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Els municipis del Baix Llobregat
Nord han decidit fer pinya per
reclamar a la Generalitat la re-
ducció de la zona tarifària del
transport públic. Avui mateix
presenten un document con-
junt al Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat per formalitzar
la petició. 

Es tracta d’una estratègia co-
muna que han encetat set mu-
nicipis: Abrera, Castellví de Ro-
sanes, Collbató, Esparreguera,
Martorell, Olesa de Montserrat
i Sant Esteve Sesrovires. Dema-
nen passar de la zona tarifària 3
a la 2, excepte en el cas de Coll-
bató, que forma part de la zona
4 i, per tant, passaria a la 3.

Aquestes poblacions s’han vist
afectades per la nova tarifa pla-
na de transport públic –en fun-
cionament des de l’1 de gener–
que ha permès que tots els mu-
nicipis de l’AMB paguin les ta-
rifes de la zona 1. Així, Sant An-
dreu de la Barca és l’única po-
blació del Baix Nord que s’ha vist
beneficiada per aquesta novetat.

La petició, però, no se centra
només en els municipis sig-
nants, sinó que proposa aplicar
la reducció tarifària a tot el te-
rritori. Els representants locals
consideren que, si ha desapare-
gut la zona 2, cal que la resta de
corones baixin una zona, per
evitar greuges comparatius. En
aquest sentit, la regidora de Mo-
bilitat d’Olesa, Susana Yáñez,
va recordar a l’emissora muni-
cipal que, si no es fes així, s’en-
cariria el bitllet cap a Manresa.

EL CAS DE COLLBATÓ
Collbató és l’únic municipi de la
comarca que pertany a la zona 4,
i té la particularitat que es troba
“sol, perquè El Bruc és zona 5 i
Esparreguera zona 3”, tal com
explica l’alcalde Miquel Solà a Lí-
nia Nord. Segons el batlle, entre
els habitants més afectats hi ha
els menors d’edat, que no poden
accedir a la T-16, una targeta per
a usuaris d’entre 4 i 16 anys per
fer desplaçaments il·limitats dins
de la mateixa zona. 

“No hi ha cap municipi de la
zona 4 on es puguin desplaçar”,
diu Solà, i assenyala que això su-
posa “un greuge brutal” en com-
paració amb altres municipis. A
més, els joves collbatonins cur-
sen el Batxillerat a Esparregue-
ra i hi acostumen a anar en au-
tobús, havent-se de gastar uns 70
euros mensuals en trajectes.

Front comú
Els municipis demanen a la Generalitat una reducció de la zona tarifària del transport. Fotos: Arxiu

REIVINDICACIÓ4Els repre-
sentants d’aquests set muni-
cipis del Baix Llobregat Nord
consideren que la T-Mobilitat
seria el sistema de pagament
més just, ja que permetria
que el preu del transport pú-
blic depengués dels quilòme-
tres recorreguts per l’usuari.
Tanmateix, el projecte ha pa-
tit enguany l’enèsim retard i,
ara, està previst per al 2021. 
És per això que, mentre no es
posa en marxa aquest nou
sistema, el Baix Nord reclama
–per primer cop, de manera
conjunta– la reducció de les
zones tarifàries.

Fins ara, els cops que al-
gun municipi ha fet aquesta
demanda, la resposta de la
Generalitat ha estat poc sa-
tisfactòria. En la seva darrera
visita a Martorell, el conseller
de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, va avisar que el
mapa de zones “es mantindrà
així fins a l’entrada en vigor de
la T-Mobilitat”. Ara, les po-
blacions afectades sumen es-
forços amb l’esperança que
això canviï. Solà recorda que
cal aquest canvi per “poder in-
centivar el transport públic” i
perquè “no hi hagi ciutadans
de primera i de segona”.

La T-Mobilitat, una promesa
que (encara) no arriba

» Els municipis del Baix Llobregat Nord reclamen la reducció de la zona tarifària del transport
» Es tracta d’una mesura que consideren necessària mentre no entri en vigor la T-Mobilitat

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Saltar el mur

Vivim temps convulsos, i en diem con-
vulsos per no dir que l'auge de l'extrema
dreta i del feixisme ens espanta i ens pre-
ocupa. Són aquí, estan tornant amb tota
la força del món, i ho estan fent per mil mo-
tius que s'analitzen cada dia amb prou en-
cert. No hi aprofundiré, però sí que voldria
destacar-ne un, el que té a veure amb les
nostres pròpies decisions. El perquè del
món on vivim avui té a veure també amb
les nostres tries: què volem veure, què vo-
lem llegir, què volem sentir.

Les opcions que escollim
diàriament en qualsevol àm-
bit, però sobretot les que es-
collim a les xarxes socials, allà
on ens fem el menú a mida,
amb tot el sucre que ens ve de
gust, sense ingredients que
ens remoguin l'estómac, marquen les nos-
tres vides i -compte- el nostre futur
col·lectiu. Aquestes tries guiades pels
gustos personals -i per la comoditat, fo-
namentalment- estimulen la recepció
d'un únic discurs, el que diu el mateix que
nosaltres, el que pensa com nosaltres, el
que corrobora les nostres idees. I aques-
tes decisions impossibiliten l'entrada de
discrepàncies imprescindibles als nostres
imaginaris.

Això, en major o menor mesura,
passa a totes les cases, a tots els mòbils,
a cada compte obert en cada xarxa social.
I no parlo només des d'un punt de vista
polític, podem aplicar-ho a qualsevol
altre àmbit. En cada calaix del nostre cer-
vell hi introduïm només allò que cap bé,

que ens és fàcil. La resta, passa de llarg
perquè es troba amb una barrera in-
franquejable: la de les nostres decisions,
condicionades per les nostres preferèn-
cies. Tu sí, tu no. 

I d'aquesta manera es van creant
mons paral·lels, completament des-
connectats entre ells, que a la vegada es
retroalimenten perquè són incompati-
bles i viuen de ser-ho. Es polaritzen les
emocions, els estats d'ànims, i això aca-

ba traduint-se en el nostre comporta-
ment, els nostres impulsos i, evident-
ment, en la nostra manera de fer i actuar
políticament.

Fem un recompte ràpid. Quantes
persones seguim a les xarxes que no pen-
sin com nosaltres en qüestions clau, les
que ens defineixen? Quants dels comp-
tes que admirem ens fan pensar o posen
en dubte les nostres conviccions? Quants
ens trenquen estereotips o prejudicis?
Probablement, ben pocs.

I no em refereixo a seguir les idees que
representen l'antítesi absoluta de les
nostres, el monstre fàcil i caricaturitza-
ble, tot allò que reforça encara més els
nostres esquemes. Això ja ho fem tots i
no ens soluciona el problema, més aviat

ens el cronifica. Em refereixo a les opi-
nions grises, aquelles raonables, les que
pugen i baixen, les que discrepen de tu des
de la credibilitat, el rigor o l'enginy. Les
que probablement algun dia també et do-
naran la raó. No cal que se situïn a l'ex-
trem oposat. De fet, potser millor que no
s'hi situïn. N'hi ha gaires, al teu voltant,
que tu hagis escollit?

Si no hi són, potser és el moment de
prendre una decisió: que hi siguin. No

permetem que ens diguin el
que volem sentir. No ens ho
tolerem, perquè el que ens
sembla que ens fa forts per
fora ens està empetitint per
dins. Però molt, fins a límits
insospitats.

L'oportunitat que ens
donen les xarxes -gairebé com qualse-
vol altre mitjà- de seleccionar el que ens
interessa és enganyosa, perquè aca-
bem seleccionant el que ens dóna la raó.
I que ens donin la raó en tot és letal. Su-
perem-ho. Opinem, seguim, discrepem,
llegim, debatem, contrastem i posem-
nos-ho tot en dubte. Fins i tot les nos-
tres pròpies opinions.

Amb el temps ens adonarem que som
millors ciutadans, més informats, tole-
rants i oberts, sense que -a la vegada- les
nostres idees hagin canviat massa. I ens
adonarem d'una cosa encara millor, fan-
tàstica, el somni de qualsevol nadiu di-
gital: els nostres punts de vista seran tan
rics i diversos que ens semblarà que tot-
hom, poc o molt, ens dóna la raó.

Quantes persones seguim a les xarxes 
que no pensin com nosaltres en qüestions

clau, les que ens defineixen?

El faristol que recor-
dava les tortures fran-

quistes a l'edifici de Via
Laietana va ser malmès ahir a la nit. Un
grupuscle ultra ha reivindicat l'atac. És
inútil que intentin silenciar la memòria.
Restaurarem la placa i investigarem els
responsables de l’atac. A Barcelona, no
callarem.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Ahora mismo Rocío
Monasterio (Vox) en los

Desayunos de TVE, Ana
Rosa entrevistando al n°1 de Vox en Va-
lencia (Telecinco) y Susanna Griso de-
batiendo sobre Vox y las armas (Ante-
na 3). El 29 de abril dirán: ¡Cómo ha
subido la extrema derecha! ¿A qué se
deberá?

@Konspyrenayko

Vecinos de Madrid re-
tiran los lazos amari-

llos que aparecieron en
los árboles de la zona creyendo que se
trataba de un gesto en favor de los po-
líticos catalanes. En realidad eran cin-
tas colocadas para combatir una plaga
de orugas. Lo que te estás perdiendo,
Berlanga.

Sáenz de Santamaria
truca al TC i no passa

res; Casado intimida el
president Torrent i no passa res; el mi-
nistre de Justícia avança resolucions ju-
dicials i no passa res. Aquesta vergo-
nyosa normalitat hauria de remoure
l’estómac a qualsevol demòcrata es-
panyol, però NO PASSA RES!

@miquelsamper@PabloMM@G_Pisarello

La Portals
La desena edició de la prova en BTT va
tornar a ser un gran èxit: uns 1.500 ri-

ders no van deixar escapar la possibilitat
de recórrer bona part del massís amb 
la seva bicicleta. La prova, enguany, 

va homenatjar Sandra Santanyés.  
pàgina 20

Els semàfors

Generalitat
Tot i que el Departament de Justícia diu

que ja s’ha començat a treballar per
aplicar les millores necessàries als edifi-
cis, el CGPJ ha fet un ultimàtum: tanca-

rà els jutjats de Martorell si no hi ha 
resultats abans del 30 d’abril. 

pàgina 6

Casa de Parts
La Casa de Parts de l’Hospital Sant Joan

de Déu de Martorell ha atès, en el seu
primer any de vida, prop d’una cin-

quantena de naixements. Es tracta d’un
projecte pioner i únic a Catalunya, que

garanteix un part natural i segur. 
pàgina 6
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Martorell

POLÈMICA4L’estat precari dels
jutjats de Martorell continua
provocant maldecaps a treba-
lladors, usuaris i administra-
cions. La situació s’ha agreujat
fins al punt que el Consell Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ)
ha tancat dos dels jutjats i ha
amenaçat d’aturar l’activitat de
tot el partit judicial el 30 d’abril,
si no se solucionen abans els pro-
blemes dels edificis. 

