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Els dotze municipis que final-
ment formen part de l’associació
del Parc Rural de Montserrat
han presentat el seu Pla de ges-
tió i desenvolupament, elaborat
per la Diputació de Barcelona.
Segons aquest ens, que ha estat
clau en la creació del projecte, el
document farà que l’associació
esdevingui “un referent euro-
peu en l’impuls de l’activitat
agrària dels territoris rurals”.

Durant el darrer any, la Di-
putació ha organitzat tallers par-
ticipatius amb els actors –tant
públics com privats– implicats
en el Parc Rural. El resultat d’a-
questes trobades és el Pla de ges-
tió, que inclou una seixantena

d’actuacions emmarcades en
cinc línies estratègiques: ‘Nova
pagesia i emprenedoria’, ‘Posar
en valor el territori’, ‘Territori en-
dreçat’, ‘La ruralitat com a opor-
tunitat’ i ‘Xarxes i governança’.

El president de la nova enti-
tat, Miquel Solà, assegura a Lí-
nia Nord que l’objectiu final és
“aconseguir estratègies conjun-
tes de dinamització del territori”,
tot posant en comú les expe-
riències de cada municipi. Una
de les actuacions plantejades és
la creació d’un banc de terres. En
aquest sentit, Solà recorda que el
Parc Rural comprèn un territo-
ri molt ampli, de manera que hi
ha localitats més poblades que
d’altres, i localitats amb més te-
rres que d’altres. Així doncs, el
banc de terres seria una eina de
contacte entre propietaris de
parcel·les i futurs productors. 

Pel que fa a estratègies co-
mercials, Solà destaca la impor-
tància d’impulsar la marca del
Parc Rural de Montserrat, per tal
que la puguin fer servir tots els
productors de la zona. El presi-
dent de l’associació explica que
també es contemplen accions
com “la creació d’un obrador
col·lectiu, on puguin assistir els
petits elaboradors”, i admet que
ja existeixen “infraestructures
preparades” repartides per les di-
ferents poblacions, però que
“potser entre municipis encara
no s’ho coneixen”.

L’acte de presentació del Pla
de gestió i desenvolupament del
Parc Rural de Montserrat es va
celebrar el passat 14 de març a
l’Escorxador d’Olesa, i va comp-
tar amb un tast guiat de pro-
ductes de la zona i l’actuació
musical de Natxo Tarrés. 

Apunta alt
A l’esquerra, un moment de la presentació del Pla de gestió del Parc Rural de Montserrat a Olesa de Montserrat. Fotos: Diputació de Barcelona

PIONERS4El Parc Rural de
Montserrat proposa un model
d’associació supramunicipal
que mai s’havia vist a Europa.
Tal com explica Miquel Solà,
es tracta d’una entitat forma-
da per dotze municipis que
“oficialment, no tenen res en
comú”, ja que pertanyen a
quatre comarques diferents
(Anoia, Baix Llobregat, Bages
i Vallès Occidental) i es re-
parteixen en dues vegueries:
Catalunya Central i Regió Me-
tropolitana de Barcelona. 

Tot i això, les poblacions
que envolten la muntanya de
Montserrat han volgut po-

sar-se d’acord per protegir i
defensar el seu territori. Però,
de què? “Som a tocar de l’À-
rea Metropolitana i contí-
nuament sorgeixen amenaces
territorials, a causa del crei-
xement urbanístic, de la cre-
ació de noves infraestructu-
res... per això cal respectar i
dinamitzar el territori”, al·lega
Solà. A més, assegura que
aquesta era una demanda
present entre la població.

Ara, la Diputació de Bar-
celona vol exportar aquest
model pioner a la resta d’Eu-
ropa. A Catalunya, ja hi ha al-
tres zones que s’hi han fixat.

Una iniciativa 
sense precedents

» L’associació del Parc Rural de Montserrat presenta el seu Pla de gestió i desenvolupament 
» El document planteja la creació d’un banc de terres i d’una marca pròpia, entre d’altres

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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Esta semana hará dos
años que el Parlament

aprobó los últimos pre-
supuestos de la Generalitat. ¡El Go-
vern ni ha presentado unos nuevos este
año, ni tiene previsto hacerlo! Me sor-
prende (es un decir) que esto no sea
uno de los temas fuertes en el debate
político catalán.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El número 1 de Vox
por Albacete es Fer-

nando Paz, un señor que
no se corta en dejarse fotografiar con
la bandera franquista; que cree que hay
que curar la homosexualidad y que el
bombardeo de Guernica es un inven-
to de los ingleses. Ese es el nivel. Fas-
cismo, ignorancia e infamia.

@GloriaElizo

Cayetana Álvarez de To-
ledo acusa al indepen-

dentismo de que no la
queremos porque es madrileña, medio
argentina y no habla catalán. Sra., no la
queremos porque pertenece a la FAES,
porque lidera el partido más corrupto
de Europa y porque son ustedes los que
no respetan la constitución.

En El Bosque de Night
Shyamalan, un pueblo

cree vivir en armonía pro-
hibiendo un color y demonizando a
unos monstruos a los que llaman
“aquellos de los que nunca hablamos”.
En realidad, es un pueblo aislado en el
que los monstruos son ellos mismos y
la cobardía se premia.

@gabrielrufian@saralidiaester@apuente

La lupa

per @Modernetdemerda

Europa no ho permetrà

La setmana passada el president Puig-
demont va parlar amb Jordi Basté i li va
revelar que, si recull l’acta d’eurodipu-
tat, tornarà a Catalunya. Segons va ex-
plicar, la condició d’eurodiputat li do-
naria immunitat parlamentària a tot el
territori de la Unió Europea i, per tant,
tan bon punt el govern espanyol comu-
niqués el resultat de les eleccions, ell po-
dria tornar una altra vegada
a Catalunya, com el 21D.

Va amanir-ho afegint el
següent: "Jo torno perquè no
tinc cap possibilitat [de ser
detingut], excepte que l'estat
espanyol vulgui violar els
drets i els tractats de la UE i s'arrisqui a
què li apliquin l'article d'expulsió de la
UE. El Parlament Europeu garanteix la
immunitat".

Poca estona després, Josep Costa,
de Junts per Catalunya, se sumava a la
tesi de Puigdemont indicant que "no es
pot detenir i empresonar un eurodi-
putat a cap estat de la Unió sense au-

torització prèvia del mateix Parlament
Europeu".

Resumint: que l'estratègia rau en hi-
potètiques decisions polítiques -no no-
més judicials- d'Europa favorables als
nostres interessos. Que el Parlament Eu-
ropeu no ho permetrà, vaja. Que la de-
mocràcia sempre estarà per sobre de la
política de favors i contra favors.

No cal dir que aquest mateix Parla-
ment Europeu que ha de garantir-nos
per voluntat pròpia les immunitats i les
coses va tardar poques hores a filtrar que
"serà l'estat espanyol qui decidirà si
Puigdemont pot prendre o no l’acta
d’eurodiputat", que ells se'n renten les
mans i que salutacions cordials.

A hores d’ara, després dels constants

menyspreus de l'Europa política a la de-
mocràcia i a diversos drets fonamentals,
encara estem apel·lant-hi per assegurar-
nos la supervivència. És difícil d'enten-
dre. Una cosa és confiar en la justícia eu-
ropea (que sembla que s'hi pot confiar),
i una altra ben diferent és confiar en la
política europea, que ja t'ha vingut a dir
en reiterades ocasions que el millor

que pots fer a la vida és no
fer-ho.

Segur que en tota l'es-
tratègia de Puigdemont
l'empara de la justícia eu-
ropea tindrà molt més pes
que no pas l'estima de la

política europea, i que el que vam sen-
tir ahir no s'adequa del tot als movi-
ments finals que es tenen previstos. Ha
de ser això per força. Perquè si real-
ment compten amb una exhibició de
valors per part del Parlament Europeu
i companyia, tenen un problema. I, si
no hi compten de cap de les maneres,
el problema el tenim els votants.

Una cosa és confiar en la justícia europea
(que sembla que s'hi pot confiar) i una altra
diferent és confiar en la política europea

Els semàfors

Parc Rural
L’associació del Parc Rural de 

Montserrat ja ha presentat el seu Pla de
gestió i desenvolupament, amb el qual

aspira a convertir-se en un referent 
europeu en l’impuls de l’activitat 

agrària dels territoris rurals. 
pàgina 3

Generalitat
El cas del ‘violador de Martorell’, que va

segrestar, violar i intentar matar una
dona durant un permís penitenciari, ha

reobert el debat sobre aquests permi-
sos. De fet, l’acusació particular recla-
ma responsabilitats a la Generalitat. 

pàgina 6

CB Martorell
En aquesta temporada de retorn a la lli-

ga EBA, al conjunt martorellenc li ha
sobrat gairebé un mes i mig per certifi-

car la permanència. Ara, doncs, toca
gaudir de les darreres setmanes del curs

sense pressió abans de les vacances. 
pàgina 20
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EQUIPAMENTS4El projecte
d’ampliació i remodelació de
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell ha començat aquest
mes de març i finalitzarà, segons
les previsions, d’aquí a uns 8
anys. Les obres, que es faran en
el 90% de l’edifici, augmentaran
la superfície de l’Hospital en un
25%. Tot plegat, amb l’objectiu
de millorar el servei als 160.000
habitants de la població de refe-
rència del centre, així com les
condicions laborals del personal
que hi treballa.

A l’acte de presentació del
projecte, que es va fer el dia 14,
el director-gerent de l’Hospital,
Manuel Álvarez, va detallar les
actuacions concretes que es du-
ran a terme. Entre les més des-
tacades, hi ha l’ampliació del
servei d’urgències, que  comptarà
amb 49 boxs nous, i l’increment
del nombre de llits d’hospitalit-
zació, que passarà dels 127 ac-
tuals a 149. També es crearan 56

punts d’atenció ambulatòria més
i entrarà en funcionament una
nova sala d’operacions.

