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L'Associació del Parc Rural de
Montserrat ja és a tocar. Des de
fa uns mesos, cadascun dels 16
municipis impulsors del projec-
te està decidint al seu ple si
aprova els estatuts de l'associa-
ció i si passa a formar-ne part
com a soci fundador. 

La iniciativa aglutina pobla-
cions del Baix Llobregat, el Bages,
l’Anoia i el Vallès Occidental.
Dels quatre municipis del Baix
Llobregat que hi estan implicats,
Esparreguera és l’únic que enca-
ra no ho ha votat. Olesa, en can-
vi, va aprovar la proposta al des-
embre i Collbató i Abrera ho van
fer al gener. Es preveu que, entre
finals de febrer i principis de

març, totes les poblacions hagin
celebrat la votació i el Parc Rural
de Montserrat pugui esdevenir
una associació de municipis. 

L’associació és la figura jurí-
dica que els pobles de l’entorn de
Montserrat van escollir al juny
com a manera d’agrupar-se. L’al-
calde de Collbató, Miquel Solà,
explica a Línia Nord que neces-
sitaven ser una entitat jurídica
per poder “accedir a ajuts i sub-
vencions” i demanar-los amb
“més personalitat que no pas els
16 municipis per separat”. Solà
reconeix que la Diputació de
Barcelona els va assessorar en
aquesta elecció i no descarta
que la institució pugui entrar a
formar part del Parc Rural en un
futur, ja que ha estat una de les
impulsores del projecte. 

Tot i que el procés de creació
de l’associació no ha estat una

tasca fàcil, la feina més impor-
tant arribarà quan l’entitat co-
menci a caminar per assolir els
seus objectius. El Parc Rural
busca posar en valor el territori
que envolta Montserrat, així
com l’activitat agrària que s’hi
desenvolupa i la seva producció.
Per a Solà és important “crear
marca dels productes” caracte-
rístics de la zona, com ara l’oli o
el mató, i la manera de fer-ho és
“a través d’estratègies conjuntes,
com fires o altres activitats”. 

Amb tot, el batlle valora que
“municipis de quatre comar-
ques diferents s’hagin posat d’a-
cord per tirar endavant el pro-
jecte”. També n’està satisfeta
l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Pui-
medon, que considera el Parc
Rural com “la millor manera de
defensar el territori”, segons va
dir al ple del desembre.

Defensar el territori
El Parc Rural busca posar en valor el territori que envolta Montserrat. Foto: Arxiu

HISTÒRIA4La llavor del pro-
jecte del Parc Rural de Mont-
serrat es va plantar l’any 2004
a Collbató, Olesa, Esparre-
guera i El Bruc, municipis
que van consolidar la inicia-
tiva l’any següent amb la sig-
natura d’un conveni de col·la-
boració. El 2006, els quatre
ajuntaments van signar la
‘Carta per a la preservació, la
millora, el desenvolupament
i la gestió del Parc Rural de
Montserrat’, que preveia la
creació del Consell Promotor.
Més tard, Abrera es va adhe-
rir al projecte i també va apro-
var la Carta. Aquell mateix

any, el Parc Rural va rebre el
suport de la Generalitat i de la
Diputació de Barcelona. Tot i
això, va quedar aparcat durant
una dècada.

L’any 2016, per recuperar
la iniciativa, es van reunir a
Collbató els representants d’11
municipis, que van signar un
manifest per impulsar el Parc
Rural. Un any més tard, van
aconseguir el suport oficial de
la Diputació, que ha estat fo-
namental per al projecte. Fi-
nalment, el 2018 es va cons-
tituir el Parc Rural de Mont-
serrat, el primer parc supra-
municipal d’Europa.

Quinze anys de camí 
per aconseguir l’associació

» El Parc Rural de Montserrat ja és molt a prop d’esdevenir una associació de municipis
» Olesa de Montserrat, Collbató i Abrera ja han aprovat els seus estatuts i en són socis fundadors

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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Unitat

Ai, la unitat. La unitat és una arma de do-
ble tall. Tant pot ser la pedra angular del
procés com la pedra filosofal del proces-
sisme. Aquests dies la idea torna a ser ser-
vida a cada àpat i, pel que sembla, la tin-
drem monopolitzant el menú polític les
setmanes vinents, perquè és un plat que
-aparentment- sempre acaba generant
beneficis a la casa.

Ara qui l'exigeix a cop de titular és la
Crida. Unitat, criden. Unitat
per fer què. Unitat. Però el pla
quin és. El pla és la unitat.
Però unitat per anar cap a on.
Cap a la unitat. No us entenc.
No ens entens perquè no
vols la unitat. Vull la unitat
però sabent quina n'és la fi-
nalitat. La finalitat és la independència.
Això ja ho sé, però què hem de fer per
aconseguir-la. Anar junts. Però anar
junts on. A la independència. Però fent
què. Fent pinya, unitat. Unitat aplicada
com. Unitat. Que es tradueix en què. Uni-
tat. Però. Unitat.

I així és com es desvirtua un concep-

te que, aplicat amb sentit -l'1 d'Octubre
en vam tenir una mostra evident-, és efec-
tiu i poderosíssim. Aquell dia vam viure
la unitat en el seu vessant més pur. Uni-
tat amb majúscules perquè hi havia un pla
amb majúscules on aplicar-la. Un pla que
hauria estat impossible de fer possible -
valgui la redundància- sense ella.

Es pot detectar amb una certa facili-
tat, doncs, que el context de l'1-O no té res

a veure amb el que vam veure l'altre dia
al Congrés Constituent de la Crida Na-
cional. Al Congrés hi vam veure procla-
mes solemnes a favor de la unitat. Hi vam
veure centenars de cartellets alçats amb
la paraula unitat. Hi vam veure una li-
túrgia ben estudiada al voltant del man-
tra de la unitat. Però no vam veure-hi res

més que això. Cap pla concret, cap mo-
tiu evident ni estratègia visible per justi-
ficar un camí sense preguntes. Només
cartó pedra -a Catalunya la indústria del
cartó pedra és imperial- i molta ànsia de
quedar-se amb el trumfo, el diamant po-
lític, la paraula que serveix per acorralar-
ho tot i tothom. El comodí perfecte en
èpoques de sequera argumental. La llu-
minosa sortida d'emergència. La unitat.

Unitat, cridaven. Unitat
per avançar cap a on. Ja hi
tornem. Unitat per avançar
cap a on. Tu no ets inde-
pendentista. Cap a on. Tirar
endavant. Tirar endavant
com. Fas pinta d'autono-
mista. Tirar endavant com.

Tu el que vols és continuar així i fer gan-
xet a les portes de les presons. Tirar en-
davant com. Tu vius molt bé llepant-te
les ferides. Tirar endavant com. No et fa-
cis dir independentista. Tirar enda-
vant com. Vols continuar gestionant les
molles, eh. Com. Quina vergonya. Com.
Ganxet. Com. Unitat.

El comodí perfecte en èpoques de
sequera argumental. La lluminosa

sortida d’emergència. La unitat

El fred és un dels nos-
tres pitjors enemics. A

Soto del Real, a prop de
la Sierra de Guadarrama, només hi ha
calefacció 2 hores al dia. Les cel·les són
autèntiques neveres. Molts interns ens
diuen que havent dinat es fiquen di-
rectament al llit. Inaudit. Tanmateix, no
ens vinclaran.

Us poseu molt con-
tents quan veieu com

es desplomen les ven-
des d’El Periódico i La Vanguardia al
quiosc, però no us hi posaríeu tant si
veiéssiu el creixement de les seves
edicions digitals. Audiència a anys
llum dels digitals de línia editorial so-
biranista.

@eduardvoltas

Hoy un Gobierno que
hace 7 meses aglutinó

a 180 diputados de 350
para echar a ladrones y carceleros de
Moncloa y que comenzó recibiendo a
629 refugiados en el puerto de Valen-
cia, se alinea con Salvini en política mi-
gratoria y con Trump en política inter-
nacional. Esa es la noticia.

La lógica del Tribunal
Supremo:

-Puigdemont no puede
ser testigo por video porque es impor-
tante estar presente físicamente, pero...
-No hace falta observadores interna-
cionales presentes porque hay video y
no es tan importante estar presente fí-
sicamente.

@joethebrew@gabrielrufian@joseprull

La lupa Els semàfors

Aj. de Sant Andreu
Sant Andreu ha estrenat, aquest mes de
febrer, la primera fotolinera del munici-
pi, i l’Ajuntament té previst instal·lar-ne
tres més. Una bona aposta per fomentar
una mobilitat més sostenible i respec-

tuosa amb el medi ambient. 
pàgina 14

Manuel Fernández
La granja de vaques SAT La Pasiega d’A-
brera i el seu gerent, Manuel Fernández,
han rebut el premi Danone en la catego-
ria de Sostenibilitat i Benestar Animal.

La granja té 40 anys i ha guanyat contra
altres de més grans i més equipades. 

pàgina 17

CH Sant Esteve
Després de moltes temporades seguides
lluitant per ser a la zona alta, enguany
l’Handbol Sant Esteve no està aconse-
guint uns resultats tan bons com altres

anys. Els de Dani Ariño, però, encara te-
nen 10 jornades per escalar posicions. 

pàgina 21
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La comarca felicita Línia Nord
Xavier Fonollosa
Alcalde de Martorell
Els mitjans de comunicació locals ocupen un es-
pai molt important en l’època de la societat de la
informació. Són aquells mitjans especialitzats en
la proximitat i el servei i la comunicació més di-
recta amb els lectors. La iniciativa de Línia Nord
d’oferir una edició cada quinze dies redobla l’a-
posta del Grup Comunicació 21 per Martorell i tots
els pobles del Baix Llobregat Nord. Enhorabona
i molta sort!