La Comissió Permanent del
CGPJ va acordar, el 27 de març,
la suspensió immediata de l’ac-
tivitat dels jutjats de primera ins-
tància i instrucció números 1 i 5,
ubicats en edificis diferents.
També va comunicar a la Gene-
ralitat que, en cas de no millorar
la situació dels edificis abans
que acabi el mes, se suspendrà
l’activitat judicial del partit com
a mesura de prevenció de riscos
dels jutges que hi treballen. Cal
tenir en compte que els jutges
són els únics treballadors als
quals es pot referir el CGPJ. 

La decisió del Poder Judicial
va ser motivada per uns infor-
mes elaborats arran de la filtra-
ció d’aigua que hi va haver als
jutjats 1 i 6 el mes de febrer.
Aquell fet va provocar l’esfon-
drament d’uns sostres falsos i,
segons la Comissió Permanent,
va revelar “un estat de deficièn-
cia greu i intolerable que afecta
els edificis de tots els jutjats del
partit judicial”. El CGPJ explica
que ara els edificis amb les pit-
jors condicions són el jutjat 1, on
el sostre ha tornat a cedir, i el 5,
on ja hi ha dues estances apun-
talades. Per a la Comissió Per-
manent, això pot ser “un risc per
a la seguretat de les persones en

els seus aspectes més elemen-
tals”. Amb tot, el CGPJ va instar
el departament de Justícia de la
Generalitat a informar, tan aviat
com fos possible, sobre les me-
sures que prendrien per solu-
cionar les deficiències.

JUSTÍCIA HO NEGA
Fonts del Departament de Jus-
tícia, per la seva banda, van ne-
gar que existís cap informe tèc-
nic que recomanés tancar els
jutjats de Martorell, segons va
informar l’ACN. Afirmaven,
això sí, que la Inspecció de Tre-
ball havia assenyalat catorze
millores necessàries als edificis,
que ja havien estat traslladades
al propietari. Les mateixes fonts
de Justícia van assegurar que ja
s’havia començat a treballar
perquè les millores quedessin
enllestides el 30 d’abril, a tot es-
tirar.

Veus del departament van dir
a l’ACN que, si hi hagués un risc
per a les persones com indicava

el CGPJ, la Inspecció de Treball
hauria ordenat el tancament
dels jutjats. Com que això no ha-
via passat, Justícia va anunciar
que, excepte els jutges, la resta de
la plantilla continuaria treba-
llant amb normalitat. 

ELS FUNCIONARIS, FARTS
En declaracions a l’ACN, Miguel
Anguas, delegat de zona del sin-
dicat STAJ (majoritari a l'admi-
nistració de justícia), va lamen-
tar que els funcionaris sempre
“són els últims en tot”. També va
recordar que, si les instal·la-
cions no són aptes per als jutges,
tampoc ho haurien de ser per als
funcionaris.

El dia 28, l’endemà que es fes
pública la decisió del CGPJ, els
funcionaris van penjar a la por-
ta del jutjat 5 la resolució que or-
denava el tancament dels dos
jutjats. Tot i això, han conti-
nuat treballant, malgrat que l’ac-
tivitat judicial ha quedat suspe-
sa per manca de jutges. 

El CGPJ podria tancar tots els jutjats de Martorell el dia 30. Foto: Línia Nord

El mal estat dels jutjats podria
provocar-ne el tancament

» El CGPJ, que ja ha tancat dos dels jutjats de Martorell, tancarà 
la resta el dia 30 d’abril si no es milloren les condicions dels edificis

La Casa de Parts atén una
cinquantena de naixements

SANITAT4La Casa de Parts de
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell ha atès, en el seu pri-
mer any de vida, prop d’una
cinquantena de naixements. Es
tracta d’un projecte pioner i
únic a Catalunya, que permet a
les mares gestants donar a llum
de manera natural, respectant
els seus tempos fisiològics i els
del seu bebè.

Segons les dades exposades
en la darrera reunió de ginecò-
legs i llevadores, que es va fer a
Martorell, en aquest primer any
el servei ha atès 48 parts. A

més, hi ha hagut un total de 262
dones que han fet consultes i
s’han interessat per la Casa de
Parts. Destaca el fet que el 69%
de les visites rebudes han estat
de dones que no viuen a l’àrea
d’influència de l’hospital. És per
això que està previst estendre
aquest tipus de servei a altres
hospitals públics de Catalunya.

Pel que fa al perfil de les
mares que han donat a llum a la
Casa de Parts, 22 eren mares pri-
merenques. Quant a les edats, la
més jove tenia 24 anys i la més
gran en tenia 40.

El refugi antiaeri com a 
record de la Guerra Civil 

MEMÒRIA4Martorell comme-
mora els 80 anys del final de la
Guerra Civil amb la Setmana del
Refugi Antiaeri, que va comen-
çar el 3 d’abril i s’allargarà fins al
dia 14.

Durant el primer cap de set-
mana, ja s’han fet visites guiades
tant al refugi com a l’exposició
‘Construïm refugis. Martorell
sota les bombes’, renovada i co-
missionada per la historiadora
Gemma Jiménez. L’activitat es
repetirà el dia 12 a la tarda
(18.00 h) i els dies 13 i 14, amb
dos torns cada dia: a les 11.00 h

i a les 12.30 h. Pel que fa a les vi-
sites lliures al refugi antiaeri, es
podran fer el dia 12 durant la tar-
da, el dia 13 tant a la tarda com
al matí i, per últim, el diumen-
ge 14 només al matí. 

A més, el dia 13 hi haurà una
altra activitat, organitzada per
Cinema del Diable i Museus de
Martorell. Es tracta de la pro-
jecció de diversos documentals
independents sobre la guerra,
fets entre 1937 i 1938 per la
productora Laya Films. 

Totes les activitats de la Set-
mana del Refugi són gratuïtes.

Infància | Inaugurada una nova zona de jocs temàtics
Martorell ha estrenat una nova zona de jocs temàtics per als més petits al pas-

seig de Catalunya. La construcció d’aquesta àrea va ser una de les propostes
més votades als Pressupostos Participatius de l’any passat, amb 489 vots.
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EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Martorell dona un marge de
dos mesos a la Generalitat de Ca-
talunya per desencallar la si-
tuació de bloqueig que pateix el
Centre de Formació Professional
de l’Automoció (CFPA). L’equi-
pament, que va ser inaugurat
l’any 2015, encara no compleix la
seva funció.

L’ultimàtum del consistori
no sorgeix del no-res. El mes de
febrer, ja va enviar un requeri-
ment a la Generalitat per recu-
perar els terrenys del centre
d’FP, cedits ara fa 10 anys al Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
(SOC). La resposta de l’admi-
nistració catalana ha estat un al-
tre requeriment, justament per
anul·lar la recuperació dels te-
rrenys. L’alcalde de Martorell,
Xavier Fonollosa, va explicar en
un Ple extraordinari que aques-
ta resposta arribava tard: “El
termini acabava el 13 de febrer i
la vam rebre el 8 de març”. Així
doncs, va deixar clar que l’acord
que havia assolit el Ple per re-
cuperar els terrenys “és plena-
ment vigent”. Amb tot, l’Ajun-
tament va anunciar que, si trans-
correguts dos mesos la situació
no havia millorat, faria una re-
clamació judicial per la via con-
tenciosa administrativa. La de-

cisió va comptar amb el suport
de la resta de grups municipals. 

UN PROJECTE QUE NO ARRENCA
El Centre de Formació Profes-
sional d’Automoció va ser inau-
gurat el 20 de març del 2015,
després que les obres comen-
cessin amb retard i s’allargues-
sin més del previst. El projecte,
que va costar al voltant de 13 mi-
lions d’euros, havia d’acollir uns
12.000 alumnes i convertir-se en
l’impuls de l’FP. Ara, quatre
anys més tard, està pràctica-
ment buit. Només s’hi fan, de

manera puntual, alguns cursos
del SOC que acullen un centenar
o dos d’alumnes. 

Segons informacions del dia-
ri ARA, un dels motius d’aquest
retard és la manca d’acord entre
els departaments implicats (Tre-
ball, Educació, Empresa i Presi-
dència) sobre qui ha de gestionar
el centre. En aquest sentit, en el
darrer ple del Parlament, el con-
seller de Treball, Chakir El Hom-
rani, va dir que el Govern esta-
va “treballant en la licitació d’un
operador únic que doni respos-
ta a la gestió integral”. 

El macrocentre d’FP no compleix la seva funció. Foto: Ajuntament

Dos mesos de marge per
engegar el Centre d’Automoció

FORMACIÓ4El Centre de Ser-
veis a les Entitats El Círcol ha re-
près, aquest mes d’abril, les ses-
sions formatives per a les entitats
locals. Els temes principals d’a-
quest nou curs tenen a veure
amb les activitats econòmiques
que duen a terme els diversos ac-
tors del teixit associatiu marto-
rellenc. La primera sessió, que es
va fer el 3 d’abril, va tractar ‘Les
activitats econòmiques que ofe-
reixen les entitats i com s’ha de
gestionar i reflectir en la comp-
tabilitat’, i va anar a càrrec de tèc-
nics especialitzats de Fundesplai. 

A banda de la formació, El
Círcol també ofereix a les enti-
tats assessorament en altres
aspectes. Enguany vol ajudar-
les a aconseguir el certificat di-
gital, un document electrònic
que facilita els tràmits i la iden-
tificació segura a Internet, amb
garanties tècniques i jurídiques.
A més, també és molt útil per
signar documents electrònics
amb validesa legal. Aquest cer-
tificat és imprescindible per a
les persones jurídiques des de
l’octubre del 2016, quan va pas-
sar a ser obligatori que es rela-
cionessin a través de mitjans
electrònics amb les adminis-
tracions públiques per poder
efectuar qualsevol tràmit.

