l’Ajuntament de Mar-
torell i els va il·lusionar molt el
projecte. Em van dir que podia
comptar amb ells. De fet, l’Ajunta-

ment ja m’ajudava quan competia
als campionats de Catalunya i Es-
panya. També vaig rebre el su-
port del meu equip, el Pedregà
Team, i de Yamaha.

Hi anaves amb un dels pressu-
postos més ajustats. Creus que
et va passar factura?
Una mica sí. Hauríem d’haver-hi
anat amb més recanvis, amb la
moto més preparada... El més nor-
mal és fer el Dakar amb una moto
de ral·li, però val molts diners, en-
tre 35.000 i 50.000 euros. Com
que no ens ho podíem permetre,
vam agafar una moto d’enduro 4.5
–és petita i això em va bé per la
meva manera de conduir– i li vam
posar un dipòsit de 9 litres a sota
i un de 23 al darrere. Amb això ja

en teníem prou per arribar a les
etapes. A més, el Pedregà Team té
un equip humà brutal i em van fer
sentir com un més de la família.
Això, quan estàs tan lluny de casa
i fent un esport de risc, és molt im-
portant.

L’any que ve augmentaràs el
pressupost? 
Aquesta és la idea: tornar-hi amb
més pressupost per tenir més ga-
ranties. Vull anar-hi amb una moto
de ral·li i vull fer més ral·lis abans
d’anar al Dakar. Aquest cop només
vaig fer el de Merzouga, que era
obligatori per classificar-me, i
n’hauria necessitat dos o tres més.
Si tot va bé, aquest any els farem.

Llavors la pagesia quedarà en un
segon pla?
No, no, el camp a tope sempre. Tinc
un molt bon equip treballant amb
mi al camp, i un ral·li potser són cinc
o sis dies. 

Com compagines entrenament
i feina?
Tinc un circuit al camp i, quan els
altres se’n van a dinar o quan ple-
guen, intento aprofitar l’estona de
sol que queda per entrenar. A més,
faig mountain bike, natació, wind-
surf... però la meva feina ja et pre-
para físicament. En època de cal-
çots, per exemple, estem tot el
dia collint, i això és exercici físic. El
camp et manté en forma. 

Hi ha relació entre el món del
camp i el món del motor?
Jo crec que molta. Sobretot pel sa-
crifici i perquè t’has de saber adap-
tar a les condicions que et trobis,
ja sigui calor, boira... El que toqui. 

Parlem del teu pas pel Dakar
2019. Com el vas encarar?
Jo soc molt competitiu i el Pedre-
gà [Joan Manuel González Coro-
minas, ‘Pedregà’] em coneix. Per
això vam pensar que els primers sis
dies de ral·li, fins al descans, em
centraria en la navegació, en anar

interpretant el road book... I aniria
bastant enrere. Després del des-
cans, l’objectiu era intentar escalar
posicions. 

Com et vas sentir en les primeres
etapes?
Realment m’hi vaig trobar molt bé.
Quan fas una cursa com aquesta,
tens por d’estar més estona patint
que passant-t’ho bé. Però jo el 80
o 90% del temps m’ho vaig passar
de conya. Hi va haver una etapa en
què vaig fer 450 km pel desert, vaig
parar per menjar una miqueta i
després encara em quedaven 470
km per carretera. Vaig arribar a mit-
janit al campament i vaig dormir
una hora i mitja. L’endemà em
quedaven 200 km de carretera i
400 d’especial. És per passar-ho ma-
lament. Doncs a mi em va fascinar,
potser perquè vinc del patiment de
la pagesia. 

Però a la cinquena etapa vas te-
nir mala sort...
A la cinquena etapa, quan només
faltaven 15 km i jo pensava que ja
estava, vaig entrar a un cordó de
dunes immenses. Vaig passar la pri-
mera duna al cinquè intent, però
després em vaig quedar encallat i
vaig trencar l’embragatge. En
aquell moment, podia pitjar un
dels tres botons de la moto. El
vermell és perquè et vinguin a
buscar automàticament; el blau per
notificar si hi ha algun accident i el
verd simplement per informar de

la teva situació. Jo vaig triar el
verd, però com que no tenia ni
menjar ni aigua, em van venir a res-
catar imminentment, perquè no
em podien deixar tota la nit al de-
sert. Després em vaig trobar la
sorpresa que el que venia darrere
meu em va dir que aquella part es-
pecial es va eliminar i els van fer
passar a tots pel recte. Vam recla-
mar, però l’organització ens va dir
que res. Em vaig emprenyar molt,
perquè jo em veia capaç d’acabar
el Dakar, i ara he d’esperar un any.  

Consideres que has fet realitat el
teu somni?
Jo tenia dos somnis: anar al Dakar
i acabar-lo. He fet realitat el primer,
ara em falta el segon. D’alguna ma-
nera sento que no he pogut de-
mostrar del que soc capaç, però no
serveix de res entrar en una espi-
ral de dir “quina mala sort”. L’en-
demà d’acabar el ral·li ja estava par-
lant amb els sponsorsper tornar-hi
el 2020. Potser la manera com
vaig acabar-lo m’ha motivat més
per tornar-ho a intentar. A més,
quan fas el que t’agrada i hi poses
il·lusió i ganes, t’adones que no hi
ha límits. Hi havia un paralític fent
el Dakar en moto: per a mi és un sú-
per home! Al final els límits ens els
posem nosaltres, els tenim al cap.
Ho he demostrat també amb la fei-
na. Quan vaig decidir ser pagès, el
sector estava molt complicat, però
a mi m’agradava el camp. Ara tinc
41 anys i em guanyo la vida així.

“La feina de pagès 
és un bon entrenament

per anar al Dakar”
Pep Mas / Pilot de motos i pagès

Mas va quedar 3r al Campionat d’Espanya d’enduro l’any 2000 i va ser campió de
Catalunya d’aquesta modalitat el 2003. El 2018, després de molts anys sense pujar
a una moto d’enduro, va decidir que participaria al Dakar 2019. Així ho va fer, però

es va quedar a mig camí del seu objectiu. Per això té clar que hi tornarà el 2020.

Anna Utiel
MARTORELL

Entrevista Perfil | Del camp a les dunes
Josep Maria Mas (Martorell, 1977) és la quarta generació d’una família de page-

sos martorellencs i té una empresa de fruita i verdura ecològica. L’afició a les
motos també li ve de família i ha estat el primer martorellenc a anar al Dakar.

“Quan vaig decidir que
aniria al Dakar, feia 8
anys que no pujava a
una moto d’enduro”
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Martí, un militant martorellenc
d’Endavant, va ser detingut –i po-
sat en llibertat unes hores més
tard– el dia 21 per no haver acu-
dit a declarar davant el jutge el 19
de novembre. Havia estat citat
com a presumpte implicat en el
tall de l’A-2 de la vaga del 8N, una
acció en què van participar cen-
tenars de persones, però només
hi ha hagut tres investigats. 

“Sabem que els Mossos tenen
llistes de militants i, quan hi ha
mobilitzacions, busquen impli-
car-los, encara que no hi si-
guin”, afirma Martí. També ex-
plica per què no va acudir a de-
clarar: “No crec en la justícia de
l’estat i anar a declarar suposa
que puguin dir que he comès una
il·legalitat”, i recorda que “el
dret a vaga és inalienable”. 

Després de dos mesos d’in-
certesa, va ser detingut en una
benzinera per 7 agents de la po-
licia secreta, que el van portar a
comissaria. Davant la jutge es va
acollir al dret a no declarar i va
quedar en llibertat després d’u-
nes quatre hores detingut. A la
sortida, 500 persones li van
mostrar el seu suport: “La lluita
té sentit quan gent de diverses
ideologies es mobilitza contra la

repressió”, diu. Però Martí re-
coneix que viu amb la sensació
que el segueixen i creu que “l’ob-
jectiu és espantar, perquè qui vol
que l’emmanillin o que el detin-
guin al carrer?”. També denun-
cia que a Catalunya hi ha més de
700 persones en una situació
com la seva. Ara, poden passar
tres coses: que es tanqui la cau-
sa, que torni a la via adminis-
trativa o que hi hagi un judici. 

Martí, militant d’Endavant. Foto: Línia Nord

Martí, detingut pel 8N: “No crec
en la justícia de l’estat espanyol”
» El van detenir per no acudir a declarar, però va quedar en llibertat
» Unes 500 persones es van concentrar per mostrar-li el seu suport 

L’Espai Jove Punt Nord
estrena cursos i tallers

JOVENTUT4L’Espai Jove Punt
Nord ofereix aquest primer tri-
mestre de 2019 fins a vuit cursos
i tallers de temàtiques diverses:
fotografia, sèries, ball... Algu-
nes activitats són gratuïtes i al-
tres tenen un preu reduït. 