Enric Llorca
Alcalde de Sant Andreu
Des de Sant Andreu de la Barca volem felicitar Lí-
nia Nord en la seva nova etapa i agrair l’esforç que
fa aquest mitjà de comunicació per fer sentir la veu
dels municipis. No són bon temps per als mitjans
de comunicació impresos, que s’han de reinventar
constantment i adaptar-se als canvis, però continua
intacta la seva voluntat de servei públic i base de la
democràcia i la igualtat. Gràcies per la feina i sort
en aquesta nova etapa.

Pilar Puimedon
Alcaldessa d’Olesa
A ningú se li escapa que la crisi econòmica tam-
bé va afectar el món del periodisme amb cruesa,
i aquests darrers anys hem hagut de veure com
molts mitjans de comunicació desapareixien. Per
aquesta raó valorem molt positivament que una
publicació aposti per tenir una presència més
constant al carrer i ofereixi informació veraç, res-
ponsable i independent. Us desitjo molta sort en
el nou camí que inicieu.

Enric Carbonell
Alcalde de Sant Esteve Sesrovires
Tenir a l'abast més continguts de proximitat i més
informació del que passa als nostres pobles, ciutats
i a la comarca sempre és una bona notícia. Des de
Sant Esteve Sesrovires, i a través d’aquesta publi-
cació, vull felicitar l'equip del periòdic Línia Nord
per apostar en aquesta direcció. Augmentar la pe-
riodicitat d'un mitjà de comunicació escrit és una
aposta valenta que cal encoratjar i desitjar-li molts
èxits i encerts. 

Joan Carles Almirall
Alcalde de Castellví de Rosanes
Amb motiu del seu pas a publicació quinzenal, des
de Castellví de Rosanes encoratjo Línia Nord a se-
guir informant amb la seriositat i el rigor amb què
ho ha fet fins ara. I a partir d’ara encara més, ja que
el tindrem als nostres carrers més sovint, apropant
les notícies locals als veïns i veïnes dels municipis
de la nostra comarca cada dues setmanes. Enho-
rabona per aquest increment tant de la periodici-
tat com de la difusió.

Eduard Rivas
Alcalde d’Esparreguera
Des d’Esparreguera celebrem la nova periodicitat
quinzenal del Línia Nord Montserratí, ja que de ben
segur això suposarà una major cobertura de l’ac-
tualitat de la nostra vila. Justament en aquests temps
en els quals la informació corre tan ràpid i hi ha tan-
ta varietat de fonts és remarcable, i d’agrair, que cap-
çaleres contrastades com aquesta apostin fort per
la informació entesa com a servei públic i, de ma-
nera específica, en l’àmbit comarcal.

Jesús Naharro
Alcalde d’Abrera
Vull felicitar el periòdic gratuït Línia Nord per
augmentar la seva difusió i periodicitat, de men-
sual a quinzenal. Des de l’Ajuntament d’Abrera
encoratgem la publicació a seguir treballant in-
tensament per donar a conèixer a tota la ciuta-
dania l’actualitat informativa del nostre municipi
i les poblacions veïnes, amb temes d’interès per
a tothom amb reportatges, notícies i entrevistes.
Enhorabona!

Miquel Solà
Alcalde de Collbató
Els mitjans de proximitat són una eina fonamen-
tal per mantenir ben informada la ciutadania de les
nostres poblacions. I una societat informada és una
societat millor. Per això són tan importants accions
com la de Línia Nord,que no només duplica la seva
periodicitat impresa sinó que actualitza el web, el
canal de transmissió immediat d’informació. Us fe-
licitem i us animem a continuar explicant la reali-
tat dels nostres municipis. Felicitats i endavant!

Josep Cuscó
Passió d’Esparreguera
Des de La Passió d'Esparreguera, i en nom de tots
els col·laboradors que la fem possible, us salu-
dem en aquesta nova etapa que comenceu i en
la qual esperem que es faci ressò de la gran for-
ça cultural de la nostra comarca, terra de pas-
sions, i amb un ric i extens teixit cultural i as-
sociatiu. Per tot plegat, volem felicitar i desitjar
molta sort i encerts al periòdic Línia Nord en
aquests nous reptes! 

Pere Quer
Passió d’Olesa
La Passió d'Olesa felicita la publicació Línia
Nord en el seu pas de periodicitat mensual a quin-
zenal. Per a un territori viu cal que hi hagi pro-
jectes com el vostre que posen a l'abast de la ciu-
tadania la informació de proximitat. D'aquesta
manera, tot allò que passa en els nostres muni-
cipis, incloses les propostes d'àmbit cultural,
poden arribar de primera mà i amb rapidesa a tots
els veïns i veïnes. Enhorabona.   

Especial Línia Nord quinzenal

» Diverses personalitats del Montserratí feliciten la capçalera pel seu pas a publicació quinzenal
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HABITATGE4L’Espai La Sínia,
ubicat a la planta baixa de l’A-
juntament, ha entrat en funcio-
nament aquest mes de febrer per
atendre els dubtes i les sol·lici-
tuds d’habitatge al futur barri de
Martorell. Els interessats a ac-
cedir a un dels 330 pisos de
protecció oficial que es cons-
truiran a La Sínia han de dema-
nar cita prèvia a través del correu
electrònic. Només en el primer
dia de funcionament, l’Espai La
Sínia va registrar unes quinze
sol·licituds. 

Un cop acabat el període
d’inscripció, es faran públics els
requisits per poder accedir a un
d’aquests habitatges. De fet,
aquestes condicions seran les
corresponents als 130 primers
pisos, que es construiran, segons
es preveu, durant aquest any.
Més endavant, s’establiran uns
requisits diferents per a uns 130
pisos més i, per últim, es publi-
carà una tercera llista de condi-

cions per a la darrera setantena
d’habitatges.

Seran pisos d’entre 70 i 90
metres quadrats i inclouran una
plaça d’aparcament i un traster.
El preu de compra oscil·larà en-
tre els 120.000 i 160.000 euros
i el preu del lloguer entre els 450
i els 590 euros mensuals. Su-
mant els pisos de propietat pri-
vada, La Sínia tindrà un total de
1.100 habitatges.

El nou barri es construirà
entre el Torrent de Llops, Les Bò-
biles i Can Cases. Comptarà amb
un parc central, un eix comercial,
una zona d’oficines i serveis i es-
pais per a vianants amb jocs in-
fantils, a més dels equipaments
públics necessaris. 

El projecte de La Sínia va sor-
gir el 2008, però va quedar atu-
rat. Ara es preveu que estigui en-
llestit en uns 24 mesos.

L’Espai La Sínia és l’oficina d’informació del nou barri. Foto: Ajuntament

Obertes les inscripcions per
sol·licitar un pis a La Sínia

» L’oficina Espai La Sínia s’instal·la a la planta baixa de l’Ajuntament
» El futur barri comptarà amb 330 habitatges de protecció oficial

Ràdio Martorell celebra 
la 14a Trobada d’Oients

COMUNICACIÓ4La 14a Troba-
da de Ràdio Martorell va aplegar
a El Progrés més de 200 oients,
que van rebre l’agraïment dels
treballadors de l’emissora. Tots
plegats van poder gaudir d’un
berenar amb coca i xocolata i del
concert del grup Pa d’Àngel.

La celebració també va servir
per retre homenatge al col·la-
borador Francesc Sáenz de Pa-
blo i a l’oient Antonieta Carreras,
que feia 90 anys el mateix dia de
la Trobada, el 8 de febrer. Ca-
rreras, una de les oients més ve-
teranes de Ràdio Martorell, va

rebre una placa, un ram de flors
i un vídeo de felicitacions.

L’altre homenatjat, Sáenz de
Pablo, és col·laborador de l’e-
missora municipal des de l’any
1985. L’any 1999, amb Fran-
cesc Xavier Borràs, va rebre un
premi Rosalia Rovira pel pro-
grama  ‘Martorell, Societat Anò-
nima’. Actualment presenta, junt
amb Miquel Vives, l’espai ‘Per
què ho fem això?’.

La Trobada de Ràdio Mar-
torell se celebra sempre pels
volts del Dia Mundial de la Rà-
dio, que és el 13 de febrer.

Detenen un avi de 87 anys i el
seu net per tràfic de drogues
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir a Martorell
un home de 87 anys i el seu net
de 30 per un presumpte delicte
de tràfic de drogues. 

Va passar el dia 29 de gener,
quan la policia va escorcollar
l’home jove i va trobar que duia
11 embolcalls de cocaïna, vuit pe-
ces d’haixix, 17 bosses petites de
marihuana i bitllets fraccionats.
Va ser detingut i, hores més
tard, els agents van anar a casa
seva. Va ser allà quan van en-
xampar el seu avi amb una bos-
sa que contenia 100 grams de co-

caïna, de manera que també el
van detenir. A més, al domicili,
els agents van trobar 40 grams
d’haixix, una bàscula de precisió
i material per fer embolcalls.
L’avi va quedar en llibertat a l’es-
pera que el citi el jutge i el net en
llibertat amb càrrecs.