El Círcol reprèn 
la formació a les
entitats locals

Els usuaris dels
horts urbans ja 
en poden fer ús

ESPAIS4L’Ajuntament de Mar-
torell ha lliurat les claus dels
nous horts urbans de La Vila als
primers 35 usuaris, que en po-
dran fer ús des d’ara i fins d’aquí
a cinc anys. 

Els terrenys estan ubicats al
Parc Fluvial, entre el pàrquing
del Vapor i la llera del riu Anoia.
En total, es tracta d’una super-
fície de 8.000 metres quadrats,
dels quals prop de 4.800 són cul-
tivables, segons fonts munici-
pals. L’espai consta d’una se-
tantena de parcel·les rectangu-
lars de 66 metres quadrats, amb
5,5 metres d’amplada i 12 de llar-
gària. Les mateixes fonts expli-
quen que el Departament de
Medi Ambient ha donat priori-
tat a les persones majors de 60
anys, a les que es troben en risc
d’exclusió i a les entitats per ac-
cedir als horts urbans. 
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La Fura dels Baus farà seva la
llegenda del Pont del Diable

ESPECTACLES4La Fura dels
Baus farà la seva pròpia versió de
la llegenda del Pont del Diable el
dia 27 d’abril, en el marc de la
Fira de Primavera de Marto-
rell. La companyia, que va pre-
sentar l’espectacle el dia 5 al
Col·legi de Periodistes de Bar-
celona, va prometre oferir un
“macroespectacle”. 

Una xarxa humana de dia-
bles, dracs i gegants s’incorpo-
raran al xou pirotècnic que girarà
al voltant de l’eslògan ‘Deixa-t’hi
la pell, però ves a Martorell’’. En
aquest sentit, el director de l’es-
pectacle, Carlus Padrissa, va
destacar la col·laboració amb
les colles de cultura popular
martorellenques, com els Ge-
gants i la Colla de Diables i
Dracs. Segons l’ACN, també hi
participaran la soprano Alba

Fernández, el baríton Toni Mar-
sol i l’artista Quico Palomar. 

La llegenda del Pont del Dia-
ble és ja un imprescindible de la
Fira de Martorell. Fins ara, s’ha
representat set vegades fent ser-
vir disciplines artístiques diver-
ses: mapping, musical i hip-
hop, entre d’altres. La Fura dels
Baus, que aquest any celebra el
seu 40è aniversari, farà la vui-
tena recreació d’aquesta història.

El protagonisme de la lle-
genda durant la Fira de Prima-
vera, però, no s’acaba aquí. Tam-
bé es farà la Cercavila de la lle-
genda del pont del Diable i la 5a
edició de la Fira Gastronòmica
de la Llegenda. Així doncs, la ve-
lleta, el gat i el diable seran pre-
sents a Martorell des del 26 d’a-
bril fins al 5 de maig, els dies de
la Fira de Primavera. 

MÚSICA4La tercera edició del
Concurs de Cant Josep Palet va
reconèixer amb el primer premi
el talent de la soprano valencia-
na Laura Cruz. Les també so-
pranos Tabita Martínez, xilena,
i Elise Efremov, francesa, van
aconseguir el segon i tercer pre-
mi, respectivament.

Aquesta edició, celebrada del
29 al 31 de març, va comptar
amb 48 participants, sis més
que l’any passat, i va ser marca-
dament femenina: només cinc
cantants eren homes. De fet, a la
final únicament hi va arribar
un noi, el contratenor Mikel Us-
kola; tota la resta eren dones i,
concretament, sopranos. També
va ser una edició més interna-
cional que l’anterior, ja que hi
van participar intèrprets de tret-
ze nacionalitats diferents, dues
més que el 2018.

De totes les veus partici-
pants, només vuit van arribar a
la final del concurs. Així, el diu-
menge 31, cadascun dels fina-
listes va interpretar tres temes a
l’escenari de l’Auditori Joan Ce-
rerols, al Centre Cultural de
Martorell. Per aconseguir el
triomf, Laura Cruz va interpre-
tar temes de Brahms, Bellini i Bi-
zet. En declaracions a fonts mu-
nicipals, Cruz es va mostrar con-

tenta pel premi, però exigent
amb ella mateixa: “He patit una
mica (...) notava que estava fent
coses que no tocaven”. 

Sigui com sigui, Cruz va
guanyar un guardó valorat en
2.500 euros, que també inclou
una gira a la Xarxa de Músiques
de Joventuts Musicals de Cata-
lunya i a la Red de Músicas de
Juventudes Musicales de Espa-
ña; una participació en la pro-
gramació del Palau de la Músi-
ca Catalana; l’estrena absoluta
d’una obra de la compositora Ra-
quel García-Tomás (Premi pa-

trocinat per la Fundació Fran-
cesc Pujols) i un concert al Cicle
M’Clàssics de Martorell.

El Concurs de Cant Josep Pa-
let es va crear l’any 2017, coin-
cidint amb l’Any Palet de Mar-
torell, que commemorava els
140 anys del naixement del tenor
martorellenc. Impulsat per Jo-
ventuts Musicals de Martorell i
l’Ajuntament, el certamen puja
el nivell any rere any tant dels
participants com del jurat, que
enguany ha incorporat els res-
ponsables artístics del Liceu, el
Palau de la Música i L'Auditori.

Laura Cruz, soprano valenciana, guanya el Concurs Palet. Foto: Ajuntament

La soprano Laura Cruz guanya
el tercer Concurs Josep Palet
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Castellví de Rosanes

OCI4Castellvinencs i castellvi-
nenques podran gaudir d’una
desena de propostes d’oci, cul-
tura i benestar programades
fins al 12 de maig. De fet, les ac-
tivitats van començar el 6 d’abril
amb una sessió doble de curt-
metratges al Casal del nucli an-
tic. L’endemà, el dia 7, el Centre
Cívic de Can Sunyer i Valldaina
va acollir una sessió d’activitat fí-
sica i una xerrada sobre hàbits
d’alimentació saludables.

La següent activitat, que es
farà avui mateix, és una excur-
sió a l’Empordà. El dia 10 hi hau-
rà una proposta teatral a càrrec
del Bibliobús La Mola i, el dia 13,
la sortida tindrà com a destina-
ció Olesa de Montserrat, per
veure-hi La Passió. Les següents
cites seran amb les Caramelles
de Pasqua, el dia 21, i la cele-
bració de Sant Jordi, el 23. Fi-
nalment, per al mes de maig hi
ha programades tres activitats.

SUBVENCIONS4La Diputació
de Barcelona ha concedit a l’A-
juntament de Castellví de Rosa-
nes un ajut per arranjar els po-
lígons industrials del municipi.
La subvenció forma part d’un pa-
quet d’ajuts que s’emmarquen en
el Pla de Modernització de Polí-
gons, impulsat per la institució
provincial.

En el cas de Castellví, l’im-
port de l’ajuda supera els
687.000 euros, uns diners que es
destinaran als polígons indus-
trials Rosanes i ca n’Abat. El cost
total estimat de les obres d’a-
rranjament d’aquests espais és
d’uns 803.000 euros. 

El Pla de Modernització de
Polígons inclou 22 projectes i 5
plans integrals de diferents mu-
nicipis de la província de Bar-
celona. Segons la Diputació,
l’objectiu del Pla és “millorar la
qualitat dels polígons d’activitat
econòmica (PAE) finançant in-
versions d’alt impacte que per-

metin transformar-los”. D’a-
questa manera, l’ens busca
“augmentar la competitivitat
de les empreses que s’hi ubi-
quen, fer-les créixer i crear nous
llocs de treball, aconseguint de
retruc incrementar el PIB in-
dustrial català”.

A la convocatòria per acon-
seguir aquestes subvencions s’hi
van presentar 52 projectes, dels
quals 22 van ser seleccionats. En

total, la Diputació ha destinat
més de 7 milions d’euros a sub-
vencionar i promoure la millora
dels polígons. 

Els projectes escollits per-
tanyen a set comarques dife-
rents de la demarcació de Bar-
celona, de manera que els ajuts
han quedat repartits entre el
Baix Llobregat, el Bages, l’Alt Pe-
nedès, el Vallès Occidental, el
Berguedà, el Garraf i Osona.

Es podran millorar els polígons de Rosanes i ca n’Abat. Foto: Ajuntament

Castellví rep finançament per
arranjar els polígons industrials

El municipi omple el mes amb
propostes de cultura i oci

JOVENTUT4Més de 1.500 ha-
bitants de Sant Andreu de la Bar-
ca ja tenen la seva Jove Card, la
versió local del Carnet Jove. Es
tracta d’una targeta que permet
al jovent santandreuenc accedir
a diversos descomptes i promo-
cions de tot un ventall de co-
merços i serveis del municipi. 

La Jove Card està destinada
a les persones d’entre 14 i 30
anys, que poden obtenir aquest
carnet de manera gratuïta i be-
neficiar-se de les rebaixes d’una
trentena d’establiments. Una de
les ofertes més valorades entre
els joves és la de les autoescoles,
que arriben a oferir un 50% de
descompte als usuaris d’aques-
ta targeta. Els establiments es-
portius, com el poliesportiu o la
piscina municipal, també han
tingut molta demanda entre els
titulars de la Jove Card.

Aquest servei fomenta la cul-
tura entre els joves, ja que re-
baixa el preu de les entrades a les
obres de teatre i de les inscrip-
cions a l’escola de música, entre

d’altres. També els ajuda a gau-
dir de l’oci local, amb descomp-
tes per a la festa de cap d’any o
la gimcana nocturna de la Fes-
ta Major. Per tot això, l’alcalde
Enric Llorca assegura, segons
fonts municipals, que l’objectiu
d’aquestes iniciatives és “que

els joves se sentin implicats, que
tinguin un sentiment de perti-
nença a la ciutat i que estiguin
orgullosos de ser de Sant Andreu
de la Barca”. Ho va explicar en
una jornada sobre joventut or-
ganitzada pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat a Sant Andreu.

Jornada sobre joventut a Sant Andreu de la Barca. Foto: Ajuntament

El Carnet Jove local 
ja té un miler i mig d’usuaris

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu s’afegeix 
a l’Hora del Planeta

MEDI AMBIENT4Sant Andreu
de la Barca s’ha sumat a l’Hora
del Planeta, una iniciativa pro-
moguda per l’ONG WWF (Fons
Mundial per la Natura) per cons-
cienciar sobre la necessitat de te-
nir cura del medi ambient. 

