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El moviment feminista viu un
dels moments més importants de
la seva història. Les últimes mo-
bilitzacions per commemorar el
Dia Internacional de les Dones,
que se celebra cada any el 8 de
març, han estat multitudinàries.
L’empenta que ha agafat el femi-
nisme ha permès que el seu dis-
curs s’hagi introduït a les institu-
cions i, sobretot, a la cultura po-
pular i a l’imaginari de bona part
de la societat.

Però encara queda molt camí
per recórrer i el moviment femi-
nista ha de lluitar contra la xacra
social que més profundament
afecta les dones: els feminicidis
i la violència de gènere.

TENDÈNCIA A LA BAIXA
La Diputació de Barcelona va
presentar l’1 de març un informe
sobre els assassinats de dones a
Catalunya del 2010 al 2017, ela-
borat per l’observatori ciutadà Fe-
minicidio.net. Les dades d’a-
quests últims vuit anys confirmen
que la tendència a tot el territori
català és que els feminicidis van
a la baixa. “Catalunya té les taxes
de feminicidis més baixes d’Eu-
ropa”, explica la directora de l’in-
forme, Graciela Atencio. 

Tot i això, els números se-
gueixen sent inacceptables: a Ca-
talunya s’han registrat 163 assas-
sinats de dones a mans d’homes
des del 2010. Però el que és més
preocupant és que entre el 50% i
el 55% dels assassinats de dones
van tenir lloc en el marc de la pa-
rella i un de cada deu casos són fe-
minicidis que tenen lloc entre

membres de la mateixa família.
“En el 93% dels casos les dones
són assassinades per homes co-
neguts”, subratlla Atencio.

EMPODERAR LA SOCIETAT
Segons Atencio, una de les causes
dels feminicidis és que l’augment
de la precarietat està incrementant
també la violència. Per contra-
restar aquest fenomen és fona-
mental “empoderar la societat ci-
vil” perquè faci “un rol actiu de pre-
venció propera”, i això s’hauria de
treballar als municipis, apunta la
directora de l’informe. 

Un altre dels aspectes a tre-
ballar és el paper de les adminis-
tracions, ja que “a l’estat espanyol
hi ha un dèficit democràtic, perquè
no s’ajuda els observatoris inde-
pendents”. Catalunya ha estat
l’únic territori que ha aportat do-
cumentació a l’informe.

Ni una menys
» Els feminicidis segueixen sent una xacra social, tot i l’empenta que ha agafat el moviment feminista

» Més de 160 dones han estat assassinades per un home durant els últims vuit anys a Catalunya

La Diputació va presentar l’informe sobre el feminicidi a Catalunya, elaborat per Feminicidio.net. Foto: A.M. 

ANÀLISI4Mentre que les da-
des sobre feminicidis demos-
tren una tendència a la baixa,
els indicadors sobre la justícia
en matèria de violència de gè-
nere a Catalunya són alar-
mants. De les denúncies pre-
sentades als jutjats de Barcelo-
na el 2017, només un 15% van
acabar en condemna.

A més, el 40% de les de-
núncies que es presenten són
arxivades i més del 50% de les
ordres de protecció que es
demanen són denegades. “Hi
ha una situació d’impunitat
respecte a les dones que de-
nuncien”, critica la directora

de Feminicidio.net, Graciela
Atencio.

El 2017 hi va haver el cas
d’una dona assassinada amb
una ordre de protecció en vigor.
Segons Atencio, en aquests ca-
sos “l’Estat és directament res-
ponsable i hauria d’indemnit-
zar la víctima”.

El problema és que “tenim
una justícia patriarcal” i uns jut-
jats sobrecarregats de feina, as-
senyala Atencio. Aquests dos
fets són factors directes de la vio-
lència institucional. “Tenim uns
jutges que no estan preparats
per jutjar-ho. És aquí on hem de
posar l’èmfasi”, conclou.

La justícia patriarcal, la gran
barrera que cal superar

Augusto Magaña
MONTSERRATÍ
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Es tan terriblemente
doloroso escuchar a

Millo como preocupante.
Han decidido que el objetivo es aplas-
tar cualquier movimiento de 2,5 mi-
llones de habitantes. Un Estado que
opta por esto implosiona inexorable-
mente. No sabemos como ni cuando,
pero pasará. Irresponsabilidad total.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Melero excel·leix al Tri-
bunal Suprem perquè

sap on és, té cultura jurí-
dica espanyola i, políticament, està
més a prop del tribunal que del seu
propi defensat. En resum, perquè és es-
panyol. Quan tu acceptes el poder de
l’estat, el millor, en efecte, és que juguis
al seu joc.

@BernatDedeu

Cabify está en su de-
recho de gastar todo el

tiempo y dinero que quie-
ra buscando cómo saltarse la regulación.
Pero ese tiempo y dinero son también
pérdidas para el sector VTC, donde ope-
ran empresas que sí saben sacar bene-
ficios actuando como vehículos con
conductor y no como taxi.

A veure, senyors, feu
vaga laboral, cobriu les

tasques reproductives de
les dones del vostre voltant perquè pu-
guin mobilitzar-se i quedeu-vos a se-
gona fila. Teníeu 364 dies per descobrir
això, no costa tant. I el dia 9, no us n’o-
blideu de tot plegat. #VagaGeneral-
Feminista.

@apuente@AlbanoDante76 @laiamauribaraza
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La lupa

per Francesc Reina 

El pensament màgic de la riquesa

El 82% del creixement de la riquesa
mundial de l'últim any ha anat a  mans de
l'1% més ric, mentre que la meitat més po-
bra de la població mundial no li ha arri-
bat res. L'any passat es va produir el ma-
jor augment en el nombre de milmilio-
naris de la història, un cada dos dies. En
12 mesos, la riquesa d'aquesta elit ha aug-
mentat en 762.000 milions de dòlars. Són
quantitats que equivalen al necessari per
acabar amb la pobresa extre-
ma al món fins a set vegades.

Mentrestant, les dones
en la seva gran majoria apor-
ten a l'economia mundial bi-
lions de dòlars no remunerats
per treballs en la cura. Actu-
alment hi ha 2.043 persones
amb fortunes per damunt dels mil mi-
lions de dòlars, de les quals nou de cada
deu són homes.

Entre 2006 i 2015, els salaris van aug-
mentar una mitjana d'un 2% anual men-
tre que la seva riquesa es va incrementar
en un 13%, 21 vegades més. Les últimes
dades indiquen que 42 persones pos-
seeixen actualment la mateixa riquesa que
els 3.700 milions més pobres del món. En
tots els països es repeteix la mateixa di-
nàmica, són càlculs d'Oxfam i d’altres.

Avui dia sabem que la part que es be-
neficia de la desigualtat extrema ho és
gràcies a herències, monopolis i relacions
de nepotisme o connivència amb els go-
verns: manipulen les polítiques públi-
ques per reforçar els monopolis existents
i crear-ne de nous; acords de privatit-
zació, lliurament de recursos naturals
per valors irrisoris, corrupció en les
compres públiques, bonificacions fiscals,

buits legals, etc, són diferents maneres
en què els seus interessos privats aug-
menten a costa d’allò públic. En els prò-
xims 20 anys, 500 dels homes més rics
del món traspassaran més de 2,4 bilions
de dòlars als seus descendents. Mentre
milions d'éssers segueixen percebent sa-
laris de pobresa, les retribucions dels ac-
cionistes i dels directius s'han disparat,
amb poc més d'un dia de treball, un di-
rector general guanya el mateix que un
treballador durant tot l’any.

Hi ha una altra veritat. Ens explica el
professor Anand Giridharadas que viuen
en la fantasia de posseir la brillantor mo-
ral del donant, del filantrop generós, el
que ens salva dels dimonis ... Que les se-
ves riqueses són resultat del talent, el tre-
ball, l'esforç i la innovació, i que això ens
beneficia al conjunt. Insisteixen que tot
al que hem arribat és gràcies a la seva in-
tervenció i que el model privat és el més

rentable. En les seves re-
unions es conjuren amb el
ferm propòsit de seguir en la
seva obstinació quan la veri-
tat és que la major inversió
l’han obtinguda amb els di-
ners de les institucions pú-
bliques, és a dir, amb els di-

ners de tothom, amb el que cobrem o el
que hauríem de cobrar.

Una de les principals funcions del
pensament màgic és la reducció de l'an-
sietat i per evitar-la es busca justificar tot
el que ens envolta, malgrat que sigui to-
talment fals. Abans, el pensament màgic
només s'atribuïa a l'egocentrisme in-
fantil i als adults malalts mentals amb
greus trastorns obsessius, idees deli-
rants i psicosi. La mentida també pul·lula
en el seu carreró fantàstic.

Els pròxims 20 anys, 500 dels homes més
rics del món traspassaran més de 2,4 
bilions de dòlars als seus descendents

Els semàfors

Generalitat
Martorell reclama solucions per poder
garantir un bon servei de pediatria als
Centres d’Atenció Primària (CAP). El

consistori denuncia manca de pediatres
i de places de metges interns residents

especialitzats en aquest àmbit. 
pàgina 6

Parc Rural
L’associació del Parc Rural de Montse-
rrat ja és una realitat. Els representants
dels 12 municipis que finalment formen

part del projecte van celebrar l’acte de
constitució de l’entitat el dia 26 a Collba-
tó. Miquel Solà n’és el primer president.

pàgina 16

CH Sant Esteve
Els ha costat, però sembla que per fi els

homes de Dani Ariño agafen velocitat
de creuer. L’equip sesrovirenc ha guan-

yat les darreres cinc jornades de lliga i
continua somiant amb la possibilitat 

de tancar el curs entre els dos primers. 
pàgina 20
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Martorell

SANITAT4Martorell reclama so-
lucions per poder garantir un
bon servei de pediatria als Cen-
tres d’Atenció Primària (CAP). El
consistori denuncia manca de
pediatres i de places de metges
interns residents (MIR) espe-
cialitzats en aquesta branca de la
medicina. Per això, insta tant al
Departament de Salut com al
Ministeri de Sanitat a donar una
resposta a aquest problema. 

La demanda sorgeix d’una
moció presentada pel grup mu-
nicipal del PSC al Ple del mes de
febrer, que va ser aprovada per
unanimitat. El text es basa en l’a-
lerta de la Societat Catalana de
Pediatria (SCP), que assegura
que falten “entre 250 i 300 pe-
diatres per cobrir l’atenció mè-
dica als infants i garantir una as-
sistència de qualitat”. També
apunta que les conseqüències
d’aquesta mancança s’agreugen
per l’augment de 40.000 in-
fants a Catalunya en els darrers

vuit anys. Davant d’aquesta si-
tuació, segons la SCP, els infants
són atesos sovint per metges de
família i no per pediatres. 