La investigació d’aquest cas
va començar el 14 de gener,
quan els agents dels Mossos van
localitzar fins a 33 bossetes de
marihuana en una motxilla ama-
gada al replà d'un edifici de
Martorell, i en van identificar el
propietari: l’home de 30 anys.

Laura Ruiz i Xavi Sáez,
cocandidats de Movem

ELECCIONS4Movem Martorell
es presentarà a les eleccions
municipals amb una llista en-
capçalada per dos candidats:
Laura Ruiz, actual regidora, i
Xavi Sáez. 

Per presentar la candidatura,
van celebrar un acte a l’exterior
de l’Ateneu, on els membres del
partit van explicar el programa
i van recollir propostes ciutada-
nes. Una de les mesures princi-
pals del programa de Movem és

“prendre partit contra l’especu-
lació” en matèria d’habitatge
per aconseguir que no hi hagi “ni
gent sense casa, ni cases sense
gent”. El partit aposta pel comerç
local i de proximitat, així com per
la protecció del patrimoni natu-
ral, cultural i històric del muni-
cipi. En aquesta línia, defensa la
mobilitat sostenible i, en defini-
tiva, “un Martorell saludable”.
Movem també proposa fer “que
pagui més qui més té”.  

Martorell Català | 15a edició del Voluntariat per la Llengua
El Servei Local de Català ha engegat la 15a edició del Voluntariat per la Llengua.
El programa promou l’ús del català posant en contacte parlants habituals amb
persones que no el fan servir, així aquestes el practiquen i guanyen confiança.
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Reforma dels parcs infantils 
i construcció d’un de nou

ESPAIS4L’Ajuntament de Mar-
torell està fent millores i refor-
mes integrals en una trentena
d’espais de jocs infantils del mu-
nicipi. En total, sumant places i
parcs, els infants martorellencs
disposen de més de 50 zones
d’esbarjo, i aviat en tindran una
de nova. Es tracta del Parc Mul-
tiaventura de Can Cases –fins
ara, conegut com a Parc Fores-
tal de Can Cases– que es va co-

mençar a construir a finals del
mes de gener.

El període de reforma dels
parcs municipals s’allargarà uns
dos mesos i serà especialment
notable a la plaça Sant Jordi, a
la plaça de les Puntaries i al
Parc de Salvador Espriu. Les
accions consistiran a arranjar els
jocs infantils, el mobiliari urbà i
els paviments, així com actua-
litzar els elements de joc.

Martorell tindrà bancs 
de materials reciclats

MEDI AMBIENT4Els carrers de
Martorell comptaran, pròxima-
ment, amb una vintena de bancs
ecodissenyats de plàstic reci-
clat. Aquest tipus de mobiliari
urbà és molt resistent, a més de
reutilitzable, de manera que ge-
neren molts menys residus. Es
tracta d’un material cedit per la
Diputació de Barcelona,  gràcies
al Catàleg de Serveis a les Ad-
ministracions Locals, dins del
Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019.

El benefici principal dels
nous bancs és que poden tenir
una vida molt llarga, ja que són
altament resistents a les condi-
cions meteorològiques, de ma-

nera que no es fan malbé; a
més, no necessiten tasques de
manteniment. 

En declaracions al web mu-
nicipal, el regidor de Medi Am-
bient, Adolf Bargués, va explicar
que els objectius mediambien-
tals “no només són de no gene-
rar residus, sinó de reutilitzar
materials”. Una fita fins ara
complicada, però que els nous
bancs poden assolir gràcies al
seu material. Bargués també va
aclarir que l’estructura dels nous
bancs és igual que la dels actuals.

La Diputació ha cedit més de
6.000 bancs, dels quals més de
1.000 s’instal·laran a municipis
del Baix Llobregat.  

INFRAESTRUCTURES4Adif ha
adjudicat el contracte de sub-
ministrament d’aparells de via
per al tram Castellbisbal-Vila-
seca, així com la instal·lació del
tercer carril entre Castellbisbal i
Martorell. Les dues accions van
sorgir de la darrera reunió del
consell administratiu de l’em-
presa, amb l’objectiu d’avançar
en la implantació de l’ampli es-
tàndard al Corredor Mediterra-
ni al seu pas per Catalunya. El
valor total dels contractes és de
82,5 milions d’euros. 

Els aparells de via, que per-
meten bifurcar les vies, són im-
prescindibles per a la implan-
tació de l'ample internacional en
aquest tram per mitjà de la ins-
tal·lació d'un tercer carril. Així,
el primer contracte comprèn el
subministrament dels disposi-
tius interoperables d'ample con-
vencional i internacional. En
aquest contracte, s’han esta-
blert tres lots diferents: el del
tram Castellbisbal-Martorell, el
de Martorell-Sant Vicenç de
Calders i el de Sant Vicenç de
Calders-Vila-seca.

Pel que fa a la construcció del
tercer carril entre Castellbisbal i
Martorell, el segon contracte
contempla el subministrament i
transport de 65.000 travesses

aptes per a tres fils amb les seves
corresponents subjeccions, a
més de 8.000 travesses mono-
bloc polivalents per a tipologies
de carril de 54 i 60 quilos per
metre.

“LA PORTA D’EUROPA”
En una trobada amb la premsa,
el comissionat del Corredor
Mediterrani, Josep Vicent Boi-
ra, es va referir al tram entre
Castellbisbal i Martorell com “la
porta d’Europa”, ja que el con-
sidera imprescindible per con-
nectar el corredor meridional

amb la resta del continent. El
coordinador del projecte, però,
també reconeix que Castellbis-
bal-Martorell és un tram que
presenta molta complexitat.
Això es deu a la gestió tècnica
dels túnels per on ha de passar
la línia i per l’elevada freqüèn-
cia de circulació de trens en
aquesta zona. Per aquest motiu,
Boira va anunciar que Renfe,
Adif, Foment i l'Oficina del Co-
rredor Mediterrani treballarien
en un pla d’acció per minimit-
zar les afectacions de les obres
del tercer carril. 

El tram entre Castellbisbal i Martorell tindrà un tercer carril. Foto: Ajuntament

El Corredor Mediterrani avança
entre Castellbisbal i Martorell 
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EXPOSICIONS4El Centre d’Es-
tudis Martorellencs (CEM) ha
iniciat aquest mes de febrer un
cicle de visites comentades a
l’exposició ‘Martorell en temps
de Cererols’, instal·lada al Cen-
tre d’Interpretació del Patri-
moni Històric La Caserna. Coin-
cidint amb els dies que hi ha vi-
sita guiada, també s’ofereix una
experiència 3D, que consisteix
a fer un recorregut virtual per
l’antiga església parroquial, per
tal de veure-la amb l’aspecte
que presentava a finals del se-
gle XVII. Aquestes visites es
realitzen el primer diumenge de
cada mes, i n’hi haurà fins al dia
5 de maig.

L’antiga església parroquial
va ser destruïda durant la Gue-
rra Civil, concretament l’any
1936, i ocupava l’espai que ara
ocupa l’Església de Santa Maria.
En declaracions al canal de no-
tícies de l’Ajuntament, el vice-
president del CEM, Alfred Mau-
ri, explica que “l’edifici es va
acabar a finals del segle XVI”,
però que va ser durant el segle
següent quan es va “vestir amb
importantíssims retaules i amb
un orgue”, entre altres elements
de gran valor. Això és, precisa-
ment, el que poden veure d’una
manera molt realista els visitants

que s’endinsen en el recorregut
en tres dimensions d’aquest es-
pai. Mauri assegura a les matei-
xes fonts municipals que, tot i
que a l’exposició “hi ha una pan-
talla que mostra la reconstrucció
de l’antiga església parroquial
tant en l’interior com en l’exte-
rior”, no és comparable a veure-
la a través de les ulleres 3D:
“No observem a través d’una fi-
nestra, sinó que realment ens fi-
quem dins l’edifici”, afirma el vi-
cepresident del CEM. 

L’exposició ‘Martorell en
temps de Cererols’ es va inau-

gurar al novembre, amb motiu
del quart centenari del naixe-
ment del compositor local Joan
Cererols. La mostra és una mi-
rada als martorellencs del segle
XVII, ja que explica els seus
costums i les seves condicions de
vida, i relata la transformació que
va experimentar el municipi en
aquella època. Per fer més fàcil
aquest repàs històric, l’exposició
està dividida en tres blocs: la
gent, el lloc i els fets.

La mostra es pot veure, fins
al 9 de juny, de dijous a diu-
menge i els dies festius. 

Recreació virtual de l’antiga església parroquial. Foto: Ajuntament

El CEM ofereix visites guiades 
i recreacions 3D a La Caserna

FESTES4Més de 500 persones
van omplir la sala-teatre del
Centre Cultural i Recreatiu El
Progrés per celebrar la primera
edició de la Festa d’Hivern, el
passat diumenge dia 3. 

L’objectiu d’aquest nou acte
era fer una exhibició dels cur-
sos i tallers del cicle ‘Activa’t’,
que es duen a terme de se-
tembre a juny. Així doncs, l’es-
cenari va acollir representants
de totes les activitats que es fan
durant el curs. Hi ha una des-
ena d’opcions molt variades:
treballs manuals, balls (llatins,
en línia i de saló), jazz, sevilla-
nes, sardanes, cant coral, pila-
tes i hipopressius. En total, hi
ha uns 300 inscrits als dife-
rents grups.