En el marc d’aquest esdeve-
niment, celebrat el 30 de març,
l’Ajuntament va apagar els llums
de la rotonda d’accés al munici-
pi. A més, també va fer difusió

dels objectius que WWF s’ha
marcat per aquest any: reduir el
nombre d’envasos d’un sol ús i
promoure el transport públic
per sobre del vehicle privat, que
provoca més emissions de CO2. 

L’Hora del Planeta compta
amb el suport de prop de 500
ajuntaments, 160 empreses i
més de 10.300 ciutadans a tot
l’estat espanyol. Se celebra, de
fet, arreu del món.

El municipi ja està preparat
per celebrar Sant Jordi

CULTURA4Sant Andreu de la
Barca ja escalfa motors per a la
diada de Sant Jordi. L’Ajunta-
ment va col·locar, a finals de
març, una sèrie de tòtems per tot
el municipi on es poden llegir
fragments d’autors diversos,
com ara Joan Brossa, Cyrano de
Bergerac o Pere Calders. El con-
sistori ha escollit concretament
artistes que enguany celebren al-
guna efemèride. 

El regidor de Cultura, Juan
Pablo Beas, va explicar a fonts
municipals que la intenció de l’A-
juntament és “portar la literatura
a tots els racons de la ciutat i fer-
la present als llocs on les perso-
nes es reuneixen”. És per això
que les zones seleccionades per
instal·lar els tòtems han estat les
places, els carrers i els parcs
més freqüentats per veïns i veï-
nes de totes les edats.

Serveis | L’empresa de recollida de residus renuncia
L’empresa concessionària del servei de recollida de residus i neteja viària ha re-
nunciat a la pròrroga del contracte, que era de dos anys prorrogable a dos més.

Tot i això, haurà de prestar servei fins a l’entrada en vigor del nou contracte. 

Infància | Torna la temporada de la Jugateca
Fins al 16 de juny, el parc de la Solana acollirà cada diumenge al matí
la Jugatecambiental, una activitat que té l’objectiu de promoure els va-
lors dels parcs i oferir un espai de joc i experimentació en família.
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Olesa de Montserrat

LABORAL4La Policia Local d’O-
lesa de Montserrat viu moments
complicats. Prop d’una trentena
de persones –agents del cos afi-
liats a la UGT i acompanyants–
es van concentrar davant de l’A-
juntament, el 27 de març, per de-
nunciar una “situació d’assetja-
ment i indefensió” per part de
comandaments de la Policia Lo-
cal. També criticaven la supo-
sada inacció del consistori i
deien sentir-se “abandonats”. 

Les reaccions no es van fer
esperar. D’una banda, la secció
sindical del SAP-PL (en repre-
sentació també dels afiliats a
SUCPOL, SICPOL i CCOO de la
Policia Local) va emetre un co-
municat desvinculant-se de la
convocatòria de la UGT. Al do-
cument, on asseguraven que
són “més de la meitat” de la
plantilla, negaven l’assetjament:
“Som la resta de treballadors de
la Policia Local que ens sentim
coaccionats per aquest grup”. 

D’altra banda, l’Ajuntament
va desmentir les acusacions de la
UGT, explicant que des del prin-
cipi s’han fet estudis psicosocials
i de clima laboral per detectar
possibles problemes. La respos-
ta del consistori explicava que el
Comitè de Seguretat i Salut, en-
carregat d’actuar en cas d’asset-
jament, havia conclòs que es
tractava de “conflictes de relació
interpersonal”, no d’assetjament.

A més, l’alcaldessa Pilar Pui-
medon va explicar, a Olesa Rà-
dio, que els treballadors que ha-
vien presentat una querella per
assetjament podien demanar
“mesures cautelars o cautela-
ríssimes” per apartar les perso-
nes del servei suposadament
implicades, però que no ho van
fer. Així, va aclarir que l’Ajunta-
ment no podia actuar perquè es-
taria fent “un judici previ”.

Una imatge d’arxiu de la comissaria de la Policia Local. Foto: Ajuntament

La polèmica de la Policia Local
enfronta l’Ajuntament i la UGT

INFRAESTRUCTURES4Ja han
començat les obres per habilitar
la sortida de l’escola Àgora i la
urbanització Masia Bach a la
carretera B-224, en direcció
Martorell. L’actuació consistirà
a crear un nou carril central de
gir, que ha d’eliminar la perillo-
sitat actual d’aquesta zona. Es
preveu que els treballs finalitzin
en unes cinc setmanes.

La primera acció serà l’ei-
xamplament de la via, mantenint
la circulació en ambdós sentits.
Més endavant, s’encetaran les
tasques de senyalització, que
poden afectar el trànsit de ma-
nera puntual i requerir un pas al-
ternatiu per als vehicles. Amb
tot, la creació del nou carril fa-
cilitarà l’espera per a la incor-
poració a la B-224, mentre que
els cotxes que vulguin accedir a
Masia Bach o a l’escola Àgora
hauran de fer un canvi de sentit
a la rotonda de Sant Esteve.
Així doncs, la circulació per
aquest tram serà molt més se-
gura que fins ara. 

Aquesta obra s’emmarca en
les actuacions que va presentar
la Generalitat a finals de febrer
per tal de millorar les condicions
de la B-224. Es tracta, també,
d’una demanda que l’Ajunta-
ment i els veïns venen reclamant
des de fa temps. De fet, l’alcalde

Enric Carbonell va enviar, el
mes de gener, una carta a la Di-
recció General d’Infraestructu-
res de Mobilitat exigint unes
intervencions a la carretera, que
en realitat estaven previstes per
al setembre, abans que comen-
cés el curs escolar. 

Les obres de la B-224 volen eliminar la sinistralitat del tram. Foto: Ajuntament

Comencen les obres de l’accés
de Masia Bach a la B-224

HISTÒRIA4Olesa de Montse-
rrat s’ha adherit a la Xarxa d’Es-
pais de Memòria Democràtica de
Catalunya, que té l’objectiu de re-
cuperar el patrimoni memorial
d’arreu del territori per recordar
les lluites i conflictes de la his-
tòria recent.

La primera mesura que pren-
drà l’Ajuntament serà la ins-
tal·lació de dos plafons infor-
matius, un a la plaça de la Sar-
dana i l’altre a la plaça Fèlix Fi-
gueras i Aragay. El primer farà
referència a l’anomenat judici de
les vídues i el segon, a l’afuse-
llament d’un grup d’olesans i ole-
sanes, arran d’aquell judici, al ce-
mentiri d’Abrera l’any 1939. Es
tracta de dos fets molt relle-
vants per a Olesa, que va patir,
com molts altres municipis, la
cruesa de la repressió franquis-
ta. Precisament, el passat mes de
febrer, 80 anys després dels
afusellaments, Olesa va retre
homenatge a les víctimes. 

Olesa, a la Xarxa
de Memòria
Democràtica 

CUP i Cs, novetats
de les eleccions
municipals

ELECCIONS4La CUP d’Olesa
de Montserrat ha presentat la
seva candidatura per concórrer
a les eleccions municipals. Es
tracta d’una llista encapçalada
per Marc Serradó i Marc Gue-
vara, seguits d’Oliva Serra i Cè-
lia Grivé. Volen “fer del femi-
nisme un eix transversal” i ser
l’altaveu de les lluites socials
des de la institució.

Però la CUP no serà l’únic
partit nou en aquestes eleccions:
Ciutadans també es presenta
per primer cop, amb José María
Paniello com a candidat.

Medi ambient | Posposada la neteja del llac del Parc 
La neteja del llac del Parc Municipal, que s’hauria d’haver fet els dies 2 i 3, ha
quedat posposada a l’espera de saber si Esparreguera accepta el trasllat dels

peixos a la bassa de Can Comelles. La Generalitat tindrà l’última paraula. 

Sant Esteve SesroviresServeis | Estudi de la Diputació de Barcelona
Un estudi de la Diputació ha determinat que, dels 49,5 km de línies i instal·la-
cions de serveis a Sant Esteve, 6,5 km afecten terrenys de domini públic local.
Així, s’estima que la recaptació de la taxa podria ser de 40.000 euros anuals.

ELECCIONS4L’Alternativa Uni-
tària per Sant Esteve Sesrovires,
una nova formació, ha presentat
la seva candidatura per a les
eleccions municipals amb Lau-
ra Haba al capdavant. El grup
engloba Som Alternativa, la CUP
i persones independents.

L’acte de presentació, que
va tenir lloc al Casino de Sant Es-
teve, va comptar amb la pre-
sència del líder de Som Alter-
nativa, Albano-Dante Fachín,
que va destacar la preparació i el
compromís de la candidata. En

aquest sentit, cal recordar que
Haba també és la número 6 a la
llista del Front Republicà –for-
mació integrada per Som Al-
ternativa, Poble Lliure i Pirates
de Catalunya– per a les eleccions
generals del 28 d’abril. A més,
també ha estat regidora durant
aquests quatre anys de legisla-
tura amb el grup municipal Ara
i Sempre Sant Esteve. Aquest
partit serà encapçalat, de cara a
les municipals, pel seu fundador,
Joan Galceran, exalcalde del
municipi amb el PSC. 

L’Alternativa Unitària per
Sant Esteve, nou partit
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Entrevista

Ha passat de ser el 5è tinent
d’alcaldia a encapçalar la
candidatura del Bloc Ole-

sà. Què l’ha portat a fer aquest
pas?
No ha estat un pas buscat, sinó una
proposta que m’han fet els meus
companys. Valoro molt positiva-
ment que les persones amb qui he
treballat més estretament consi-
derin que puc ser el número 1, però
nosaltres tenim molt clar que és
una feina d’equip i treballem de for-
ma transversal. Som moltes per-
sones molt diferents, amb ideolo-
gies diverses, però tenim un pro-
jecte municipal comú. 

Se sent preparat per encarar
aquest repte?
Jo tinc molt respecte a qualsevol
projecte nou, i crec que és neces-
sari que sigui així. També tenia
molt respecte a entrar a una llista
fa quatre anys, però ho vaig fer per
coherència. Feia molts anys que es-
tava implicat amb el Bloc, però
mai no havia volgut estar a prime-
ra línia, fins que em vaig adonar que
la política era des d’on podia ajudar
més. A més, si et queixes sempre
dels polítics però tu no t’hi poses
perquè la política és una cosa “llet-
ja”, al final s’hi acaba posant la gent
que ho fa per un interès particular.