Durant la sessió plenària, el
portaveu dels socialistes marto-
rellencs, Lluís Tomàs, va dema-
nar a la Generalitat que faci un
estudi sobre les necessitats de pe-
diatria a l’atenció primària, que
doti els CAP d’aquesta especia-
litat, que deixi de “concentrar

serveis” i que faciliti “la perma-
nència dels i les especialistes”. 

Per la seva banda, l’alcalde
Xavier Fonollosa va reclamar al
ministeri de Sanitat la creació de
“més places de residència de
pediatria”. Tot i que va assegu-
rar que a Martorell la situació no
és tan greu com en altres muni-
cipis amb CAP, el batlle va re-
conèixer que seria necessari
comptar amb “un pediatra més”. 

El consistori vol millorar el servei de pediatria del CAP. Foto: Ajuntament

Martorell reclama mesures per
garantir el servei de pediatria

» Una moció presentada pel PSC i aprovada per unanimitat 
denuncia manca de pediatres als Centres d’Atenció Primària

Els partits presenten 
les llistes per a les municipals

ELECCIONS4El clima de pre-
campanya electoral comença a
notar-se a Martorell. El darrer
candidat presentat ha estat Víc-
tor de León, que encapçalarà
ERC a les eleccions municipals
del 26 de maig. De León, estu-
diant de Ciències Polítiques i
Història, substitueix l’actual ti-
nent d’alcalde, Adolf Bargués. 

JxCAT (abans, PDeCAT),
PSC, Movem, PP i Podem ja ha-
vien fet públiques les seves
candidatures anteriorment. Els
candidats presentats són l’ac-
tual alcalde, Xavier Fonollosa

(JxCAT), el regidor Lluís Tomàs
(PSC), la cocandidatura for-
mada per la regidora Laura
Ruiz i Xavi Sáez (Movem), el re-
gidor Vicente Casal (PP) i Oriol
Bosch (Podem). És probable
que Podem i Som Martorell es
presentin a les eleccions de
forma conjunta. 

Per la seva banda, Ciutadans
ha anunciat que es presentarà
per primer cop als comicis mu-
nicipals de Martorell. Tot i això,
encara no s’ha fet públic qui
encapçalarà la llista de la for-
mació taronja. 

Augmenten les ajudes
destinades a entitats locals

SUBVENCIONS4L’Ajuntament
de Martorell ha augmentat en un
15%, respecte de l’any passat,
l’import que destina a subven-
cionar les activitats de les di-
verses entitats locals.

La xifra d’enguany, que és de
gairebé 400.800 euros, va ser
aprovada pel Consell Rector del
Patronat Municipal de Serveis
d’Atenció a les Persones de Mar-
torell (PMSAPM). Una cin-
quantena d’entitats es benefi-
ciaran d’aquest increment.

La majoria de les entitats
que han sol·licitat i que rebran la

subvenció pertanyen a l’àmbit de
la cultura. Concretament, es
tracta de 21 entitats culturals, 19
relacionades amb l’esport, 8 as-
sociacions veïnals i 4 pertanyents
a l’àrea de joventut. Totes elles
rebran suport econòmic per ti-
rar endavant les seves iniciatives. 

Segons fonts municipals, la
regidora de l’Àrea de Serveis
d’Atenció a les Persones, Núria
Canal, es mostra satisfeta amb el
nombre de sol·licituds rebudes
i diu que el consistori “seguirà
apostant” per les activitats de les
entitats del municipi. 

‘Martorell, femení plural’
recorda les dones referents 

CULTURA4Museus de Martorell
va oferir, el dia 9 de març, la pas-
sejada ‘Martorell, femení plural’,
un itinerari que recorda i valora
les dones de la història local. 

La historiadora Gemma Ji-
ménez, especialista en movi-
ments feministes, va guiar una
cinquantena de persones per
diferents punts del municipi,
tot relatant la importància de les
dones martorellenques al llarg
dels segles. Des de l’Edat Mitja-

na fins a la Guerra Civil Espan-
yola, Jiménez va presentar al seu
públic un gran nombre de dones
de diferents classes socials i ide-
ologies amb una cosa en comú:
haver deixat la seva petjada en la
història, encara que el relat ofi-
cial les hagi oblidat. 

Aquesta activitat es va fer en
el marc de la programació del
‘Març feminista’, organitzat pel
Col·lectiu Feminista de Martorell
i l’Ajuntament. 

Educació | Assessorament per als alumnes de 4t d’ESO
El programa I-Tria ofereix orientació acadèmica als estudiants de 4t d’ESO dels
centres de Martorell. L’objectiu és acompanyar els alumnes en l’inici d’una nova

etapa. El programa acabarà amb una visita al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.
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 Després de més de 17 anys d'experiència laboral i formació en el món de
la imatge vam apostar per crear, fa més de dos anys, un centre de bellesa
i benestar amb un concepte actual, saludable i sostenible i, per descomp-
tat, tant per un públic femení com masculí. Centre Blanch és un centre de
bellesa i benestar a Esparreguera que va més enllà de la cosmètica orgà-
nica i vegana convencional. Creiem en un concepte de ‘bellesa sostenible’,
un projecte en el qual, a més de buscar els millors productes de la millor
qualitat en la cosmètica orgànica i vegana més exclusiva, es confia en les
marques cosmètiques que poden certificar que formen part d'un grup d'em-
preses que garanteixen un impacte positiu tant sobre les persones, gràcies
a l’aposta per un comerç just, com en l'obtenció i producció dels seus pro-
ductes i també tenint cura del medi ambient.

Serveis que poden trobar a Centre Blanch:
• Micropigmentació (amb certificat que garanteix que tant el Centre

com el material i personal reuneixen les condicions que garanteixen
la seguretat sanitària dels nostres clients).

• Tota mena de manicura i pedicura vegana amb aromateràpia.
• Ungles de porcellana.
• Esmaltat semipermanent vega Shellac.
• Depilació amb cera i làser.
• Pressoteràpia.
• Tractaments corporals i facials.
• Rituals.
• Massatge/Quiromassatge.
• Tint i permanent de pestanyes.
• Aromateràpia.
• Moxa.
• Maquillatge vegà.

Suggeriment:
Després dels excessos de les festes de Nadal, i tenint en compte que el fred
i els dies curts de l'hivern no ens ajuden moltes vegades a nivell emocio-
nal, des de Centre Blanch us recomanem un Rituals molt detoxinant i ree-
quilibrant emocional. Es tracta del Himalayan Salt Massage.

En les més remotes muntanyes de l'Himàlaia es formen fins cristalls rics
en minerals essencials. La sal rosa pura que utilitzem per a aquesta expe-
riència té un alt poder desintoxicant, revitalitzant i desestressant. Desco-
breix els efectes netejadors i purificants amb l'embolcall corporal previ i com-
prova com es restauren els nivells d'equilibri i energia del teu cos i ment du-
rant un suau massatge en el qual intervenen pedres calentes de sal.

La sal rosa de l'Himàlaia  és rica en minerals essencials capaços d'ajudar-
te a netejar i purificar el cos i la ment.

Aquest Ritual té una durada de 70 minuts incloent un embolcall corporal
de 30 minuts amb  una mescla de sal de l’Himàlaia i una barreja d’olis. Du-
rant aquest temps,  realitzem un massatge craneo-facial amb una crema que
té altes propietats nutritives i regeneradores gràcies a la seva composició.
A continuació, un massatge corporal relaxant que comença tractant punts
estratègics aplicant pressions amb pedres calentes de sal de l’Himàlaia i que
continua relaxant les zones del cos més tensades.<

Centre Blanch: un centre
de bellesa i benestar

Hores concertades 
Telf. 660 632 956   
Acceptem cites per
whatsapp  

C/ Via del Mil-lenari 10, 
Esparreguera 08292
info@centreblanch.com
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Mor Jaume Muxart, 
fill predilecte de Martorell

CONDOL4El reconegut pintor
martorellenc Jaume Muxart va
morir la matinada del 8 de març
amb 96 anys. Fill predilecte de
Martorell, Muxart va esdevenir
una figura internacional de l’art
contemporani. 

L’artista va néixer el 3 de ju-
liol de 1922 al número 2 del ca-
rrer del Mur, en el si d’una fa-
mília molt arrelada al municipi.
De molt petit, es va traslladar a
Can Carreras i, l’any 1935, es va
establir amb la seva família a
Barcelona. De fet, Muxart ja es-
tudiava a la Salle Bonanova des
de feia quatre anys. Tot i això,
sempre va mantenir el seu lligam
amb la població que l’havia vist
néixer. Per aquest motiu, el Ple
municipal el va nomenar fill
predilecte de Martorell el fe-
brer del 2002. 

Però el gest d’agraïment més
gran que el municipi va atorgar
al seu pintor més internacional
va ser la creació del museu Mu-
xart, Espai d’Art i Creació Con-
temporanis, l’any 2011. Aquest
espai, situat a l’antiga Casa Par,
acull l’exposició permanent ‘Mu-
xart, color i composició’, en què,
a més dels seus quadres, també
hi ha escrites a les parets algunes
de les seves frases cèlebres. Per
exemple, una de les més repre-
sentatives de la personalitat del
geni diu: “Aconsegueixo més en
cinc minuts de rauxa que en
una hora de seny”. Ara, l’Ajun-
tament està treballant en el ca-
tàleg d’aquesta exposició. 

Els éssers estimats i admira-
dors de Jaume Muxart li van do-
nar un últim adeu al tanatori de
Les Corts de Barcelona.

INFRAESTRUCTURES4El con-
sell d’administració d’Adif ha
adjudicat per un import de 64,1
milions d’euros la instal·lació
del tercer carril en el tram que va
des de Castellbisbal fins a Mar-
torell, que ocupa prop d’11 qui-
lòmetres. El contracte ha estat
adjudicat a la Unió Temporal
d’Empreses (UTE) formada per
les companyies Tecsa i Draga-
dos. Es preveu que les obres
durin aproximadament uns 18
mesos i mig. 

Segons Adif, aquesta és una
actuació de caràcter essencial per
al Corredor Mediterrani. La im-
plantació del tercer carril per-
metrà enllaçar en ample inter-
nacional els trams ja realitzats
entre Castellbisbal i la frontera
francesa amb els que actual-
ment es troben en execució en les
diferents comunitats implica-
des en el Corredor. 