Un dels tallers serà d’inicia-
ció a l’acroioga i tindrà dues
sessions, el 29 i el 31 de gener.
Més endavant, el 20 i el 21 de fe-
brer, es farà un taller de foto-
grafia amb el mòbil. En ambdós
casos, una sessió val 3 euros i les
dues, 5 euros. 

Hi haurà tres tallers gratuïts:

el de rap literari (27 de febrer),
el de maquillatge de Carnaval (1
de març) i un per aprendre a cos-
tumitzar la roba (20 i 21 de
març). A més, cada dijous del
mes de febrer es faran classes
gratuïtes d’iniciació al swing.
Val a dir que el 26 de gener es va
fer un sèrie fòrum, també gratis.

D’altra banda, el dia 26 de fe-
brer hi haurà la representació fi-
nal dels alumnes del curs de
clown, que va començar el dia 21
i acabarà el 25 de febrer. El
preu de la inscripció d’aquest
curs era de 15 euros. 

Ja es poden presentar idees
als pressupostos participatius
PARTICIPACIÓ4Ja estan en
marxa els pressupostos partici-
patius 2019, la tercera edició
d’aquesta iniciativa de la regi-
doria de Participació. 

Fins al 18 de febrer, particu-
lars i empreses poden presentar
les seves propostes tant de ma-
nera presencial, a El Círcol, com
a través d’internet. La valoració
tècnica de les idees proposades
es farà entre el 20 de febrer i el
22 de març i, del 8 d’abril al 5 de
maig, serà el període de vota-
cions. Les propostes guanyado-
res acabaran fent-se realitat.

INFANTS I ADOLESCENTS
La novetat d’aquest any són els
pressupostos participatius d’a-
dolescents. Segons fonts muni-
cipals, de moment només hi
participaran els alumnes de pri-
mer d’ESO de tots els instituts
martorellencs, però en les prò-
ximes edicions s’hi aniran su-
mant els altres cursos.

Per la seva banda, els pres-
supostos participatius dels in-
fants es consoliden. Els alumnes
de 4t, 5è i 6è de primària de to-
tes les escoles del municipi hi po-
dran participar. 

Els Bombers de Martorell
deixen de fer hores extra

TREBALL4Els Bombers de
Martorell, com els seus com-
panys d’arreu del territori, han
decidit deixar de fer hores extra.
Denuncien falta d’efectius i aug-
ment de la precarietat laboral,
i es mostren insatisfets amb la
Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salva-
ments (DGPEIS) del Departa-
ment d’Interior, que diuen que
no ha donat resposta a les seves
reivindicacions. 

En la darrera sessió del Ple
Municipal de Martorell es va
aprovar unànimement una mo-
ció en suport dels Bombers. Al
Ple, un bomber martorellenc,
Marc Montaner, va exposar les
mancances del sector. Destaca el
fet que hi hagi cinc bombers
menys del que pertocaria se-
gons el mínim establert i que els
vehicles tinguin més de 10 anys
d’antiguitat, a més “d’un 10% de
retallada de sou el 2012”.

Anna Utiel
MARTORELL

Patrimoni | Rehabilitar la Torre de Santa Llúcia
El Servei de Patrimoni Local de la Diputació de Barcelona ha començat a elabo-
rar el Pla Director sobre la Torre de Santa Llúcia, que estudiarà com conservar-
la i com donar-li nous usos. L’Ajuntament vol convertir-la en una escola taller.

29 de gener del 2019
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EQUIPAMENTS4Les obres per
construir el nou Palau de Justí-
cia de Martorell començaran el
juliol de 2022 i acabaran vint
mesos després, l’any 2024. L’e-
difici es farà al costat de l’estació
de Martorell-Central, en un te-
rreny que Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC) va cedir al De-
partament de Justícia el des-
embre passat. Per fer possible l’i-
nici de les obres en el termini
acordat, l’Ajuntament va aprovar
la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU) al
darrer Ple Municipal.

El Departament de Justícia
destinarà 8 milions d’euros a fer
realitat el nou equipament, que
tindrà 5.050 metres quadrats, és
a dir, 2.750 metres quadrats
més que actualment. Així ho va
anunciar la consellera de Justí-
cia, Ester Capella, el dia 16 en
una visita a Martorell, a la qual
també va assistir el president
d’FGC, Ricard Font.

Capella va assenyalar la im-
portància d’agrupar tots els ser-
veis judicials en un únic edifici.
En aquest sentit, l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, va
recordar que l’equipament actual
“està molt dispers” i això fa que
les condicions de treball “no si-
guin les millors”. Com que les

obres no començaran fins d’aquí
a tres anys, el Departament de
Justícia farà algunes millores a
les dependències judicials ac-
tuals, que donen servei als vuit
municipis del Baix Llobregat
Nord i a Masquefa (Anoia). Això
es tradueix en un total de
135.000 habitants.

Ricard Font, per la seva ban-
da, es va mostrar satisfet de la
cessió del solar per edificar els
nous jutjats, perquè creu que s’a-
conseguirà una “intermodalitat
funcional” i que augmentarà el
nombre d’usuaris d’FGC.

UNA NECESSITAT
La reivindicació d’un nou Palau
de Justícia a Martorell ve de
lluny, però en els darrers anys ha
esdevingut una urgència. De
tots els partits judicials de Cata-
lunya, el martorellenc és el que
té unes instal·lacions més pre-
càries, segons el porpi Departa-
ment de Justícia. 

Per això, la substitució dels
set jutjats actuals –repartits en
sis edificis– per un únic edifici de
set plantes i deu jutjats suposa-
rà un gran salt qualitatiu. Caldrà
esperar, això sí, al 2024.

Visita de la consellera de Justícia i del president d’FGC. Foto: Ajuntament

L’esperat nou edifici judicial 
arribarà l’any 2024

TRANSPORT4Martorell serà un
dels municipis més beneficiats
per les obres de millora que Fe-
rrocarrils de la Generalitat (FGC)
farà a la línia Llobregat-Anoia
durant aquest any.

Una de les actuacions serà la
remodelació de la platja de vies
dels Tallers de Martorell En-
llaç, que permetrà reposar les
vies d’accessos als tallers i reor-
denar els espais dels edificis que
formen aquest centre. 

També destaca el fet que s’a-
cabarà de substituir la catenària
flexible de la zona urbana de la
línia Llobregat-Anoia per una ca-
tenària rígida. Es farà, a més, la
interconnexió elèctrica entre to-
tes les subcentrals entre l’estació
de Martorell-Enllaç i la de Sant
Boi de Llobregat. Aquesta in-
tervenció reforça la prestació
de servei en cas que hi hagi una
incidència de tensió.

Fora de Martorell, també es
faran actuacions importants en
termes de rehabilitació de vies.
És el cas del formigonat de la via
a les estacions de Sant Josep i
Cornellà i les obres als desvia-
ments que donen accés a l’esta-
ció de L’Hospitalet Av. Carrilet.

Tot plegat es farà per tal de
millorar el servei i incrementar,
així, l’ús del transport públic.

FGC millorarà 
la línia Llobregat-
Anoia aquest any

La línia Martorell-
Igualada d’FGC 
fa 125 anys

HISTÒRIA4Un centenar de per-
sones es van aplegar a l’estació
de Martorell-Enllaç, el dia 12, per
celebrar el 125è aniversari de la
línia Martorell-Igualada de Fe-
rrocarrils de la Generalitat
(FGC). Hi va assistir el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Da-
mià Calvet. 

Tothom que es va acostar a
l’acte de celebració va poder ob-
servar de prop un tren antic, dels
que es feien servir quan la línia
Martorell-Igualada va començar
a funcionar. Precisament en
aquesta època es van transpor-
tar els membres de l’Aula de Te-
atre, que van oferir una petita ac-
tuació disfressats amb vestits
propis del segle XIX. A més, a les
andanes de l’estació s’hi va ins-
tal·lar una exposició que repas-
sava la història de la línia, inau-
gurada el 29 de juliol de 1893. 
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FESTES4Martorell ha tornat a
demostrar que la festa de Sant
Antoni Abat, la més antiga del
municipi, continua viva. Els tra-
dicionals Tres Tombs, l’acte més
important i representatiu de la
festa, han comptat enguany amb
la participació d’uns quaranta ca-
rros, una xifra que es manté des
de l’edició passada. Com que
Martorell és una de les pobla-
cions més matineres de Cata-
lunya a celebrar Sant Antoni
Abat –que en realitat és el dia 17
de gener– les activitats festives
van tenir lloc entre divendres 11
i diumenge 13.

El primer dia de festa va
arrencar amb l’assemblea de so-
cis dels Amics de Sant Antoni
Abat, l’entitat organitzadora, i el
posterior sorteig de llotges per al
concert vermut i el ball de gala de
diumenge. El dia 12, alguns ca-
rros de l’associació van fer el tra-
jecte entre les estacions de Mar-
torell Vila i Martorell Enllaç,
amb motiu del 125è aniversari de
la Línia Martorell-Igualada. A la
tarda va arribar el torn de la dan-
sa popular, amb la ballada de
sardanes a càrrec de la Cobla La
Principal de La Bisbal. 