El Progrés vol demostrar que
ofereix activitats per a persones
de tota mena, independentment
de l’edat o els gustos que tinguin.
En aquest sentit, Mònica Ollé,
membre de la junta de l’entitat
i anterior responsable del cicle
‘Activa’t’, va assegurar que, a El
Progrés, “tothom hi té cabuda”
i que és un espai obert a noves
propostes d’activitats.

El Progrés és una de les en-
titats i, alhora, un dels edificis
més emblemàtics de Martorell.
Actualment té 1.980 socis.

El Progrés 
estrena la seva
Festa d’Hivern

Conversa entre
Empar Moliner 
i Oriol Malet

LITERATURA4Oriol Malet i Em-
par Moliner van aplegar una
quarantena de persones a la
sala polivalent de la Biblioteca
Municipal de Martorell, el dia 8
de febrer, amb motiu de la pre-
sentació de ‘Vinòmics’, un llibre
de còmics sobre el vi. Malet, es-
criptor i il·lustrador martore-
llenc, és un dels autors d’aques-
ta obra, i va voler parlar-ne
acompanyat d’Empar Moliner.

Tots dos van mantenir una
conversa sota l’atenta mirada
del públic, que va riure i refle-
xionar en diversos moments.
Els temes principals de la xe-
rrada van ser el vi i la literatura,
ingredients de ‘Vinòmics’. Del lli-
bre, Malet destaca la barreja
d’estils i la varietat d’històries
que presenta, ja que ha estat es-
crit (i dibuixat) per un gran
nombre d’autors. 



Martorell al dia

11 | 

línianord.cat12 de febrer del 2019

4Ciutadania i entitats de Mar-
torell són els protagonistes del
procés participatiu que es realit-
za cada any des de 2017. Aquest
2019, com a novetat, s’han creat
els Pressupostos Participatius dels
Adolescents, que se sumen als
dels Infants i als dels Adults, i es
treballa per acostar el procés a
col·lectius que poden tenir més
dificultats per participar-hi. L’es-
lògan d’enguany és Dona ales a
nous projectes per a Martorell! i el
pressupost que s’hi destina és
de 200.000 euros.

Entre el 10 de gener i el 18 de
febrer està obert el període de
presentació de propostes perquè
qualsevol ciutadà o entitat pugui
presentar les seves idees. Les pro-
postes han de seguir uns criteris
tècnics que les facin viables, no po-
den tenir un cost de més de 40.000
euros (per proposta) i cal que es pu-
guin considerar una inversió pú-
blica. Les idees es poden presentar
a través de la plataforma deci-
deix.martorell.cat o bé de manera
presencial a l’Oficina dels Pressu-
postos Participatius d’El Círcol (pla-
ça de la Vila, 19). 

A partir del 21 de febrer i fins al
22 de març, una comissió tècnica

valorarà les propostes i seleccionarà
per passar a votació aquelles que
compleixin els requisits i que, per
tant, sigui viable portar-les a terme.
L’última etapa del procés és el pe-
ríode de votacions, que aquest
any s’iniciarà el 8 d’abril i finalitza-
rà el 5 de maig. Podran votar-hi to-
tes les persones majors de 16 anys
empadronades a Martorell i el vot
es podrà emetre electrònicament,
a través del portal decideix.marto-
rell.cat i de l’aplicació per a dispo-

sitius mòbils Android, però també
presencialment a l’Oficina dels
Pressupostos Participatius d’El Cír-
col o bé als diferents punts de vo-
tació itinerant al carrer que habili-
tarà el departament de Participació.

PER ALS ADOLESCENTS
En paral·lel, també es dona conti-
nuïtat als Pressupostos Participatius

dels Infants, en què alumnes de 4t,
5è i 6è de totes les escoles de Mar-
torell que integren el Consell d’In-
fants poden presentar i votar les se-
ves idees. I, com a novetat d’a-
questa edició, s’han iniciat els Pres-
supostos Participatius dels Ado-
lescents, que donen la possibilitat
als alumnes de 1r d’ESO de seguir
amb l’experiència participativa que
els anys 2017 i 2018 havien iniciat
quan eren a Primària. L’any vinent,
s’ampliarà el procés incloent-hi els
alumnes de 1r i 2n d’ESO, fins a arri-
bar al 2022, quan ja hi participaran
tots els alumnes de la Secundària
obligatòria, des de 1r fins a 4t. 

La regidora de Comunicació,
Cooperació i Participació, Míriam
Riera, ha explicat que aquest any
la partida destinada és la mateixa
que l’any passat (200.000 euros),
però ha remarcat que “s’hi han in-
corporat els alumnes de 1r d’ESO,
ja que no participaven als Pres-
supostos Participatius en ser me-
nors de 16 anys i tampoc a les vo-
tacions del Consell d’Infants”. Això
vol dir que, del total de la partida,
150.000 euros quedaran reser-
vats per als adults, 30.000 per al
Consell d’Infants i 20.000 per als
alumnes de 1r d’ESO.

Dona ales a nous projectes
» En marxa la tercera edició dels Pressupostos Participatius de Martorell

» Enguany s’aposta pels adolescents i la inclusió social i s’hi destinen 200.000 euros

4Durant el període de propostes
i de votacions, l’Oficina dels Pres-
supostos Participatius del depar-
tament de Participació ha buscat
la col·laboració  d’associacions,
fundacions i altres departaments
municipals com ara el CET Can Ca-
ses, Punt Òmnia o el Club Social
Punt de Trobada. Amb aquestes
entitats o serveis s’estan duent a
terme accions dinamitzades per
fomentar la participació en els
Pressupostos Participatius de
col·lectius que poden tenir una di-
ficultat  més rellevant per partici-
par en el procés. 

D’altra banda, l’Oficina dels
Pressupostos Participatius rea-
litzarà una campanya de carrer in-
tensa durant el període de vota-
ció, amb punts de votació itine-
rant a diferents indrets del mu-
nicipi, per aproximar al màxim el
procés a la ciutadania. En aquests
punts de votació, els martore-
llencs i martorellenques podran
veure exposades les diferents
propostes, se’ls informarà de com
funciona la votació i se’ls facilita-
ran tauletes per poder votar. Tot
plegat, per afavorir al màxim la
participació de la ciutadania.

Inclusió social

Entre el 10 de gener i el 18 de febrer està obert el període de presentació de propostes. Fotos: Ajuntament de Martorell

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

Les propostes no
poden costar més
de 40.000 euros
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Castellví de Rosanes

Vicky Castellanos, candidata
de Junts per Castellví

ELECCIONS4Junts per Castell-
ví ha presentat la candidatura de
Vicky Castellanos per a les elec-
cions municipals del 26 de maig.
És la segona vegada consecuti-
va que la regidora socialista en-
capçala la llista del seu grup i, si
guanyés les eleccions, seria la pri-
mera alcaldessa de la història del
poble. Castellanos també és con-
sellera de Dones, Gent Gran i
LGBTI del Consell Comarcal del

Baix Llobregat, i assegura que
vol “posar les persones al centre”. 

FEM POBLE ESCULL VENTURA
Per la seva banda, el grup Fem
Poble Castellví (d’ERC) va esco-
llir al setembre el seu candidat:
el regidor Joan Carles Ventura.

L’únic candidat que encara
no s’ha anunciat és el del partit
que governa actualment el con-
sistori, el PDeCAT.

Aprovades les bases de les
ajudes a les famílies del poble
AJUDES4L’Ajuntament de Cas-
tellví ha aprovat les bases de
dues línies d’ajudes que ofereix
a les famílies del municipi que ho
necessiten: les ajudes per a es-
coles bressol i les subvencions a
les famílies monoparentals en
matèria d’habitatge. Després del
període d’exposició pública dels
textos d’aquests dos ajuts, s’o-
briran les convocatòries per
sol·licitar-los.

La partida de les beques d’es-

cola bressol ha augmentat en-
guany fins als 4.500 euros. Les
famílies poden rebre entre 35 i
100 euros mensuals en funció de
la seva renda. Cal recordar que
Castellví no té llar d’infants.

També segons la seva renda,
les famílies monoparentals po-
den rebre fins a 400 o 600 euros
mensuals per a despeses d’ha-
bitatge. La partida total d’a-
questa subvenció és de 3.500 eu-
ros, 500 més que l’any passat.

URBANISME4El Ple de Castell-
ví de Rosanes ha aprovat ini-
cialment el Catàleg de camins del
municipi, una eina que recull i
defineix els 67 camins que hi ha
a l’entorn natural del poble. Ara
el document passarà a exposició
pública i, si s’acaba aprovant
definitivament, servirà per pla-
nificar i ordenar l’ús d’aquests
camins. 

El regidor de Medi Ambient,
Pep Massana, va insistir durant
la sessió plenària del 28 de gener
en el caràcter urgent del docu-
ment: “Sense tenir el Catàleg en
vigor no es poden aprovar or-
denances en matèria de camins”,
va assegurar. A més, va explicar
que el catàleg és un “estudi tèc-
nic” amb la participació del ge-
ògraf Xavier Campillo, “de re-
conegut prestigi i pèrit en ma-
tèria de camins”.

Per la seva banda, la regido-
ra de Junts per Castellví, Vicky
Castellanos, i el regidor de Fem
Poble, Joan Carles Ventura, van
lamentar al Ple no haver tingut
més informació ni més temps

per estudiar i valorar el Catàleg
amb detall, abans de decidir
què votar. Massana, però, va
assegurar als regidors de l’opo-
sició que el document havia arri-
bat a l’equip de govern una set-
mana abans. 