El contracte també inclou la
instal·lació de  l’ample mixt en les
vies d’apartat 4, 6, 8 i 10 de l’es-
tació de Castellbisbal, així com
els brancs d’unió entre aquesta
estació i la línia Castellbisbal-
Mollet, que ja disposa d’aquest
tipus d’ample de via. Adif tam-
bé ha anunciat que el projecte
contempla la renovació de l’am-
ple mixt en l’accés a la planta de

Seat a Martorell, que inclou dues
vies de l’estació. A més, plante-
ja la modificació parcial de la via
a l’estació de Castellbisbal, que
dona accés a les fàbriques de
Celsa-Gonvarri-Gonvauto. En
aquesta mateixa estació, s’allar-
garan les vies d’apartat, es cons-
truirà una nova via d’estaciona-
ment i es crearà un pas sota l’au-
topista AP-7. Es demoliran i es
reconstruiran alguns dels passos
inferiors en els punts quilomè-
trics 75/670 i 76/682.

Per últim, l’antic túnel de
Castellbisbal, que actualment

es troba fora de servei, es reno-
varà per tal d’incorporar-lo a
l’explotació. Es crearà així una
tercera via de circulació que ser-
virà per connectar l’estació de
Castellbisbal amb el viaducte
del Llobregat, ubicat a l’entorn
de Martorell.

Adif adverteix que totes
aquestes intervencions tenen
una complexitat tècnica elevada
perquè actuen sobre la platafor-
ma. Tanmateix, assegura que
ha intentat minimitzar els riscos
que podrien comportar les obres
amb una bona planificació. 

Es preveu que les obres durin uns 18 mesos i mig. Foto: Ajuntament

Adjudicat el tercer carril entre
Castellbisbal i Martorell

Martorell
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FESTES4El Carnaval martore-
llenc no decep. Una vegada més,
els carrers del municipi s’han
omplert de colors, música i per-
sonatges de tota mena per viure
una de les festes més esperades
de l’any. La rua, activitat central
de la celebració, ha comptat en-
guany amb la participació de
gairebé 2.000 persones, agru-
pades en 35 colles. 

Aquest 2019, Carnestoltes
ha vingut més tard, el 2 de març,
i les comparses han tingut més
temps per preparar les disfresses.
Així, a la rua es van poder veu-
re des d’animals mitològics fins
a peces de sushi o ingredients
d’una paella, passant per nom-
broses emulacions de Freddie
Mercury. Els participants es van
concentrar a la tarda al carrer del
Mur, on van fer la Gran Ballada
a ritme de Gloria, de Laura Bra-
nigan. Des d’allà, van començar
el recorregut pel municipi, fins a
arribar a la Nau 1 de Ca n’Olive-
ras, ja al vespre. Una multitud de
veïns i veïnes van sortir de casa,
la majoria també disfressats,
per acompanyar i veure la des-
filada de les colles. 

Un cop a Ca n’Oliveras, va

arribar el moment de conèixer
les comparses guanyadores. El
primer premi, de 1.000 euros,
se’l va emportar la colla Pop
Corn per la disfressa de centau-
re. La capacitat de representar el
llom i les potes del darrere d’a-
quest animal mitològic va sor-
prendre el jurat i els ciutadans.
El segon premi, dotat amb 600
euros, va ser per a les Barbies i
els Kents (amb caixa inclosa) de
l’Espai Dansa. El tercer guardó,
de 500 euros, reconeixia la mi-
llor carrossa, i se’l van endur els
Disbarats, que anaven disfressats
de nines de vodú encapçalades
per una bruixa. La colla The
Mary’s and the Poppins va rebre
el quart guardó, dotat amb 400
euros, que premiava la millor co-
reografia. Per últim, la Regido-
ria de Salut va atorgar el premi
especial al foment d’hàbits sa-
ludables, de 200 euros, a la
comparsa Pin i Pon, per donar
vida a una paella i a tots els seus
ingredients. 

Després de l’entrega de pre-
mis, uns 1.200 participants es
van quedar a sopar a la Nau 1,
però tot seguit es van traslladar
a una renovada Nau 2 per ballar

amb la música del DJ Basku i el
DJ Jonathan fins a la matinada. 

DIUMENGE, TORN DELS PETITS
La canalla va tenir la seva festa
pròpia gràcies al Carnaval In-
fantil de l’Esplai Guspira, que va
tenir lloc diumenge al matí a la
plaça de les Cultures. S’hi van
acostar unes 300 persones, que
van poder gaudir del concurs de
disfresses (amb la participació de
120 infants), així com de l’ac-
tuació musical d’Encara farem

salat, una xocolatada, una peti-
ta rua i un inflable. 

CARNAVAL A LA COMARCA
Tots els altres municipis del
Baix Llobregat Nord, excepte
Castellví de Rosanes, van cele-
brar la seva festa de Carnestol-
tes el mateix dia, el 2 de març.

Abrera, Collbató, Esparre-
guera, Olesa de Montserrat, Sant
Andreu de la Barca i Sant Este-
ve Sesrovires també van tenir les
seves rues multitudinàries, que

van omplir d’alegria els carrers
dissabte a la tarda. Les colles
amb les disfresses més origi-
nals i les més reeixides van ser
premiades en totes les pobla-
cions. A Olesa, per exemple, el
premi a la comparsa millor ca-
racteritzada va ser per a Els Car-
gols, mentre que a Abrera la
comparsa Venècia va ser reco-
neguda com la més animada.

La música i el ball van posar
el punt final a la nit de Carnaval
dels municipis del Montserratí. 

Carnaval, festa multitudinària
» Prop de 2.000 persones, agrupades en 35 colles, participen en la rua del Carnaval de Martorell 

» Centaures, Barbies amb els seus Kents i nines de vodú, entre les disfresses premiades

La rua de Carnaval de Martorell va comptar amb la participació de gairebé 2.000 persones. Foto: Ajuntament
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4Molts pensem en el romànic
com un art auster i senzill, dis-
cretament integrat amb la natu-
ra. I això és ben cert, especialment
a les petites esglésies que es van
construir durant els segles XI i XII
en els poblets de muntanya. Però
el romànic també és un art ric i
complex que reflecteix la sensi-
bilitat aristocràtica dels monjos
que vivien als monestirs en aque-
lla època. T'agradaria compro-
var-ho? Fes una ruta per les joies
romàniques de les comarques
de Barcelona i podràs apreciar
aquests contrastos.  

BERGUEDÀ
Pots començar al Berguedà, on
el llegat romànic es troba es-
campat per tot arreu. El trobem
a l'església de Sant Jaume de

Frontanyà, amb un cimbori de
dotze costats que és únic a Ca-
talunya. Al monestir de Sant
Llorenç, a prop Bagà, on els di-
buixos en baix relleu que deco-
ren un arc dovellat són, com a
mínim, curiosos. I al pont del Far
de Cercs, l'única infraestructura
d'aquest estil que es conserva a
la comarca. Situat sobre el riu
Llobregat a un engorjat entre
penyals, es va construir per fa-
cilitar el pas del camí ral que unia
Berga amb Bagà, la Pobla de Li-
llet i la Cerdanya. 

OSONA
El patrimoni romànic d'Osona
té tres tresors a destacar. El pri-
mer és el campanar de la catedral
de Vic, un mirador de 46 metres
d'alçada que permet gaudir d'u-

nes vistes impressionants de la
capital de la comarca. A poques
passes, el Museu Episcopal de Vic
custodia una col·lecció d'art ro-
mànic molt envejada, que in-
clou el frontal de l'altar de l'es-
glésia de Sant Andreu de Sagàs,
la Mare de Déu de Santa Maria
de Lluçà i una lipsanoteca pro-
cedent de l'església romànica
de Santa Eugènia de Berga, a
més de tot un seguit de pintures
murals, tan brillants i acolorides
que costa d'imaginar-les deco-
rant les parets d'uns temples
que avui se'ns mostren amb les
parets pràcticament nues. El ter-
cer tresor d'Osona s'alça sobre un
meandre del riu Ter, a la vora del
pantà de Sau. Ens referim, evi-
dentment, al monestir benedic-
tí de Sant Pere de Casserres, una

singular construcció que segueix
els cànons del romànic, però
amb màniga ampla: la seva plan-
ta mesura menys de llargada
que d'amplada i el campanar
només té dos pisos d'alçada. 

BAGES
Al Bages, no en manquen pas de
monuments romànics de pri-
meríssim nivell. Hi ha el Món
Sant Benet, una icona medieval
d'història agitada que guarda
en el seu interior un claustre
amb 64 capitells ricament es-
culpits amb temàtiques molt va-
riades. També l'abadia de Mont-
serrat, especialment la seva por-
talada i la popular Moreneta,
una marededéu de fusta poli-
cromada que és la patrona de Ca-
talunya. I no ens oblidem de la

col·legiata del castell de Cardo-
na: amb més de dinou metres
d'alçada, queda molt clar que no
va ser construïda per fomentar la
introspecció entre els fidels. De-
mostrar la magnificència de Déu
era el que es buscava!  

VALLÈS OCCIDENTAL
Unes altres terres amb emprem-
tes romàniques ben marcades
són les del Vallès Occidental. A Te-
rrassa, per exemple, l'església
de Santa Maria conserva unes ex-
traordinàries pintures murals de-
dicades al martiri de l'arquebis-
be de Canterbury. I a Sant Cugat,
el claustre del monestir atraparà
la teva mirada: els seus 144 ca-
pitells mostren un món tan ric en
simbologia que millor que t'a-
puntis a una visita guiada! 

Els contrastos de l’art romànic
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OCI4Castellví de Rosanes ha
ampliat el seu skatepark, situat
al pati de l’escola vella, amb
dues noves rampes. El cost de la
instal·lació ha estat de gairebé
9.900 euros, però l’Ajuntament
ha comptat amb una subvenció
de la Diputació de Barcelona
de més de 2.400 euros.

Les dues rampes estan col·lo-
cades una davant de l’altra, se-
parades per la pista de formigó.
D’aquesta manera, els usuaris es

poden desplaçar de l’una a l’al-
tra fent ús d’un skate, patins o
patinet. Això sí, és obligatori
que portin casc i és recomanable
que també duguin genolleres i
colzeres, per estar protegits en
cas de caiguda.

L’skatepark és un espai des-
tinat a majors de 12 anys. Els
menors d’aquesta edat només
podran fer-ne ús si van acom-
panyats d’una persona adulta
que se’n faci càrrec. 