L’execució de les obres està
dividida en tres fases. La pri-
mera, la fase 0, és la que ja està
en marxa, i afecta l’àrea ambu-
latòria i els vestidors del perso-
nal. La fase 1 és la que contem-
pla l’ampliació de l’àrea d’ur-
gències, la quirúrgica i la de far-
màcia. Per últim, la fase 2 se cen-

tra en la creació del nou edifici
ambulatori, així com l’hospita-
lització i els serveis de suport.

El projecte de remodelació
compta amb un pressupost que
oscil·la entre els 18 i els 20 mi-
lions d’euros. Es tracta d’una
actuació pensada per respon-
dre a les necessitats de la pobla-
ció dels 14 municipis que formen
l’àrea de referència de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell.

L’Hospital Sant Joan de Déu creixerà un 25%. Foto: Línia Nord

Comença l’ampliació 
de l’Hospital de Martorell
» La superfície total del centre augmentarà un 25%
» Es preveu que les obres finalitzin d’aquí a 8 anys

60 llocs de personal laboral fix
es converteixen en funcionari

LABORAL4L’Ajuntament de
Martorell ha aprovat la conver-
sió de 60 llocs de treball de per-
sonal laboral fix a funcionari.
Així, dels 191 treballadors que
formen la plantilla, 160 són fun-
cionaris. Aquesta mesura s’ha
aprovat per unanimitat en la
sessió plenària del mes de març. 

L’alcalde, Xavier Fonollosa,
va assegurar que amb aquesta
acció el consistori dona respos-
ta “a les demandes dels repre-
sentants dels treballadors”. Tam-
bé va aclarir que “les persones
podran optar o no a la funcio-

narització”, però que en cas que
abandonin la plaça, aquesta “s’a-
mortitzarà i passarà a ser de
funcionari”, per garantir que la
majoria del personal de l’Ajun-
tament sigui funcionariat. El re-
gidor de Règim Interior, Lluís
Amat, va apuntar que aquesta
mesura “evitarà possibles situa-
cions de desigualtat en deures i
drets dels empleats públics”.

Fonollosa va afegir que la llei
no permet aplicar el mateix cri-
teri a la plantilla del Patronat
Municipal de Serveis d’Atenció
a les Persones (PMSAPM).

El ‘violador de Martorell’
reconeix els fets

VIOLÈNCIA MASCLISTA4Tomás
Pardo Caro, conegut com el ‘vio-
lador de Martorell’, reconeix ha-
ver segrestat, violat i intentat ma-
tar una dona durant un permís
penitenciari, mentre complia
20 anys de presó per dues agres-
sions similars. Ara, l’acusació
demana una pena de 70 anys.

Durant el judici, que es va fer
el dia 20 a l’Audiència de Bar-
celona, l’acusat va admetre els
fets i va renunciar a defensar-se.
La fiscal demana una indemnit-
zació de 70.000 euros per a la
víctima, mentre que l’acusació

particular exigeix més d’1 milió
d’euros. També ha obert la via
contenciosa administrativa per
reclamar responsabilitats a la
Generalitat. En aquest sentit,
un grup de dones, entre les quals
hi havia la primera víctima de
Pardo, es va concentrar a les por-
tes de l’Audiència per denunciar
la violència masclista i el paper
de la justícia. Volien recordar
que Pardo va reincidir el 2016
durant un permís penitenciari.
El violador havia estat condem-
nat el 2004 a 26 anys de presó
per haver agredit altres dones. 

La cooperativa Sostre Cívic
compra un edifici a Martorell
HABITATGE4Sostre Cívic ha
comprat un edifici al centre de
Martorell amb l’objectiu d’im-
pulsar un nou projecte d’habi-
tatge cooperatiu. Segons l’enti-
tat, l’immoble era propietat del
BBVA i ja s’havia acordat la seva
venda a un fons d’inversió esta-
tunidenc. Tot i això, fent ús del
dret de tanteig, Sostre Cívic va
poder efectuar la compra a
temps. Es preveu que el projec-
te es posi en marxa en 6 mesos.

La cooperativa explica que és
la primera vegada que compren
un edifici ja construït per iniciar
un projecte d’aquesta mena. Es
tracta d’un edifici amb 11 habi-
tatges, d’una superfície mitjana
de 48 m². Seran habitatges de
protecció oficial i es destinaran
a aquelles persones que siguin
sòcies de la cooperativa i que tin-
guin uns ingressos iguals o in-
feriors a 3,5 de l’Indicador de
renda de suficiència (IRSC).

Participació | 117 idees als Pressupostos Participatius
La primera fase dels Pressupostos Participatius 2019 ha finalitzat amb gairebé

120 propostes ciutadanes per millorar Martorell. Fins al dia 29, els departaments
municipals valoraran les idees i del 8 d’abril al 5 de maig es faran les votacions.
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El Dia de la Cooperació
celebrarà la segona edició

SOLIDARITAT4El Dia de la Co-
operació al Desenvolupament
celebrarà la seva segona edició el
pròxim 31 de març, al nou parc
fluvial (pàrquing del Vapor).

Durant el matí, hi haurà ins-
tal·lada la Fira de la Cooperació,
que comptarà amb les parades
de les entitats solidàries marto-
rellenques, així com diversos
tallers i activitats infantils amb
objectius solidaris. A més, l’as-

sociació Revelación Karumanta
oferirà una de les seves actua-
cions de folklore bolivià. 

Els petits més atrevits tin-
dran l’oportunitat de sobrevolar
el parc fluvial de Martorell des
d’un globus aerostàtic. Després,
al migdia, podran gaudir d’una
activitat més relaxada: l’espec-
tacle de titelles ‘La màgia de
Melinda’, a càrrec de la com-
panyia La Closca. 

L’Ajuntament signa 
un conveni amb UNICEF

INFÀNCIA4L’Ajuntament de
Martorell i UNICEF Comitè Ca-
talunya han signat un conveni
que formalitza Martorell com a
Ciutat Amiga de la Infància.
Amb aquest acord, el municipi es
compromet a continuar posant
en marxa accions de suport als
infants en tots els àmbits. 

Algunes de les actuacions
que Martorell haurà de dur a ter-
me són el lliurament del con-
tingut del Pla Local d’Infància,
campanyes de sensibilització
per demanar suport en situa-
cions d’emergència o la cele-
bració del Dia Universal de la In-
fància, el 20 de novembre. És
important que les escoles mu-

nicipals se sumin al programa
educatiu d’UNICEF i que el con-
sistori promogui la participa-
ció de la canalla, parant especial
atenció als infants més vulnera-
bles i en risc d’exclusió social.

De fet, l’Ajuntament ja fa
temps que camina en aquesta di-
recció. L’any 2015, va crear el
Consell d’Infants, un òrgan que
promou la participació infantil
en la presa de decisions relle-
vants per a Martorell, com són
els Pressupostos Participatius. A
més, en els últims anys s’han fet
millores en els parcs infantils i se
n’ha incrementat el nombre. El
consistori vol assolir la xifra de
63 parcs en tot el municipi.

SANITAT4La Fundació Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell
ha estat l’entitat organitzadora de
la 36a Reunió de Ginecòlegs i
Obstetres i la 13a Reunió de
Llevadores i Infermeres de Ca-
talunya. Els actes, celebrats de
manera conjunta, han portat a
Martorell més de 140 professio-
nals d’aquest àmbit.

L’objectiu de la jornada, que
va tenir lloc el 22 de març al Cen-
tre Cultural, era fomentar l’in-
tercanvi d’opinions i d’expe-
riències mèdiques. Per al direc-
tor-gerent de la Fundació, el
doctor Manuel Álvarez, aquest
intercanvi aporta “coneixement
a tots els centres hospitalaris
de Catalunya”.

En aquest sentit, es van de-
batre diversos temes, com ara
les intervencions ginecològiques
amb estada ‘0’ des del punt de vis-
ta clínic o l’organització i la res-
ponsabilitat compartida entre lle-
vadores i obstetres en els proces-
sos obstètrics. També van parlar
sobre la implicació del personal
d’infermeria en aquests processos,
així com de la importància que té
la rehabilitació del sol pèlvic en el
postpart. A més, els ponents van
analitzar casos específics i van pre-
sentar les primeres dades de la
Casa de Parts, una de les innova-

cions de l’Hospital de Martorell,
que va entrar en funcionament fa
poc més d’un any.

L’alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, va destacar el net-
working o treball en xarxa que
suposen trobades com aquesta,
ja que apleguen treballadors
dels hospitals comarcals d’arreu
del territori. Per la seva banda,
el Dr. Álvarez va posar en valor
el “treball coordinat, transversal,
en equip i amb un bon am-
bient”, ja que és “una base sobre
la qual construir uns resultats clí-
nics i assistencials d’excel·lència”.

L’Hospital Sant Joan de Déu
de Martorell, que compta amb
més de 850 anys d’història, és
un centre de referència en gi-
necologia. Una prova d’això és
la posada en marxa, a finals de
l’any 2017, de la primera i úni-
ca casa de parts naturals de Ca-
talunya. Per això, el responsa-
ble del Servei de Ginecologia i
Obstetrícia del centre, Dr. Fer-
nando Gómez, i la directora
d’Infermeria de l’Hospital de
Martorell, Míriam Algarra, han
estat els encarregats d’organit-
zar enguany la trobada.

Martorell acull una trobada amb 140 ginecòlegs i llevadores. Foto: Hospital

Martorell acull la reunió anual
de ginecòlegs i llevadores
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JOVENTUT4L’Espai Jove Punt
Nord, el nou lloc de referència
per al jovent martorellenc, ha en-
trat en funcionament aquest
mes de març. La presentació
oficial va ser el dia 16, amb una
espectacular mostra de tallers
que no només va atreure joves i
adolescents, sinó que va aplegar
persones de totes les edats.