La victòria de Pilar Puimedon al
capdavant del Bloc Olesà l’any
2015 va ser aclaparadora. Sent
pressió a l’hora de prendre-li el
relleu?
Fa quatre anys ja érem conscients
que aconseguir 12 regidors és d’a-
quelles coses que només passen
un cop. És una suma de coses ex-
traordinàries: la legislatura que hi
havia al darrere, la bona candida-
tura i la fragmentació del vot dels
altres partits. Ara no sé què passarà,
però nosaltres hem treballat molt

en tots els àmbits. Això ens ho re-
coneix tothom i jo crec que la
gent ho valorarà. 

En què es notarà la seva em-
premta personal?
És evident que el número 1 passa
a ser la cara més visible, i la Pilar i
jo tenim caràcters molt diferents.
Com a candidatura, volem poten-
ciar encara més un aspecte que
sempre ha estat al Bloc: la capaci-
tat de renovació, amb noves in-
corporacions a la llista que garan-
tiran la continuïtat del projecte. 

Amb la perspectiva que dona el
temps, creu que hi ha coses mi-
llorables d’aquest mandat? 
Sempre hi ha coses millorables.
S’ha d’anar mirant enrere per veu-
re què ha sortit malament i fer-ho
millor en el futur. Per exemple,
hem tingut dificultats per invertir

en obres a causa de les lleis que ve-
nen de Madrid, que dicten com
hem de gastar els nostres estalvis.
Això provoca que els primers anys
de mandat hi hagi una davallada
i el tercer any es comencin a acu-
mular moltes obres públiques. Per
evitar-ho, hem preparat molts pro-
jectes en tots els àmbits, encara
que ara mateix no els puguem ti-
rar endavant, per tal que el pròxim
govern, sigui quin sigui, pugui en-
gegar-los des del principi. 

Tot i que Puimedon ha governat
en solitari amb majoria absolu-
ta, hi ha hagut moments de ten-
sió, com l’aprovació del POUM o
la moció contra el tancament
de línies de P3. Com valora el pa-
per del govern en aquests casos?
Jo crec que, en conjunt, el mandat

ha estat una bassa d’oli. Hi ha hagut
enfrontaments en algunes mo-
cions, com la dels grups de P3, mo-
tivades perquè els partits d’àmbit
generalista es troben subjectes a
contradiccions amb el seu propi par-
tit, amb les seves pròpies conselle-
ries. Per a nosaltres és més fàcil, per-
què no ens devem a ningú i podem
queixar-nos a tothom. Pel que fa al
POUM, després de dos anys treba-
llant amb el màxim consens amb els
partits i la ciutadania i després de l’a-
provació inicial, algunes associa-
cions de veïns van presentar una
al·legació a la totalitat. Nosaltres la
vam respondre punt per punt. Va ser
molt fàcil, perquè no era una qües-
tió d’opinió, sinó de realitat.

Parlem d’una polèmica recent.
La UGT denuncia assetjament la-
boral a la Policia Local i assegu-
ra que el consistori no ha plan-
tejat cap solució. Tenen previst
emprendre alguna acció per fer
front a aquesta situació?
Hi estem treballant des del princi-
pi. Hi ha un malestar intern que s’a-
rrossega de fa temps, i per això
s’han fet, de forma externa, estudis
per identificar les problemàtiques
i millorar la cohesió del personal.
Tot i això, cal tenir en compte que
el sindicat majoritari de la Policia
Local d’Olesa es va desmarcar de la
concentració que hi va haver l’al-
tre dia. Hi ha molt soroll, però en re-
alitat es tracta d’un grup reduït. 

Deixant de banda aquest tema,
quina serà la primera decisió
que prendrà si al maig és alcalde?
Les primeres decisions han de ser
molt pràctiques: han d’anar enca-
minades a planificar i assolir tots els
objectius marcats per als quatre
anys de legislatura. 

Si aconsegueix l’alcaldia, farà
com els seus predecessors i li-
mitarà el seu govern a un mandat
o no li posa data de caducitat? 
Ho tenim tots claríssim. El Bloc
comença i acaba a Olesa, i els que

en formem part deixem de banda
durant vuit anys els nostres ob-
jectius professionals i personals
per dedicar-nos a l’Ajuntament,
però després tornem a la nostra
normalitat. És cert que hi ha una ex-
cepció d’un regidor que s’hi ha es-
tat més temps i li agraïm molt, per-
què ens fa d’ancoratge amb l’his-
tòric. Això és molt important en po-
lítica, ja que hi ha situacions cícli-
ques i cal tenir memòria.

En cas de no revalidar els 12 re-
gidors i perdre la majoria abso-
luta, optaria per governar en
solitari amb majoria simple o
pactaria amb altres forces?
El Bloc no ha pactat mai. Ja va go-
vernar el 2011 amb 9 regidors i, si
ho hem de tornar a fer, ho inten-
tarem amb pactes puntuals si cal.

Les eleccions municipals se ce-
lebraran després de les espan-
yoles i en ple judici del Procés.
Creu que tot plegat influirà els
resultats de les municipals a
Olesa?
Hi ha una intencionalitat en con-
córrer tantes eleccions de cop.
Sembla que als partits grans els in-
teressa barrejar temes. Nosaltres
hem de recordar, un cop i un altre,
que això són municipals, i que no
estem decidint el futur de Cata-
lunya, ni d’Espanya ni d’Europa. Jo

crec que la gent sabrà distingir en-
tre els problemes municipals i els
problemes de país. A més, dins del
Bloc hi ha molta disparitat d’opi-
nions en aquest sentit, però a nivell
municipal ens posem d’acord. Tant
de bo els partits a nivell de Cata-
lunya tinguessin aquesta capacitat,
perquè tot plegat ha passat factura
als ajuntaments. 

Amb una altra persona al cap-
davant del Bloc, l’1-O a Olesa
hauria estat diferent?
La diversitat d’opinions al Bloc té
un marc molt clar, que són els drets
civils i els principis democràtics, i
això inclou posar urnes, siguis del
‘sí’, del ‘no’ o del ‘potser’. Només fal-
taria que no poguéssim fer pre-
guntes a la ciutadania. 

El 21-D Ciutadans va ser la força
més votada a Olesa, i ara ha
anunciat que es presenta per
primer cop al municipi. El preo-
cupa que pugui irrompre amb
força al Ple?
Potser sí que trauran regidors, per-
què s’ha tensat molt la situació i hi
haurà gent que votarà en clau es-
panyola o catalana. També s’hi
suma la pèrdua de confiança dels
votants del Partit Popular, que po-
drien marxar a Ciutadans. Però jo es-
pero que la gent tingui molt present
que són eleccions municipals.

“Si no et poses en política,
s’hi acaben posant els que
ho fan per interès propi”
Miquel Riera / Regidor i alcaldable del Bloc Olesà

Les del 2015 van ser les primeres eleccions municipals de Miquel Riera com a 
polític i, des d’aleshores, ha estat regidor d’Obres i Edificació de l’Ajuntament 
d’Olesa. Ara, el Bloc Olesà l’ha escollit com a cap de llista per concórrer a les 

eleccions del 26 de maig, prenent el relleu de l’actual alcaldessa, Pilar Puimedon. 

Anna Utiel
OLESA DE MONTSERRAT

Foto: Anna Utiel

Perfil | Pren el relleu de Pilar Puimedon al Bloc Olesà
Miquel Riera (Ferrol, 1972) viu a Olesa de Montserrat des de fa uns 40 anys. Va
estudiar Arquitectura Tècnica i té un postgrau en Eficiència Energètica. Des del

2003, forma part del Bloc Olesà i l’any 2015 va entrar al govern municipal.

“Fa quatre anys 
ja érem conscients que
aconseguir 12 regidors
només passa un cop”
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De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 6. No tota la gestió s’acaba
i comença amb les obres, fetes so-
bretot al final del mandat, algunes
mancades d’un bon projecte i al-
tres amb deficient planificació,
com la piscina coberta.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
La principal preocupació és la re-
activació econòmica d’Olesa, amb
l’adequació dels polígons indus-
trials. Per tant, és urgent demanar
una reunió amb la Generalitat per
buscar una ràpida solució, que faci
possible captar empreses i crear
llocs de treball per al veïnat.

Què cal fer per millorar Olesa?
Hi ha molta feina a fer. Cal planifi-
car millor amb un projecte de pre-
sent i futur. Olesa té molt potencial,
i aquests 8 anys no han sabut
aprofitar-lo, ni crear les condicions
necessàries per fer-ho. 

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les municipals?
El judici i la situació que viu Cata-
lunya, amb la manca de llibertats i
la repressió, tindrà de ben segur un
fort impacte. Per això en aquestes
municipals hem de ser decisius als
ajuntaments.

Creu que el Bloc Olesà pot per-
dre la majoria absoluta?
Seria bo per a Olesa. Les majories
absolutes poden ser bones o do-
lentes en funció de l’estil de go-
vern. La del Bloc és una mostra del
poc diàleg i la poca participació, fet
que ha allunyat el principi de la
pluralitat i no ha enriquit el debat.

Martí Fortuny (ERC)

“Olesa té molt 
potencial i aquests
vuit anys no han
sabut aprofitar-lo”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 5. Molts projectes que han
gestionat venien de mandats so-
cialistes, però no els han sabut dur
a terme i gestionar de forma efec-
tiva, com ara les obres de la piscina
d’hivern, temes del personal de l’A-
juntament o el llac del parc.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
La que sigui ha de tenir en compte
totes les olesanes i olesans,  visquin
on visquin i pensin el que pensin.
La ciutadania pot escollir votar-nos
o no, però nosaltres escollim go-
vernar per a tothom.

Què cal fer per millorar Olesa?
Com diu el nostre lema, volem una
Olesa per a tothom. Hem de crear
un entorn que generi una ocupa-
ció digna. Necessitem facilitar a les
empreses i emprenedors el seu es-
tabliment a Olesa. I per això cal un
govern més transparent que doni
resposta a tota la ciutadania. 

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les municipals?
No n’hauria de tenir cap. Hem de
pensar en i per a les persones d’O-
lesa. Aquesta ha de ser la prioritat.
Ara bé, és veritat que a Olesa actu-
alment hi ha un govern de part i,
per tant, moltes persones poden
creure que pot marcar les eleccions.

Creu que el Bloc Olesà pot per-
dre la majoria absoluta?
Ells ja actuen pensant que no la
mantindran i el gran problema és
que les formes que han tingut du-
rant tot el mandat dificultaran els
pactes postelectorals.