L’alcalde de Castellví, Joan
Carles Almirall, no va poder
participar en la votació per in-

compatibilitat, i el regidor Car-
les Pitart no hi era per motius la-
borals. 

Amb tot, la proposta va ser
aprovada inicialment gràcies als
tres vots a favor dels membres
disponibles de l’equip de go-
vern i a les quatre abstencions de
les regidores de Junts per Cas-
tellví i del regidor de Fem Poble. 

Camí ral entre Miralles i la torre de Lloselles. Foto: Ajuntament

El Ple dona llum verda al 
Catàleg de camins del municipi

Joventut | El projecte Singulars aposta per la formació
Nois i noies de fins a 29 anys podran aprofitar el projecte Singulars, que els ofe-

reix formació en diferents àmbits laborals i la possibilitat de fer pràctiques a
empreses. El programa presenta una desena de cursos a tot el Baix Llobregat. 
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4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball

Pàgines especials
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Sant Andreu de la Barca

Enric Llorca es presenta a les
eleccions per setena vegada
ELECCIONS4L’actual alcalde de
Sant Andreu de la Barca, Enric
Llorca, ha estat escollit candidat
del PSC a les eleccions munici-
pals. L’Assemblea local del par-
tit l’ha triat per setena vegada
consecutiva, i ho ha fet per una-
nimitat. 

Llorca, que és alcalde des
del 1995, va agrair als seus com-
panys la confiança i va afirmar
que encara té “il·lusió, empenta
i idees per continuar transfor-
mant aquesta ciutat”. També va
assegurar que la “defensa dels
desafavorits” és una prioritat. Se-

gons l’actual batlle, els socialis-
tes de Sant Andreu han fet del
municipi “una ciutat referent al
Baix Llobregat”.

NEIX FEM SANT ANDREU
Una altra novetat que s’ha co-
negut recentment respecte a
les eleccions municipals és la
creació del grup Fem Sant An-
dreu, una coalició entre ERC i la
plataforma Vecinos por el Cam-
bio. El jove santandreuenc Marc
Giribet, d’Esquerra, ha estat
escollit cap de llista d’aquesta
nova formació. 

INSTAL·LACIONS4L’Ajunta-
ment de Sant Andreu de la Bar-
ca ha estrenat, aquest mes de fe-
brer, la primera fotolinera del
municipi, que està ubicada a la
zona d’aparcaments de l’estació
de Ferrocarrils de la Generalitat. 

El consistori té prevista la
instal·lació de tres fotolineres
més, que estaran distribuïdes
arreu del terme municipal. L’al-
calde, Enric Llorca, va avançar a
Sant Andreu Televisió les ubi-
cacions d’aquests nous punts
de recàrrega: El Palau, el Mercat
i la Solana.

Les fotolineres són centres de
recàrrega de vehicles elèctrics
que funcionen amb energia so-
lar fotovoltaica. Gràcies a això,
permeten transitar dels com-
bustibles fòssils cap a les ener-
gies renovables, de manera que
protegeixen en gran mesura el
medi ambient. 

El funcionament de la nova
instal·lació segueix el model co-
negut com a fotolinera laboral o
de ‘park&ride’. Això vol dir que
poden aprofitar aquest servei, de

manera gratuïta, els veïns i veï-
nes que agafin el tren per anar
a treballar o a estudiar. Quan
tornin de la feina o del centre
d’estudis, si han estat fora un
mínim de vuit hores, el seu cot-
xe estarà completament carre-
gat. De moment, s’hi poden ca-
rregar dos vehicles elèctrics si-
multàniament. 

Això sí, per poder fer ús de la
fotolinera és necessari disposar
d’una targeta personalitzada,
que es pot sol·licitar a l'Ajunta-
ment. El punt de recàrrega que
ja s’ha instal·lat està disponible
de dilluns a diumenge, les 24 ho-
res del dia, i funciona de mane-
ra automàtica, sense personal
d’assistència.

Sant Andreu ha estrenat la seva primera fotolinera. Foto: Ajuntament

Sant Andreu estrena 
la seva primera fotolinera

Ajudes | Afectats pels aiguats d’agost 
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha aprovat la convocatòria d’a-
judes econòmiques per a les persones que es van veure afectades pels ai-

guats del passat 17 d’agost, que van tenir un fort impacte al municipi.
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Olesa de Montserrat

INFRAESTRUCTURES4L’Ajun-
tament d’Olesa ha iniciat la
construcció d’un nou aparca-
ment públic i gratuït amb capa-
citat per a 500 vehicles. El solar,
ubicat al barri de La Central -
l’Olivera, compta amb 22.000
metres quadrats i és de propie-
tat privada, tot i que ara ha es-
tat cedit al consistori.  

Aquest nou espai té com a
objectius oferir més places d’a-
parcament a un barri amb man-

cances en aquest sentit i reduir
l’accés dels vehicles al centre
del municipi. 

A llarg termini, l’Ajunta-
ment vol encetar un projecte
que contempla la fragmentació
del solar en tres espais: l’apar-
cament, un espai esportiu i d’es-
tada per als veïns i visitants i
una zona d’esbarjo per a gossos.
Si tirés endavant, la capacitat de
la zona de pàrquing quedaria re-
duïda a 400 vehicles. 

ENSENYAMENT4Una moció de
rebuig al tancament de dos grups
de P3 a Olesa va provocar mo-
ments de tensió durant la da-
rrera sessió plenària i, final-
ment, va quedar damunt la tau-
la pendent d’una reformulació.

La moció va ser presentada
pel Bloc Olesà, el PSC i Movem
Olesa, a instàncies del Consell
Escolar Municipal. El text mos-
trava la preocupació d’aquests
grups per “les informacions del
departament d’Ensenyament de
la Generalitat que diuen que, ate-
nent al descens de la natalitat, es
produirà una reducció de ma-
trícules de P3, que propiciarà el
tancament de dos grups de P3”.
La moció proposava altres me-
sures per fer front al descens de
les matriculacions, com ara la re-
ducció del nombre d’alumnes
per aula, i demanava diàleg amb
Ensenyament. 

El regidor de Movem Olesa,
Jordi Cornellas, va anunciar la

retirada del seu grup de la mo-
ció, al·legant que el text contenia
errors i que no serviria per evi-
tar el problema. El regidor del
PSC, Fernando Vicente, va de-
manar que la moció quedés da-
munt la taula per intentar acon-
seguir un acord amb la majoria
de grups. 

El regidor d’ERC, Martí For-
tuny, es va mostrar del tot con-
trari a la moció i va acusar l’al-

caldessa, Pilar Puimedon, d’ha-
ver manipulat la situació per
aconseguir benefici electoral.
Puimedon va rebutjar les acu-
sacions i va reiterar que Ensen-
yament havia informat el con-
sistori del tancament de dos
grups de P3. Segons l’alcaldessa,
les crítiques de Fortuny tenien a
veure amb el fet que ERC és el
partit que dirigeix el Departa-
ment d’Ensenyament. 

Sessió plenària del 31 de gener. Foto: Ajuntament

Tensió al Ple pel possible
tancament de grups de P3

El barri de La Central tindrà 
un nou aparcament dissuasori

MÚSICA4L’actuació musical
més celebrada de la gala dels
Goya 2019 va comptar amb el ta-
lent de dos sesrovirencs: Rosa-
lía i Esteve Nabona, director del
Cor Jove de l’Orfeó Català. La
cantant i el cor van interpretar
una versió molt personal de la
cançó ‘Me quedo contigo’, del
grup Los Chunguitos. 

Com passa amb tot el que fa
Rosalia, la seva actuació als Goya
era un dels moments més espe-
rats de la nit, i la cantant no va
decebre. De fet, va sorprendre
molt positivament el públic, que
la va escoltar en silenci absolut
i va aplaudir amb força un cop
acabada la cançó. De seguida, les
xarxes socials es van omplir de
comentaris d’admiració cap a
Rosalía, però també cap al Cor
Jove. A banda de la part musical,
l’espectacle també va agradar
estèticament. Els integrants del
cor, d’entre 16 i 25 anys, anaven
vestits de vermell, a conjunt
amb la cantant, i donaven un
aire místic a l’escenari.

Nabona es va mostrar molt
agraït amb Rosalía a Twitter i va
reivindicar les arrels sesrovi-
renques de tots dos. Ara Nabo-
na està pendent dels premis En-
derrock, ja que el CD ‘Musicals’
d’Albert Guinovart amb el Cor
Jove hi està nominat.

Per la seva banda, els èxits de
Rosalía no s’aturen. Darrera-
ment la cantant ha estat guar-
donada amb el premi Ciutat de
Barcelona pel seu àlbum ‘El mal
querer’. Tot això poc després
d’haver fet una cançó amb el
cantant britànic James Blake.

Rosalía va actuar als Goya amb el Cor Jove de l’Orfeó Català. Foto: Twitter

Sant Esteve Sesrovires, present
als Goya per partida doble

Sant Esteve Sesrovires

Sis sesrovirencs caminaran
100 km contra la pobresa

SOLIDARITAT4Un grup de sis
joves sesrovirencs participarà
en la cursa Trailwaker de Giro-
na, que destina fons a Oxfam In-
termón per lluitar contra la po-
bresa mundial. El repte físic que
assumeixen els participants con-
sisteix a recórrer 100 km en un
màxim de 32 hores, però també
hi ha un repte econòmic: per po-
der recollir el dorsal han d’haver
recaptat almenys 1.500 euros

en donatius. També és impres-
cindible que s’hi inscriguin els sis
integrants de l’equip. 