La jornada va començar al
migdia a la plaça de les Cultures
amb el vermut electrònic, que va
anar seguit de l’arrossada po-
pular i la sobretaula literària
amb autors joves. A la tarda va
arribar el moment de donar a co-
nèixer les activitats pròpies de
l’Espai Jove, que s’ha instal·lat
principalment a la primera plan-
ta del Centre Cultural, però tam-
bé a l’exterior, als jardins d’A-
pel·les Mestres. Els assistents a
l’acte, que va fer de carta de
presentació de l’Espai, van poder
descobrir totes les propostes
d’oci que s’hi ofereixen: el servei
de bar, l’àrea de parkour, la zona
gamer, el racó amb impressores
3D o el Servei d’Informació Ju-
venil. Pròximament, s’hi afegiran
nous atractius, com una zona au-
diovisual o un box radiofònic.

A partir de les sis de la tarda,
els espectacles van agafar el pro-
tagonisme de la jornada. Primer,

van actuar tres combos de l’Es-
cola Municipal de Música i, des-
prés, va ser el torn dels xanquers
Moon Light Jugglers, que van
sorprendre amb un joc de llums
led. Per últim, hi va haver un
concert de trap a càrrec de 31
FAM+DJ, acompanyat d’una
botifarrada popular. 

PROGRAMACIÓ FINS AL JUNY
El programa d’activitats del tri-
mestre abril-juny compta amb
una desena de propostes. Des-
taquen els cinc tallers, que to-
quen temàtiques d’allò més di-

verses: circ, karaoke, ball i, fins
i tot, un taller per crear un ins-
trument de percussió i un altre
per aprendre a fer sabons. Altres
ofertes d’oci són els dos seriefò-
rums, que consisteixen a mirar
alguns capítols de sèries com
Modern family o Friends i, des-
prés, comentar-los. A nivell més
divulgatiu, hi haurà dues taules
rodones, una sobre com afecta la
menstruació a les dones i una al-
tra sobre maneres alternatives de
viatjar. A més, també hi haurà
una activitat fora del Centre Cul-
tural: el torneig 3x3 de futbol. 

L’Espai Jove Punt Nord es posa en marxa. Foto: Grisphoto/Ajuntament

Entra en funcionament 
l’Espai Jove Punt Nord 

CULTURA4La 3a edició del fes-
tival Divers ha presentat en-
guany una gran novetat: la fusió
entre la poesia i el dibuix. A
més, també ha canviat la data de
celebració per apropar-se tem-
poralment al Dia Mundial de la
Poesia, que es commemora cada
21 de març.

Els vuit actes d’aquest Divers
es van repartir entre els dies
20, 23 i 24 de març. El tret de
sortida de l’edició el va donar la
Ludoteca de Museus Martorell
amb ‘Poemes vora el mar’, un es-
pectacle de titelles basat en po-
emes d’Olga Xirinacs, que es va
oferir a l’Enrajolada. Dissabte,
l’escenari es va traslladar a Cal
Nicolau. La jove martorellenca
Ana Brantuas va presentar el seu
‘Todo lo que esconde la Luna’,
Carles Rebassa va llegir els po-
emes de ‘Sons Bruts’ i, finalment,
Daniel Orviz i Cristina Gago van
fer un recital de vídeo-poesia i di-
buix: ‘Para dibujar a Gloria’.

Diumenge, el darrer dia, Iván
Sánchez, Oriol Alonso i Alícia
Fernández van oferir una ruta li-
terària per La Vila. A Cal Nico-
lau, Teresa Fèrriz va presentar
una exposició amb poesia i di-
buix, i Roc Casagran, Jordi Bo-
laderas i Míriam Cano van reci-
tar diversos poemes. 

El Divers aposta
per la fusió de
poesia i dibuix

2.500 persones
fan la 27a Marxa
de la Primavera

OCI4La 27a edició de la ja tra-
dicional Marxa de la Primavera
ha aplegat enguany prop de
2.500 persones, una xifra rècord.

Martorellencs i martorellen-
ques de totes les edats van donar
la benvinguda a la primavera el
diumenge 24, amb un recorregut
a peu per la Serra de l’Ataix,
Quatre Camins, Les Torretes, el
Castell de Sant Jaume i les Mi-
nes de Plom. Com cada any, els
participants van poder escollir
entre el camí curt, de 6,5 km, o
el llarg, de 10,8 km.

Com a novetat, durant la ca-
minada s’oferia un tram opcio-
nal de marxa nòrdica, amb una
petita formació per part d’ex-
perts en aquesta disciplina. No
hi va faltar l’espai multiaventu-
ra de les Roques del Mateuet,
adreçat especialment als parti-
cipants més joves.
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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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Castellví de Rosanes

TRÀNSIT4La Diputació de Bar-
celona ha iniciat les obres a la ro-
tonda de la carretera C-243b a
l’accés al nucli antic de Castell-
ví de Rosanes. Segons la insti-
tució supramunicipal, els treballs
d’enjardinament de l’illot central
i els talussos adjacents finalit-
zaran en dos mesos i mig.

L’Ajuntament recorda que,
durant el període d’execució de
les obres, els vehicles que circu-
lin per aquesta zona hauran

d’extremar la precaució, ja que
hi haurà màquines i persones
treballant a tocar de la calçada.
Demanen, també, que es respecti
la senyalització i les indicacions
que donin els responsables dels
treballs i els agents de trànsit.

El tret de sortida d’aquesta
actuació va ser el 20 de març,
de manera que, si tot va segons
el previst i no hi ha complica-
cions, les obres acabaran a
principis del mes de juny.

AJUTS4L’Ajuntament de Cas-
tellví de Rosanes ha obert el
termini per sol·licitar beques
d’escola bressol i subvencions
per a famílies monoparentals
en matèria d’habitatge. Fins al 15
d’abril, les persones interessades
a rebre un d’aquests ajuts (o els
dos) poden demanar-lo emple-
nant un formulari que trobaran
al web municipal i, si tenen dub-
tes, poden adreçar-se als Serveis
Socials del consistori. La trami-
tació de les sol·licituds es pot fer
presencialment o en línia.

Pel que fa a les bases per op-
tar a les beques d’escola bressol,
se’n poden beneficiar els nens i
nenes empadronats a Castellví
que assisteixin a l’escola bressol
de qualsevol municipi durant
l’any 2019, amb independència
de si es tracta d’un centre públic,
privat o concertat. L’import d’a-
questa beca oscil·la entre els 35
i els 100 euros mensuals, com a
màxim, en funció de la renda i

dels membres de la unitat fami-
liar sol·licitant. El consistori re-
corda que, com que les beques
s’atorguen per any natural i no
per curs escolar, les famílies que
vulguin inscriure un infant a
l’escola bressol al setembre, hau-
ran de demanar la beca ara. 

Quant a les subvencions a fa-
mílies monoparentals per a des-
peses d’habitatge, se’n podran
beneficiar únicament aquelles

que tinguin el títol de família mo-
noparental i estiguin empadro-
nades a Castellví. En aquest cas,
l’import de la subvenció també
s’estableix en funció de la renda
familiar i oscil·la entre un màxim
de 400 euros per als trams de
renda més alts, i un màxim de
600 euros per als més baixos.

Aquestes bases van ser apro-
vades per unanimitat al ple mu-
nicipal del gener.

L’Ajuntament obre les sol·licituds d’ajudes a famílies. Foto: Ajuntament

Obert el termini per demanar
beques i subvencions

En marxa les obres a la
rotonda d’accés al nucli antic

CULTURA4El teatre Núria Es-
pert va acollir la segona edició
del Festival Zero, organitzat per
Teatres en Xarxa, els dies 15 i 16
de març. Enguany, la iniciativa
ha presentat tres espectacles:
‘Espera’, de Circ EIA; ‘A mí no
me escribió Tennessee Williams
(porque no me conocía)’, de la
companyia Roberto G. Alonso, i
‘Painball’, d’Impuxibles. 

Es tracta de tres propostes te-
atrals poc convencionals, que
aposten per la proximitat entre
el públic i els intèrprets i bus-
quen espais diferents, que vagin
més enllà dels escenaris i les bu-
taques habituals. Aquest és l’es-
perit del Festival Zero, que
apel·la tant als amants del teatre
com a persones que no hi van
habitualment. 

Teatres en Xarxa és una
agrupació de teatres locals de set
municipis: Sant Andreu de la
Barca, Barberà del Vallès, Sant
Joan Despí, Tordera, Sant Boi de
Llobregat, Llinars del Vallès i El
Vendrell. Tots plegats van co-

mençar a treballar de forma re-
gular l’any 2014 i, l’any passat,
van crear el Festival Zero. L’èxit
de la primera edició ha motivat
la celebració d’una segona en-
trega, que ha mantingut el nivell.

La gira d’aquesta edició va
arrencar el dia 8 de febrer a

Tordera i va acabar el 16 de
març a Sant Andreu, passant
també per Llinars, Barberà i
Sant Joan. Un cop acabada la da-
rrera funció del Festival Zero, el
teatre Núria Espert va posar
punt final a la segona edició
amb un acte de cloenda. 

Cartell de l’obra ‘A mí no me escribió Tennessee Williams’. Foto: Festival Zero

El teatre Núria Espert acull la
segona edició del Festival Zero

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu demana millorar
la formació professional

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca i els em-
presaris locals volen fomentar
que la formació professional s’a-
justi més a les necessitats de les
empreses. Ho van fer palès en
una trobada amb responsables
de formació de la Generalitat, ce-
lebrada a Sant Andreu el dia 15.

L’alcalde Enric Llorca va ad-
vertir que “no ens podem per-
metre que hi hagi persones a l'a-

tur i empreses que no troben mà
d'obra”. Els empresaris del mu-
nicipi han denunciat en diverses
ocasions que el problema dels
seus negocis és la dificultat per
trobar la mà d’obra adequada.
Llorca creu que la solució està en
la formació professional: “Si for-
mem els joves en professions que
tinguin sortida laboral, estarem
fent un pas endavant en la llui-
ta contra l'atur”. 