Fernando Vicente (PSC)

“Les formes que 
ha tingut el Bloc 
dificultaran 
els pactes”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 6. Aprovem la gestió de l’e-
quip de govern, però és millorable
en molts aspectes. Hi ha excessiu
romanent positiu i no es desenvo-
lupen els pressupostos. No acaben
d’executar tot el que està previst en
algunes regidories. Ara a final de
mandat executen obres impor-
tants. Han trigat 8 anys a tirar en-
davant el projecte del POUM.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Avaluar l’estat real de l’Ajuntament.
Comprovar les finances, valorar els
equipaments actuals i, sobretot, el
problema de mobilitat.

Què cal fer per millorar Olesa?
Molta feina. De potenciar els polí-
gons a la cultura i l’esport, des de
la gent i les entitats fins a la soste-
nibilitat de la vila. Des del comerç
local a la bona gestió municipal.

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les municipals?
No hauria de tenir-ne. A les elec-
cions municipals l’eix nacional no
hauria de tenir tanta transcendèn-
cia. Es vol incidir en l’eix local i les
polítiques municipals, però pot fer
decantar el vot d’una persona in-
decisa. 

Creu que el Bloc Olesà pot per-
dre la majoria absoluta?
La pluralitat política s’ha vist afec-
tada amb la majoria absoluta. Tot i
que permet el debat, les propostes
no sempre tiren endavant amb el
consens de la resta de forces. L’en-
trada de nous partits farà que cada
regidor sigui més difícil d’obtenir. 

Xavier Aiguadé (JxCat)

“La pluralitat 
política s’ha vist
afectada amb la
majoria absoluta”

Olesa - Eleccions municipals 2019

Olesa: parlen els partits
» ERC, PSC i JxCat donen un aprovat a la gestió del govern; Movem i el PP la consideren suspesa

» Els partits de l’oposició veuen probable i amb bons ulls que el Bloc Olesà perdi la majoria absoluta

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un 4. Ha estat un mandat er-
ràtic sense un pla definit i en què
no s’han resolt els grans proble-
mes d’Olesa, com són l’atur, per
sobre de la mitjana del Baix Llo-
bregat, o la manca d'habitatge
amb lloguer social i assequible. 

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà?
Retornar Olesa a la gent i recuperar
el caràcter social, multiètnic i  mul-
ticultural. Tornar a preocupar-nos
pels que més han patit la crisi, ga-
rantir la igualtat d’oportunitats
reals, on el govern local ha de ser
protagonista a la vida de la gent.

Què cal fer per millorar Olesa?
S’ha d’actuar en tots els àmbits
amb una mirada transformadora,
progressista i transversal. Recupe-
rar l’esport, l’educació, la cultura, el
comerç, els barris, la cohesió so-
cial... S’ha fet molt poc en aquest
sentit en els últims anys.

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les municipals?
No tindrà un gran impacte. La sen-
tència no arribarà fins després de
les eleccions. Movem sempre ha
defensat la llibertat d’expressió i
manifestació, però en aquestes
eleccions el que toca és fer un pla i
projecte de futur per a Olesa.

Creu que el Bloc Olesà pot per-
dre la majoria absoluta?
És molt possible. Ja no és temps de
majories absolutes. Movem ha de
ser una força decisiva per poder
canviar les polítiques municipals
per beneficiar una majoria social.

Samuel Rodríguez (Movem)

“Ha estat un 
mandat erràtic; no
ha resolt els grans
problemes d’Olesa”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat? 
Valorem la gestió municipal en in-
fraestructures amb un 5; la me-
diambiental amb un 3; i els serveis
socials amb un 5. Això donaria una
mitjana de 4,3, segons el criteri del
nostre grup.

Si el maig és alcalde, quina serà
la primera decisió que prendrà? 
Posar en marxa un gran projecte
d’energies renovables, que abasta-
ran tres modalitats: eòlica,  biomassa
i hidràulica, mantenint l’equilibri de
l’entorn natural que ens envolta.
Això suposaria una reducció fiscal
per als olesans i una qualitat de vida
envejable.

Què cal fer per millorar Olesa?
Votar el Partit Popular d’Olesa.

Quin impacte pot tenir el judici
del Procés en les municipals? 
Dependrà de l’ús que se’n faci
ideològicament per part dels par-
tits, o de si es produís una sentèn-
cia ferma sobre la causa, que
dubto que passi abans del 26 de
maig.

Creu que el Bloc Olesà pot per-
dre la majoria absoluta? 
L’equip de govern ha comès errors
importants i tenim membres del
govern municipal que han estat
denunciats i estan en processos ju-
dicials. Van mentir dient que ex-
propiarien habitatges buits als
bancs i una sèrie de mentides que
alguns es van empassar i avui
estan molt enfadats. Podria es-
mentar una llista de fets pels quals
perdran la majoria de la qual gau-
deixen actualment.

José Fco. Ramírez (PP)

“Podria esmentar
una llista de fets
pels quals el Bloc
perdrà la majoria”
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SUCCESSOS4El Cos Nacional
de Policia (CNP), en una opera-
ció conjunta amb la Policia Cri-
minalística de Sèrbia, ha desar-
ticulat una organització amb
seu a Abrera que abastava part
de la demanda europea de ma-
rihuana. Els agents van des-
mantellar dues plantacions, van
confiscar 2.000 plantes de càn-
nabis i van detenir quatre per-
sones, entre les quals hi havia el
líder del grup. 

Segons explica el CNP en un
comunicat, l’organització tenia
“un modus operandi molt her-
mètic”, ja que els membres man-
tenien “una vida discreta en xa-
lets amb aparent estat d’aban-
donament” i només sortien a
l’exterior per enviar la droga.

Al mateix document, fonts de
la Policia expliquen que la in-
vestigació va començar l’estiu
passat, quan els agents van rebre
un informe de Sèrbia que aler-
tava de l’existència de diversos

laboratoris de cànnabis a Bar-
celona. Uns mesos més tard, el
CNP va localitzar dos habitatges
a Abrera que es corresponien
amb la descripció. Ambdós im-
mobles estaven ubicats, diuen,
“en una urbanització exclusi-
va”, de manera que l’organitza-
ció podria detectar fàcilment
qualsevol actuació policial, fet
que dificultava la feina del cos.
Més endavant, els agents van

constatar que alguns membres
vivien en aquestes cases i feien
tasques de vigilància i seguretat.

Finalment, el dia 27 de març,
la Policia Nacional va entrar als
immobles, on va trobar dos la-
boratoris de cultiu artificial de
cànnabis sativa, amb plantes en
diferents fases de creixement. Els
quatre detinguts com a pre-
sumptes responsables van pas-
sar a disposició judicial. 

El CNP decomissa 2.000 plantes de cànnabis a Abrera. Foto: ACN

Desarticulat a Abrera un grup
que venia marihuana a Europa

CAN MATA4L’Ajuntament d’Es-
parreguera ha creat una comis-
sió de seguiment de l’abocador
de Can Mata i l’Ecoparc 4, que
estarà formada per un repre-
sentant de cada grup polític mu-
nicipal i un de la Plataforma
pel Tancament de l’Abocador
de Can Mata. La primera reunió
es farà el 24 d’abril i servirà per
marcar els objectius i el full de
ruta de la comissió, segons in-
formen fonts municipals. 

En el darrer Ple municipal,
tots els partits van presentar
una moció conjunta redactada
per la Plataforma pel Tanca-
ment de Can Mata i les associa-
cions veïnals de Can Rial, Mas
d’en Gall i La Plana. Així, el
consistori va reiterar la seva po-
sició contrària a l’ampliació de
l’abocador i el seu compromís
per aconseguir-ne el tancament,
que es materialitzarà amb la
nova comissió. 

De fet, el desembre passat,
l’Ajuntament va presentar al
Departament de Territori i Sos-

tenibilitat al·legacions a la tota-
litat del projecte d’ampliació. Si
no aconsegueixen aturar-lo, la
vida de l’abocador de Can Mata
s’allargarà fins al 2041, onze
anys més del previst, i ocuparà
17,3 hectàrees i 4,5 milions de
metres cúbics més.

Val a dir que, tal com expli-
quen fonts municipals, la com-
posició de la comissió de segui-
ment no serà definitiva fins des-
prés de les eleccions munici-
pals, un cop comenci el següent
mandat. La intenció és que l’in-
tegrin els nous càrrecs electes.

El consistori vol aturar l’ampliació de l’abocador de Can Mata. Foto: Línia Nord

Pressió unitària per al
tancament de l’abocador

HABITATGE4El Ple Municipal
d’Abrera ha aprovat una moció
per augmentar el parc públic
d’habitatges. La proposta va ser
presentada en la sessió del 28 de
març per Abrera En Comú, en
nom de la Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH) del Baix
Llobregat Nord. Ciutadans va ser
l’únic grup municipal que es va
abstenir, mentre que la resta hi
van votar a favor. La moció de-
mana al govern que implemen-
ti polítiques d’habitatge que do-
nin resposta a l’emergència ha-
bitacional i l’exclusió residencial.

El Ple també va aprovar,
aquest cop per unanimitat, una
moció per lluitar contra la cri-
minalització dels joves migrats
sols i fomentar la seva acollida i
integració. Durant la sessió tam-
bé es va declarar Abrera muni-
cipi antifeixista (amb l’abstenció
del PP) i es va aprovar una mo-
ció per a la millora de les condi-
cions laborals dels Bombers.

El Ple aprova una
moció redactada
per la PAH

L’abril comença
amb obres a
disset cruïlles

OBRES4Amb l’inici del mes d’a-
bril també han començat les
obres a disset cruïlles del muni-
cipi. Els treballs tenen la finali-
tat de millorar l’accessibilitat i la
seguretat dels vianants, gràcies
a la instal·lació de senyalització
tàctil, visual i sonora. 

També s’estan fent les tas-
ques de pavimentació al tram
inicial del carrer Major, així com
l’asfaltat a les avingudes de Ca
n’Amat i Energia. 

Amb tot plegat, el municipi té
un gran nombre de carrers ta-
llats al trànsit temporalment.

Política | Hidalgo, a les llistes de JxCat al Senat
La candidata a les eleccions municipals de Junts per Catalunya d’Abrera, Alba

Hidalgo, és un dels noms que forma la llista de JxCat al Senat per Barcelona. La
composició del Senat es decidirà el 28 d’abril, dia de les eleccions espanyoles.

EsparregueraCultura | Disset obres als Jocs Florals d’Esparreguera
La 21a edició dels Jocs Florals d'Esparreguera compta amb la participació de
disset obres literàries. Enguany hi ha participants en totes les categories i han
augmentat els títols de poesia. Els premis es lliuraran el dia 23 a la Biblioteca.