AJUTS4L’Ajuntament de Cas-
tellví de Rosanes destinarà un
import global d’11.200 euros a
ajuts per a llibres de text, estu-
dis no obligatoris i accés a la pis-
cina d’estiu. El pressupost per a
les beques d’estudis no obliga-
toris ha augmentat dels 7.000
euros de l’any passat als 7.700
d’enguany. Pel que fa als llibres
de text i a la piscina d’estiu, els
imports pressupostats es man-
tenen respecte al 2018: 3.000 i
500 euros, respectivament. 

Els nens i nenes matriculats
en centres públics (o privats
sostinguts amb fons públics) de
Castellví es beneficiaran de les
ajudes per a llibres de text i ma-
terial didàctic. Els ajuts cobrei-
xen un 30% de la despesa, amb
un topall màxim de 20€/fill a se-
gon cicle d’infantil; 25€/fill a pri-
mària i 30€/fill a l’ESO.

Els joves nascuts entre 1989
i 2003 que cursin estudis no
obligatoris durant el període

2019-2020 podran rebre be-
ques per pagar la matrícula, el
material i el transport. Les aju-
des s’atorguen en funció de la
renda i els membres de cada fa-
mília, i d’acord amb un barem de
puntuació, amb uns màxims de
100, 200 i 300 euros per a cada
modalitat de beca. 

Per últim, com que Castellví
no compta amb una piscina pú-
blica, l’Ajuntament ajuda les fa-

mílies a pagar els abonaments de
les piscines d’estiu dels munici-
pis limítrofs. Així, el consistori
cobreix un 50% d’aquesta des-
pesa, amb un topall màxim de
40 euros. 

Les tres línies d’ajudes van
ser aprovades al darrer Ple mu-
nicipal per unanimitat. Ara, han
passat a exposició pública i des-
prés s’obriran les convocatòries
per sol·licitar-les. 

El Ple ha aprovat destinar 11.200 euros a ajuts a les famílies. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament destinarà 
més d’11.000 euros a ajudes

Dues rampes noves a
l’skatepark de l’escola vella

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca sub-
venciona els emprenedors del
municipi amb fins a 4.000 euros.
Es tracta d’un ajut que s’em-
marca dins d’un programa de
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB), pensat per facilitar
que aquelles persones que tin-
guin una idea de negoci puguin
desenvolupar-la. 

Amb aquesta ajuda econò-
mica, els emprenedors poden fer
front a les despeses que suposa
la creació d’una empresa, com
ara el servei de notaria, el lloguer
o la Seguretat Social. A més, el
consistori té com a objectiu mi-
nimitzar els riscos que compor-
ta engegar un negoci i garantir-
ne l’èxit. Per aconseguir-ho, re-
alitza tasques d’assessorament
que contemplen l’elaboració d’un
pla d’empresa, per tal de valorar
la viabilitat tècnica i econòmica
del projecte.

En els últims quatre anys, 57
emprenedors santandreuencs
han pogut posar en marxa la

seva empresa gràcies al suport de
l’Ajuntament, que els assessora
i guia en el procés. Segons fonts
municipals, la supervivència d’a-
quests nous negocis al cap de 3
anys és del 70%. 

El Servei d’Autoocupació lo-
cal organitza tant sessions gru-

pals com entrevistes personalit-
zades. En aquestes trobades,
s’informa els futurs empresaris
sobre quines subvencions poden
aconseguir i amb quins sistemes
de finançament compten. Tam-
bé reben la formació necessària
en l’àmbit empresarial. 

S’han creat 57 negocis amb l’ajuda del consistori. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament atorga fins a
4.000 euros a emprenedors

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu dedica una
plaça a Clara Campoamor

ESPAIS4Sant Andreu de la Bar-
ca ha batejat una plaça amb el
nom de Clara Campoamor, coin-
cidint amb la commemoració
del 8 de març. La plaça escolli-
da per l’Ajuntament és la que es
troba davant del supermercat del
barri del Palau. 

Clara Campoamor (1888-
1972), gran defensora dels drets
de les dones, va passar a la his-
tòria sobretot per la seva lluita

pel sufragi universal femení a
l’estat espanyol. Per això, l’al-
calde de Sant Andreu, Enric
Llorca, assegura que vol “donar
visibilitat” a la seva figura i al seu
“paper fonamental a la història”.

El 8 de març Sant Andreu
també va decorar els edificis
municipals amb globus liles i va
acollir una exposició dels treballs
de l’Associació de Dones i la
lectura d’un manifest.  

A presó per robar en una
empresa de reciclatge local

SUCCESSOS4Un home que va
cometre un robatori amb força
en una empresa de reciclatge de
Sant Andreu de la Barca ha en-
trat a la presó. Segons fonts po-
licials, el delicte el van cometre
dues persones, però només un
dels lladres ha estat identificat.

Els Mossos d’Esquadra li van
sostreure uns 370 quilograms de
coure i uns 140 de bronze, amb
un valor aproximat de 1.800

euros, a més de diners en efec-
tiu de l’interior d’un despatx de
l’empresa.

L’home detingut tenia deu
antecedents i cinc ordres judi-
cials de recerca, detenció i ingrés
a presó en vigor. Per això, el jut-
ge instructor va decretar el seu
empresonament.

La investigació del robatori
continua oberta i els Mossos no
descarten més detencions.

Castellví de Rosanes Feminisme | Castellví commemora el Dia de la Dona
Amb motiu del 8 de març, Castellví ha organitzat dues activitats. El dia 5 va te-

nir lloc una xerrada anomenada ‘Dones i mercat de treball’ i el dia 12, la ponèn-
cia ‘Violències de gènere en la prostitució’. Ambdós dies es va llegir un manifest.

Infraestructures | Afectacions al trànsit per obres
Les obres de conversió de la carretera en una avinguda urbana estan afec-
tant el trànsit. Des de l’11 de març, cal modificar la circulació en el tram que
va de la rotonda del Camí Vell del Palau fins a la rotonda del carrer Priorat.
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CULTURA4Ja ha començat la
temporada de La Passió d’Olesa
de Montserrat, que aquest 2019
arriba amb novetats, com ara el
dia de l’espectador o la millora de
l’accessibilitat al teatre. La pri-
mera funció es va fer el 3 de març
i, en total, se n’oferiran 10. 

La intenció de l’equip de di-
recció escènica aquesta tempo-
rada és reforçar la combinació de
les interpretacions actorals amb
la banda sonora i la il·luminació,
per tal d’arribar més al públic.
Amb aquest mateix objectiu,
s’han incorporat a escena ele-
ments realistes i, a més, s’ha des-
envolupat una sèrie d’accions a
l’escenari que complementen
les principals.

Per garantir la comoditat de
tots els espectadors, s’ha creat al
pati de butaques un espai adap-
tat que permet a les persones
amb mobilitat reduïda accedir-
hi amb cadira de rodes. Una al-
tra iniciativa que estrena La

Passió d’Olesa és el dia de l’es-
pectador, que serà el 24 de març.
Amb l’abaratiment del preu de
l’entrada (només costarà 9 eu-
ros), l’entitat pretén que la jor-
nada serveixi per obrir l’espec-
tacle a un públic més ampli.

L’autor del cartell d’enguany
és, com s’ha fet des del 1987, un
artista contemporani amb tra-
jectòria. Es tracta de Joan Aba-
llí, guanyador del Premio Na-

cional de Arte Gráfico 2009 i del
V Premi Joan Miró, el 2015. 

De moment, ja s’han fet les
dues primeres representacions
d’aquesta temporada (3 i 10 de
març). En queden vuit: els dies
16, 24 i 30 d’aquest mes; el 7, el
13, el 19 i el 28 d’abril i, per úl-
tim, l’1 de maig. 

La Passió d’Olesa té més de
480 anys d’història i hi partici-
pen gairebé mil persones.

El 3 de març va començar la temporada 2019. Foto: La Passió d’Olesa

La Passió d’Olesa engega una
temporada amb 10 funcions

INFRAESTRUCTURES4Les obres
d’estabilització dels talussos de
la línia de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC) a Sant Esteve
Sesrovires ja estan enllestides.
L’actuació s’ha dut a terme al
tram que va des del carrer Cons-
titució fins al carrer Vinya del
Forn. Amb aquesta intervenció,
FGC ha augmentat la seguretat
del transport, ja que ara hi ha
molt menys risc de caiguda de
blocs o materials a la via. 

La tasca d’estabilització s’ha
basat en la instal·lació d’una
malla electrosoldada i la projec-
ció de formigó sobre el talús.
També s’ha fet un desbrossa-
ment de la vegetació d’ambdós
costats de la via i s’han realitzat
feines de perforació per instal·lar
bolons d’ancoratge.

Aquestes obres es van inte-
rrompre a l’estiu arran d’un
acord amb els veïns de la zona.
Després, a l’octubre, es van re-
prendre, però la temporada de
pluges del mes de novembre va
fer que s’endarrerissin. 

A més, l’Ajuntament de Sant
Esteve demana a la companyia
la substitució de la tanca peri-
metral que separa la via del ca-
rrer, que actualment és de ma-
lla. El consistori creu que seria
més adient optar per un tanca-
ment més segur a la zona urba-

na i recorda que Ferrocarrils
disposa d’un programa d’actua-
cions destinat a aquest àmbit.

D’altra banda, les obres del
canvi de via encara no han aca-
bat. Hi ha trams que no han es-
tat substituïts i altres que s’han
de fixar permanentment. 

L’estabilització dels talussos ha augmentat la seguretat. Foto: Ajuntament

Finalitzades les obres de
millora a la línia de Ferrocarrils

HISTÒRIA4La Comunitat Mi-
nera Olesana i l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat han in-
augurat una exposició amb mo-
tiu del 150è aniversari de la
CMO. La mostra, que porta per
títol ‘Aigua i economia social: 150
anys de la Comunitat Minera
Olesana’, es podrà visitar de
manera gratuïta fins al 31 de
març a la Sala d’Exposicions de
la Casa de Cultura.

La CMO és la cooperativa de
l’aigua, una entitat única a Ca-
talunya. Els visitants de l’expo-
sició podran fer un recorregut
per la seva història i conèixer
com funciona, així com entendre
millor els conceptes d’econo-
mia social i cooperativisme.

La mostra també coincidirà
amb el Dia Mundial de l’Aigua,
que se celebra el dia 22 de març
i que enguany té com a lema
‘L’ús i l’abús dels plàstics, el seu
impacte i què fas tu per mini-
mitzar-ne els efectes’.