Una trentena d’entitats, 
a la Jornada de la Diversitat 

OCI4La Jornada de la Diversi-
tat va omplir els carrers de Sant
Andreu de la Barca amb les pa-
radetes i activitats d’una trente-
na d’entitats locals. Amb aques-
ta iniciativa, que es va celebrar el
dia 17, el municipi va fer gala de
les diverses cultures i tradicions
que l’integren.

Un dels elements protago-
nistes de la jornada va ser la gas-
tronomia: els assistents van po-

der degustar plats típics de paï-
sos com Bolívia, Colòmbia o el
Marroc, entre d’altres.

A més de la diversitat cultu-
ral, l’activitat també va voler
reivindicar altres diversitats,
com la funcional. Per això hi van
participar entitats com Bosc de
Somnis, que va presentar quatre
gossos ensinistrats per fer terà-
pia amb nens amb un Trastorn
de l’Espectre Autista (TEA). 

Ensenyament | Portes obertes de l’escola municipal
L’escola Mare de Déu de Montserrat ja ha fet dues jornades de portes obertes
informatives (20 i 21 de març) i en farà una altra, de caire més lúdic, el 6 d’a-

bril. El període d’inscripcions s’obrirà el 29 de març i tancarà el 9 d’abril. 

Successos | Detingut per simular un robatori
Els Mossos d’Esquadra han detingut un veí de Sant Andreu de la Barca per
haver denunciat un robatori inexistent, amb l’objectiu de cobrar una indem-
nització de la seva assegurança i guanyar diners per la venda del seu mòbil.
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Olesa de Montserrat

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han desmantellat una
plantació de marihuana valora-
da en 18.000 euros a Sant Este-
ve Sesrovires. Arran d’això, un
home de 51 anys, veí d’Olesa de
Montserrat i amb 15 antece-
dents policials, ha estat detingut
com a presumpte autor d’un
delicte contra la salut pública,
per tràfic de drogues i defrau-
dació de fluid elèctric.

La investigació va comen-
çar al febrer, quan els Mossos
van tenir la sospita que hi havia
una casa destinada al cultiu de
marihuana. Van descobrir que la
casa estava deshabitada, amb les
finestres i les portes tapiades,
però que hi havia un respirador
que sortia de l’interior de la
casa. Finalment, els investiga-
dors hi van trobar un total de 130
plantes de marihuana. A més, la
llum i l’aigua estaven punxa-
des, de manera que s’havia de-
fraudat energia per valor de
55.000 euros, segons l’informe
de la companyia elèctrica.

Desmantellada
una plantació 
de marihuana

Rosalía anuncia la
seva primera gira
nord-americana

MÚSICA4La cantant sesrovi-
renca Rosalía, convertida ja en
fenomen internacional, farà la
seva primera gira en solitari per
Nord-amèrica. L’artista promo-
cionarà el seu darrer àlbum, ‘El
mal querer’, amb tres concerts
als Estats Units –el 17 d’abril a
Los Angeles, el 22 San Francis-
co i el 30 a Nova York– i un al
Canadà, concretament a Toron-
to, el 2 de maig. A més, també ha
confirmat la seva actuació al
festival californià més famós,
Coachella. Rosalía ha passat de
jove promesa a estrella mundial.

La Torre del Rellotge s’obre 
al públic per primera vegada
PATRIMONI4Desenes de per-
sones han visitat l’interior de la
Torre del Rellotge aprofitant les
primeres jornades de portes
obertes d’aquest Bé Cultural
d’Interès Nacional. Durant me-
sos, l’edifici ha estat sotmès a
unes obres de rehabilitació i
restauració i, ara que per fi s’han
enllestit, l’Ajuntament ha volgut
obrir aquest espai al públic.

Les visites, que es van oferir

el cap de setmana del 16 i el 17 de
març, duraven una hora i eren
per a un màxim de 20 persones
amb reserva. Els grups es divi-
dien en dos subgrups de 10 per-
sones; així, mentre uns visitaven
la Torre, els altres feien un re-
corregut pel Nucli Antic, la Sa-
grera i la Portalada Renaixen-
tista, un altre símbol del muni-
cipi que ha estat recuperat i mi-
llorat recentment.

L’ampliació de la biblioteca,
prevista per al 2021

EQUIPAMENTS4L’ampliació de
la biblioteca Santa Oliva podria
ser una realitat l’any 2021, se-
gons el calendari previst que la
Diputació de Barcelona ha fet
arribar a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat.

Si es compleix aquest calen-
dari, durant aquest any, es farà
un concurs d’idees amb cinc

avantprojectes i l’any vinent
s’encarregarà el projecte defini-
tiu. Així, l’obra d’ampliació es du-
ria a terme durant el 2021.
Abans, però, el consistori haurà
de negociar amb la Diputació i la
Generalitat la manera de fer
front al pagament del projecte.
Un projecte que la Regidoria de
Cultura fa temps que demana.

SERVEIS4La Generalitat de Ca-
talunya ha anunciat recentment
dues accions que es traduiran en
la creació d’una vuitantena
d’habitatges públics destinats
al lloguer assequible a Olesa de
Montserrat. D’una banda, ha
establert un acord amb l’Ajun-
tament per adquirir 49 pisos,
propietat d’una entitat bancària,
i convertir-los en habitatge pú-
blic. De l’altra, s’ha compromès
a construir-ne 33 de nous en tres
solars municipals diferents. 

La primera acció, que es va
fer pública el 21 de març, sorgeix
d’una petició del consistori a
l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya. Ambdues administra-
cions han signat un conveni de
col·laboració que posa a mans
públiques 49 pisos de l’Eixam-
ple, fins ara propietat del BBVA.
Ara, una comissió ha d’establir
els criteris per a la concessió d’a-
quests habitatges a famílies en si-
tuació de vulnerabilitat i risc

d’exclusió social. Abans, però,
caldrà resoldre una altra qüestió:
onze dels pisos es troben ocupats
actualment per famílies sense tí-
tol legítim. Per tant, els Serveis
Socials municipals hauran de
valorar si aquestes famílies pre-
senten les condicions per conti-
nuar ocupant els habitatges. En
cas afirmatiu, pagaran un lloguer
social que no podrà superar el
30% dels seus ingressos.

La segona acció, anunciada el
dia 22, s’emmarca en la tercera
convocatòria del Programa de
lloguer assequible de la Gene-
ralitat. L’Ajuntament d’Olesa ha
cedit a l’Institut Català del Sòl
(INCASÒL) tres solars munici-
pals ubicats al sector del carrer
Indústria, per tal que s’hi cons-
trueixin 33 habitatges de llo-
guer assequible i fer front, així,
a l’alta demanda existent. 

Es construiran nous habitatges a tres solars municipals. Foto: Ajuntament

La Generalitat impulsa
l’habitatge públic a Olesa

SERVEIS4L’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires i SOREA, l’em-
presa gestora del cicle integral de
l’aigua al municipi, han signat un
conveni de col·laboració per cre-
ar un Fons de Solidaritat contra
la pobresa energètica. L’acord
servirà per garantir l’accés a l’ai-
gua potable d’aquelles famílies
del poble que no tenen recursos
per pagar-la. 

El conveni –que té vigència
d’un any, prorrogable fins a tres
més– contempla la creació d’u-
na comissió de seguiment, que
posarà en marxa un protocol
d’actuació per atendre els casos
de vulnerabilitat econòmica. In-
tegraran aquesta comissió les
caps de les àrees de Benestar So-
cial i de Serveis Territorials del
consistori, així com responsables
de la companyia SOREA. 

A més de garantir l’abasta-
ment d’aigua, el Fons de Soli-
daritat alliberarà les persones en
situació vulnerable del paga-
ment de les factures que no pu-
guin assumir. Qui vulgui accedir

a aquesta ajuda haurà d’adreçar-
se als Serveis Socials de l’Ajun-
tament, que valoraran les con-
dicions dels sol·licitants per de-
cidir si han de rebre l’ajut o no.
A més, el consistori també re-
corda que “existeixen altres ajuts
i bonificacions sobre la factura de

l’aigua”, com ara la tarifa per fa-
mília nombrosa o la tarifa social.

L’alcalde de Sant Esteve, En-
ric Carbonell, i Sergi Pla, en re-
presentació de SOREA, van sig-
nar el document que formalit-
zava el conveni de col·laboració
el 13 de març a l’Ajuntament. 

L’Ajuntament i SOREA firmen contra la pobresa energètica. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament acorda lluitar
contra la pobresa energètica 

Solidaritat | La Passió d’Olesa col·labora amb Càritas
La Passió d’Olesa i Càritas Diocesana de Sant Feliu han signat un conveni de

col·laboració. L’entitat olesana destinarà part dels beneficis que va aconseguir
amb la representació del 16 de març a projectes d’acció social de l’ONG.

Sant Esteve SesroviresDenúncia | Suport als Bombers de Martorell
L’Ajuntament de Sant Esteve ha aprovat una moció que reclama la millora de
les condicions laborals del Parc de Bombers de Martorell, el parc de referència
del municipi. Els bombers denuncien una manca d’inversions des del 2008.
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OCI4La 20a Caminada de Pri-
mavera Abrera-Montserrat ja
ha obert el període d’inscrip-
cions, que es tancarà el 9 d’abril
o abans, en cas que s’arribi al lí-
mit de 500 participants.

L’activitat tindrà lloc el diu-
menge 14 d’abril i començarà a
les 7 del matí al Pavelló Espor-
tiu Municipal. Des d’aquest punt
de sortida, els participants ani-
ran caminant fins al Monestir de
Montserrat, on arribaran cap al

migdia, passant per Esparre-
guera i Collbató. 

Durant el camí, hi haurà di-
versos controls de pas, situats a
l’inici del camí vell o camí de les
bateries, a la cruïlla de Sant
Joan, a la de Sant Miquel i a l’a-
rribada, davant l’estació del cre-
mallera. També hi haurà una pa-
rada voluntària per fer un àpat
a la plaça de l’Era de Collbató.