ABANDERATS I PREGONERS
Un dels moments més simbòlics
del cap de setmana va ser l’in-
tercanvi de banderes. Dissabte a
la tarda, al pont del Diable, els
Amics de Sant Antoni Abat van
encendre les atxes de vent i, tot
seguit, van acompanyar els Ge-
gants de Martorell, abanderats i
pregoners de l’any passat, fins al
portal d’Anoia, on van entregar
les senyeres a l’entitat que els
agafava el relleu, la Colla de
Diables. 

El valor afegit que van apor-
tar els Diables a la inauguració
oficial de la festa, com no podia
ser d’una altra manera, va ser el
foc. Després del pregó, van en-
cendre un correfoc a la plaça de
la Vila per celebrar Sant Antoni
a la seva manera.

El motiu principal de l’elec-
ció dels Diables com a pregoners
i abanderats ha estat el 25è ani-
versari de la Carpafera, símbol de
la Colla i protagonista del pregó.
De la mateixa manera, l’any pas-
sat van ser escollits els Gegants
per celebrar els 25 anys del Dia-
ble i la Velleta. Tot plegat con-
solida l’aposta dels Amics de
Sant Antoni per col·laborar amb

entitats locals i fer caliu les unes
amb les altres. 

DIUMENGE, ELS TRES TOMBS
La jornada més intensa va arren-
car amb l’esmorzar traginer a la
plaça de Maria Canela, just da-
vant del local dels Amics de Sant
Antoni Abat, on els assistents
van poder agafar forces per als
Tres Tombs. Amb la panxa ple-
na, va arribar el moment de
guarir i enganxar els animals i els
carruatges. Un cop preparats, ge-

nets, carros i animals es van di-
rigir al pont del Diable; des d’a-
llà, al migdia, van començar la
passada pels carrers i places del
municipi, seguint el ritme de la
Banda Simfònica de Martorell.
Des del barri de la Vila fins a la
rambla de les Bòbiles, martore-
llencs i martorellenques van sor-
tir de casa per veure de prop l’es-
pectacle de la festa de Sant An-
toni Abat.

Finalment, cap a les 13.30 h,
els carruatges van fer la segona

i la tercera volta pels carrers de
la Vila, és a dir, van completar els
Tres Tombs. Després, el mossèn
Francesc Tirado va ser, una ve-
gada més, l’encarregat de beneir
els animals de tir al seu pas per
la plaça de l’Església. 

El Concert Vermut va tancar
el matí i, al vespre, es va fer el
Ball de Gala per posar punt final
a un cap de setmana frenètic.
Tots dos actes es van celebrar a
El Progrés amb la música de la
Cobla La Principal de la Bisbal.

L’èxit de la tradició
» Uns quaranta carros omplen els carrers de Martorell en una nova edició dels Tres Tombs

» La Colla de Diables agafa el relleu dels Gegants com a pregoners i abanderats de Sant Antoni Abat

Els Tres Tombs, plat fort de les festes de Sant Antoni Abat. Foto: Línia Nord
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Fomentant la convivència
» L’Ajuntament de Martorell introdueix a la ciutat la identificació genètica dels gossos

» L’objectiu és millorar la relació dels propietaris amb els seus animals i combatre l’incivisme

4Fins ara els gossos es podien re-
gistrar amb el microxip homologat.
A partir d’ara, a banda d’aquest sis-
tema, també s’haurà d’identificar
l’animal amb una analítica d’ADN,
a través de la sang o de la saliva .

ON S’HA DE FER?
La identificació genètica es farà en
un centre veterinari, on es realitzarà
l’extracció de mostra per analitzar
i es lliurarà al propietari una placa
identificativa. 

QUIN COST TÉ?
Els propietaris disposen d’un any
per censar de manera gratuïta els
animals a qualsevol dels centres ve-
terinaris de Martorell. A partir de l’1
de gener del 2020, el cost de la
identificació genètica i de la placa
l’haurà d’assumir el propietari del
gos, i serà d’entre 32 i 39 euros.

LES SANCIONS ES 
MULTIPLIQUEN PER 20
Les infraccions de l’Ordenança se
sancionen amb multes de 150 fins
a 600 euros. Fins ara, la sanció
màxima era de 30 euros.

EXEMPLES DE SANCIONS

aNo recollir les deposicions fecals
dels gossos i altres animals a la via
pública.

aDeixar que els animals orinin en
els parcs infantils, zones d’esbarjo
i façanes d’edificis.

aPortar el gos sense corretja a la
via pública o a les zones comunes
dels espais privats.

aNo tenir inscrit l’animal de com-
panyia al cens municipal.

Què has de saber 
de la nova ordenança?

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

4L’Ajuntament de Martorell ha cre-
at una nova regulació per a la ti-
nença d’animals de companyia.
L’objectiu és millorar la relació dels
propietaris amb els seus animals i al-
hora facilitar la convivència amb
tots els veïns de Martorell, tant d’a-
quells que tenen animals com d’a-
quells que no en tenen.

La regulació s’ha fet a través d’u-
na nova Ordenança de tinença,
protecció i convivència d’animals,
en vigor des de l’1 de gener d’a-
quest 2019. El govern municipal ha
tingut en compte que, malgrat les
diverses campanyes de sensibilit-
zació que s’han portat a terme, els
comportaments incívics d’alguns
propietaris d’animals no han mi-
llorat. Fonollosa ha argumentat
així la reforma: “El tema de la reco-
llida dels excrements dels gossos és
un dels que genera més malestar
entre els veïns, i per això, calia po-
sar fil a l’agulla i endurir les sancions

per a aquells que no compleixin
amb aquesta obligació”.

La nova Ordenança municipal
inclou la identificació genètica
dels gossos, un procés que els ciu-
tadans podran fer gratuïtament
als centres veterinaris de Martorell,
durant un any. També s’incremen-
ten les sancions per conductes in-
cíviques, que podran arribar als 600
euros.

L’Ajuntament ha iniciat una cam-
panya per explicar en què consisteix
la identificació genètica dels animals
i com s’ha de fer. Diversos agents cí-
vics, situats a les zones d’esbarjo de
Martorell, entregaran informació i
respondran els dubtes dels ciuta-
dans i ciutadanes.

“Espero que aquesta nova nor-
mativa contribueixi a millorar la
convivència al nostre poble i acon-
segueixi reduir els comportaments
incívics que encara es produeixen”,
conclou l’alcalde.
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Castellví de Rosanes

Es modifica el contracte 
de l’enllumenat públic

INSTAL·LACIONS4L’Ajunta-
ment ha modificat el contracte
de l’enllumenat públic per aug-
mentar l’abast del manteniment
correctiu i preventiu. Aquesta ac-
ció suposa un increment de la
despesa anual en 5.800 euros,
necessari per poder corregir els
problemes que presenti la xarxa
d’enllumenat del poble. 

La zona on hi ha previstes
més actuacions és el Taió. En
aquest barri es canviarà el ca-
blejat, es renovaran els quadres
elèctrics i s’ajustaran les potèn-
cies a les necessitats de la ins-

tal·lació, que fa un any que és led.
Després de les intervencions al
barri del Taió, s’emprendran al-
tres accions a la resta de barris
i zones del municipi. 

Segons fonts municipals, l’al-
calde de Castellví, Joan Carles
Almirall, defensa que el consis-
tori ha buscat “un canvi de filo-
sofia i de model en la gestió de
l’enllumenat públic”. A més, la
modificació del contracte es jus-
tifica també per les nombroses
intervencions imprevistes a les
quals l’Ajuntament havia hagut
de fer front els darrers mesos.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Castellví vol transformar
l’espai de l’escola vella en un
centre social amb piscina. De
moment, el consistori ja ha en-
carregat la redacció del projec-
te per veure si la proposta és via-
ble. Com a segona opció, en cas
que no es pogués fer a l’escola
vella, el document també valo-
rarà l’espai d’equipaments del
camí de ca n’Abat. Aquesta al-
ternativa no acaba de convèncer
el govern municipal, que apos-
ta pel nucli antic.

El document encarregat ser-
virà perquè l’Ajuntament sàpiga
quin cost tindria la construcció
del nou equipament i per tenir
preparat el projecte que hauria
de tirar endavant, en cas de
comptar amb els recursos ne-
cessaris per fer-ho. De moment,
el consistori ja ha hagut de pa-
gar 8.800 eurod més IVA per la
redacció del projecte. Aquests di-
ners han sortit del pressupost de
l’any passat.

A banda de la redacció del
projecte, ja hi ha una sèrie d’ac-

cions planejades per avançar
cap al futur centre social. El
consistori ha decidit que es faran
accions per millorar l’accessibi-
litat per a persones amb pro-
blemes de mobilitat i que s’ade-
quaran les instal·lacions de bai-
xa tensió i les de climatització.