La Comunitat
Minera inaugura
una exposició

Èxit de la primera
Marxa de Torxes
del Montserratí

FEMINISME4Els col·lectius fe-
ministes d’Olesa de Montserrat,
Esparreguera i Martorell van or-
ganitzar, la nit del 7 de març, la
primera Marxa de Torxes Femi-
nista del Montserratí a Olesa.
Centenars de dones van caminar,
torxa en mà, des del parc de l’Es-
tatut fins a la plaça de les Fonts,
aturant-se en diversos punts per
commemorar grans dones de la
història. L’Escolania d’Olesa va
cantar ‘Cant de lluita’ de Roba Es-
tesa, i altres artistes també van
mostrar el seu art. Totes van en-
tonar el ‘Bella Ciao’ feminista. 

Olesa de Montserrat Obres | FGC i l’Ajuntament construiran un itinerari
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han

anunciat la voluntat de construir un itinerari que connecti el centre urbà del
municipi amb la zona oest, situada a l’altra banda de la C-55 i de les vies d’FGC.

Sant Esteve SesroviresEducació | Alumnes d’ESO fan serveis comunitaris
Uns 40 alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’institut Montserrat Colomer estan presen-
tant, durant aquest mes, el programa de serveis comunitaris que realitzaran a
diversos espais municipals, amb l’objectiu de fomentar el seu compromís cívic.

FEMINISME4L’Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires, les as-
sociacions feministes locals i al-
tres entitats han organitzat les
Jornades de la Dona, amb mo-
tiu del 8 de març. Es tracta d’un
programa que inclou una desena
d’activitats diverses, que com-
binen reivindicació i cultura. 

El primer acte feminista, que
va tenir lloc el dia 6 a la biblio-
teca, va ser la presentació del lli-
bre ‘El sexe que volem les dones’,
de Carmen Sánchez, codirecto-
ra de l’Institut de Sexologia. 

El dia més potent va ser, lò-
gicament, el 8 de març. Al matí
hi va haver la xerrada ‘Expe-
riències de les dones en el seu
llarg camí’, al migdia les alum-
nes de secundària van fer un acte
reivindicatiu i a la tarda, després
de llegir el manifest, les dones
van anar plegades a la manifes-
tació de Barcelona.

Les Jornades acabaran el dia
31 de març amb el Ball de la
Dona, a càrrec de Sílvia Vas. El
programa també inclou cami-
nades, tallers i espectacles. 

Sant Esteve organitza 
les Jornades de la Dona
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En marxa l’onzena edició 
del Voluntariat per la llengua
LLENGUA4El Voluntariat per la
llengua engega la seva onzena
edició a Abrera. La iniciativa, que
va començar a rodar l’any 2003,
fomenta l’ús del català a través
de la pràctica de l’idioma en
ambients allunyats de les aules.
Els aprenents parlen amb cata-
lanoparlants voluntaris i, com a
mínim, acaben sumant 10 hores
de conversa en total. 

El projecte ofereix dues mo-
dalitats: presencial i virtual. En
el primer cas, les parelles (for-
mades per aprenent i voluntari)
es troben en un punt per man-

tenir la conversa, mentre que en
el segon, poden parlar amb l’al-
tra persona sense sortir de casa,
a través de plataformes de vide-
oconferència. 

Des de la creació del progra-
ma hi han participat més de
130.000 parelles. A més, el pro-
jecte compta amb la col·labora-
ció de quatre entitats locals:  la
Coral Contrapunt, Abrera Sar-
danista, Escacs Abrera i la Jun-
ta Local de l'Associació Espan-
yola contra el Càncer. Hi ha im-
plicats també una seixantena
d’establiments abrerencs. 

URBANISME4L’Ajuntament
d’Abrera està realitzant diverses
accions per millorar la mobilitat
i el traçat urbà del municipi. Una
de les novetats en aquest àmbit
és la rotonda de la carretera
BV-1202 al seu pas pel barri de
Santa Maria de Vilalba, que va
ser inaugurada per l’alcalde Je-
sús Naharro i el diputat d’In-
fraestructures Viàries i Mobili-
tat de la Diputació de Barcelona,
Jordi Fàbrega. 

Segons fonts municipals, la
nova rotonda s’ha construït amb
l’objectiu de millorar la segure-
tat tant dels vehicles com dels
vianants, especialment dels es-
colars, en l’encreuament de la
BV-1202 a l’accés de Santa Ma-
ria i al camí del Suro. La roton-
da –de 30 metres de diàmetre
exterior i 14 metres d’interior,
amb 8 metres de carril de cir-
culació– substitueix l’antiga in-
tersecció en creu, molt menys se-
gura. També s’ha habilitat un
nou pas de vianants i una para-
da d’autobús a la sortida cap a la
carretera BV-1201. També hi ha

nou mobiliari urbà, enllumenat
públic i millores en la senyalit-
zació horitzontal i vertical.

D’altra banda, aquest mes de
març han començat les obres per
millorar l’accessibilitat al tram
del carrer Major que va entre el
carrer de l’Era i l’avinguda Llu-
ís Companys. Les voreres estre-
tes seran eliminades i es posaran

al mateix nivell el pas per als via-
nants i el pas per als vehicles.
Amb aquesta actuació, es dona-
rà prioritat als vianants per da-
munt dels vehicles. 

Aquestes obres sorgeixen
d’una col·laboració entre el con-
sistori i l’associació ECOM, que
vetlla per fomentar la inclusió de
les persones amb discapacitat. 

Inaugurada la nova rotonda de Santa Maria de Vilalba. Foto: Ajuntament

Abrera presenta millores 
en la mobilitat i l’espai públic

Educació | Certificats de qualitat per a l’escola bressol
L’escola bressol municipal Món Petit ha rebut, un any més, dos certificats: un
que regula els sistemes de gestió de qualitat i un altre relatiu al medi ambient.

Ambdós valoren també la tasca realitzada en matèria de projectes educatius.
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Quina valoració fa del seu man-
dat?
Destaco el gran esforç de tot l'e-
quip de govern per complir el
màxim de projectes que ens ha-
víem marcat. Eren i són molts i
molt diversos. Hem volgut dimen-
sionar la institució per donar una
resposta adequada a les necessi-
tats de les persones. Hem treballat
en l'àmbit de les polítiques socials
i de família, d'ocupació, feministes,
mediambientals, culturals, espor-
tives i de seguretat ciutadana, així
com en grans reptes urbanístics de
transformació racional i sostenible.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
Molt bé, s'ha treballat en un am-
bient constructiu i amb una mi-
rada municipalista per damunt de
tot, amb un context enrarit, on l'e-
quip de govern ha treballat per
Abrera i les seves veïnes i veïns.

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
M'hi he trobat molt còmode i crec
que aquesta entesa ha sigut bene-
ficiosa per al municipi. La capacitat
d'enteniment i de treballar plegats
ha quedat confirmada i contra-
stada. Una mirada plural en el go-
vern ajuda sempre a tenir una visió
més àmplia dels projectes.

Quines propostes han quedat
pendents?
Hem impulsat el POUM amb més
temps del desitjable, però tenir la
llosa dels PDUI ens ha deixat a una
velocitat més reduïda del que ne-
cessita Abrera. Tenim encara grans
reptes per entomar i els volem fer
amb i per a la ciutadania. Tenim
projecte, ganes i molta il·lusió.

Jesús Naharro (PSC)

“Hem executat 
la major part dels
projectes que ens
havíem marcat”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Podem considerar que ha obtin-
gut un aprovat alt (5).

Si al maig és escollit alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Em centraré a implementar el nos-
tre programa, ja que és el compro-
mís i el contracte que adquirim
amb la ciutadania, que recull les
propostes i necessitats que ens
han fet arribar les entitats, les asso-
ciacions i també els veïns i veïnes
a nivell particular.

Què cal fer per millorar Abrera?
Cal planificar els serveis i equipa-
ments que presta l'Ajuntament i
fer les gestions davant altres admi-
nistracions per anticipar-nos a les
demandes i necessitats que re-
querirà la ciutadania, encara més si
tenim en compte que Abrera pas-
sarà de poble a ciutat en els prò-
xims anys.

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les eleccions mu-
nicipals?
En el context actual, en el qual els
esdeveniments se succeeixen de
manera tan ràpida, és imprevisi-
ble aventurar l'impacte que pot
tenir el judici del Procés. De totes
maneres, un dels factors que pot
influir és si hi ha sentència abans
de les eleccions i el veredicte d'a-
questa. A més, cal tenir en
compte altres factors, com ara la
concurrència de diversos proces-
sos electorals en un curt període
de temps i la coincidència de les
eleccions europees amb les elec-
cions municipals.

Miguel Carrión (Ad’A)

“Abrera serà una
ciutat: cal anticipar
la demanda de 
la ciutadania”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 4. No han fet front als pro-
blemes prioritaris del poble. Han
prioritzat promocionar la imatge
institucional de l'alcalde i fer gestos
polítics electoralistes, com el xec
bebè o les actuacions urbanístiques,
executades ràpidament i malament,
mesos abans de les eleccions.

Si al maig és escollit alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Revisar totes les propostes aprova-
des pel Ple i encetar els processos
d’execució. Per exemple, cal definir
què és un habitatge buit per iniciar
polítiques d’habitatge, cal encetar
mesures d’economia social, com
contractar serveis energètics amb
cooperatives verdes... També és es-
sencial millorar el CAP. Ho hem de
reclamar a la Generalitat. 

Què cal fer més per millorar Ab-
rera?
Necessitem un Ajuntament femi-
nista, verd i sostenible, amb un
model de poble cooperatiu. Cal
executar polítiques d’habitatge,
enfortir els serveis públics munici-
pals, garantint un transport públic
de qualitat. L’exclusió social s’ha de
combatre de manera transversal,
amb justícia social. Posem especial
atenció en la cohesió territorial: cal
engegar i aprovar sense demora el
procés de revisió del POUM. 

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les municipals?
Pot servir per arrelar relats polítics
concrets. Nosaltres volem contri-
buir des del municipalisme a la
transformació de la societat global. 

Joaquín Eandi (AEC)

“El govern 
s’ha centrat a 
promocionar la

imatge de l’alcalde”

Quina valoració fa d’aquest
mandat?
Ha passat per diferents alts i baixos.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
Si parlem de diàleg i treball, sí; si
parlem de dur a terme les propos-
tes, li ha mancat efectivitat. Hi ha
projectes que ha costat molt posar
en marxa i altres que encara que-
den pendents. Hem de fer autocrí-
tica: Abrera creix ràpidament i
hauríem d'haver estat més àgils.

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
Dependrà dels equips de treball i
de les propostes.

Alba Hidalgo (JxA)

De l'1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 3,5.

Què cal fer per millorar Abrera?
Augmentar la interacció ciuta-
dana, transparència municipal i in-
tentar no col·laborar amb la
crispació social actual.