Fonts municipals volen re-
cordar que no és cap competició. 

SEGURETAT4La Junta Local de
Seguretat d’Abrera ha celebrat
aquest mes la seva primera ses-
sió plenària, en què s’ha consta-
tat la reducció del nombre de de-
lictes en un 9,22% entre els anys
2017 i 2018. L’acte, que va comp-
tar amb la presència dels repre-
sentants d’associacions veïnals i
grups municipals, va servir per
repassar les dades de seguretat
de l’any passat a Abrera.

Pel que fa al descens dels fets
delictius, destaca el cas dels ro-
batoris amb força, que van cau-
re en un 31,17%. Quant als de-
lictes contra les persones, la dis-
minució ha estat d’un 28,33% i,
en el cas dels delictes contra el
patrimoni, d’un 11,35%. Amb
una mirada més general, la Jun-
ta Local de Seguretat destaca que
la taxa de delictes a Abrera és de
41,5 per cada mil habitants, és a
dir, 31 punts per sota dels 72 per
cada 1.000 habitants registrats
al conjunt de Catalunya.

Per contra, la Junta admet
que les estafes i els delictes con-
tra la seguretat viària han aug-
mentat: un 22,08% i un 95,45%,
respectivament. Segons fonts
municipals, aquesta última xifra,
molt elevada, es deu a l’incre-
ment de l’activitat de la Policia
Local, que ha augmentat el nom-
bre de controls per prevenir la
conducció sota els efectes de
l’alcohol i les drogues.

Durant la sessió plenària,
també es va posar en valor la
modernització i professionalit-
zació de la Policia Local i la co-
ordinació entre les diferents for-
ces i cossos de seguretat.

La Junta Local de Seguretat
estableix les polítiques de segu-
retat local i els criteris de coor-
dinació, col·laboració i coopera-
ció dels diversos cossos de poli-
cia i altres serveis.

Les dades es van analitzar a la Junta Local de Seguretat. Foto: Ajuntament

El nombre de delictes
es redueix un 9% en un any

La 20a Caminada Abrera
Montserrat obre inscripcions

ENSENYAMENT4Les associa-
cions de mares i pares d’alumnes
(AMPA) dels centres educatius
d’Esparreguera s’han organit-
zat en dues noves plataformes:
la Coordinadora d’AMPA d’E-
ducació Pública i la Xarxa d’AM-
PA d’Esparreguera. Totes dues
vetllen per la protecció i la mo-
bilització del sistema educatiu lo-
cal en defensa dels interessos de
l’ensenyament.

Per una banda, la Coordina-
dora d’AMPA, que es va pre-
sentar en el darrer Consell Es-
colar Municipal, només engloba
els centres de titularitat pública
i reivindica un ensenyament pú-
blic de qualitat. Per l’altra, la Xar-
xa d’AMPA també inclou els dos
centres concertats del municipi
i pretén organitzar activitats de
forma conjunta entre totes les es-
coles bressol, escoles de primà-
ria i instituts d’Esparreguera.
Un primer exemple d’aquesta
voluntat va ser la FestaVal, la fes-
ta dels valors, que va celebrar la
seva primera edició el dia 16.

PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ
En l’àmbit català, Esparreguera
també ha dit la seva sumant-se al
Pacte contra la segregació esco-
lar a Catalunya, impulsat pel
Síndic de Greuges. L’objectiu
d’aquest document és  afavorir el
sistema educatiu, la cohesió so-

cial i l’equitat. Per assolir aques-
ta meta, l’acord proposa una
trentena d’actuacions i un total de
189 mesures concretes. L’adhesió
al pacte es va aprovar gràcies als
vots a favor de PSC, CUP, ICV,
ERC i PDeCAT. Ciutadans i Par-
tit Popular hi van votar en contra.

La comunitat educativa local ha creat dues plataformes. Foto: Ajuntament

La comunitat educativa
d’Esparreguera s’organitza

Esparreguera

S’aprova definitivament 
el Pla de Mobilitat Urbana

MOBILITAT4El ple municipal
d’Esparreguera ha aprovat defi-
nitivament el Pla de Mobilitat
Urbana (PMU) del municipi. La
redacció del Pla va començar ara
fa sis anys i, fa un any, es va apro-
var de manera inicial. L’aprova-
ció definitiva s’ha aconseguit
amb l’abstenció de la CUP i els
vots favorables de la resta dels
grups municipals. 

El PMU és un document que

han de tenir totes les pobla-
cions catalanes de més de
20.000 habitants, amb l’objec-
tiu de definir les estratègies de
mobilitat sostenible. El Pla re-
centment aprovat ha comptat
amb informes favorables de l’Au-
toritat del Transport Metropoli-
tà i de la Direcció General de Po-
lítiques Ambientals. L’import
de les actuacions que preveu és
d’uns sis milions d’euros.

El municipi aposta pel canal
electrònic i la transparència

NORMATIVA4L’Ajuntament
d’Esparreguera ha aprovat l’Or-
denança de Transparència i Ad-
ministració Electrònica, que
aposta per la transparència en la
gestió i per la comunicació entre
administració local i ciutadania
a través del canal electrònic. 

L’Ordenança, que es troba en
període d’exposició pública, re-
gula els instruments fonamen-
tals per a l’accés electrònic a les

administracions públiques, així
com els mecanismes d’identifi-
cació i signatura electrònica, en-
tre d’altres. D’altra banda, pre-
veu la creació de la Unitat de
Transparència i Informació, que
ha de supervisar la transparèn-
cia activa i tramitar-ne la passi-
va, i fer una tasca de seguiment. 

La norma es va aprovar amb
el vot a favor de tots els grups, ex-
cepte la CUP, que es va abstenir.

Serveis | L’Institut Goethe s’acosta a Abrera
La Biblioteca Josep Roca i Bros ofereix el préstec interbibliotecari amb l’Institut

Goethe de Barcelona, que inclou ficció, contes i novel·la gràfica, literatura ale-
manya clàssica i contemporània i material relacionat amb el país i la seva llengua.

Seguretat | Obres de millora davant la plaça de la Creu
Ja han començat les obres de davant de la plaça de la Creu, pensades per millo-
rar la seguretat viària de la zona. Es preveu elevar el pas de vianants del tram de
l’avinguda de Francesc Marimon i reubicar la marquesina de la parada de bus.
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Tres propostes d’oci
en el marc del Supermes

TURISME4Collbató ha aportat
tres propostes d’oci al Supermes,
el programa d’activitats orga-
nitzat pel Consorci de Turisme
del Baix Llobregat amb l’objec-
tiu de fomentar la cultura, la gas-
tronomia i l’esport de la comar-
ca durant el mes d’abril. 

Les Coves de Montserrat,
símbol d’identitat del municipi,
no podien faltar en aquesta ini-
ciativa cultural i turística. Per
això, oferiran un 25% de des-
compte en les visites guiades
dels dissabtes i els diumenges
d’abril a la tarda.

En l’àmbit lúdic i esportiu, la
representació de Collbató és el
Montserrat Camp Base, que pro-
posa fer un recorregut pels bos-
cos de Can Roca i la Serra de Ru-
bió, a la recerca de la Cova del
Petracó, que segons diuen és
un “cau de dracs”. L’excursió es
farà el 28 d’abril i tindrà un
preu rebaixat.

Per últim, el toc gastronòmic
anirà a càrrec del restaurant
Can Llates. Durant tot l’abril,
l’establiment regalarà un menú
infantil per cada dos menús d’a-
dult consumits. 

FESTES4Collbató ha tornat a
commemorar la festa de Sant
Antoni Abat amb els Tres Tombs
com a atractiu principal. Aquest
any, els dies assenyalats han es-
tat el 22 i el 24 de març. 

El tret de sortida del cap de
setmana festiu el van donar les
colles dels Tres Tombs de Coll-
bató, Esparreguera i Martorell,
que van fer un pregó conjunt al
Molí de l’Oli divendres al vespre.
De fet, els responsables de les
tres entitats van formar una
taula rodona en què van debatre
sobre el futur de la festa i van po-
sar en comú estratègies per arre-
lar-la a la població. Les conclu-
sions a què van arribar són la ne-
cessitat d’aplicar trets diferen-
cials a cada localitat, fomentar la
creativitat en l’organització i
augmentar l’atractiu que pot te-
nir la festa per a joves i infants.
Després del pregó, es va fer l’en-
trega de la bandera als nous
abanderats, que són dos alum-
nes de l’institut municipal.

El plat fort, però, va arribar
diumenge. A les 9 del matí, la

plaça de l’Era va acollir un mul-
titudinari esmorzar de tragi-
ners, pensat per agafar forces i
poder fer front a un matí ple
d’activitat. Tres hores més tard,
a les 12 del migdia, van arrencar
els tradicionals Tres Tombs. El
punt de partida del recorregut va
ser el passeig Mansuet, seguit
per l’avinguda del Centenari

Amadeu Vives i la Font del Cò-
dol. Després, la passejada va
passar un altre cop per l’avin-
guda del Centenari i, finalment,
els participants van tornar al
passeig Mansuet per iniciar els
tres tombs pròpiament dits, és a
dir, les tres voltes completes
amb els carros, els cavalls i els al-
tres animals de tir. 

Collbató va celebrar els Tres Tombs diumenge 24. Foto: Ajuntament

Collbató reivindica la seva
tradició amb els Tres Tombs

Instal·lacions | Canvi de comptadors al Pla del Castell
Continuen els treballs de millora a la xarxa d’aigua de Collbató. El 20 de març,

es va dur a terme el canvi dels comptadors sectorials a la zona nord-oest del
municipi, que va afectar Pla del Castell i la part nord de Bosc del Misser.
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L’any 2015, els Socialistes
de Collbató van ser la llista
més votada, però un pacte

entre ERC, el GIC i PDeCAT (lla-
vors CiU) va permetre que vos-
tè fos l’alcalde. Com ha funcionat
aquest pacte de govern?
En línies generals, jo n’estic satisfet.
D’entrada, quan tres grups dife-
rents es posen d’acord per gover-
nar i rellevar un grup polític que ha
estat 20 anys al govern, penses que
no serà fàcil. Però crec que hem sa-
but treballar en equip, definir els
objectius que volíem com a govern
i assolir-los, malgrat les dificultats.