Com que el govern municipal
va presentar un projecte a la Di-

putació de Barcelona, aquesta
institució donarà prop de 49.500
euros a l’Ajuntament per dedi-
car-los exclusivament a l’espai de
l’escola vella.

El municipi, doncs, només
haurà d’assumir el 10% del cost
total de la intervenció; és a dir,
dels 55.000 euros totals, única-
ment n’haurà de pagar 5.500.

L’escola vella de Castellví. Foto: Ajuntament

L’escola vella podria ser 
un centre social amb piscina 

Població | Castellví supera els 1.900 habitants
Castellví ha començat el 2019 amb una xifra rècord d’habitants: més de 1.900.
L’1 de gener hi havia 1.909 habitants i, la segona setmana de l’any, ja s’havien
superat els 1.921. La majoria dels nouvinguts arriben al barri de Can Sunyer.
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Sant Andreu de la Barca

En marxa el projecte pioner
de la llera del Llobregat 

SALUT4Sant Andreu ha iniciat
les obres per recuperar l’accés al
riu Llobregat, millorar-ne la lle-
ra i crear-hi un espai cívic. Es
tracta d’un projecte pioner a
Catalunya, ja que, per primera
vegada, s’avaluaran els beneficis
que una acció urbanística pot su-
posar per a la salut dels habitants
de la zona.

Segons un estudi de la Ge-
neralitat, els problemes de salut

dels santandreuencs són el co-
lesterol elevat, la hipertensió ar-
terial i els trastorns d'ansietat. Es
preveu que el projecte pugui
pal·liar-los gràcies al foment i
posterior increment de l’activi-
tat física entre la població, que es
podria produir per l’aparició
d’un nou espai de lleure en un
entorn natural. A més, el projecte
també millorarà la salut am-
biental del municipi.

Sant Andreu renovarà la flota
de transport adaptat

TRANSPORT4L’Ajuntament de
Sant Andreu renovarà, durant
aquest any, els vehicles que for-
men la flota de transport adap-
tat del municipi. Els usuaris d’a-
quest servei de transport són
gent gran i persones amb de-
pendència o discapacitat, que ne-
cessiten un trasllat al lloc on re-
sideixen o a les instal·lacions
on reben tractament. Els des-
plaçaments poden ser entre di-
versos punts de Sant Andreu,

però també a les poblacions del
voltant i, fins i tot, a Barcelona.
Al municipi hi ha una cinquan-
tena de persones que fan ús dels
vehicles adaptats.

La renovació de la flota està
pressupostada en més de 90.000
euros i el manteniment anual del
servei té un cost de 50.000 eu-
ros. L’Obra Social ‘La Caixa’ ha
donat un xec de 12.000 euros al
consistori per contribuir a la re-
novació dels vehicles. 

SERVEIS4Sant Andreu de la
Barca ha engegat un servei d’a-
tenció hospitalària a domicili
per a persones grans. De mo-
ment, se’n beneficiaran els usua-
ris de la residència assistida Vi-
tàlia, que seran atesos a l’equi-
pament i evitaran, per tant, la in-
comoditat dels trasllats i les es-
peres a l’Hospital de Martorell,
el centre de referència de la
zona. L’alcalde de Sant Andreu,
Enric Llorca, va dir que “en
funció del resultat, es podria
estendre [el servei] a la resta de
centres assistencials de la loca-
litat”.

Aquest nou servei pot tractar
patologies diverses: malalties
infeccioses, diabetis descom-
pensada o pneumònies, per
exemple. Sempre que un usua-
ri de Vitàlia ho requereixi –i
sempre que el trasllat a l’hospi-
tal no sigui necessari per al trac-
tament–, un equip de profes-
sionals acudirà a la residència. A
domicili es poden fer tota mena
de tractaments per a pacients
amb insuficiència respiratòria,

com l’oxigenoteràpia, i es poden
dur a terme transfusions de
sang, entre altres procediments.
Fins i tot es poden elaborar pro-
ves diagnòstiques. 

Tot plegat suposarà una mi-
llora de la qualitat de vida dels
residents de Vitàlia, que sovint
pateixen amb el trasllat a l’hos-
pital, però també de la dels seus

familiars, ja que no s’hauran
d’encarregar de fer els despla-
çaments a Martorell.

La implantació del nou ser-
vei permetrà, a més, reduir el
nombre de visites de l’Hospital
de Martorell, sobretot als serveis
d’urgències. Això millorarà la
vida dels professionals i, de re-
truc, de la resta de pacients.

Acord entre l’Hospital de Martorell i la residència Vitàlia. Foto: Ajuntament

Atenció hospitalària 
a domicili per a gent gran

Societat | Un nou pla d’ocupació
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha impulsat aquest gener un

nou pla d’ocupació per contractar 16 persones en una situació laboral difí-
cil. Els contractes seran de 6 o 12 mesos i els seleccionats rebran formació. 
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Sant Esteve Sesrovires

Olesa de Montserrat

BARRIS4Les obres previstes al
projecte d’intervenció integral al
nucli antic, inclòs a la Llei de Ba-
rris de la Generalitat, estan pràc-
ticament enllestides. Segons l’A-
juntament, ho estan en un 95%.

L’actuació més important,
el cobriment de la Riera de Can
Carreras, va finalitzar el mes de
desembre. Altres intervencions
enllestides són la urbanització
del carrer de l’Església i la re-
modelació de l’edifici de Cal

Puigjaner. D’altra banda, estan
a punt d’acabar les obres d’a-
rranjament de la Torre del Re-
llotge i la restitució del portal re-
naixentista de l’església.  A més,
s’ha adjudicat la creació de l’illa
de vianants del nucli antic. 

L’objectiu del consistori era
finalitzar el màxim de treballs
possibles abans del 31 de des-
embre, per tal de poder rebre la
subvenció del 50% que ha d’as-
sumir la Generalitat.

URBANISME4Diverses associa-
cions veïnals d’Olesa van pre-
sentar un document d’al·lega-
cions al POUM el mes de des-
embre, durant el període d’ex-
posició pública (del 25 de no-
vembre al 25 de gener). Sota el
títol ‘Repensem Olesa’, les asso-
ciacions de veïns d’Els Closos, la
Central, Sant Bernat i la Rambla-
Eixample van redactar un total
de 12 al·legacions. Exigien a l’e-
quip de govern accions en ma-
tèria de patrimoni, estalvi ener-
gètic, mobilitat, espais verds,
comerç i habitatge, entre altres.

L’Ajuntament va respondre,
un a un, els 12 punts del docu-
ment. La resposta, que es va fer
pública al web municipal, recal-
cava, en primer lloc, que les as-
sociacions veïnals havien pre-
sentat una al·legació global al
POUM i recordava que això su-
posaria “començar el POUM de
cap i de nou”. “L’al·legació vol ti-
rar per terra un llarg treball de

molta gent que ha culminat en
l’aprovació inicial del POUM”,
denunciava el consistori. Pel
que fa a les propostes, el govern
municipal va assegurar que eren
“demandes que en molts casos el
POUM ja compleix, en altres es
demana al POUM actua-
cions/solucions en temes sobre
els quals no té competències i en
algunes es proposen solucions
més que qüestionables”. 

L’Ajuntament va aprofitar el
comunicat per negar les acusa-
cions d’haver fet “trucades per-
sonals intimidatòries” als mem-
bres de les associacions veïnals,
tal com aquestes havien denun-
ciat en un altre document.  

Ara, un cop acabat el perío-
de d’exposició pública, el POUM
haurà de tornar al Ple incorpo-
rant la resposta a cadascuna de
les al·legacions presentades.

Acte de presentació del POUM a la Casa de Cultura. Foto: Ajuntament

Les al·legacions al POUM
aixequen polseguera

El projecte d’intervenció al
nucli antic, gairebé enllestit

Oci | Més de 700 olesans a les sortides guiades
721 persones van participar en les 39 visites guiades de cap de setmana que es

van fer durant l’any passat. És una activitat organitzada pel departament de
Medi Ambient del consistori per donar a conèixer l’entorn natural d’Olesa.

Equipaments | Millores a La Roureda
L’escola La Roureda ja compta amb la nova fusteria d’alumini interior en tots
dos edificis. Aquesta instal·lació suposa una millora de l’eficiència energètica i
dels nivells tèrmics i acústics del centre. A més, ara l’escola té lluminària led.

SEGURETAT4L’Ajuntament de
Sant Esteve reclama actuacions
que posin fi a la perillositat de la
carretera B-224, especialment en
punts negres com l’accés a l’es-
cola Àgora i a la urbanització
Masia Bach. 