FORESTAL4El projecte Life
Montserrat preveu una actuació
de millora forestal a Esparre-
guera, concretament a 200 hec-
tàrees de bosc situades a la Se-
rralada de Rubió. L’actuació,
que durarà uns tres mesos, té
l’objectiu de reduir el risc d’in-
cendis forestals.

El responsable del segui-
ment d’aquests treballs, l’en-
ginyer Joan Rovira, ha explicat
a fonts municipals que actuaran
“sobre aquesta zona boscosa
que es va regenerar de manera

natural després de patir les con-
seqüències de l’incendi de 1994”.
Les mateixes fonts locals afe-
geixen que la millora ha de faci-
litar que els arbres tinguin prou
espai per créixer i puguin formar
un futur bosc. 

Life Montserrat és un pro-
jecte europeu que vetlla per la
conservació de la biodiversitat i
la prevenció d’incendis fores-
tals. L’any 2017 ja va realitzar
tres cremes controlades a la
zona de la Serralada de Rubió
per recuperar espais oberts.

El projecte Life Montserrat
arriba a Esparreguera
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Un mes per acabar les obres
del pont de Can Dalmases

OBRES4Les obres d’ampliació
del pont de Can Dalmases esta-
ran enllestides en un mes, se-
gons el previst. El dia 3 d’abril,
una grua va instal·lar les plaques
alveolars que conformaran l’am-
pliació de la vorera.

Aquests treballs permetran
augmentar l’ample disponible de
la calçada per als vehicles, i al-
hora incrementar l'espai destinat
als vianants. A més, també es do-
tarà l’estructura d’una nova ins-
tal·lació d’enllumenat i d’ele-
ments de protecció, com ara ba-
ranes per als vianants o barreres

de contenció per als vehicles. 
Es tracta d’un projecte ela-

borat per la Diputació de Bar-
celona, que va ser aprovat per
l’Ajuntament de Collbató l’estiu
passat. El pressupost de les obres
és de més de 93.000 euros. 

Els treballs van començar
ara fa un mes i ja es troben en
un estat avançat. És per això
que, si tot va bé, està previst que
les obres finalitzin d’aquí a un
mes. L’ampliació afavorirà tots
els veïns i veïnes que creuen el
pont per travessar el torrent de
Can Dalmases. 

INFÀNCIA4Els alumnes de 4t de
primària de l’Escola Mansuet
es van convertir en regidors i re-
gidores de Collbató durant un
dia. El passat 28 de març, l’al-
calde Miquel Solà els va rebre a
la Sala Portals per celebrar un
Ple diferent. Els escolars van
poder fer propostes i preguntes
sobre temes de gestió municipal.

Els infants que feien de regi-
dors van haver d’exposar argu-
ments a favor i en contra de les
diverses propostes que anaven
presentant, centrades sobretot
en l’estat de la via pública i els
equipaments locals. D’altra ban-
da, alguns alumnes també van
fer de públic, tot llançant pre-
guntes a l’alcalde sobre la seva
tasca diària i el camí a seguir per
ser batlle. Davant de l’actuació
dels nens i nenes, Solà va mos-
trar el seu reconeixement per l’e-
levat nivell de les preguntes i les
propostes, amb una clara pre-
paració al darrere.

A més, el mateix dia, el grup
de 4t de primària també va tenir
l’oportunitat de conèixer totes les

dependències municipals. En
primer lloc, van descobrir quins
departaments i àrees treballen a
l’edifici de l’Ajuntament, i quina
feina fa el Secretari. Tot seguit,
van visitar la Guàrdia Municipal.
El cap d’aquest cos va explicar als
infants alguns avenços que s’in-
corporaran en un futur a les
tasques de seguretat, com ara els

drons. També van conèixer l’ar-
quitecte municipal, que els va
mostrar un plànol del poble, en
què els alumnes van poder lo-
calitzar l’escola o les seves llars.

Amb tot, aquesta activitat
va permetre els infants collba-
tonins conèixer el funcionament
del consistori i descobrir el món
de la gestió municipal.

L’alcalde celebra un Ple amb alumnes de l’Escola Mansuet. Foto: Ajuntament

Nens i nenes de l’Escola
Mansuet fan de regidors

Eleccions | ERC i el GIC presenten la seva candidatura
Esquerra Republicana (ERC) i el Grup d’Independents de Collbató (GIC) pre-

sentaran la seva candidatura conjunta, amb Miquel Solà al capdavant, el dia 12
al Casal de Cultura (19:00h). Jordi Albert, diputat al Parlament, conduirà l’acte. 
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Una vintena de cellers
participen a la Fira del Vi

SANT ANDREU4Una vintena
de cellers d’arreu de Catalunya
van mostrar els seus vins i caves
a la quarta edició de la Fira del
Vi de Sant Andreu de la Barca,
celebrada el dia 6 d’abril. Aquest
any, a més, es van fer activitats
prèvies relacionades amb el
món del vi.

La fira comercial va omplir la
plaça Federico García Lorca
d’estands de cellers i altres pa-
rades amb propostes gastronò-
miques per acompanyar els vins
i caves. A més, el grup Reckless
va posar la nota musical.

El dia 3 d’abril, l’escriptor
Martí Gironell, autor del llibre
‘La força del destí’, va oferir una
xerrada. Gironell va fer un re-
corregut per la biografia de Jean
Leon, un emprenedor asturià
que va fundar el seu celler a
Hollywood i que va dur el nom
de Catalunya arreu del món.
L’activitat va incloure una de-
gustació de productes propis
del Baix Llobregat.

D’altra banda, el sommelier
Toni Albiol, gerent de l’enoteca
Divins, va dirigir un tast de vins
a cegues al Casino.

MARTORELL4L’Associació de
Comerciants Fem Vila ha orga-
nitzat diversos tallers de cuina
amb motiu de la tercera edició de
la Setmana del Comerç. Entre el
26 i el 30 de març, unes 75 per-
sones van passar per la Rostis-
seria Carla i El Círcol per assis-
tir a algun d’aquests tallers. La fi-
nalitat de l’activitat és promou-
re els productes de proximitat
que es venen als comerços as-
sociats a Fem Vila. De fet, deu
d’aquests establiments han pro-
porcionat els aliments emprats
als tallers. 

Des de receptes tradicionals
fins a cuina vegana, els tallers
han proposat opcions gastro-
nòmiques per a tots els gustos i
preferències. Fins i tot els més
petits han tingut l’oportunitat de
posar en pràctica les seves ha-
bilitats a la cuina als tallers per
a infants d’entre 6 i 12 anys. Un
dels que ha tingut més deman-
da ha estat el de cuina japonesa.
Com que hi havia places limita-
des i ha quedat gent a la llista
d’espera, Fem Vila té previst

organitzar una segona edició
d’aquest taller, segons informen
fonts municipals. María Sán-
chez i Fran del Castillo, de l’em-
presa Pimienta y Limón, han es-
tat els encarregats d’impartir
totes les sessions culinàries.

El president de l’associació
Fem Vila, Óscar Monge, ha ex-
plicat a les mateixes fonts mu-

nicipals que la Setmana del Co-
merç és una activitat del Con-
sorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya, a la qual
s’han adherit molts municipis.
Amb aquesta iniciativa, el Con-
sorci pretén establir un punt de
trobada entre les empreses del
sector perquè puguin intercan-
viar experiències. 

Tallers de cuina amb motiu de la Setmana del Comerç. Foto: Ajuntament

Fem Vila celebra la Setmana del
Comerç amb tallers de cuina

Olesa | L’Ajuntament es reuneix amb els comerciants
L’Ajuntament d’Olesa s’ha reunit recentment amb els comerciants del nucli

antic per parlar sobre la futura illa de vianants, que comportarà una limitació
de les zones i els horaris de càrrega i descàrrega, entre altres implicacions.
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Esports
La desena edició de la 

Portals aplega 1.500 ciclistes

Un any més (i amb aquest ja por-
tem 10), la Portals va tornar a
reunir milers de ciclistes que es
van posar a prova pedalant pel
massís de Montserrat. Aquest
any, la desena edició de la prova
va reunir 1.500 ridersdurant els
dos dies del cap de setmana pas-
sat, en una Portals que va servir
per homenatjar la trajectòria de
Sandra Santanyés, la ciclista sa-
badellenca que es va retirar  a fi-
nals de l’any passat.

Tot i que la Portals fa bande-
ra de no ser una cursa competi-
tiva, el martorellenc Isra Núñez
i la campiona del món d’ultra
trail, Núria Picas, van ser els
primers que van completar el re-
corregut llarg, de 60 quilòmetres
(Núñez va travessar la meta
acompanyat de l’exciclista sant-

justenc Alberto Losada). No van
deixar escapar l’ocasió de parti-
cipar en la Portals il·lustres com
Melcior Mauri, Carles Checa, Is-
mael Lejarreta o Sílvia Rovira,
entre altres.

L’edició d’enguany també va
servir per estrenar la Half, un re-
corregut de 38 quilòmetres per

als que no es veien amb cor d’a-
frontar el de 60.

PEDALADES SOLIDÀRIES
El que tampoc va fallar és el ta-
rannà solidari de la Portals, que
va col·laborar amb Asdent, l’as-
sociació que vetlla pels pacients
de la malaltia de Dent.

» La pedalada es va disputar durant el passat cap de setmana
» Sandra Santanyés va rebre un homenatge per la seva carrera

Pol Rodríguez i Aida Pérez
guanyen la Trail de les Ermites

OLESA4Més de 400 atletes van
participar, durant el cap de set-
mana passat, en la cinquena edi-
ció del Trail de les Ermites, una
prova que ja s’ha consolidat en el
calendari atlètic del Montserra-
tí. El Trail es va posar en marxa
dissabte amb la MiniTEO i la
TEO Vertical, mentre que el plat
fort va ser diumenge i va acabar
amb les victòries de Pol Rodrí-
guez i Aida Pérez en la categoria
de 25 quilòmetres.

Rodríguez va invertir dues
hores, set minuts i 29 segons en
completar el recorregut, mentre

que la més ràpida, la seva com-
panya de l’equip 30+21=62, Pé-
rez, va completar el recorregut en
dues hores, 42 minuts i 54 se-
gons. En la cursa de 12 quilòme-
tres, els guanyadors van ser Juan
Carlos Galán, de l’equip Huwan-
ka, amb un temps de 57 minuts
i 57 segons, mentre que Marta
Nogueira va ser la més ràpida en
aquesta modalitat, aturant el
cronòmetre en una hora, 11 mi-
nuts i set segons.