Quan ERC el va tornar a escollir
per concórrer a les eleccions, va
admetre que aquesta havia es-
tat una legislatura “complica-
da”. Si pogués tornar enrere, fa-
ria alguna cosa diferent?
Vaig començar la legislatura sense
experiència prèvia al govern. Ara,
amb l’experiència acumulada, se-
gurament plantejaria alguns pas-
sos d’una altra manera. Probable-
ment, no aniria tant amb el lliri a la
mà en algunes decisions i potser
seria més estratègic.

Des de l’agost del 2016, el go-
vern va quedar en minoria. Una
dificultat més a l’hora de tirar
projectes endavant...
Sí, això va ser un punt d’inflexió i ens
ha obstaculitzat i dificultat molt la
feina. De fet, vam perdre un any, el
2017, perquè no vam poder apro-
var el pressupost. Aleshores, com
que no teníem capítol d’inversions,
no podíem ni comprar unes cadi-
res, però vam aconseguir ajuts d’al-
tres administracions. El 2018 sí que
vam aprovar el pressupost, però
tard. Les negociacions amb els So-
cialistes es van dilatar i, finalment,
em vaig haver d’exposar a una
moció de confiança per aprovar-lo. 

Sigui com sigui, en ser escollit, va
destacar també la tasca de l’e-
quip de govern. Quines consi-
dera que han estat les fites més
importants d’aquest mandat?
N’hi ha diverses. Una de molt im-
portant ha estat la recuperació de
la gestió de l’aigua. També desta-
caria el treball institucional que
s’ha fet per aconseguir recursos de
fora, sobretot de la Diputació, da-
vant les circumstàncies que hem
tingut al govern municipal. Un al-
tre aspecte important ha estat la
millora de les Coves, que ens ha
permès situar-nos al circuit turís-
tic de la comarca i la demarcació
de Barcelona. Quant a la reducció
de residus, hem apostat pel por-
ta a porta, que probablement
serà una tendència a tot arreu en
uns anys. 

Hi ha temes, però, que han que-
dat sense resoldre. Collbató ha
encapçalat la lluita contra l’am-
pliació de l’A-2. Quin creu que
serà el futur d’aquest projecte?
El que ens neguiteja és que cada
vegada que hi ha un canvi de go-
vern a l’estat espanyol, canvia el
model de gestió de les infraes-
tructures viàries del país. A més,
quan vam anar a Madrid, no vam
arrencar un compromís concret
del Ministeri per aturar el projec-
te. No el tenien pressupostat,
però seguia el seu curs, per això
estem amatents i preocupats. Es-
perem que no es faci, però, si s’a-
caba fent, que es resolgui la frac-
tura geogràfica que comportaria
per a Collbató. De totes maneres,
tampoc ens creurem el que ens
diguin ara perquè sabem que
som a les portes d’unes elec-
cions generals... 

Pel que fa a projectes municipals,
quin impacte creu que poden te-
nir els resultats de les eleccions
en el seu desenvolupament? 
Desconec les alternatives dels altres
partits, però nosaltres tenim clares
les nostres prioritats. Pel que fa al
tancament lateral de la pista Mar-
tí Gil, una demanda que ve de fa
anys, ja hem encarregat l’avant-
projecte i l’execució serà un ob-
jectiu prioritari de la pròxima le-
gislatura. La reforma de la teulada
de l’Ajuntament es farà, si tot va bé,
a l’estiu, i més endavant es faria la
instal·lació de l’ascensor i l’ade-
quació de la segona planta com a
oficines. També volem centrar-nos
en la millora de l’enllumenat públic
i, si tenim estabilitat pressupostà-
ria, fer cada any una planificació
d’inversions en via pública. 

A nivell supramunicipal, els mu-
nicipis del Montserratí han acon-
seguit fer realitat l’associació
del Parc Rural de Montserrat,
que vostè presideix. Com enca-
ra aquesta nova tasca?
Amb molta il·lusió. És un projecte
que va néixer, en part, a Collbató i
estic molt content que m’hagin do-
nat la possibilitat d’encapçalar-lo
inicialment. Ara ens hi hem de
posar, hem de començar a enge-
gar, de la mà de la Diputació, els ob-
jectius que marca el Pla de gestió.

Com a president, com valora
l’absència de pobles com Espa-
rreguera a l’associació?
Sap greu, perquè Esparreguera és
un dels municipis impulsors i ha
tingut sempre un paper actiu en el
projecte. Però som molts munici-
pis amb diferents lògiques locals i
és complicat tenir unanimitat de vi-
sions. De totes maneres, s’hi poden
incorporar en qualsevol moment,
i esperem que ho facin ben aviat. 

Parlem de les eleccions muni-
cipals del maig. A Collbató, ERC
i el GIC han decidit presentar-se
de manera conjunta. Creu que

seran més forts anant junts que
per separat?
Som dues famílies polítiques amb
molta història a Collbató. Sempre
hem tingut espais de contacte i ara,
després d’aquests quatre anys de
govern, coincidim al 100% en els
reptes que tenim al davant. Per
tant, si ens presentéssim per se-
parat, ens estaríem disputant el
mateix espai i no tindria sentit, so-
bretot tenint en compte que venim
d’una legislatura complicada, en
què la manca d’estabilitat ens ha di-
ficultat molt les coses. 

Si fos necessari per continuar go-
vernant, repetirien el pacte amb
Junts per Collbató?
Com que hem compartit quatre
anys de govern, segurament tenim
més proximitat amb ells que amb
altres formacions. El nostre objec-
tiu ha de ser aconseguir una ma-
joria estable, però si no ho acon-
seguim, no ens negarem a parlar
amb ningú. 

La política nacional ha estat
molt present durant aquesta le-
gislatura. Quin impacte creu que
tindrà el judici del Procés en les
eleccions a Collbató?
Tindrà impacte, però no sé quin. El
nostre és un projecte local i parlem
de Collbató, de com millorar el po-
ble i de la feina feta. Òbviament te-

nim unes vinculacions nacionals i hi
estem compromesos: som inde-
pendentistes i ho continuarem sent
mentre no siguem independents. I
mentre hi hagi presos polítics, no se-
rem neutrals, perquè no hi ha un
marc normal de llibertat i demo-
cràcia. L’impacte que jo desitjaria és
que deixessin els presos al carrer. Si
això ha de ser negatiu per a nosal-
tres, doncs que ho sigui. Però tam-
poc entrem a fer càlculs de l’impacte.  

La Fiscalia ha presentat una que-
rella contra vostè per un pre-
sumpte delicte de desobediència
per haver permès el referèndum
de l’1-O. Com ho afronta?
Estic sorprès i amoïnat, perquè
no acabo d’entendre la situació. De
fet, encara no ens han proporcio-
nat el document de la querella i
només he pogut llegir la que ha
sortit filtrada als mitjans. Jo tinc la
consciència molt tranquil·la, però
estic molest. Trobo que no té cap
lògica res del que estan fent. Ara
cal esperar a rebre l’escrit de la Fis-
calia per poder-lo valorar amb els
advocats. Espero que finalment ar-
xivin la querella, perquè seria el
més lògic i normal, però no sé si hi
confio. No es pot confiar en res. Si-
gui com sigui, afrontaré la cam-
panya electoral de la mateixa ma-
nera, tot i que és cert que aques-
ta càrrega condiciona. 

“Espero que m’arxivin
la querella per l’1-O, 
però no sé si hi confio”
Miquel Solà / Alcalde de Collbató i candidat d’ERC a l’alcaldia

Des del 2015, Solà ha estat al capdavant del govern municipal, de la mà del GIC i
del PDeCAT (ara, Junts per Collbató). De cara a les eleccions municipals del 26 de

maig, repeteix com a candidat d’ERC, que es presenta en coalició amb el GIC. 
Dos mesos abans del moment decisiu, l’alcalde rep Línia Nord a l’Ajuntament.

Anna Utiel
COLLBATÓ

Foto: Anna Utiel

Perfil | Repeteix com a candidat a l’alcaldia
Miquel Solà (Barcelona, 1979) estiuejava amb la seva família a Collbató i s’hi
van quedar a viure quan ell tenia 18 anys. És llicenciat en Ciències Polítiques

per la UAB, militant d’ERC des del 2003 i alcalde de Collbató des del 2015.

“ERC i el GIC coincidim
al 100% en els reptes:
anar per separat
no tindria sentit”
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De l’1 al 10, com valora la gestió del govern municipal
aquest mandat?
Amb un suspens. Un 3. No ha complert els compromisos
que va establir amb la ciutadania.

Si el maig és alcaldessa, quina serà la primera decisió
que prendrà?
Impulsarem tres accions importants basades en el diàleg i
la cohesió d’equip. En primer lloc, em reuniré amb el per-
sonal municipal per tornar a generar il·lusió i diàleg. Per altra
banda, convocaré la comissió d’entitats de Collbató, motor
principal de la vida social del municipi. I, per últim, oferiré als
partits polítics municipals un espai de diàleg constant. 

Què cal fer per millorar Collbató?
Cal fer-lo créixer per tal que la ciutadania s’hi senti a gust, in-
tegrada i participativa. És imprescindible l’arranjament de
barris i carrers i la bona adequació de zones esportives. Però,
això sí, escoltant sempre les necessitats i propostes de tots
els veïns i veïnes, sense oblidar el sector més jove.

Es plantegen pactar amb altres formacions si és ne-
cessari per governar?
Per descomptat. Governar és liderar. Excloure no és una
bona estratègia. Tots hem de facilitar que així sigui.