Els sesrovirencs apuntats
són Isabel Vallés, Jaume Canal,
Katherin Restrepo i Juan Fran-
cisco López (que faran el reco-
rregut a peu) i Angie Muñoz i
Miguel Martínez (que s’enca-
rregaran del suport logístic). La
cursa és a l’abril, però ja han co-
mençat a recaptar fons.

En marxa la plataforma
Decidim-Sesrovires

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires ha
engegat Decidim-Sesrovires,
una plataforma digital per pro-
moure la participació activa dels
veïns i veïnes. L’objectiu és que
els ciutadans estiguin presents a
l’hora de prendre decisions en
matèries de caràcter públic o que
afectin les polítiques públiques.

A través d’aquesta eina, es
poden crear quatre tipus de pro-

cessos participatius: enquestes o
inscripcions, recollida de pro-
postes, convocatòria de trobades
i votacions. Està previst que,
amb el temps, es vagin incorpo-
rant noves opcions, com ara el
POUM. Per participar-hi, cal
ser usuari de la plataforma. Els
usuaris ja poden inscriure’s al
concurs de disfresses de Carna-
val o votar als Sesrovirencs de
l’Any, entre altres processos.

Instal·lacions | Incidències a la xarxa d’enllumenat
L'Ajuntament està treballant per solucionar els problemes que presenta la xarxa

d’enllumenat públic a causa del procés d’instal·lació de les noves llumeneres LED.
El consistori realitzarà un Pla d’inversions centrat en els punts més deficients.

Espais | Reobre el Parc Canals i Nubiola
Operaris dels Serveis Exteriors han fet possible la reobertura del Parc Canals i
Nubiola, així com de la zona de pícnic i les barbacoes. Durant dos mesos, s’han
fet tasques de retirada d’arbres, de desbrossament i de restitució del terreny.
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Millores al clavegueram 
de Can Rial i Mas d’en Gall

INFRAESTRUCTURES4Ja han
començat les obres de millora del
clavegueram als barris de Can
Rial i Mas d’en Gall, que duraran
uns sis mesos.

Les intervencions es dividi-
ran en tres fases. En primer
lloc, es construiran quatre nous
col·lectors a Can Rial (als carrers
d’Enric Granados, Eduard Tol-
drà i Doctor Robert) i es con-
nectaran amb el col·lector en alta

de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA). 

Les fases segona i tercera es
duran a terme a Mas d’en Gall.
Primer, es construirà una esta-
ció de bombament i una cano-
nada d’impulsió al carrer Doctor
Trueta i, finalment, es farà la
connexió del clavegueram al ca-
rrer Gerani. 

L’actuació compta amb un
pressupost de 332.000 euros. 

S’endarrereixen les obres 
de l’antic Escorxador

EQUIPAMENTS4Les obres de
l’antic Escorxador, que havien
d’acabar el dia 31 de gener, s’han
endarrerit i ara es preveu que fi-
nalitzin abans que acabi febrer.

El retard s’ha produït pel
deteriorament de l’estructura
de bigues que aguanta el sostre,
un problema que va detectar
l’empresa constructora en aixe-
car la taulada. En declaracions a
la ràdio municipal, el regidor de
Cultura, Emmanuel Ortí, va as-

segurar que aquest contratemps
no es podia preveure i que no
afectarà el cost final de l’obra.

L’antic Escorxador és la seu
de cinc entitats populars, entre
les quals hi ha els Castellers
d’Esparreguera. Aquests són els
principals perjudicats per la si-
tuació, ja que han d’assajar a l’es-
cola Mare de Déu de la Mun-
tanya, on no poden fer els cas-
tells de l’alçada que ells vol-
drien per culpa del sostre.

CULTURA4Esparreguera ja ho
té tot a punt per viure el que pro-
bablement serà l’esdeveniment
cultural de l’any al municipi: el
Festival FiraPassió. Es tracta de
la primera Fira de Passions de
Catalunya, que té l’objectiu de
donar a conèixer totes les re-
presentacions de la Passió. Per
això, hi estan convidades la Fe-
deració Catalana de Passions,
que engloba set municipis cata-
lans, i l’associació Europassion,
que aglutina 83 passions de 16
països europeus. A la plaça de
l’Ajuntament es concentraran
els estands d’informació de les
diferents passions. 

La fira, que se celebrarà el
cap de setmana del 16 i el 17 de
febrer, s’ambientarà en l’any 0 i
comptarà amb la representació
de diferents escenes del drama
sacre, a càrrec de diverses pas-
sions. La Passió d’Esparreguera
protagonitzarà les cercaviles de
l’Entrada de Jerusalem i la Fes-
ta de la Llum. També hi haurà
una fira comercial al carrer de
Baix i a l’illa de vilatans.

Aquest esdeveniment pio-
ner serà l’avantsala de l’inici de
les funcions de La Passió d’Es-
parreguera, el dia 10 de març.
Per a Manel Roca, representant
de l’entitat, aquest fet “dona
molta projecció per tirar enda-
vant l’espectacle”. A més, el Te-
atre de la Passió celebra en-
guany el seu 50è aniversari.

El Festival Cultural FiraPas-
sió posarà el punt final a la Fes-
ta Major d’Hivern, que va co-
mençar el dia 8. La festa ha es-
trenat aquest any un nou format,
amb el suport de la Federació
d’Entitats de Cultura Popular i
Tradicional Catalana d’Espa-
rreguera, la Passió d’Esparre-
guera i Esparreguera Comerç.

La Passió al carrer, iniciativa pilot feta l'any passat. Foto: Joan Tejedor/Ajuntament

Arriba la primera edició 
del Festival Cultural FiraPassió

Museus | El Museu de la Terrissa ja és una realitat
Les obres per convertir l’antic forn de llenya en el Museu de la Terrissa ja han

acabat. El museu s’inaugurarà el dia 23 i serà un exemple de la tradició local, ja
que acollirà peces provinents de les 20 terrisseries que hi ha hagut al poble. 
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Una granja abrerenca
guanya el premi Danone

GUARDÓ4La granja de vaques
SAT La Pasiega, ubicada a Abre-
ra, i el seu gerent, Manuel Fer-
nández, han rebut el premi Da-
none en la categoria de Sosteni-
bilitat i Benestar Animal.

Manuel Fernández és la ter-
cera generació d’una família de
ramaders i, en declaracions a Rà-
dio Abrera, va destacar el fet que
la seva granja té 40 anys i que ha
hagut de “competir amb granges
més grans i més equipades”.
També es va mostrar content pel
reconeixement a la seva feina:
“És una feina molt esclava, hem

de treballar els 365 dies i per a mi
aquest premi és com una estre-
lla Michelin”. Ara, assegura, vol
aconseguir el Premi Danone a la
Qualitat i Seguretat Alimentària. 

Fernández va rebre el guar-
dó el mes de gener, durant la 8a
edició dels ‘Encuentros Gana-
deros’ de Danone. Precisament
aquesta multinacional compra el
80% de la llet de La Pasiega. 

Amb tot, Abrera es consoli-
da com a municipi ramader, ja
que compta amb les dues úni-
ques granges de vaques de tota
la comarca del Baix Llobregat.

EQUIPAMENTS4L'edifici de l'a-
juntament vell d'Abrera acull,
des de fa uns mesos, el Servei
d'Acció Social i Atenció a les
persones, i ja és un dels referents
de la comarca. Així ho va asse-
gurar el president del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat, Josep
Perpinyà, en una visita a l'equi-
pament el dia 7 de febrer. Per-
pinyà va felicitar el consistori per
“respectar el que era l'edifici i al-
hora guanyar un espai magnífic”
i va afegir: “L’Ajuntament ha
aconseguit un repte”. 

A més del president, també
van visitar les instal·lacions el
conseller de Polítiques de Be-
nestar i Desenvolupament So-
cial, Xavi Paz, i la consellera de
la Dona, Gent Gran i LGTBI,
Vicky Castellanos. L’alcalde d’A-
brera, Jesús Naharro, els va en-
senyar les diverses sales de l’e-
difici –la majoria de les quals te-
nen noms de personatges il·lus-
tres, com Simone de Beauvoir o
Nelson Mandela– i els va deta-
llar els serveis que s’ofereixen a
cadascuna.

Un dels aspectes més desta-
cats pels membres de la comiti-
va va ser la lluminositat dels es-
pais, especialment notable a la
segona planta. L’edifici també
compta amb noves instal·la-
cions de climatització, electrici-
tat, il·luminació ecològica i ven-
tilació, i és accessible per a les
persones amb mobilitat reduïda.

La reforma d’aquest equi-
pament va començar amb l’a-
rranjament de la façana històri-
ca d’estil noucentista, que data
de l’any 1918, i amb la nova es-
tructura i la coberta. Ara, l’edi-
fici és la seu dels departaments
de Serveis Socials, Dones i Igual-
tat, Acció Cultural, Gent Gran i
el Servei de Mediació.