Lluís Mauri i Antonio Porte-
la van ser els millors en els dos
reptes TEO de dissabte.

L’Handbol Sanes continua
escalant places i ja és tercer

Aquesta temporada
el CH Sant Esteve
no tindrà opcions
de jugar el play-off

d’ascens a Divisió de Plata, però
el conjunt de Dani Ariño ha re-
cuperat la seva millor versió en
aquesta recta final de temporada
i, després d’encadenar victòria
rere victòria, els sesrovirencs han
aconseguit pujar fins a la tercera
posició del seu grup. 

I és que de febrer ençà, el Sa-
nes només ha perdut un partit (el
passat 16 de març, contra el líder,
el CH Sant Quirze), una dinàmi-

ca que ha servit perquè els blancs
tornin a ser a la zona alta de la
taula, el que per precedents i
potencial els correspon. El març
va acabar amb un triomf a casa
contra el Mataró (28-24), men-
tre que el primer partit d’aquest
mes també va ser favorable als
d’Ariño (32-34 a la pista del Sant
Esteve de Palautordera).

El Sanes té 35 punts (com la
Roca i un més que els mataro-
nins), i dissabte a dos quarts de
vuit del vespre rebrà el CH Pa-
lautodera. Després, la competició
s’aturarà fins al dissabte 27.

Martorell | El Sala 5 Martorell resisteix l’empenta de l’UBAE
No afluixen. Les dues darreres victòries del Sala 5 Martorell permeten que l’equip vermell
es mantingui a tres punts de l’UBAE quan només falten cinc jornades per jugar-se. L’equip
de Víctor González rebrà el CFS Molins aquest dissabte i després descansarà fins al dia 27.

La sortida d’una de les curses. Foto: La Portals

Pau Arriaga
COLLBATÓ

Martorell premia els seus 
en la segona Nit de l’Esport 

MARTORELL4Divendres passat
es va celebrar la segona edició de
la Nit de l’Activitat Física i l’Esport
de la ciutat, que va servir per pre-
miar l’esforç, el treball i els re-
sultats dels esportistes i els clubs
de la ciutat. En aquesta vetllada,
celebrada a Can Cases, el futbo-
lista del Nàstic Salva Ferrer i la
gimnasta Sara Ortiz van rebre els
guardons com a millors espor-
tistes individuals de Martorell.

La Nit va servir per premiar,

en 10 modalitats, a nivell indivi-
dual i col·lectiu, els esportistes i
entitats per la seva trajectòria,
èxits, valors transmesos, inte-
gració i qualitat dels esdeveni-
ments organitzats.

Així, a banda de Ferrer i Or-
tiz, durant la vetllada es va reco-
nèixer la feina d’entitats com el
Club Petanca Martorell, el Bàs-
quet Specials del CB Martorell, el
CV Martorell o el pilot Pep Mas,
per la seva participació al Dakar.
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La llibreria Jaimes de Barcelona va aco-
llir el 2 d’abril la presentació del llibre
‘Barcelona Secreta’, del periodista i es-
criptor Xavi Casinos. El llibre dona con-
tinuïtat a ‘Barcelona. Històries, curiosi-
tats i misteris’, publicat el 2016. L’origen
de l’obra és la sèrie d’articles ‘Barcelona
Secreta’, que Casinos publica a La Van-
guardia des de l’any 2014.

Llibres

Barcelona Secreta
Xavi Casinos

Els tabús sobre la sexualitat humana i
l’erotisme són el centre d’aquest musi-
cal pop-rock. El jove Melchior desco-
breix un nou món gràcies als llibres, i
el seu company de classe, Moritz, co-
mença a sentir-se pertorbat pels som-
nis eròtics que acostuma a tenir cada
nit. Es pot veure fins al 28 d’abril al Te-
atre Victòria.

Teatre

El despertar de la primavera
Marc Vilavella

El grup maresmenc commemora el
80è aniversari del final de la Guerra Ci-
vil amb aquest EP. Les quatre cançons
del disc tracten sobre la lluita antifeixis-
ta republicana, el front popular i la me-
mòria històrica. Compta amb diverses
col·laboracions, com la de Gemma Hu-
met. Ebri Knight recorda així la caiguda
final de la Segona República.

Música

Un jove intel·lectual i doctor en filoso-
fia presencia un atracament fallit i tro-
ba dues bosses plenes de diners. El di-
lema que se li planteja és clar: abando-
nar-les o agafar-les. La pel·lícula tracta
sobre la corrupció del sistema, les des-
igualtats socials i la crisi econòmica
amb un toc filosòfic que planteja a l’es-
pectador preguntes incòmodes.

Pelis i sèries

La caiguda de l’imperi americà
Denys Arcand

La voz dormida
Ebri Knight

En honor a Stan Lee
La 37a edició del Còmic Barcelona (anteriorment Saló Interna-

cional del Còmic de Barcelona) arriba amb una duració am-
pliada; del 5 al 7 d’abril. Com sempre, hi haurà lloc per a expo-

sicions, xerrades i activitats diverses que han fet del Còmic Bar-
celona tota una referència internacional del sector. El principal

objectiu enguany és oferir activitats professionals per als tre-
balladors del món del còmic i propostes lúdiques per als afi-

cionats. Barbara Yelin, Daniel Clowes o Ana Galvañ són alguns
dels noms propis que assistiran a aquesta edició. Tot això re-

cordant al gegant de la indústria, Stan Lee, mort recentment. 

L’actor, director i guionista Santiago Segura és a Barce-
lona, on actua a l’obra ‘El sentido del humor. Dos tontos
y yo’, juntament amb els seus dos companys de profes-

sió i amics, Florentino Fernández ‘Flo’ i José Mota.
Amb el seu característic humor negre i sarcàstic, Se-

gura serà al Teatre Coliseum fins al 7 d’abril. L’obra
tracta sobre el sentit de l’humor i les diverses

branques des d’on es pot entendre i desenvolu-
par. Nascut al barri madrileny de Carabanchel,

Santiago Segura va saltar a la fama el 1998
amb ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, on

encarnava un policia masclista, racista i fran-
quista. La seva particular visió d’una societat
espanyola casposa, rancia i antiquada va en-

amorar al públic i José Luis Torrente es va
convertir en tota una icona social.  La pel·lí-

cula va ser tot un èxit a les sales espanyoles i
n’ha arribat a estrenar fins a cinc parts. 

ÉS FAMÓS PER... Ser actor i director de ‘Torrente’
Critica la societat espanyola amb humor negre i sarcasme

Actuar en una obra al Teatre Coliseum
‘El sentido del humor. Dos tontos y yo’, fins al 7 d’abril

Els seguidors valoren positivament l’obra
L’artista agraeix l’èxit de l’espectacle i l’actitud del públic 

QUÈ HA FET?

| Steel Division 2
Aquest joc d’estratègia està centrat en les principals batalles del front oriental durant la Segona

Guerra Mundial. Comanda unitats soviètiques o alemanyes en multitudinaris combats. 

No t’ho perdis

S A N T I A G O  S E G U R A
La fitxa

QUI ÉS?

Famosos

A LES XARXES...
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DIMECRES 17 D’ABRIL
17:30 La xerrada La meva salut. Tràmits en línia,

consultes i cures ajudarà els veïns més grans
de la ciutat a dominar els tràmits que es po-
den fer online. / Aula del CAP Buenos Aires.

DISSABTE 13 D’ABRIL
22:00 Aquest dissabte a la nit es farà una

nova sessió deMicroteatre, la millor manera
per conèixer la feina de moltes companyies
en un format més reduit de l’habitual. / Te-
atre Núria Espert.

DIMECRES 17 D’ABRIL
10:30 Un cop més, el consistori organitza una

sessió de formació que, en aquesta ocasió, en-
senyarà els alumnes a definir, de forma fac-
tible, el seu pla d’empresa. Cal inscripció prè-
via. / Escoles Velles.

DEMÀ 10 D’ABRIL
ESPARREGUERA Aquest mes dins del Cicle de

xerrades Coneguem la nostra història, es farà
la xerrada Els represaliats de la Guerra Civil, a
càrrec de la historiadora Joana Llordella
(18:30). / Biblioteca L'Ateneu.

DIUMENGE 14 D’ABRIL
ABRERA Aquest diumenge se celebrarà la vin-

tena edició de la Caminada de Primavera a peu
fins a Montserrat que està oberta a la parti-
cipació de tothom. La sortida es farà a les 7
del matí des del pavelló esportiu.

DIJOUS 11 D’ABRIL
COLLBATÓ En la sessió d’aquesta setmana del

Club de lectura, el títol seleccionat serà Co-
lor de llet, una obra de l’escriptora britànica
Nell Leyshon. Entrada gratuïta (19:00). /
Biblioteca.

DIUMENGE 21 D’ABRIL
CASTELLVÍ El dia 21, Diumenge de Resurecció,

es farà la tradicional cantada de Caramelles
de Pasqua amb els Petits Caramellaires
(11:00). / Diferents punts del nucli antic.

DISSABTE 13 D’ABRIL
MARTORELL Partit de futbol sala corresponent

a la vint-i-sisena jornada de Tercera Divisió
entre el Sala 5 Martorell i el Molins 99 CFS
(18:00). / Municipal de Martorell.

SANT ESTEVE Presentació del llibre
Muerte en el Cerro de l’escriptor ses-
rovirenc Manuel Martín Garcia. / Bi-
blioteca Joan Pomar i Solà.

Manuel Martín presenta el 
seu darrer llibre al seu poble

Divendres 12 d’abril a les 19:00

Uns remeis molt ben plantats! Les plan-
tes i els seus usos serà el nom de la pri-
mera Jugatecambiental, que se cele-
brarà aquest diumenge al municipi. /
Parc de la Solana.

La Jugatecambiental 
arriba al Parc de la Solana
Diumenge 14 d’abril a les 11:30

El frontman de Sopa de Cabra, Gerard
Quintana, presenta el seu llibre Entre
el cel i la terra, una història d’amor, com-
movedora i colpidora a la segona
meitat del segle passat. / Biblioteca.

Gerard Quintana presenta el
seu llibre ‘Entre el cel i la terra’

Dissabte 13 d’abril a les 12:00

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
28a jornada de Primera Nacional mas-
culina entre el Sanes i el Palautorde-
ra. / Pav. Municipal de Sant Esteve.

El CH Sant Esteve rep 
el Palautordera Salicru
Dissabte 13 d’abril a les 19:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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