En una carta enviada el 17 de
gener, l’alcalde, Enric Carbo-
nell, exigia a la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat
l’execució immediata d’unes in-
tervencions a la B-224 que es-
taven previstes per al setembre.
Tot i que la Generalitat es va
comprometre amb el consistori
a iniciar les obres abans que
comencés el curs escolar, al se-
tembre va anunciar que havia
paralitzat les actuacions a la ca-
rretera en qüestió per motius
econòmics.

A la carta, Carbonell rebut-
java aquesta paralització d’una
actuació prèviament consen-
suada i reclamava que es vetllés
per la seguretat dels veïns i veï-
nes del poble, que pateixen dià-
riament el perill. De moment, la

Generalitat no ha emès cap res-
posta pública.

XIFRES PREOCUPANTS
Uns 18.000 vehicles circulen
cada dia per la carretera B-224
al seu pas per Sant Esteve. Les
dades del Servei Català de Tràn-

sit alerten de la perillositat d’a-
questa via: en els darrers cinc
anys, només en aquest tram
(el que passa per Sant Esteve),
s’han registrat 135 accidents.
L’elevada sinistralitat ha deixat
3 víctimes mortals, 8 ferits
greus i 219 ferits lleus. 

Accident a la B-224. Foto: Ajuntament

El consistori demana solucions
a la perillositat de la B-224

Sant Esteve va acollir
evacuats de la Guerra Civil

HISTÒRIA4Sant Esteve Sesro-
vires va acollir un grup de famí-
lies evacuades de diferents punts
de Catalunya i Aragó durant la
Guerra Civil, concretament el
mes de gener de 1939. 

Tot i que ja es tenia cons-
tància de l’acollida d’evacuats, no
s’havia documentat fins ara, 80
anys més tard. Ha estat gràcies
a l’aparició d’un nou testimoni
escrit sobre la història del poble,

que ha estat publicat per l’Arxiu
Municipal i inclòs en la col·lec-
ció ‘Documents Singulars’.
Aquesta col·lecció es pot con-
sultar a través del web de Sant
Esteve i té l’objectiu de divulgar
el patrimoni documental.

Durant tot aquest mes de
gener, tant el document del tes-
timoni escrit com el Llibre d’Ac-
tes de Ple de 1939 han estat ex-
posats a l’Arxiu Municipal.

El Jutjat de Pau canvia 
de seu i millora el servei

EQUIPAMENTS4El Jutjat de
Pau ha estat traslladat al carrer
Lluís Companys aquest mes de
gener. El motiu del canvi d’ubi-
cació ha estat la necessitat de
comptar amb un espai més gran
per tal de fer front a l’augment de
la càrrega de treball. 

La nova seu té 90 metres
quadrats, el doble de superfície
que l’edifici anterior. Això in-
crementa la comoditat dels usua-

ris, que ja no hauran d’esperar al
carrer quan vulguin fer gestions
i hi hagi cua. 

La situació del personal que
treballa al Jutjat de Pau també
s’ha vist beneficiada per aquest
trasllat. Cal tenir en compte que
el fet de tenir dos centres peni-
tenciaris al municipi genera un
gran volum de feina, i encara
més des que els presos de la Mo-
del van arribar a Brians 1.
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Abrera

El nou Parc de Nadal d'Abrera ha regis-
trat unes xifres d'assistència espectacu-
lars. 13.147 persones han gaudit de les
activitats del parc, situat al Parc de Can
Morral.  Del 21 de desembre al 7 de
gener, les famílies amb infants de 0 a 12
anys han gaudit d’un parc innovador,
màgic i ple de sorpreses en la Carpa Di-
verespai, un espai lúdic i climatitzat de
700 metres quadrats, amb espectacles,
tallers, animació infantil, inflables i llits
elàstics. I, per primera vegada, a Abrera
hem comptat amb una Pista de Gel, on
petits i grans hem gaudit del patinatge
del 9 de desembre al 7 de gener. 

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, ha fet ba-
lanç d'aquesta edició del Parc de Nadal,
amb un gran èxit de participació. L'alcalde
ha destacat la gran acollida del Parc de
Nadal per part de les famílies, amb una
il·lusió, "que ens encoratja a continuar tre-
ballant per poder fer l'any vinent un altre
Parc de Nadal", ha explicat. "Des de l'Ajunta-
ment d'Abrera, i jo com alcalde, agraïm al
municipi d'Abrera l'acollida i participació en
aquestes activitats i el felicitem", ha afegit.

ENTRADES PER ALS ESCOLARS
Des de l'Ajuntament d'Abrera hem obse-
quiat a tots els escolars residents a Abrera
amb una entrada per la Pista de Gel per tal

que tots els nens i nenes poguessin gaudir
del patinantge. La instal·lació també ha
rebut la visita dels nens i nens de la Funda-
ció Johan Cruyff.  

CLOENDA AMB LA CANTANT GISELA
El dilluns 7 de gener vam celebrar la cloenda
del parc amb l'actuació de la coneguda can-
tant Gisela, una exhibició sobre Gel amb pa-
tinadores de N-ICE, l'animació de Pep Callau
i els Pepsicolen i una xocolatada. Gisela va
interpretar dos dels seus temes més cone-
guts "Aquella estrella de allá" i "Frozen", que
formen part de la banda sonora de pel·lícu-
les Disney. També va atendre els seus segui-
dors, va fer una entrevista per Ràdio Abrera,
es va fer fotografies amb els assistents al
photocall del parc, i va firmar autògrafs. 

VALORACIONS POSITIVES
Una mitjana de 550 persones han visitat
cada dia la Carpa Diverespai, i més de 350
persones han gaudit cada dia de la Pista de

Gel, amb preus reduïts (1 € la Carpa Dive-
respai i 2,5 € la pista de gel). Els usuaris i
usuàries han estat famílies d’Abrera i també
d'altres poblacions veïnes. Hem recollit al-
gunes impressions positives:

Patricia (Abrera)
¡Es genial! Felicitamos al Ayuntamiento. Está
cerca de casa, tiene un precio simbólico...
Los niños están encantados, con la pista de
patinaje, con el Parc de Nadal, hacemos ma-
nualidades... 

Jordi  (Can Vilalba, Abrera)
Para los niños, perfecto, Para los mayores,
también. Entretenidos ellos y nosotros tam-
bién. La pista de hielo, perfecto. Para repe-
tirlo cada año. 

Anabel (Abrera) 
Para los niños muy bien, así están distraí-
dos. Como no sabes qué hacer con ellos
durante todo el día, los traes aquí y al
menos se cansan.

Pedro (Les Carpes, Abrera)
Está muy bien. En casa no sabes que hacer
con los niños, aquí tienes la solución. Tienes
la pista de hielo o la sala de juegos. Al niño
le gusta y como actividad en Abrera está
muy bien.

Raquel (Rubí)
Hem anat a diversos llocs i està molt ben
muntat. Dels millors i més complets que
hem vist. Està molt bé.

NADAL JOVE
Durant els dies de vacances de Nadal, els/les
joves d’Abrera han comptat també amb un
espai lúdic farcit d’activitats gratuïtes en el
Casal de Joves, al Centre Polivalent (plaça
del rebato, 1): Campionat de futbolí gegant,
Video Game Party, Cinema Jove, màquines
de ball i realitat virtual, monòleg jove, tallers
de bombons, automaquillatge i perruque-
ria. Gràcies a tots i totes per participar-hi!

Més de 13.000 persones han gaudit 
amb il·lusió del Parc de Nadal d'Abrera!

CULTURA4El poeta abrerenc
José Luis García Herrera va pre-
sentar, el dia 16 a la Casa de Cul-
tura d’Abrera, el seu poemari
‘Presoner de l’hivern’, una obra
que va ser guardonada amb el
premi Francesc Badenes Dalmau
de Poesia 2017. 

Una trentena de persones
van acudir a la Sala d’Actes de la
Casa de Cultura per escoltar
l’autor recitant els seus poemes.
A més, els assistents van poder
gaudir de la combinació de po-
esia i música, gràcies a la parti-
cipació dels alumnes i professors
de l’Escola Municipal de Músi-
ca. La guitarra i el violoncel van
ser els companys de ball de les
lletres de García Herrera. 

‘Presoner de l’hivern’ és un
recull de quaranta poemes que
parlen del pas del temps i dels
comiats, però que destaquen
també l’alegria d’haver viscut
els diversos moments feliços de
la vida. Per a l’autor, les etapes
felices tenen a veure amb l’amor
i la passió, sense oblidar-se, és
clar, de l’ofici d’escriure.

L’obra literària de José Luis
García Herrera és força extensa:
ha escrit i publicat 28 llibres de
poesia, tant en català com en cas-
tellà. En la majoria de casos, els
seus poemaris han estat reco-
neguts amb algun guardó. És el
cas del Premi Internacional de
Poesía Miguel Hernández-Co-
munidad Valenciana 2017, que

va aconseguir amb ‘La semilla
del óxido’; el Premi Luys Santa
Marina 2016, per ‘Mares de Es-
carcha,’ o el Premi  Juan Alcai-
de 2010, per ‘Cuaderno de Bri-
tania’.