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les municipals?
Negatiu. Els cercles afins genera-
ran un ambient hostil i d’agitació.

*El PP encara no ha triat 
el seu candidat o candidata.

Partit Popular (PP)

Quina valoració fa d’aquest
mandat?
Força positiva. 

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
No ha funcionat malament. És difí-
cil que tres grups diferents estiguin
d’acord amb tot el que tracta un
govern, i sobretot en el moment
de la història que estem vivint a
Catalunya, però entre nosaltres
hem intentat solucionar els punts
discordants mitjançant el diàleg. 

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
És d’hora per dir-ho. Si passés, cal-
dria més diàleg en les decisions.

Xavier Serret (ERC)

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 4, per la diferència d'in-
versió entre els diversos barris.

Si al maig és escollida alcal-
dessa, quina serà la primera de-
cisió que prendrà?
Adaptar els parcs a les diferents
necessitats dels infants, fomentar
el petit comerç i fer més accessible
la informació, utilitzant el català i el
castellà en tots els mitjans.

Què cal fer per millorar Abrera?
Invertir equitativament en els dife-
rents barris, no només en el nucli.

Mónica Lorente (Cs)

Abrera: parlen els partits
» El PSC fa un balanç positiu del pacte de govern, però ERC i JxA apunten que és millorable

» Excepte Ad’A, els partits de l’oposició (AEC, Cs i PP) creuen que el govern ha suspès en la gestió
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CULTURA4La Passió d’Espa-
rreguera ha iniciat la temporada
2019, que comptarà amb nou re-
presentacions en total. El dia 10
es va fer la primera funció i les
següents es faran els dies 17 i 23
d’aquest mes; el 7, 13, 19 i 28 d’a-
bril, i l’1 i el 5 de maig.

El projecte de direcció actual,
a càrrec de Vicky Martínez, es
consolida enguany amb l’apos-
ta per unificar les escenes de la
‘Resurrecció’ i la ‘Glòria’. L’ob-
jectiu és augmentar la contun-
dència i el simbolisme del final
de l’espectacle. La ‘Multiplicació
dels pans i els peixos’ també ha
estat renovada: ara es presenta
com un retaule de quatre qua-
dres plàstics. Tant en aquesta es-
cena com en la resta de l’espec-
tacle, s’ha reforçat el protago-
nisme de la massa coral. Altra-
ment, el vestuari de Jesús i el so
i les llums de l’obra han estat ac-
tualitzats i millorats.

Pel que fa al repartiment, la

novetat principal és que Manel
Llopart (que va fer de Jesús du-
rant 17 anys) s’estrena com a
Pere. A més, Gerard Bidegain,
antic Pere, interpreta l’Abdaró;
Anna Mestre representa la Clàu-
dia per primer cop i Susanna
Guzman es posa en la pell de la
mare leprosa. D’altra banda, el
cartell d’aquest any ha estat ela-
borat per Olivier Grau, que ja
l’havia fet en ocasions anteriors.

Una altra novetat és que la
Passió esparreguerina s’ha su-
mat al programa Apropa Cultu-
ra, que col·labora amb entitats i
centres de serveis socials per
acostar l’art a persones que es
troben en risc d’exclusió social.

Tot plegat en un any en què
el Teatre de La Passió d’Espa-
rreguera celebra els seus 50
anys d’història. La festa d’ani-
versari es va fer el 23 de febrer.

Escena ‘Multiplicació dels pans i els peixos’. Foto: La Passió d’Esparreguera

Arrenca una nova temporada
de La Passió d’Esparreguera

L’alcalde de Collbató, Miquel
Solà, és el primer president de
l’associació del Parc Rural de
Montserrat, que ja és una reali-
tat. Els representants dels 12
municipis que finalment for-
men part del projecte van cele-
brar l’acte de constitució de l’en-
titat el dia 26 a Collbató. També
hi va assistir el vicepresident
primer de Territori i Sostenibi-
litat de la Diputació de Barcelo-
na, Dionís Guiteras.

Després de ser escollit pre-
sident, Solà va agrair a la Di-
putació l’impuls que ha donat al
Parc Rural, que ha estat clau. A
partir d’ara, l’associació ja po-
drà rebre inversions directes
d’aquesta institució i es bene-
ficiarà d’iniciatives com el pro-
grama BCN Smart Rural. La
nova entitat ha nascut amb
l’objectiu de fomentar i prote-

gir el territori que envolta la
muntanya de Montserrat i la
seva activitat.

Les poblacions que han cons-
tituït el Parc Rural són Collbató,
Abrera, Olesa de Montserrat,
Castellolí, El Bruc, Marganell,
Piera, Rellinars, Sant Vicenç de
Castellet, Ullastrell, Vacarisses i
Viladecavalls. En un principi
havien de ser 16 municipis, però

quatre d’ells no s’han mantingut
al projecte. L’absència més no-
tòria és la d’Esparreguera, que
havia estat impulsora del Parc
Rural l’any 2004. 

L’associació es tornarà a tro-
bar el 14 de març a Olesa –que
ha ofert l’edifici de Cal Puigjaner
com a seu de l’entitat– per pre-
sentar el Pla de gestió i desen-
volupament del Parc Rural.

L’associació del Parc Rural s’ha constituït a Collbató. Foto: Ajuntament 

FEMINISME4El col·lectiu femi-
nista La Turbina, el CDR i l’A-
juntament d’Esparreguera van
defensar els drets de les dones el
8 de març. Unes 300 persones es
van acostar a la plaça de l’Ajun-
tament per escoltar els tres ma-
nifestos i donar suport a la vaga
feminista. A més, les dones de la
Colla Bastonera del Montserra-
tí van oferir una actuació i algu-
nes de les assistents a l’acte van
construir un mural.

El consistori, per la seva ban-
da, està fent passos endavant per
aconseguir la igualtat real entre
homes i dones. En el marc del
Pla d’Igualtat Intern, el personal
municipal està rebent sessions
de sensibilització sobre aquest
tema. En concret, el dia 11, tots
els membres de la plantilla de
l’Ajuntament van rebre una for-
mació sobre igualtat de gènere,
i el personal que tramita i escriu
documents també en va rebre
una sobre llenguatge inclusiu.

Feminisme, del
carrer al personal
municipal

Nou projecte 
de la Barraka
Alternativa

FESTES4La comissió de festes
del casal popular Les Canyes
d’Esparreguera, coneguda com
la Barraka Alternativa, busca fi-
nançament per engegar el seu
nou projecte: la construcció d’u-
na infraestructura nova on ce-
lebrar les festes i altres actes.

A través de la plataforma
TotSuma, la comissió ja ha re-
captat 2.000 euros dels 9.000
necessaris per fer front a les
despeses que suposaria el pro-
jecte. Qui hi vulgui col·laborar,
pot fer una donació mínima de
10 euros fins al dia 9 d’abril.

Esparreguera Serveis | En marxa les obres a Can Rial i Mas d’en Gall
Ja han començat les obres al clavegueram de Can Rial i Mas d’en Gall. La primera

fase, que suposa l’adequació a la normativa vigent, inclou la millora de la xarxa 
de canalitzacions i la supressió del 80% dels abocaments d’aigües residuals.

CollbatóHistòria | Collbató recorda les dones del passat
La historiadora Assumpta Muset va oferir, el dia 8, la conferència ‘Dones i tre-
ball. La immigració femenina a Collbató (1950-1970)’. Al Casal de Cultura tam-
bé es va llegir un manifest i es van reivindicar les dones del present i del futur. 

ELECCIONS4Esquerra Repu-
blicana i el Grup d’Indepen-
dents de Collbató han anunciat
que es presentaran junts a les
eleccions municipals del 26 de
maig. La presentació de la can-
didatura es va fer durant la XII
Calçotada Popular a la plaça de
l’Era, acte que va comptar amb
la presència d’Anna Simó i Josep
Nuet, exmembres de la mesa del
Parlament. Hi van assistir 150
collbatonins i collbatonines.

L’actual alcalde de Collbató,
Miquel Solà (ERC), encapçalarà

la llista de la formació, junta-
ment amb el primer tinent d’al-
calde, Josep Estradé (GIC). La
coalició durà el nom ERC-GIC-
AM (Acord Municipal). 

Segons publica Esquerra a
les seves xarxes socials, alguns
dels eixos que fonamenten l’a-
cord amb els independents són
“mantenir la cohesió social,
preservar l’entorn natural, la
gestió transparent i eficaç dels
recursos públics i el respecte
dels valors democràtics i de la
implicació ciutadana”.

ERC i el GIC aniran junts 
a les eleccions municipals

Anna Utiel
COLLBATÓ

El Parc Rural es constitueix a
Collbató amb Solà de president
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Quina valoració fa del seu man-
dat?
Molt positiva. Estem satisfets d’ha-
ver tirat endavant projectes molt
necessaris. Destacaria els avenços
en matèria de transparència, par-
ticipació ciutadana i comunicació,
així com l’esforç per governar per a
cada veí i veïna, superant partidis-
mes, tot preservant la cohesió i la
convivència a la vila.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
L’entesa ha estat molt bona. Som
dos partits d’esquerra amb un pro-
grama electoral coincident en
moltes matèries. Ens hem esforçat
per augmentar les polítiques so-
cials, fet que ha permès situar Es-
parreguera com a segon municipi
en despesa social a Catalunya. 

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
Sempre he defensat un equip de
govern ampli que superi els partits
polítics. Malauradament, aquest
plantejament és utòpic. Tot i això,
mantindrem l’aposta per un go-
vern d’esquerres amb ampli es-
pectre, catalanista i cohesionador.

Quines propostes han quedat
pendents?
Encara se’ns aplica la normativa
que van aprovar el PP i CiU a nivell
estatal que ens impedeix ampliar
la despesa per a les necessitats de
la vila. Per això, caldrà seguir fent
“enginyeria jurídica” per millorar els
serveis municipals. Amb la llarga
mirada, haurem d’aprovar definiti-
vament el nou POUM, que ens
permetrà posar al dia les necessi-
tats del municipi i dibuixar l’Espar-
reguera dels pròxims 25 anys. 

Eduard Rivas (PSC)

“Som el segon 
municipi en 
despesa social 
a Catalunya”

De l'1 al 10, com valoren la ges-
tió del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 4. Van dir que havien estat
més d'un any reorganitzant l’Ajun-
tament i no s'ha notat cap millora
substancial. El poble continua amb
la mateixa dinàmica, sense un pro-
jecte clar i transformador. Una de
les mancances ha estat la partici-
pació ciutadana de base. 