Les autoritats a l’ajuntament vell, seu dels Serveis Socials. Foto: Línia Nord

L’edifici de Serveis Socials
d’Abrera, referent comarcal

Successos | Roben un camió i envesteixen els Mossos
Quatre homes van envestir el seu cotxe contra el dels Mossos mentre intentaven
fugir després d’haver robat un camió a Abrera, el dia 28. Després van intentar
fugir a peu, però van ser detinguts com a presumptes autors de cinc delictes.
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Collbató

Els Socialistes aposten 
per Gemma Rodríguez

ELECCIONS4Els Socialistes de
Collbató han escollit aquest mes
la seva candidata, i ho han fet
apostant per un canvi de cara:
Gemma Rodríguez prendrà el re-
lleu a Ana Úbeda i serà la cap de
llista per a les eleccions munici-
pals del maig. Així doncs, són el
segon partit a oficialitzar la seva
candidatura, després que l’as-
semblea local d’Esquerra Re-
publicana tornés a escollir fa
mesos l’alcalde Miquel Solà com
el seu cap de llista.

Rodríguez va ser escollida

per unanimitat en assemblea
extraordinària i es va mostrar
molt agraïda amb els seus com-
panys. Es va definir com una
“enamorada d’aquest poble” i
“una amant de la muntanya de
Montserrat”. Els Socialistes, tot
i estar a l’oposició, tenen 5 regi-
dors i són el grup majoritari.

Per la seva banda, Solà, quan
va ser escollit, va admetre que la
legislatura no havia estat del tot
fàcil, però també va posar en va-
lor algunes de les accions em-
preses per l’equip de govern.

EQUIPAMENTS4El departa-
ment d’Interior de la Generali-
tat de Catalunya durà a terme les
obres de reforma i ampliació
del Parc de Bombers Voluntaris
de Collbató entre el 2019 i el
2020. Així ho va anunciar el
conseller d’Interior, Miquel
Buch, quan va fer públiques les
licitacions per al 2019 i la previ-
sió d'infraestructures per al
2019-20 dedicades al cos de
bombers. L’actuació prevista a
Collbató està valorada en
200.000 euros.

El passat mes de setembre,
durant la Festa Major, Miquel
Buch va visitar les instal·lacions
del Parc de Bombers de Collba-
tó, amb motiu de la celebració
del 30è aniversari de la presèn-
cia del cos al municipi. En aque-
lla visita, l’alcalde Miquel Solà va
posar de manifest, en nom de l’e-
quip de govern i dels responsa-
bles dels Bombers, la necessitat
d’ampliació del Parc de Bom-
bers. Solà va recordar que el de
Collbató és el parc de referència
per a Montserrat.

De fet, el cos de Bombers del
municipi es va crear a causa de
l’incendi que va patir la mun-
tanya de Montserrat l’any 1986.
Els veïns i veïnes estaven preo-
cupats per la situació i van voler
oferir una solució eficaç. Amb el
Parc de Bombers pretenien po-
der donar una resposta ràpida a
qualsevol indici de foc que es

produís tant al municipi com a
la muntanya.

Des de la seva creació, els
Bombers collbatonins han ocu-
pat diversos espais. Ara, amb l’a-
nunci recent del departament
d’Interior, s’espera que puguin
comptar amb un parc adient i
que faciliti la seva tasca, tan im-
portant per a la zona.

El conseller Buch al Parc de Bombers, durant la Festa Major. Foto: Ajuntament

L’ampliació del Parc 
de Bombers, més a prop

Instal·lacions | Nova xarxa d'aigua per a Sant Antoni
Han començat els treballs de renovació de la xarxa de subministrament d'aigua
del carrer Sant Antoni, entre Sant Corneli i Parellades. L’obra s’emmarca en el

pla d'inversions de millora de la xarxa d'aigua, de prop d'un milió d'euros.
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Comerç

Plaques commemoratives als
establiments que fan 25 anys
ABRERA4L’Ajuntament d’A-
brera ha entregat una placa
commemorativa a cadascun dels
tres establiments que enguany
celebren el seu 25è aniversari. Es
tracta del taller Magarola Car
Service, d’Antoni Haro; la Pe-
rruqueria Natàlia, de Natàlia
Pina; i Toldos Mari, d’Antonio
Fernández. 

Els tres propietaris es van
mostrar molt agraïts amb el re-

coneixement del consistori i
amb la visita de l’alcalde, Jesús
Naharro, i de la regidora de Pro-
moció Econòmica, Mònica To-
rre-Martín. Antonio Fernández
va reconèixer al web de notícies
d’Abrera que mantenir un negoci
durant tant de temps “és dur”,
però que el reconeixement és
gratificant. Tots tres van ex-
pressar les seves ganes de con-
tinuar treballant molts anys més.

Canvi d’ubicació del mercat
ambulant dels divendres

OLESA4El mercat ambulant
d’Olesa de Montserrat ha canviat
temporalment d’ubicació. Des
del 8 de febrer, es fa a la Rambla,
ja que a la seva situació habitual,
l’Avinguda Francesc Macià, s’es-
tan duent a terme les obres de re-
modelació. 

Concretament, la seixantena
de parades del mercat ambulant,
que se celebra els divendres, es
traslladaran a la zona de La
Rambla destinada als vianants.

Això sí, quedaran lliures els ca-
rrils per a vehicles. 

Algunes parades, però, se si-
tuaran a la part alta del Parc de
l’Estatut, així com a les cruïlles
de la Rambla amb el carrer Co-
lom i el carrer Metge Carreras.
Es tracta, per exemple, de les pa-
rades dedicades a la venda de
fruites i verdures.

La finalització de les obres
està prevista per al pròxim mes
de setembre.

MONTSERRATÍ4La campanya
gastronòmica ‘Sabors de l’Hor-
ta del Baix Llobregat 2019’ ha in-
clòs en la seva guia sis restau-
rants de la zona del Montserra-
tí. La condició que han de com-
plir els establiments per for-
mar-ne part és treballar amb
producte fresc del Parc Agrari del
Baix Llobregat.

Martorell, amb dos restau-
rants inclosos a la llista, és el mu-
nicipi del Baix Llobregat Nord
que ha aconseguit més repre-
sentació. Les Vinyes i Aqqua són
els dos establiments martore-
llencs que apareixen a la guia. Els
altres restaurants del Montserratí
reconeguts per ‘Sabors de l’Hor-
ta’ són Can Martinet, d’Abrera;
Can Llates, de Collbató; l’Espai
Terres Llunyanes, d’Esparre-
guera, i El Palau Vell Restaurant,
de Sant Andreu de la Barca.

Aquesta campanya gastro-
nòmica, impulsada pel Consor-
ci de Turisme i el Parc Agrari del
Baix Llobregat, aplega més d’u-
na cinquantena d’establiments
de la comarca. Són restaurants

que, durant tot l’any, ofereixen a
les seves cartes propostes gas-
tronòmiques amb els productes
que es cultiven al Parc Agrari del
Baix Llobregat. Aquests pro-
ductes gaudeixen del distintiu
‘Producte FRESC’ que certifica la
frescor, la proximitat, la tempo-
ralitat i el saber fer de la pagesia
del Baix Llobregat.

A la Guia de Restaurants
Sabors de l’Horta del Baix Llo-
bregat 2019 es pot consultar el
llistat complet d’establiments
que ofereixen productes locals
frescos. Un dels més emblemà-
tics és la carxofa Prat, però tam-
bé en destaquen d’altres, com les
cireres, els espàrrecs i els tradi-
cionals calçots.

Sabors de l’Horta del Baix Llobregat 2019. Foto: Consell Comarcal

Sis restaurants del Montserratí,
a la guia Sabors de l’Horta

Olesa | Campanya per al Dia dels Enamorats
L’Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa de Montserrat engega la cam-
panya ‘Enamora’t del comerç de proximitat’, amb motiu del Dia dels Enamo-

rats, el 14 de febrer. Els comerços associats regalaran piruletes en forma de cor.
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El CB Esparreguera és a un sol
triomf del ‘play-off’ per pujar

Nou victòries en els darrers 10
partits (tres d’elles, de forma
consecutiva) han fet que el CB Es-
parreguera ocupi, a hores d’ara,
la quarta posició del grup C-A de
la lliga EBA amb 11 victòries i cinc
derrotes, amb només un triomf
menys que el segon, el CB Quart.

La zona alta de la classificació,
ara mateix, presenta cinc equips
(Tarragona, Quart, Igualada, Es-
parreguera i Mataró-Feimat) que
estan separats per només dues
victòries. El calendarri imme-
diat per al conjunt d’Òscar Na-
varro implica visitar la pista d’un
CB Cornellà en hores baixes
(aquest diumenge a un quart de
set de la tarda al Parc Esportiu
Llobregat) i rebre la visita del Sa-
lou (el dissabte 23 a dos quarts de
set de la tarda al Ramon Martí).

En canvi, el CB Martorell ha
quedat un pèl despenjat d’aquest
grup de candidats després de
perdre, de forma clara, en el des-
plaçament de dissabte passat a la
pista del líder, el Tarragona (92-
68). Els martorellencs, però, en-
cara tenen temps de reenganxar-
se a la lluita per aquestes dues pri-

meres posicions de la classifica-
ció. Per fer-ho, hauran de conti-
nuar afrontant partits exigents en
aquest terç final de la lliga: els
blaus rebran la visita del Quart
aquest divendres a dos quarts de
nou del vespre i, en l’últim partit
del mes, viatjaran a Saragossa per
jugar contra el Olivar.

» El CB Martorell veu frenada la seva bona dinàmica i ara és sisè
» Els dos equips, a punt per encarar l’últim terç de la temporada

L’Handbol Sanes frena la 
seva mala ratxa a Barcelona

El primer equip del
CH Sanes es va re-
trobar amb la victòria
dissabte passat a Bar-

celona (24-29 a la pista de
l’Handbol la Salle Bonanova) en
un partit que els de Dani Ariño
van dominar des del comença-
ment i que es podria haver tan-
cat amb una diferència més gran
si no hagués estat per l’esforç fi-
nal del conjunt local.