L’autor, que va néixer a Es-
plugues de Llobregat i va viure
uns anys a Sant Andreu de la
Barca, viu a Abrera des del 2001.

José Luis Gacía recitant a la Casa de Cultura. Foto: Ajuntament

José Luis García presenta
‘Presoner de l’hivern’

ESPAIS4L’Ajuntament d’Abre-
ra ha reformat la plaça de les Es-
coles i l’espai que l’envolta, la pis-
ta rosa. 

L’objectiu de les obres ha
estat millorar la zona, però no
només estèticament. La inter-
venció ha augmentat la segure-
tat de l’espai, gràcies al canvi de
baranes, a la reparació del pavi-
ment de la plaça i a la instal·la-
ció d’un revestiment de paret de
pedra natural.

Pel que fa exclusivament a la
pista, el paviment ha estat re-
novat, mantenint i ressaltant,
això sí, el color rosa que carac-
teritza aquest espai. A més, la
pista compta ara amb unes jar-
dineres d’acer plenes de vegeta-
ció. Per últim, s’han instal·lat uns
nous projectors que milloren la
il·luminació tant de la plaça com
de la pista.

El consistori ha executat
aquestes actuacions amb la
col·laboració dels veïns i veïnes
del barri de La Florida, que han
aportat les seves idees per mi-
llorar aquest espai públic. 

Millores a la plaça
de les Escoles 
i a la pista rosa

Joaquín Eandi,
cap de llista
d’Abrera En Comú

ELECCIONS4Joaquín Eandi ha
estat escollit per encapçalar la
llista dels comuns d’Abrera a les
eleccions municipals del maig.
Amb només 23 anys, Eandi té
experiència en el consistori, ja
que ha estat regidor des del mes
d’octubre de 2017.

Segons un comunicat d’A-
brera En Comú, el seu candidat
a l’alcaldia creu que “la regene-
ració democràtica [al consisto-
ri] és cada vegada més inajor-
nable”. En culpa l’actual alcalde,
Jesús Naharro, a qui acusa
d’haver “manipulat els mitjans
de comunicació locals per pro-
mocionar-se”.

Natura | La flora abrerenca, símbol del 2019
El calendari oficial d’Abrera d’aquest 2019 té com a protagonista la flora autòc-

tona. L’abrerenc Joan Subirana ha fotografiat les diverses plantes i flors dels es-
pais naturals del poble, com Sant Hilari, Sant Ermengol o Can Morral del Riu.
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El Projecte Educatiu de Ciutat
comença la segona fase

EDUCACIÓ4La segona fase del
Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC) ha arrencat amb un in-
crement de la participació. La
primera reunió d’aquesta etapa
del projecte va aplegar una tren-
tena de persones el dia 16 a Can
Pasqual. 

D’aquesta trobada van sorgir
les tres comissions de treball, for-
mades per veïns i veïnes, que es
reuniran cada quinze dies per

dissenyar, amb un acompanya-
ment tècnic, els projectes que es
presentaran a l’abril al II Fòrum
Esparreguera Educa. Les pro-
postes han de centrar-se a aug-
mentar l’estima per Esparre-
guera, disminuir l’abandona-
ment escolar prematur i am-
pliar la relació escola-societat. El
PEC ajuda a definir les polítiques
educatives locals i busca el com-
promís ciutadà amb l’educació.

L’ampliació del Pavelló 
d’El Castell, més a prop

EQUIPAMENTS4El projecte
d’ampliació del Pavelló Munici-
pal d’El Castell ja està enllestit.
Aquest gener s’ha presentat als
grups polítics municipals i ara
està pendent de tramitació per
poder ser adjudicat. Les obres,
però, no es podran executar fins
al pròxim mandat, perquè el
pressupost de l’actuació, que
supera el milió d’euros, ha de
sortir del romanent de tresore-
ria de l’Ajuntament.

El projecte planteja la creació
d’un annex amb una superfície
de 25x15 metres, aproximada-
ment un terç de la superfície ac-
tual de l’equipament. 

Les obres duraran menys
d’un any i inclouran l’adaptació
del pavelló a la normativa vigent.
Destaca la millora de l’accessi-
bilitat de l’edifici, amb la ins-
tal·lació d’un ascensor perquè les
persones amb problemes de mo-
bilitat puguin pujar al segon pis.

FESTES4La Festa Major d’Hi-
vern d’Esparreguera torna aquest
any, però ho fa amb un canvi de
format. Les entitats dedicades a
la cultura popular i a la tradició
seran les protagonistes de la fes-
ta, i la plaça de Santa Eulàlia en
serà l’escenari principal. En
aquest espai, del 8 al 12 de febrer,
hi haurà instal·lada una carpa-
envelat per acollir les diferents
activitats del programa festiu,
com ara concerts i balls. Per fer
possible una versió millorada
de la Festa d’Hivern, l’Ajunta-
ment ha incrementat el pres-
supost en 5.000 euros, pas-
sant d’invertir-hi 3.000 euros
l’any passat a invertir-hi 8.000
aquest any.

Una de les novetats que pre-
senta l’edició d’enguany és la
transformació de la cercavila
tradicional (que feien els Caste-
llers d’Esparreguera i la Colla
Bastonera del Montserratí) en les
Passades de Santa Eulàlia, que
tindran lloc dissabte dia 9 al
nucli antic. Durant la tarda i el
vespre, hi haurà vigílies caste-

lleres i balls dels Geganters d’Es-
parreguera, així com la passada
bastonera de Santa Eulàlia i el
primer Ensierru d’Hivern de la
Colla de Diables. A més, se su-
maran a la festa els Tiravolts de
Festa Major per fer ballar els ge-
gants, el gall i les gallines.

La nota musical dels quatre
dies de celebració la posaran

diversos grups. Divendres a la nit
actuaran el grup vallenc Fenya
Rai i la banda local The Papa’s
and the Popo’s. La nit de dissabte
serà el moment de cloure el Fes-
tival Spàrrek, amb els esparre-
guerins EZD AKA MDS, la ban-
da gelidenca FOC, els hortencs
Aldarull i les també esparre-
guerines Sense Filtres DJ Set. 

Correfoc infantil de la Festa Major d’Hivern de l’any passat. Foto: Ajuntament

La Festa Major d’Hivern 
torna amb un canvi de format

Pressupost | Al capdavant de la inversió social
Esparreguera és el segon municipi de Catalunya, per darrere de Barcelona, i l’on-

zè de l’estat espanyol que més inverteix en serveis socials. De fet, és el municipi
català que dedica una proporció més gran del seu pressupost a aquest àmbit.
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Collbató

Presentat l’avantprojecte 
de les obres al CE Collbató

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ja ha presentat l’avantprojecte de
tancament de la Pista Coberta
Martí Gil i de construcció dels
nous vestidors del Centre d'Es-
ports Collbató. 

El document, elaborat per la
Diputació de Barcelona, propo-
sa que el tancament de la pista
sigui semipermeable, per evitar
la filtració de l’aigua de la pluja
i l’entrada del vent. El fet que no
sigui un tancament complet dis-
minueix el cost de la construcció
i del manteniment en gran me-
sura. A més, el tipus de tanca-

ment permetrà la circulació
creuada natural de l’aire, sense
afectacions en el rendiment i be-
nestar dels esportistes.

Quant als nous vestidors, es
poden fer de dues maneres:
transformant l’actual edifici de
magatzems i entitats o cons-
truint un nou edifici davant dels
vestidors actuals. Les dues op-
cions són viables, però la sego-
na tindria un cost més elevat.

L’avantprojecte també con-
templa la creació d’un accés al
centre exclusiu per a esportistes,
que aniria directe als vestidors.

INSTAL·LACIONS4Des de la re-
municipalització de l'aigua l’any
2016, Collbató ha invertit gaire-
bé un milió d’euros en actua-
cions per millorar la xarxa. D’a-
questa inversió, més de la mei-
tat ha estat finançada amb re-
cursos propis. Destaca el fet
que, per primer cop, els benefi-
cis obtinguts amb el marge de ta-
rifa es reinverteixen en la xarxa
d’aigua i que el fons d’amortit-
zació es destina a reposar els ele-
ments ja amortitzats per qües-
tions d’antiguitat. Cal recordar
que, ara fa quasi tres anys, l’em-
presa concessionària va deixar  la
xarxa d’aigua en unes condi-
cions molt precàries.

Durant aquest mes de gener,
s’han fet millores a les instal·la-
cions d’aigua de diversos ca-
rrers. Per exemple, s’han subs-
tituït les canonades de polietilè,
que patien fuites constants, al
Passeig de la Fumada, entre la
Creu i Ametllers; al carrer Sant
Antoni, entre Sant Corneli i Pa-
rellades, i al carrer Turell, entre
Pompeu Fabra i la Riera. Tam-

bé es volen fer actuacions al ca-
rrer Ivars d’Urgell, entre Vic i
Menarguens, on s’han detectat
fuites reiterades.