Si al maig governen, quina serà
la primera decisió que pren-
dran?
N’hi ha moltes. Tirar endavant el
POUM, treballar per recuperar la
gestió directa de la residència i co-
mençar també a valorar les possi-
bilitats per millorar els barris. La
passarel·la de connexió per a via-
nants entre Mas d'en Gall i Can Rial
seria una de les nostres prioritats.

Què cal fer per millorar Esparre-
guera?
Cal un Pla Director d’Esports, una
revisió del reglament de serveis so-
cials i la recerca de noves línies de
subvenció per a les famílies més
vulnerables. Cal fer polítiques d'ha-
bitatge i intentar instaurar la tarifa-
ció social. També cal millorar els
serveis bàsics que ha d’oferir l'A-
juntament i posar en valor l'entorn
natural i els espais periurbans.

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les eleccions mu-
nicipals?
Qualsevol condemna de les en-
causades hauria de provocar una
onada de mobilització al carrer
sense precedents.

*La CUP encara no ha triat 
el seu candidat o candidata.

CUP Esparreguera

“El poble continua
sense tenir un 
projecte clar 

i transformador”

Quina és la seva valoració del
mandat?
Positiva. Crec que s'ha fet molta
feina i s'ha pogut avançar molt, tot
i que encara queda molt per fer i
no hem pogut actuar en tot el que
teníem plantejat ni amb la celeri-
tat que esperàvem.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
Jo crec que sí. Sense la bona en-
tesa que hem mantingut els dos
partits de govern no hauríem
pogut tirar endavant gairebé res
del que hem fet. El fet que ens
uneixi una amistat ha ajudat molt.
Això no vol dir que no hagim tin-
gut les nostres desavinences, però
amb diàleg i consens sempre hem
pogut trobar-hi solucions.

El repetiran si torna a ser neces-
sari per governar?
Primer de tot cal veure si coincidim
en les propostes dels respectius
programes electorals i si hi ha en-
tesa per un acord. Però mentiria si
digués que no el repetiria. L'acord
d'aquest mandat ha estat positiu i
ha permès engegar i executar mul-
titud de projectes beneficiosos per
a la vila i la seva ciutadania.

Quines propostes han quedat
pendents?
Queda trobar una solució per re-
cuperar l'illa de vianants, continuar
el projecte de clavegueram de Can
Rial i Mas d'en Gall, finalitzar els
bucs d'assaig de música a Cal
Trempat, realitzar una programa-
ció estable d'arts escèniques, un
pla i una oficina local d'habitatge,
un pla director d'esports i una des-
humectadora nova per a la piscina
coberta, i un llarg etcètera.

Emmanuel Ortí (EEC)

“Tornaria a repetir
l’acord de govern:
ha estat molt 
positiu”

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Molt deficient, 2. 

Si al maig és escollit alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Apostar per la participació ciuta-
dana. Volem fer de l'Ajuntament
una plaça pública i republicana en
què el poble debati i decideixi. 

Què cal fer per millorar Esparre-
guera?
Treballar el sentiment de perti-
nença a Esparreguera, perquè
ningú pot tenir cura d'allò que no
s'estima.

Alfons Puche (ERC)

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Li posem un 6.

Si al maig és escollit alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Fer una auditoria externa per co-
nèixer els recursos econòmics de
què disposa l'Ajuntament i poder
abaixar els impostos. 

Què cal fer per millorar Esparre-
guera?
Calen nous espais esportius, zones
verdes, millorar els polígons, la se-
guretat, l’enllumenat i la neteja.

Carlos García (PP)

Esparreguera: parlen els partits
» PSC i Esparreguera En Comú (abans, ICV) tornarien a repetir el pacte de govern si fos necessari

» Els partits de l’oposició consideren que la gestió del govern municipal ha estat insuficient

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Ha estat insuficient. 

Si al maig és escollit alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Deixar sense efectes l'encomana
de gestió de la Residència de Can
Comelles. Simplement demostra
la incapacitat del govern actual per
gestionar un servei públic. 

Què cal fer per millorar Esparre-
guera?
Breument: cal millorar la neteja, la
comunicació, el transport, les acti-
vitats socials i moltes altres coses.

Jordi Mestres (JxE)

De l'1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Hi ha hagut una evident manca de
concreció i execució de projectes.

Si al maig és escollit alcalde,
quina serà la primera decisió
que prendrà?
Recuperar la convivència del con-
junt de la ciutadania, trencada per
culpa dels independentistes, amb
l'equidistància del PSC i ICV. 

Què cal fer per millorar Esparre-
guera?
Una planificació realista, que es
pugui fer en els terminis proposats.

Josep Mª Gonzàlez (Cs)
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Esparreguera, Martorell 
i Abrera, al Març Gastronòmic
MONTSERRATÍ4La desena edi-
ció del Març Gastronòmic d’El
Prat de Llobregat compta amb la
participació d’un restaurant d’A-
brera, un d’Esparreguera i un de
Martorell. Es tracta de Can Mar-
tinet, La Volta i Aqqua, respec-
tivament. Tant l’establiment
abrerenc com el martorellenc
van ser reconeguts a la cam-
panya gastronòmica Sabors de
l’Horta del Baix Llobregat 2019.

El Març Gastronòmic és el
nom que reben les Jornades
Gastronòmiques del Pota Blava
i la Carxofa Prat, i enguany se

celebren del 7 de març al 14 d’a-
bril.  Les entitats organitzado-
res són l’Associació de Gastro-
nomia i Turisme i l’Ajuntament
del Prat de Llobregat i l’objec-
tiu de les jornades és donar l’o-
portunitat de degustar menús
elaborats amb Pota Blava, Car-
xofa Prat i productes de tem-
porada del Parc Agrari del Baix
Llobregat. En aquesta edició, hi
participen 35 restaurants de la
comarca. 

Els cuiners Marc Ribas i Ar-
tur Martínez són els padrins
d’aquest Març Gastronòmic.

MONTSERRATÍ4La programa-
ció formativa del Molí Empresa
d’aquest 2019, adreçada a em-
preses i emprenedors, es va pre-
sentar a principis de mes. El
Centre de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Martorell, en
col·laboració amb els consistoris
dels altres municipis del Baix
Llobregat Nord, ha posat en
marxa 21 accions formatives,
que es duran a terme entre els
mesos de març i novembre.

La primera formació serà la
sessió informativa ‘Utilització
simple i eficient del certificat di-
gital, signatura electrònica i fac-
turació electrònica a l’empresa’.
Anirà a càrrec de Núria Gil, de la
consultora Akuaba, i es farà a
Martorell, al Molí Empresa, el
dia 26 de març. 

En total, 10 de les 21 sessions
formatives es faran en aquest es-
pai, mentre que la resta es repar-
tiran entre els diversos municipis
de la zona: Abrera (3), Sant An-
dreu de la Barca (3), Collbató (2),
Castellví de Rosanes (2) i Sant Es-
teve Sesrovires (1). Totes són gra-

tuïtes, però requereixen inscripció
prèvia a través de la pàgina web
del Molí Empresa.

La programació formativa
inclou sobretot sessions infor-
matives, però també d’acom-
panyament a l’emprenedoria,
tallers de consolidació i creixe-
ment d’empreses, així com di-
nàmiques de networking. 

Aquesta iniciativa compta
amb la subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona. La institució
supramunicipal ofereix, cada
any, el Recull d'activitats de su-
port al teixit empresarial,  un ca-
tàleg d’accions formatives de
temàtica diversa per a empreses
i emprenedors. Una bona ini-
ciativa d’impuls econòmic.

Es duran a terme 21 accions formatives. Foto: Ajuntament

El Molí Empresa presenta una
vintena d’accions formatives

Martorell | Es reprenen els ‘Esmorzars amb l’alcalde’
El Centre de Promoció Econòmica de Martorell ha reprès aquest mes de març
les trobades empresarials ‘Esmorzars amb l’alcalde’, en què els empresaris del

municipi traslladen les seves propostes i necessitats a l’alcalde Xavier Fonollosa.
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Esports
Dues derrotes allunyen el 

CB Esparreguera de la zona alta

Les derrotes al derbi contra el CB
Martorell (82-72) i a casa contra
el Mataró-Feimat (79-86) han
provocat que el CB Esparregue-
ra hagi perdut pistonada i que
s’hagi distanciat en tres victòries
dels dos primers classificats del
grup C-A de la lliga EBA. Aques-
ta mala dinàmica, a més, ha arri-
bat en la recta final de la com-
petició, quan només falten sis jor-
nades perquè s’acabi la fase re-
gular de la competició.

El conjunt d’Òscar Navarro
segueix tenint opcions de guan-
yar la lliga o de ser segon, però
són força remotes, ja que neces-
sita guanyar i esperar les enso-
pegades d’Igualada, Quart i Ta-
rragona. El calendari immediat
del conjunt esparreguerí el por-
tarà, aquest dissabte, a visitar la

pista del Calvià, mentre que el
pròxim partit al Ramon Martí
serà el dissabte de la setmana que
ve contra el Salt.

El CB Martorell, per la seva
banda, té la permanència vir-
tualment aconseguida. Els mar-
torellencs van començar el mes
guanyant el derbi a casa (82-72),
però no van poder donar conti-
nuïtat a la victòria en la seva vi-

sita a Cornellà (90-79). Els mar-
torellencs són vuitens amb un ba-
lanç de 10 victòries i 10 derrotes,
de manera que, sobre el paper, no
haurien de patir en la recta final
per mantenir la categoria.

L’equip jugarà dos partits se-
guits a casa: contra el Salou
aquest dissabte a les sis de la tar-
da i contra el Marató-Boet el
dissabte de la setmana que ve.

» Els homes d’Òscar Navarro tenen la segona posició a tres victòries
» El CB Martorell té la permanència a EBA virtualment aconseguida

L’Handbol Sanes segueix en
ratxa i encadena cinc triomfs

El primer equip de
l’Handbol Sant Es-
teve comença a aga-
far velocitat de

creuer. Els sesrovirencs, que en
els dos primers terços de la com-
petició no havia mostrat la re-
gularitat d’altres temporades,
ha trobat per fi la línia de joc, i els
resultats han començat a arribar. 

El conjunt de Dani Ariño en-
cadena, per primer cop en aquest
curs, cinc victòries consecutives
després dels darrers triomfs con-
tra el Sant Joan Despí (31-23) i
en la visita a la pista de l’Hand-

bol Sant Vicenç (26-35). Això,
però, no ha servit perquè l’equip
ascendeixi cap posició en la tau-
la, ja que cap dels quatre primers
classificats han fallat.