El partit a la capital del país va
tenir un nom propi: el de Marc
Jordán, que amb 13 dianes va ser
el jugador més destacat dels ho-

mes d’Ariño i el millor jugador
d’aquesta dinovena jornada. Mal-
grat la victòria, el conjunt sesro-
virenc no ha pogut avançar cap
posició (continua setè), tot i que
ha retallat el seu desavantatge
respecte del filial del BM Grano-
llers i del Joventut Mataró.

Els sesrovirencs afronten ara
les dues darreres jornades del
mes. La més imminent serà a
casa, dissabte a dos quarts de vuit
del vespre, contra l’Hanbdbol
Poblenou. L’últim partit del febrer
serà set dies més tard a Sabadell,
a la pista de l’OAR Gràcia.

Derbi a la vista: l’FS Sant 
Esteve rep el Sala 5 Martorell
FUTBOL SALA4La dinovena jor-
nada del grup 2 de la Tercera Di-
visió planteja un dels partits més
esperats a la comarca: un derbi
entre l’FS Sant Esteve (que juga-
rà com a local) i el Sala 5 Marto-
rell. El partit es jugarà al muni-
cipal de Sant Esteve a partir de les
sis de la tarda.

Els equips arriben a l’enfron-
tament de forma desigual; els ses-
rovirencs ho fan amb alguns
dubtes, després que només hagin
sumat un dels darrers nou punts,
amb dues derrotes consecutives
incloses. Per la seva banda, els

martorellencs van recuperar sen-
sacions dissabte passat derro-
tant de forma contundent un ri-
val directe com l’Alcoletge (6-2),
sumant tres punts importants
per no perdre pistonada respec-
te de l’AE Les Corts UBAE bar-
celoní i del Penya Esplugues.

Després d’aquest partit clau,
el conjunt de Sant Esteve es des-
plaçarà al camp del Santpedor en
el darrer partit del mes (el dis-
sabte 23 a les cinc de la tarda),
mentre que els martorellencs re-
bran la visita del Club Esportiu
Sant Julià d’Andorra.

Esparreguera | El Castell acollirà el campionat català de karate
El pròxim dissabte 2 de març, el poliesportiu El Castell serà la seu del Campionat de Catalunya
de karate absolut en dues de les seves modalitats: kata i kumite. A més, durant el dia es faran
exhibicions de kata i de bunkai. La cita començarà a les nou del matí, i l’entrada serà gratuïta.

Els d’Òscar Navarro continuen amb la seva gran temporada. Foto: CBE

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

El CF Martorell guanya 
i pressiona l’Atlètic Sant Just

Tres punts sumats i
més a prop del líder.
La vint-i-unena jor-
nada del grup 3 de

Segona Catalana va ser rodona
per als interessos del CF Marto-
rell, que va fer els deures a Sant
Boi contra el Marianao (1-2).
Això, combinat amb l’empat de
l’Atlètic Sant Just al camp de la
Joventut Ribetana (2-2) fa que els
blanc-i-vermells se situin ara
amb només dos punts menys

que els santjustencs, líders de la
categoria i l’equip que pujaria a
Primera Catalana sense haver
de disputar el play-off.

El Martorell, que no perd des
del passat 17 de novembre (3-1 a
Sant Cugat contra el Junior), re-
brà aquest diumenge al migdia la
visita d’un Atlètic Prat Delta molt
necessitat de punts (el pratencs
sumen dos punts menys que el
descens) i visitarà la UD Can
Trias en l’últim partit del mes.Foto: Marta Gila

Esports



| 22

Viu en línia

La gala dels Goya no va tenir moments d’especial
tensió a nivell polític durant la seva celebració el
passat 2 de febrer. Al llarg de la cerimònia, es van
tractar temes d’actualitat i de certa polèmica però
no es va fer cap referència directa al conflicte ca-
talà. Però l’actor Antonio de la Torre va trencar

aquesta tendència amb les declaracions que va
fer a TV3 després de guanyar el Goya al millor ac-
tor protagonista pel seu paper a la pel·lícula El rei-
no.En concret, la reflexió que va fer el malagueny
va mostrar la seva disconformitat amb la situació
dels presos polítics. “Amb El reino i La noche de 12
añoshe après que l’odi és antipolític. Tant de bo

puguin sortir aviat els polítics presos i trobem una
solució per als problemes de convivència a Cata-
lunya”. Aquestes van ser les paraules que l’actor

va dir a TV3, les quals van encendre les xarxes so-
cials uns minuts més tard amb opinions en con-
tra i a favor de les declaracions del malagueny.

No t’ho perdis

Llibres Teatre

La felicitat arriba de les terres de Po-
nent en forma de pluja. I ho fa de la
mà de Kapritxo, una banda jove que
encomana les ganes de ballar i pas-
sar-ho bé a través del mestissatge.
Reggae, ska, cúmbia, rumba i "pinze-
llades de calypso" s'entremesclen i
s'uneixen en el seu disc de debut Plou
sobre mullat (Coopula, 2018).

Música Pelis i sèries

Plou sobre mullat
Kapritxo

Pla i la Gran Guerra
El Palau Robert de Barcelona acull fins al 7 d’abril l’exposi-

ció ‘Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la
Gran Guerra’, una mostra que permet conèixer les vivèn-

cies de l’escriptor durant els darrers compassos de la gue-
rra i les posteriors reflexions sobre el primer gran conflicte
del segle XX. L’exposició és una coproducció de la Funda-
ció Josep Pla  i la Càtedra Josep Pla de la Universitat de Gi-
rona. La visió de Pla es contextualitza amb fotografies, ob-
jectes i materials d’arxius, biblioteques i hemeroteques i
permet conèixer com es va viure la Guerra a Catalunya. 

A N T O N I O  D E  L A  T O R R EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels actors més reconeguts 
Ha guanyat un Goya per ser el protagonista de ‘El reino’ 

Famosos

Parlar sobre el conflicte català 
El malagueny ha opinat sobre els presos polítics

Crítiques i elogis a l’actor  
Les xarxes s’encenen amb les seves paraules

QUÈ HA FET?

La fitxa

La Sala Petita del TNC acull un reparti-
ment de luxe per portar a escena una
de les comèdies més celebrades i en-
ginyoses de Shakespeare. El rei de Na-
varra i els seus cavallers han decidit
allunyar-se dels plaers mundans per
centrar-se en l’estudi. Però la visita de
la princesa de França trastoca els plans. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Afanys d’amor perduts
William Shakespeare

L’antropòleg Marc Augé reflexiona so-
bre els moments de felicitat sobtada
que donen sentit a la vida. L’autor
desgrana per què es necessiten les
petites alegries mentre viatja per re-
cords, memòria i experiències comu-
nes a totes les persones. Un llibre que
ens fa descobrir la importància d’a-
profitar els petits moments d’alegria.

Las pequeñas alegrías
Marc Augé

L’estrena de la setena temporada d’a-
questa sèrie és imminent. Els seus cre-
adors ja han confirmat que serà la pe-
núltima, i el seu punt de partida (i el
desenvolupament de la trama) serà la
postura que la protagonista, Carrie
Mathison, pren després que uns 200
companys seus del departament 
d’Intel·ligència siguin detinguts.

Homeland
Howard Gordon i Alex Gansa

| The Occupation
23 persones moren en un atemptat, que pot desencadenar

l‘aprovació de la Union Act, una llei contra les llibertats civils.
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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.

DEMÀ 13 DE FEBRER
19:00 L’escriptor de Sant Boi Kiko Amat serà el

convidat de la pròxima sessió del Club del lli-
bre, una de les grans cites culturals de la quin-
zena. Cal inscripció prèvia a la bibliotca. / Bi-
blioteca Aigüestoses.

FINS AL 23 DE FEBRER
Tot el diaDurant tots els dies des d’avui fins al

dissabte de la setmana que ve es pot visitar
la mostra de l’Any Pompeu Fabra. La col·lec-
ció es pot veure en el mateix horari d’ober-
tura de la biblioteca Aigüestoses.

DIVENDRES 22 DE FEBRER
OLESA Sopa de pedres carnavalesca serà l’acti-

vitat emmarcada en el cicle Tastets del Món:
Tastet Gastronòmic. Cal inscripció prèvia per
participar-hi (18:00). / Associació de Veïns La
Central - L’Olivera.

DISSABTE 23 DE FEBRER
OLESA El pròxim dia 23 es farà una sessió d’i-

niciació als escacs pensat per a nens i nenes
a partir de 6 anys, acompanyats d’una per-
sona adulta. Places limitades (11:00). / Bi-
blioteca municipal.

DEMÀ 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.

DILLUNS 25 DE FEBRER
COLLBATÓ Els alumnes de l'Escola Municipal de

Música s’encarregarà d’un concert-audició amb
temes de diferents gèneres (19:00). / Casal
de Cultura.

DIVENDRES 15 DE FEBRER
MARTORELL Partit de bàsquet corresponent a

la dissetena jornada del grup C-A de la lliga
EBA entre el CB Martorell i el CB Quart
(20:30). / Pavelló de Martorell.

ESPARREGUERA Recta final de la
Festa Major d’hivern d’Esparreguera,
amb activitats per a tothom. / Diferents
carrers i places de la ciutat.

Recta final de la Festa Major 
d’Hivern d’Esparreguera

Fins 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

P R O P O S T E S
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