Gemma Rodríguez (PSC)

“El govern no ha complert
els compromisos
que va establir amb
la ciutadania”

Quina valoració fa d’aquest mandat?
En general, molt positiva, malgrat algunes dificultats pro-
vocades per la pèrdua de la majoria al cap de poc de co-
mençar la legislatura. Personalment, estic molt satisfet
d’haver pogut tirar endavant el vell somni del Parc Rural
del Montserrat.

Quines propostes han quedat pendents?
El fet d’haver governat en minoria ha alentit algunes de les
accions del nostre programa de govern, com l’aprovació
definitiva del POUM, així com algunes inversions. Aques-
tes accions seran eixos cabdals de la pròxima legislatura.

Per què han decidit presentar-se amb ERC?
Ha estat el fruit de quatre anys de govern en què s’ha fet
palès la bona sintonia, la generositat i la cooperació
mútua entre ERC i el GIC. Pensem que junts serem més
forts per servir millor al poble. 

Es plantegen pactar amb altres formacions si és ne-
cessari per governar?
Sempre estem oberts a establir acords amb altres forma-
cions arrelades al poble i amb les quals tinguem objectius
compartits en la manera d’entendre’l, així com coincidèn-
cies amb el nostre objectiu d’assolir un estat propi.

Josep Estradé (GIC)

“Estic molt satisfet d’haver
pogut tirar endavant 
el vell somni del 

Parc Rural de Montserrat”

Quina valoració fa d’aquest mandat?
Ha estat un mandat interessant, amb nous companys de
viatge, molts reptes i algun ensurt. La sortida d'un regidor
del GIC de l'equip de govern va deixar l’executiu en mino-
ria. Va ser una situació difícil de gestionar, que ens va ob-
ligar a trobar noves fórmules d'acords i, en alguns casos, a
endarrerir alguns projectes. 

Quines propostes han quedat pendents?
Per citar-ne algunes, diria que ha quedat pendent dispo-
sar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
crear un conveni que faci possible una sala polivalent
digne per a arts escèniques, o bé el nou museu. 

Ha funcionat bé el pacte de govern amb ERC i el GIC?
En el seu conjunt, considero que sí que ha funcionat bé.
Tot i això, com és sabut, hem tingut algun fet de difícil ges-
tió, com el tema de la sortida d’un regidor, que ja he es-
mentat abans i que va ser una situació complicada.

Es plantegen repetir-lo si torna a ser necessari per go-
vernar?
Tot dependrà del nostre resultat electoral, així com del re-
sultat que assoleixin les altres forces i de les coincidències
en els nostres respectius programes electorals.

Teresa Casanovas (JxCat)

“Quan el govern va quedar en
minoria, vam haver de buscar
noves fórmules d’acords i 
endarrerir alguns projectes”

Collbató - Eleccions municipals 2019

Collbató: parlen els partits
» El GIC i JxC, satisfets amb el pacte de govern, assenyalen la dificultat d’haver governat en minoria
» El PSC, a l’oposició, creu que el govern ha suspès en la gestió i no ha assolit els seus compromisos
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Els comerços ja es poden
apuntar a la Fira de Primavera
SANT ESTEVE4Els comerços i
les entitats de Sant Esteve Ses-
rovires ja es poden inscriure a la
Fira de Primavera 2019, que se
celebrarà el 12 de maig. El perí-
ode per sol·licitar una parada es
va obrir el 21 de març i es tancarà
el 4 d’abril.

Aquest any, per quart cop
consecutiu, la Fira de Primave-
ra combina la Mostra d’Entitats
i la Fira del Comerç, de manera
que hi poden participar tant bo-
tiguers com col·lectius locals de
tota mena. Els estands s’ubica-
ran al centre urbà, concreta-

ment a la plaça Xic Mateu, als ca-
rrers Serafí Julià, Sant Joan i Pau
Costas, i a l’aparcament del Ca-
sino. L’horari de la Fira serà
des de les 10 del matí fins a les
3 de la tarda. 

Per poder formar part de la
jornada, els comerços i les enti-
tats han d’emplenar una sol·li-
citud disponible a la plataforma
Decidim-Sesrovires, que es pot
entregar presencialment o via
correu electrònic. L’organització
de la Fira de Primavera va a cà-
rrec de l'Àrea de Serveis Perso-
nals de l'Ajuntament.

SANT ANDREU4La quarta edi-
ció de la Fira del Vi de Sant An-
dreu de la Barca ja és molt a
prop. El dia 6 d’abril, la plaça Fe-
derico García Lorca tornarà a re-
bre els millors vins i caves, acom-
panyats d’una gastronomia de
primera qualitat. 

Una vintena de cellers d’a-
rreu de Catalunya i de la resta de
l’estat espanyol oferiran tasts
dels seus productes en copa se-
rigrafiada. La Fira també comp-
tarà amb la presència de quatre
restauradors locals que aporta-
ran l’oferta gastronòmica, amb
tapes i platets per a tots els gus-
tos, ja que hi haurà propostes
dolces i salades. 

Tot plegat funcionarà amb
un sistema de compra de ti-
quets, que tenen diversos preus.
El tiquet combinat, de 8 euros,
inclou un tast gastronòmic, dos
tastos de vi o cava i la copa; el ti-
quet sommelier, pel mateix preu,
ofereix quatre tastos de vi o
cava i la copa; per 5 euros, el ti-
quet de repetició inclou quatre
tastos de vi o cava; per últim, el

tiquet gastronòmic permet fer
dos tastos gastronòmics, també
per 5 euros. 

A més, per crear un ambient
agradable que acompanyi les
degustacions, hi haurà actua-
cions en viu de grups musicals.
També sonarà música ambient
en els moments en què no hi
hagi actuacions en directe.

La Fira del Vi, que tindrà
lloc el 6 d’abril, començarà a les
sis de la tarda i s’allargarà fins
a la matinada, cap a la 1.30h. Es
tracta d’una activitat impulsa-
da per l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca, que comp-
ta amb el suport de la Diputa-
ció de Barcelona, i que és un
èxit cada any.

Sant Andreu escalfa motors
per a la quarta Fira del Vi

Olesa | L’Ajuntament crea el nou web Olesa Industrial
L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha posat en marxa el lloc web Olesa Indus-

trial, que compta amb un directori de 157 empreses, amb l’objectiu d’impulsar
l’activitat industrial del municipi i fomentar la interrelació de les empreses locals.
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Esports
El CB Esparreguera recupera
sensacions amb dues victòries

Els dos triomfs consecutius del
CB Esparreguera contra el Calvià
(62-72) i al Ramon  Martí contra
el Salt (93-81) han permès que el
conjunt d’Òscar Navarro recuperi
sensacions de cara a aquesta rec-
ta final del curs i que torni a so-
miar amb poder atrapar el segon.
El Quart, que ara mateix ocupa
aquesta posició, té un balanç de
17 victòries i 5 derrotes, dos
triomfs més que el conjunt espa-
rreguerí, ara que falten quatre jor-
nades per al final d’aquest tram
regular de la lliga EBA.

Bona part de les opcions es ju-
garan aquest dissabte a tres
quarts de sis de la tarda, en la vi-
sita dels esparreguerins a la pis-
ta del tercer, l’Igualada. En la prò-
xima jornada a casa, ja a l’abril, el
CBE rebrà un CB Valls que s’es-

tà jugant certificar la permanèn-
cia i evitar la promoció.

El sènior masculí, però, ja
sap que jugui on jugui el curs que
ve, seguirà sent entrenat per Na-
varro. L’entitat va anunciar la
renovació del tècnic del primer
equip de cara a la temporada
2019-20 dijous passat.

A Martorell, en canvi, ja res-
piren des de fa unes setmanes. I
és que gràcies als resultats de l’e-

quip i al dels seus rivals, fa unes
setmanes que es va certificar la
permanència a la lliga EBA de
forma matemàtica. A més, gràcies
a la victòria de dissabte passat
contra el Mataró Boet (73-65), els
martorellencs tornen a tenir un
balanç equilibrat, d’11-11. El CBM
jugarà l’últim partit del mes a la
pista del Mataró Feimat (diu-
menge a la tarda) i el pròxim par-
tit a casa serà contra el Calvià.

» El conjunt verd anuncia la renovació del tècnic Òscar Navarro
» El CB Martorell segella la permanència de forma matemàtica

Prop d’un miler d’atletes a 
la segona cursa Corre en gran

SANT ESTEVE4Al voltant d’un
miler d’atletes van participar en
la segona edició de la cursa Cor-
re en gran, la prova organitzada
pels interns del Centre Peniten-
ciari Brians 2 i que va tornar a te-
nir els carrers de Sant Esteve com
a escenari principal. La Corre en
gran es va celebrar el passat di-
umenge 24 i va tornar a oferir la
possibilitat de triar entre proves
de 10 quilòmetres, 5 quilòmetres
i una caminada d’un quilòmetre
pensada per fer en família.

Arnau López i Carme Tort
van ser els vencedors de la dis-

tància més llarga, mentre que en
la prova curta els més ràpids van
ser Nali Hamza i Marta Noguei-
ra. L’expresident del Barça, San-
dro Rosell, va implicar-se en
l’organització de la prova i va ser
un dels participants.

CURSA SOLIDÀRIA
Enguany, els organitzadors van
triar l’esclerosi lateral amiotròfica
(ELA) com la causa solidària de
la prova i van col·laborar econò-
micament amb el Vall d’Hebron
Institut de Recerca (VHIR) amb
els diners de les inscripcions.

L’Handbol Sanes segueix en
un gran moment i ja és quart

Tot i que la ratxa
de victòries conse-
cutives de l’Handbol
Sant Esteve va arri-

bar a la seva fi el passat dissab-
te 16 contra el líder, l’Handbol
Sant Quirze (17-27), el conjunt de
Dani Ariño continua en una cla-
ra línia ascendent. D’aquesta
manera, després de la victòria
dissabte en la visita a la pista del
Balonmano la Roca (20-22), el
conjunt sesrovirenc ha superat
els vallesans (per diferència de
gols, ja que estan empatats a 31
punts) i ocupa la quarta posició.