Així, el conjunt de Sant Es-
teve ha de continuar sumant
punts sense parar i esperar les
ensopegades dels seus rivals si
vol tenir opcions d’atrapar el se-
gon lloc. De fet, les dues pròxi-
mes jornades per al Sanes seran
contra alguns dels millors: els
d’Ariño rebran la visita del Sant
Quirze, mentre que el dissabte 23
viatjaran a la pista de la Roca.

Dos ‘riders’ esparreguerins
participaran a la Titan Desert
CICLISME4Els riders esparre-
guerins Jordi Gotsens i Andreu
Martínez participaran, entre el
28 d’abril i el 3 de maig, a la Ti-
tan Desert (una de les proves de
bicicleta tot terreny més presti-
gioses del món, inspirada en el
Rally Dakar i que transcorre de
forma íntegra pel desert del Ma-
rroc) amb l’equip Koala Team
Esparreguera en la categoria
Ambassador. Gotsens i Martínez
formen part de la plantilla del
Club Ciclista Esparreguera i te-
nen una llarga trajectòria da-
munt la bicicleta.

El recorregut de la Titan De-
sert 2019 està dividit en sis eta-
pes. La prova començarà el 28
d’abril amb una etapa de 109 qui-
lòmetres amb sortida i arribada
a Merzouga, mentre que les dues
etapes més fortes seran d’Ouzina
a Merzouga i de M’ssici a El Jorf,
amb 1.500 metres de desnivell.

En l’edició d’enguany de la Ti-
tan Desert està prevista la parti-
cipació dels pilots Marc Coma,
Juan Pedrero, Jaime Alguersua-
ri (durant moltes temporades
pilot de Formula1) o François De-
lecour, entre d’altres.

Futbol | El CF Martorell perd la primera posició a Segona Catalana
Haver sumat només un punt dels últims sis ha provocat que el CF Martorell hagi deixat escapar

la seva condició de líder del grup 3 de Segona Catalana, que ara és l’Atlètic Sant Just. Els d’Albert
Nualart voldran refer-se de la mala dinàmica en els partits contra el Can Fatjó i la Peña Málaga.

Les possibilitats d’entrar al ‘play-off’ ara són remotes. Foto: Jordi Pinyol / CBE

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Suspès el Descens de Sant
Andreu per la mort d’un ciclista
CICLISME4Tragèdia a Sant An-
dreu. La mort d’un ciclista de 32
anys va obligar a suspendre la 26a
edició del Descens de Sant An-
dreu de la Barca en bicicleta,
una prova que s’havia d’haver dis-
putat diumenge passat i on hau-
rien participat uns 300 ciclistes. 

L’accident va passar abans
de la primera mànega de la pro-
va, durant les tandes de classifi-
cació, cosa que va fer que els ci-
clistes, els responsables de l’or-

ganització, les federacions cata-
lana i espanyola de ciclisme i els
representants de la Unió Ciclis-
ta Internacional (UCI) acordes-
sin la cancel·lació de la prova.

Després de la caiguda, els
serveis d’emergències van aten-
dre el rider, però no van poder
evitar la seva mort. Els partici-
pants van guardar un minut de si-
lenci en un dels punts del reco-
rregut i la FCC va mostrar el seu
condol a la família del ciclista.La prova es va anul·lar. Foto: RFEC
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Llibres Teatre

El quartet mallorquí torna amb un nou
senzill, Flor de fusta, el primer avança-
ment del que serà el seu segon disc,
*bruixes..* (DiscMedi, 2019), que veurà la
llum passat l'estiu. Aquesta nova referèn-
cia s'ha enregistrat gràcies al Premi Jo-
ventut 2017 del Sona9, edició en la qual
Salvatge Cor va ser finalista. La portada
del senzill és obra de Júlia Quintana.

Música Pelis i sèries

Flor de fusta
Salvatge Cor

Créixer sota les bombes
La majoria d’avis i àvies de l’actualitat van viure la Guerra Ci-
vil espanyola durant la seva infantesa. El conflicte va truncar

uns anys de les seves vides irrecuperables, tot fent-los perdre
el seu món i, en molts casos, la innocència. Molts d’ells van

haver, fins i tot, de participar-hi sense tenir ús de raó. Segura-
ment per aquest motiu, va deixar cicatrius permanents, no
sempre visibles, als que van aconseguir sobreviure. El Born
Centre de Cultura i Memòria de Barcelona ha volgut fer-los

un homenatge a la seva nova exposició: Una infància sota les
bombes. No us la perdeu. Teniu temps fins al 31 de març. 

Ja és oficial. Laura Escanes i Risto Mejide estan espe-
rant el seu primer fill, tal com va anunciar re-
centment la parella a través de les seves res-

pectives xarxes socials. La notícia va arribar
després dels rumors que ja apuntaven que la

‘influencer’ podria estar embarassada, però
tant ella com el presentador van preferir no
fer cap mena de declaració al respecte. Se-
gons Escanes, es van veure obligats a com-
partir la novetat amb tothom perquè mol-

tes persones començaven a preguntar si era
veritat i els mitjans no deixaven d’insistir a

confirmar la notícia. D’aquesta manera, la pa-
rella va mostrar la seva felicitat en aquesta nova

etapa de la seva relació després de celebrar el seu
casament fa un parell d’anys. La resposta de l’opinió

pública no s’ha fet esperar i ha deixat un regust
agredolç als protagonistes, ja que alguns han aprofi-

tat l’ocasió per felicitar Mejide i Escanes però altres
han tornat a criticar els 21 anys que els separen.

RISTO  MEJ IDE  I  LAURA  ESCANESQUI SÓN?

A LES XARXES...

Ser una de les parelles de moda
Ell és publicista i ella és ‘influencer’

Famosos

Anunciar que esperen el seu primer fill 
La parella va confirmar els rumors a les xarxes socials

Es barregen crítiques i felicitacions
La seva diferència d’edat torna a ser un motiu de debat

QUÈ HAN FET?

La fitxa

SÓN FAMOSOS PER...

Un homenatge a les dones que van
traçar nous camins de llibertat, aventu-
ra i independència. L’escriptora ale-
manya explica com les dones van pas-
sar d’estar lligades a les seves llars a
alliberar-se de les restriccions socials
per explorar el món a partir del segle
XIX. El llibre construeix la seva història
en diàleg amb diverses obres d’art.

Mujeres que pisan fuerte
Karin Sagner

La companyia José y sus Hermanas
s’ha submergit en el món de l’Educa-
ció a l’Estat per reflexionar sobre l’edu-
cació que reben els joves actualment,
però també per parlar de l’ensenya-
ment que, en ple franquisme, van re-
bre les generacions dels nostres pares i
dels nostres avis i com els va marcar.

Al Tantarantana de Barcelona.

Arma de construcción masiva
Sílvia Ferrando

Des de finals del mes passat ja es pot
veure la segona temporada de la pri-
mera sèrie dirigida pel còmic. Berto i
Sandra, la seva dona, estan esperant
bessons, però Romero està immers en
la gravació d’una sèrie sobre el naixe-
ment del seu primer fill, Lucas (que era
la trama de la primera temporada).
Això causa que passi poc temps a casa.

Mira lo que has hecho
Berto Romero

| Kirby’s extra epic yarn
El simpàtic personatge rosa de la factoria Nintendo 

torna amb un títol exclusiu per a la consola 3DS.

No t’ho perdis
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DEMÀ 13 DE MARÇ
18:00 L’l’historiador martorellenc Ferran Balanza

serà  l’encarregat de coordinar la sessió ano-
menada Dona i treball a Martorelldel Cafè d’El
Círcol. / El Círcol.

DIUMENGE 17 DE MARÇ
09:00 La Jornada de la Diversitat neix amb l'ob-

jectiu principal de generar un espai de suport
a la difusió i acollida a projectes o entitats
d’àmbits com la solidaritat, la cultura o l’a-
collida. / Esplanada del Mercat.

DISSABTE 23 DE MARÇ
10:30 El noi Silvestre, una de les obres del pro-

metedor escriptor italià Paolo Cognetti (guan-
yador del Premi Strega) serà la protagonis-
ta d’una sessió del Club de lectura. / Biblio-
teca Aigüestoses.

AVUI 12 DE MARÇ
OLESA Una sessió pràctica. A través del testimoni

de Francisco Fernández, es farà la sessió
anomenada Com superar l'addicció al tabac,
on es donaran consells per fer-ho (19:30). /
Local social de l’AV La Rambla.

DEMÀ 13 DE MARÇ
SANT ESTEVE Vicenç Alujas, psicòleg i màster

en psicologia clínica, serà el responsable
del taller-conferència Lidera tus emociones,
emmarcat en les Jornades de la Dona (19:00).
/ Casal de la Gent Gran.

DIVENDRES 15 DE MARÇ
COLLBATÓ Pol Avinyó serà l’encarregat de co-

ordinar la sessió del Club d’Òpera sobre La Gio-
conda. Aquest títol també serà la proposta de
la biblioteca per a una sortida cultural el mes
que ve (18:00). / Biblioteca.

DIMECRES 20 DE MARÇ
ESPARREGUERA Dimecres de la setmana que

ve es farà una nova sessió del Club de lectu-
ra infantil per a nens i nenes de P4 i P5 (18:00).
/ Biblioteca Municipal L'Ateneu.

DISSABTE 16 DE MARÇ
MARTORELL Partit de bàsquet corresponent a

la vint-i-unena jornada del C-A de la lliga EBA
entre el CB Martorell i el CB Salou (18:00). /
Pavelló Municipal de Martorell.

ABRERA El concert d’El Pot Petit serà
una de les propostes més atractives d’a-
quest pròxim Musiquem Abrera. /
Plaça de Pau Casals.

El Pot Petit, música per a
infants en el Musiquem Abrera

Dissabte 16 de març a les 17:00

El dramaturg Marc Rosich arriba a la
ciutat per presentar l’obra de teatre A
mí no me escribió Tennessee Williams,
un gran èxit de crítica recent. / Teatre
Núria Espert.

Marc Rosich presenta ‘A mí no
me escribió Tennesse Williams’

Dissabte 16 de març a les 19:00

En aquest taller aprofitem les peces de
roba que ja no utilitzem per crear-ne
de noves. S’aprendrà a dominar les no-
cions bàsiques de la tècnica de cosir.
/ Centre Cultural.

Una jornada per aprendre
a costumitzar la roba

Dijous 21 de març a les 18:30

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
24a jornada de Primera Nacional mas-
culina entre el Sant Esteve i el Sant
Quirze. / Pavelló Municipal Sesrovires.

L’Handbol Sant Esteve, a 
punt per rebre el Sant Quirze
Dissabte 16 de març a les 19:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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