A més, l’Ajuntament posarà
en marxa els pous de Can Ber-
tran i el pou de l’skate, amb fi-
nançament propi i una subven-
ció parcial de l’Agència Catalana
de l'Aigua (ACA). Amb la reac-

tivació d’aquests pous, el con-
sistori preveu deixar de comprar
una part considerable de l’aigua
que subministra ATLL i, per
tant, augmentar els recursos
propis. L’expectativa és que els
pous de Can Bertran donin
90.000 metres cúbics d’aigua
anuals, que se sumarien als
250.000 dels pous de Can Feliu.

Collbató inverteix prop d’un milió d’euros en la xarxa d’aigua. Foto: Ajuntament

Prop d’un milió d’euros gastats
per millorar la xarxa d’aigua

Successos | Provoca un accident per anar drogat
Els Mossos d’Esquadra detenen un home per provocar un accident amb un ferit

greu a l’autovia A-2, al seu pas per Collbató. El conductor, que anava drogat, 
va intentar fugir del lloc dels fets, però uns habitants de Collbató el van retenir.
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Comerç

Campanya informativa 
en matèria de consum

OLESA4L’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat ha impulsat
aquest mes de gener una cam-
panya informativa sobre requi-
sits mínims en matèria de con-
sum, adreçada a un centenar de
comerços del municipi. 

Alguns dels aspectes que la
campanya s’ha encarregat de
recordar als comerciants són, se-
gons fonts municipals, l’obliga-
ció de tenir a la vista l’horari co-
mercial, els fulls de reclamació,
els preus actualitzats, la infor-
mació sobre els mètodes de pa-
gament i l'expedició de tiquets de

compra. Tot plegat amb l’objec-
tiu de garantir els drets dels
consumidors.

Durant els dies en què es va
fer la campanya (15, 16, 17 i 24 de
gener), personal tècnic de la Di-
putació de Barcelona es va en-
carregar de fer les xerrades co-
rresponents als locals comer-
cials situats als carrers d'An-
selm Clavé i de Lluís Puigjaner.
En cas que la Diputació, òrgan
impulsor de la campanya, detecti
problemes en algun dels co-
merços, avisarà els responsa-
bles d’aquest per solucionar-ho.

SANT ANDREU4L’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca fo-
menta activitats econòmiques
que s’emmarquen en el que es
coneix com a economia social.
En aquest sentit, un dels pro-
jectes que ha impulsat el con-
sistori ha estat el procés de mi-
llora i adequació de la masia de
Can Sunyer. L’Ajuntament la
va adquirir fa poc per facilitar-hi
la instal·lació d'empreses que
treballin en l’àmbit social.

El consistori i la Fundació
Futur estan duent a terme un
projecte que treballa per a la in-
serció laboral de persones amb
dificultats especials. Per donar
continuïtat a aquesta iniciativa,
el govern municipal té previst
construir un hivernacle de 220
m², que contribuirà a la forma-
ció de nous pagesos. La cons-
trucció tindrà un cost de 20.000
euros i l’hivernacle estarà acabat,
si no hi ha imprevistos, el mes de
març. L’objectiu últim d’aquest
projecte és promoure la creació
de cooperatives agrícoles, que al-
hora fomentarien l’ocupació.

Fins ara, les activitats del
projecte es feien als horts mu-
nicipals de Can Salvi. Quan fi-
nalitzi la construcció de l’hiver-
nacle, hi haurà un trasllat de l’ac-
tivitat a la masia de Can Sunyer.
Can Salvi, per la seva banda, pas-
sarà a fer funcions d’hort urbà. 

De fet, aquest mes de gener,
l’Ajuntament ha adjudicat els 42

horts urbans ecològics de Can
Salvi, amb la intenció de fo-
mentar l’agricultura ecològica,
que no utilitzi adobs de síntesi
química ni pesticides, greument
contaminants. A més, a la zona
hi ha implantat un mecanisme
per fer un ús eficient de l’aigua,
tant si es fa servir per regar com
si és potable.

Els horts de Can Salvi. Foto: Ajuntament

Sant Andreu promou
l’economia social

Abrera | Guanyadors del Concurs d’Aparadors
Un cop acabat Nadal, es van anunciar els establiments guanyadors del 8è Concurs

d’Aparadors Nadalencs: Floristeria Nacho Flores (1r premi), Pastisseria Duch
(modalitat reciclatge), Myriam Val (web) i Estètica Rosana (premi popular).
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Presenten la desena 
edició de la Portals en BTT

La Portals, la prova no competi-
tiva en bicicleta tot terreny que re-
corre bona part del massís de
Montserrat, ja ha celebrat el seu
primr gran acte. La desena edició,
que enguany se celebrarà els dies
6 i 7 d’abril, es va presentar el pas-
sat dia 15 al Patronat Parroquial
d’Esparreguera en un acte que va
comptar amb la participació del
secretari general de l’Esport, Ge-
rard Figueras, que va felicitar els
organitzadors per la celebració
d’aquest desè aniversari. 

El primer dels dos dies es
farà la pedalada solidària (un iti-
nerari de 12 quilòmetres que ser-
virà per col·laborar amb Asdent,
la principal organització que aju-
da en la investigació de la malal-
tia de Dent), mentre que el dia 7
serà el torn de La Portals Clàssic,

amb el seu recorregut de 60 qui-
lòmetres amb la sortida i l’arri-
bada a Collbató.

Un dels impulsors de la pro-
va i l’ànima de La Portals, Pepe
Cuevas, va ser el mestre de ceri-
mònies de la jornada en la qual
es va anunciar la gran novetat de
l’edició d’enguany: la creació de
la Half, que farà que els partici-
pants tinguin l’ocasió de fer apro-

ximadament la meitat del reco-
rregut (38 quilòmetres, amb 850
metres de desnivell positiu).

Per últim, tot i que ja s’havia
anunciat setmanes enrere, es va
anunciar que abans de la prova es
farà un homenatge a Sandra San-
tanyes, 15 vegades campiona
d’Espanya de ciclisme de mun-
tanya i recent guanyadora de la
Brasil Ride 2018.

» La gran novetat és la ‘Half’, una prova amb la meitat del recorregut
» Sandra Santanyes rebrà un homenatge per la seva trajectòria

Una mala ratxa allunya 
el Sanes de la zona alta

Quatre derrotes en
els darrers cinc partits
(entre mitjans de des-
embre i aquest mes)

han provocat que el primer equip
de l’Handbol Sant Esteve Sesro-
vires hagi perdut pistonada i que
s’hagi allunyat de les posicions
més altes de la classificació de la
Primera Nacional masculina.

La majoria d’aquestes han
estat contra equips de la zona alta,
però els de Dani Ariño van patir
una inesperada derrota en la
seva visita a la pista del Sant
Cugat (30-28) en el primer par-

tit del 2019. L’única victòria de
l’any, de moment, és la del pas-
sat dia 19 a Montcada (23-25).

Malgrat aquest mal moment,
però, i amb gairebé mitja tem-
porada per disputar-se, els ses-
rovirencs sumen només vuit
punts menys que el segon, el
Sant Quirze, i 11 que el líder, la in-
tractable UE Sarrià. El Sanes
afrontarà dos desplaçaments
consecutius en les primeres jor-
nades del febrer (a Esplugues i a
Barcelona, per jugar contra la Sa-
lle Bonanova) i el dia 16 del mes
que ve rebrà el Poblenou.

Compte enrere per a la 
12a Marxa del Montserratí 

ESPARREGUERA4El dia 10 de fe-
brer, coincidint amb les festes de
Santa Eulàlia, el Club Excursio-
nista Esparreguera ha preparat la
dotzena edició de la Marxa del
Montserratí, una prova no com-
petitiva oberta a tothom, que té
com a objectiu principal que els
participants puguin conèixer l’en-
torn del Massís de Montserrat.
Els participants podran triar en-
tre un recorregut curt, d’11,8 qui-
lòmetres amb 416 metres de des-
nivell positiu, o un de llarg, de gai-
rebé 20 quilòmetres, amb 969
metres de desnivell positiu.

En el moment del tancament
d’aquest Línia Nord (el dilluns
28), des del club asseguraven
que ja s’havien inscrit poc més de
mig miler de persones, tot i que
confien en què molta gent ho dei-
xa per a última hora. “Esperem
arribar als 1.000 participants,
1.300 seria el rècord”, expliquen
a aquesta publicació des de l’en-
titat, alhora que admeten que vo-
len anar pujant la quantitat de
participants progressivament.

El procés d’inscripcions és
obert al web www.clubexcur-
sionistaesparreguera.com.