Amb la possibilitat de dispu-
tar el play-off d’ascens gairebé
descartada matemàticament (la
Unió Esportiva Sarrià de Ter té
10 punts més que el Sanes, i no-
més falten cinc jornades per dis-
putar-se), el conjunt de Sant Es-
teve voldrà mantenir aquesta
bona inèrcia fins al final del curs. 

Els reptes més immediats
per a l’equip seran tancar el mes
al Municipal contra el Joventut
Handbol Mataró (aquest dis-
sabte a dos quarts de vuit del ves-
pre) i visitar el Sant Esteve de Pa-
lautordera (el 6 d’abril).

Martorell | Can Cases acollirà la Nit de l’Esport el pròxim 5 d’abril
El Pavelló Esportiu de Can Cases serà l’escenari, el pròxim divendres 5 d’abril, de l’entrega dels
premis de la Nit l’Activitat Física i l’Esport de Martorell. En aquesta jornada es premiarant tant

esportistes i clubs com altres actors del sector, com patrocinadors, dirigents o escoles, entre altres.

Els esparreguerins tornen a viure un bon moment. Foto: Jordi Pinyol

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Compte enrere per a 
la 10a edició de la Portals

COLLBATÓ4Durant el primer
cap de setmana del mes que ve se
celebrarà la desena edició de la
Portals en BTT. La prova ciclis-
ta de muntanya per excel·lència
de la comarca torna a proposar
un recorregut per l’entorn del
massís de Montserrat i, enguany,
arriba amb la gran novetat de la
Half, una prova de 38 quilòme-
tres, en lloc dels 60 habituals.

Com és habitual, el cap de set-
mana ciclista arrencarà el dia 6

amb la Portals Solidària, una
pedalada de 12 quilòmetres que
vol aconseguir diners per l’asso-
ciació Asdent, que investiga la
malaltia de Dent. L’endemà serà
el torn per a les dues grans cur-
ses, la Half i la Portals.

Abans de la prova, com cada
any, es farà un homenatge a una
figura del ciclisme. En aquesta
edició, l’escollida ha estat la sa-
badellenca Sandra Santanyés,
que es va retirar l’any passat.
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Gonzalo Rodríguez de Tejeda és un an-
cià ric gràcies al comerç d’obres d’art
que vol deixar l’herència al seu amant,
un jove habitual dels cercles artístics. El
comissari Brunnetti torna amb un tre-
pidant thriller policíac que qüestiona la
decadència d’un sistema corrupte, uns
valors conservadors hipòcrites i la mo-
ralitat de la societat.

Llibres

En nom del fill
Donna Leon

El futur és aquella cosa que quan arri-
ba, deixa d'existir. Però, es pot fugir d'a-
llò que encara no existeix? Una noia
coneix un misteriós jove estranger que
intenta arribar a Estocolm per trobar
algú relacionat amb el seu passat fosc.
Helena Tornero, directora de l'obra, ex-
plora les idees de llibertat, veritat i re-
bel·lió a 'El futur'.

Teatre

El futur
Helena Tornero

El quartet de heavy metal barceloní es-
trena el seu tercer àlbum amb un so
més potent i dur. L'obra autoeditada
pel mateix grup combina la veu brutal
del vocalista i líder Marc Storm amb
una base contundent de guitarra, ba-
teria i baix. Les cançons del disc, canta-
des en català i anglès, tracten la violèn-
cia, la guerra i la crueltat humana.

Música

Jordan Peele dirigeix el seu segon film,
on una família torna a la seva idíl·lica
casa d'estiueig de la infància. Aviat,
descobreixen uns estranys individus
que terroritzaran els inquilins. El terror
psicològic, la tensió i les escenes per-
torbadores estan assegurades en la
continuació espiritual de 'Déjame salir',
l'anterior pel·lícula de Peele.

Pelis i sèries

Nosotros
Jordan Peele

Saga
Icestorm

Pianos a l’aire lliure
Barcelona torna a ser la capital mundial del piano amb l’a-
rribada del Concurs Internacional de Música Maria Canals.
Del 24 de març al 4 d’abril, el Palau de la Música acollirà els

millors pianistes joves del planeta. Però un dels atractius
més destacats de la celebració d’aquesta reunió musical

és que la ciutat s’omplirà de pianos. La Pedrera, el Born,
Plaça Catalunya o el Liceu seran alguns dels llocs on es po-

saran els pianos. En aquests escenaris improvisats, tota
mena d’aficionats podran demostrar les seves habilitats

davant les tecles de l’instrument més clàssic i elegant.  

T E R R Y  G I L L I A M

ÉS FAMÓS PER... Haver format part dels Monty Python 
També ha dirigit films com ‘Doce monos’ i ‘Brazil’ 

Inaugurar una exposició a Barcelona
Es pot visitar fins al 12 d’abril a la Filmoteca

Es recorden les seves millors pel·lícules
També es comparteixen moments mítics dels Monty Python

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

No t’ho perdis
'Un visionari quixotesc'. Aquest és el títol de l'exposició a la
Filmoteca de Catalunya dedicada a Terry Gilliam, un gran
del món del cinema i l'humor britànic. Gilliam va aterrar a

Barcelona per inaugurar la mostra i explicar el seu punt de
vista cinematogràfic, sempre únic i identificable. Malgrat
haver estat famós per formar part dels Monty Python, el

nord-americà ha destacat àmpliament pel seu ves-
sant com a director de cinema. Les seves pel·lícules
sempre han buscat qüestionar els límits de la reali-

tat, criticar la societat i entreveure un futur sovint
molt fosc, tal com mostra Gilliam a 'Brazil'. El film
distòpic de l'ex-Python va passar a ser una obra

de culte que explora un futur pròxim al '1984' de
George Orwell. També ha dirigit 'Doce monos' i

'Por i fàstic a Las Vegas'. Amb 78 anys, Terry Gilliam
encara conserva una imaginació sense límits, un

humor àcid i punyent i un sentit de l'humor que ha
fet riure tothom en algun moment de la seva vida. L’ex-

posició és una oportunitat única per redescobrir-lo.

Famosos
| Tropico 6

La darrera entrega del simulador d'estratègia política torna amb la sàtira del neocolonialisme i els
països llatinoamericans. Sigues el líder que mereix el teu país, o com a mínim el que li ha tocat.

QUI ÉS?
La fitxa
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DIJOUS 4 D’ABRIL
18:00 La companyia Festuc Teatre presenta La

rateta que escombrava l’escaleta, una proposta
teatral clàssica pensada per a tota la família.
/ El Círcol.

DIJOUS 28 DE MARÇ
10:30 Una de les darreres propostes d’aquest mes

serà la sessió formativa per a emprendors que
els donarà les claus per poder fer un estudi
de mercat. Cal inscripció prèvia, places limi-
tades. / Escoles Velles.

DISSABTE 6 D’ABRIL
17:00 Els responsables del Centre de Titelles de

Lleida arriben a la ciutat per presentar la seva
obra Kissu, que explica la història d’un cadell
de llop que descobreix el seu entorn. / Tea-
tre Núria Espert.

DIMARTS 2 D’ABRIL
OLESA El psicòleg Pep Marí s’encarregarà de la

xerrada taller Com contribuir a l’èxit esportiu
i personal dels fills i filles, per a pares i mares
de fills que tinguin menys de 18 anys (19:30).
/ Casa de Cultura.

DIUMENGE 7 D’ABRIL
SANT ESTEVE El primer diumenge del mes que

ve està previst fer una caminada a peu fins
a Montserrat que està oberta a la participa-
ció de tothom. La sortida es farà a les 6 del
matí des de l'aparcament del Casino.

DISSABTE 30 DE MARÇ
ABRERA El penúltim dia del mes es represen-

tarà la proposta infantil anomenada Xariva-
ri blues. L’entrada serà gratuïta (17:00). / Pla-
ça de Pau Casals.

DISSABTE 6 D’ABRIL
CASTELLVÍ Tarda-vespre de curtmetratges

de gran qualitat i per a totes les edats se-
leccionats en la Festa mundial del cinema
curt 2018. L’actvitat començarà a les18:00.
/ Casal de Castellví.

DISSABTE 6 D’ABRIL
ESPARREGUERA Partit de bàsquet corresponent

a la vint-i-quatrena jornada del C-A de la lli-
ga EBA entre el CB Esparreguera i el CB Valls
(18:30). / Pavelló Ramon Martí.

ESPARREGUERA Más allá dEl reto de
Eva explica la història d’una dona que
lluita pel seu fill, que té la malaltia de
Dent. / Sala Noble de Can Pasqual.

‘Más allá dEl reto de Eva’
arriba a Esparreguera

Divendres 5 d’abril a les 18:00

El preu, basat en un text d’Arthur Mi-
ller, serà la primera gran proposta
cultural del mes que ve. Amb Pere Ar-
quillué, Ramon Madaula, Lluís Marco
i Rosa Renom. / Teatre Núria Espert.

L’abril començarà amb 
una representació d’’El preu’

Divendres 5 d’abril a les 19:00

Els germans Israel i Francisco José
Gómez Romero protagonitzen Entre dos
aguas, el llargmetratge d’Isaki La-
cuesta que és la pel·lícula del mes del
Cicle Gaudí. / Casa de Cultura La Vila.

‘Entre dos aguas’, proposta
del mes del Cicle Gaudí

Divendres 29 de març a les 20:00

MARTORELL Partit de futbol sala de
la vint-i-quatrena jornada de Tercera
Divisió entre el Sala 5 Martorell i el Sa-
lou B. / Municipal de Martorell.

El Sala 5 Martorell tanca el
mes rebent el filial del Salou
Dissabte 30 de març a les 18:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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