Martorell | El Sala5 Martorell, enratxat al grup 2 de Tercera
Set victòries consecutives. El Sala5 Martorell és, a hores d’ara, l’equip que acumula una millor

ratxa al grup 2 de la Tercera Divisió de futbol sala. Ara, els vermells són a només un punt del
líder, l’AE Penya Esplugues. Barnasants, Alcoletge i Sant Esteve seran els seus pròxims reptes.

La foto de família durant la presentació de la prova. Foto: La Portals

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Jordi Morales rep un premi 
a la Festa de l’Esport Català

ESPARREGUERA4Jordi Morales
continua col·leccionant premis
pel seu extraordinari 2018. El da-
rrer va ser el passat dimarts 15 a
Barcelona, a la Festa de l’Esport
Català, organitzada per la Unió
de Federacions Esportives Cata-
lanes (UFEC) i el diari SPORT.
L’esparreguerí va recollir una
menció especial pels resultats
obtinguts en el 2018, amb la
perla de la consecució del seu pri-
mer Campionat del Món i el

premi a millor palista paralímpic
d’aquest any.

Després de rebre una gran
ovació per part dels assistents, el
palista del Club Natació Sabadell
va donar les gràcies als organit-
zadors dels premis i va mostrar-
se emocionat sobre l’escenari.
Morales va fer una repassada a la
seva trajectòria durant els darrers
anys i va dedicar el premi a “tota
la gent que hi ha al meu darrere
i que em dona suport”.
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M I K IQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Participar a ‘Operación Triunfo’
Ha format part de l’última edició del concurs musical

Famosos

Representarà Espanya a Eurovisión 
El cantant de Terrassa interpretarà la cançó ‘La venda’

Agraeix el suport dels seus fans  
L’audiència va votar Miki per anar a Eurovisión

QUÈ HA FET?

Carme Portaceli és l’encarregada de di-
rigir aquesta adaptació d’una novel·la
que critica els patrons de gènere i de
classe de l’Anglaterra victoriana. Ariad-
na Gil representa l’heroïna romàntica
més inclassificable, acompanyada
d’actors com Abel Folk, Joan Negrié,
Pepa López o Jordi Collet.

Al Lliure de Gràcia de Barcelona.

Jane Eyre (una autobiografia)
Charlotte Brontë

Les aventures d’un policia francès, el
detectiu Jules Magret, enmig d’una
Barcelona en plena Guerra Civil, l’hi-
vern del 1936. El comissari arriba a Ca-
talunya en cerca de l’anarquista Llibert
Tarrés, però el que es troba és un país
on regna el caos. L’obra va ser la guan-
yadora del V Premi Memorial Agustí
Vehí, que atorga el festival Tiana Negra.

Magret i els anarquistes
Francesc Puigpelat

Movistar estrena una nova sèrie de
producció pròpia, que arriba de la mà
dels creadors de La casa de papel. La
trama planteja un triangle amorós: les
vides de dues dones (Alejandra i Veró-
nica) s’entrecreuen després del suïcidi
del marit d’una d’elles (Óscar). L’altra és
la seva amant, i la vídua comença un
viatge per intentar trobar respostes.

El embarcadero
Álex Pina i Esther Martínez Lobato

El Tàpies més polític
Fins al 24 de febrer es pot visitar a la Fundació Antoni Tàpies

l’exposició ‘Antoni Tàpies. Biografia política’, que trasllada l’es-
pectador a l’etapa que va del 1946 al 1977, on l’artista va fer

el seu propi recorregut des de la postguerra i la dictadura
fins a les acaballes del franquisme i la transició democràtica.

Amb més de 50 grans obres, l’exposició mostra com era pos-
sible ser modern sota un règim feixista que sistemàticament
reprimia qualsevol intent d’exercir la llibertat que pregonava
la modernitat crítica. El recorregut de la mostra és discontinu
i està marcat per moments icònics i esdeveniments crucials.    

| Resident Evil 2
Anys després de la seva aparició, un dels clàssics d’aquesta

coneguda saga de zombies arriba a la PS4 i la XBOX 360.

No t’ho perdis
Tot i que ‘Operación Triunfo’ va acabar abans de Na-

dal amb Famous com a guanyador, el concurs musi-
cal encara tenia pendent triar l’artista que represen-

tarà Espanya a Eurovisión. Amb aquest objectiu, diu-
menge 20 de gener La 1 va emetre una gala perquè

alguns dels triunfitosde l’última edició interpretessin
les cançons que des del programa es proposaven

per participar a Eurovisión el pròxim mes de maig.
Finalment, la votació de l’audiència va decidir que el

guanyador fos Miki amb el tema La venda, compo-
sat per Adrià Salas de la Pegatina. El cantant, natural
de Terrassa, es va mostrar molt il·lusionat per aques-
ta oportunitat a través de les seves xarxes socials, on

va agrair el suport dels seus seguidors. D’aquesta
manera, Miki haurà de viatjar el 18 de maig a Tel

Aviv (Israel), on intentarà aconseguir la millor pun-
tuació amb una cançó festiva que barreja l’estil de la

rumba catalana amb un toc d’ska.

La fitxa

Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Recentment el partit d’extrema dreta
Vox ha posat una denúncia contra el
cantant de Pepet i Marieta, Josep Bor-
des, per "exhibicionisme" per un stripte-
asedurant un concert a Castelló. Da-
vant aquests fets, el grup ha decidit res-
pondre amb el llançament d'un nou vi-
deoclip, Que nos quiten lo bailao, tema
que formarà part del seu pròxim EP.

Que nos quiten lo bailao
Pepet i Marieta

Viu en línia
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DISSABTE 16 DE FEBRER
18:30 Ouaga Girls és la història d’un grup de noies

que estudien l’ofici de reparació d’automò-
bils a Burkina Faso, un país on no és fàcil ni
ser dona ni treballadora. / Casa de Cultura.

DIJOUS 31 DE GENER
16:15 Informació i orientació sobre sistemes de

finançament existents a l'inici d'un negoci.
Aquesta jornada donarà diferents claus als em-
prenedors. Cal inscripció prèvia. / Les Esco-
les Velles.

DISSABTE 9 DE FEBRER
17:00 i 18:00 NANA és un espectacle de dan-

sa-teatre en el qual dos personatges busquen
el somni de formes molt diferents i abstrac-
tes. La durada de les funcions és de 40 minuts.
/ Teatre Núria Espert.

DIVENDRES 1 DE FEBRER
SANT ESTEVE La metgessa especialista en me-

dicina integrativa Lucía Vera Bernal coordi-
narà la xerrada Vitamina D: moda o necessi-
tat? Entrada gratuïta (19:00). / Biblioteca Joan
Pomar i Solà.

DISSABTE 2 DE FEBRER
COLLBATÓ Conferència oberta a tothom a cà-

rrec de la psicòloga i orientadora familiar Cas-
ti López anomenada Educar els fills, tot un rep-
te, organitzada per l’Associació Petit Món
(18:30). / Casal de Cultura.

DIJOUS 7 DE FEBRER
OLESA En la primera sessió del Cafè - tertúlia del

mes que ve, el tema escollit serà Dones que
parlen de dones. Entrada gratuïta (18:00). /
Ca l’Oriol - La Teixidora.

DIMECRES 13 DE FEBRER
ABRERA Eva González s’encarregarà de coordinar

l’activitat infantil Història d’un jardí, una
sessió de narracions pensades per a nens i ne-
nes que tinguin entre 0 i 3 anys (17:00). / Bi-
blioteca Josep Roca i Bros.

DISSABTE 9 DE FEBRER
ESPARREGUERA Partit de bàsquet corresponent

a la setzena jornada del grup C-A de la lliga
EBA entre el CB Esparreguera i el Mataró
Parc Boet (18:30). / Pavelló Ramon Martí.

ESPARREGUERA Durant 10 dies, la
ciutat viurà amb alegria la celebració
de la seva Festa Major d’hivern. / Di-
ferents carrers i places de la ciutat.

10 dies de celebració: arriba
la Festa Major d’Esparreguera

Del 8 al 17 de febrer

Tenorsés una paròdia del funcionament
del món de l’òpera que arriba a la ciu-
tat. Explica la reunió de tres grans fi-
gures d’aquest gènere. / Teatre Núria
Espert.

‘Tenors’, una paròdia del món
de l’òpera, al Núria Espert
Dissabte 16 de febrer a les 20:30

Taller de perfeccionament de la foto-
grafia amb el mòbil, on s’aprendran al-
gunes tècniques i conceptes teòrics so-
bre fotografia. El preu de les dues ses-
sions és de 5 euros. / Centre Cultural.

Un curs de dues sessions 
de fotografia amb el mòbil

20 i 21 de febrer a les 18:00

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
vintena jornada de Primera Estatal en-
tre l’Handbol Sant Esteve i el CH Po-
blenou. / Pav. Municipal Sesrovires.

El CH Sanes rep la
visita del CH Poblenou

Dissabte 16 de febrer a les 19:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu
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