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Controlar que es facin totes les
infraestructures previstes per
garantir i millorar la mobilitat
dels ciutadans i de mercaderies
al Baix Llobregat. Amb aquest
objectiu ha nascut la Taula d’In-
fraestructures de la comarca,
que també engloba l’Hospitalet.

La intenció d’aquest nou òr-
gan és reclamar que s’executin
les inversions en infraestructu-
res previstes per al Baix Llobre-
gat. A més, els seus membres
també es dedicaran a fer el se-
guiment d’aquelles obres que ja
s’estiguin executant o d’aquelles
que hagin quedat aturades.

El president de PIMEC Baix
Llobregat-L’Hospitalet, Joan So-

ler, posa d’exemple algunes de
les obres més importants que
s’han de fer a la comarca: la
llançadora de Rodalies fins a
l’aeroport del Prat, el tram-Bus
Cornellà - Castelldefels, el Pla Di-
rector Urbanístic d’Infraestruc-
tures de la ròtula Martorell-
Abrera, les actuacions a la B-40
entre Olesa i Viladecavalls i la
connexió de la Ronda Litoral
amb la C-32 a Sant Boi.

PARLAR AMB TOTHOM
Com va explicar Soler durant
l’acte de constitució de la Taula,
que es va fer el 28 de març, una
de les seves tasques serà dialogar
amb els responsables de les dife-
rents administracions públiques
competents en cada infraestruc-
tura per traslladar-los les peti-
cions i accions que la Taula con-
sideri que han de fer en cada cas.

Per això, l’organització ex-
plica que estarà oberta a tots
aquells agents que “tinguin in-
teressos legítims en la mobilitat
de la comarca i les seves in-
fraestructures i que hi vulguin
participar”.

Soler afegeix que la Taula
vol que “les inversions en in-
fraestructures s’ajustin al pes
real que té el Baix Llobregat en
l’economia”, ja que, com asse-
guren des de PIMEC, la comar-
ca és un dels motors econòmics
de Barcelona i de Catalunya.

Per això, per controlar que es
facin les inversions previstes en
les infraestructures clau per al te-
rritori, aquesta nova plataforma
ha rebut, des del seu naixement,
el suport d’alcaldes i represen-
tants polítics d’una vintena de
municipis i dels sindicats més re-
presentatius.

Supervisió de les promeses
» Neix la Taula d’Infraestructures del Baix Llobregat i l’Hospitalet per vigilar les inversions previstes 
» Impulsada per PIMEC, els integrants controlaran les obres en marxa i aquelles que s’hagin aturat

Pau Massip
BAIX LLOBREGAT

La llançadora que ha de connectar l’Aeroport del Prat amb la capital catalana és una de les infraestructures que es controlaran. Foto: Lluís Sibils/ACN 

INCOMPLIMENT4La patro-
nal Cecot calcula que les obres
del Quart Cinturó (B-40) en-
tre Abrera i Terrassa estaran
enllestides “a mitjans del
2021”, i no a finals d’aquest
any, com havia promès el Mi-
nisteri de Foment. Així ho ha
fet públic la patronal en un co-
municat, on el president, An-
toni Abad, denuncia que els
“incompliments reiterats” de
Foment “suposen un sobre-
cost de 240 milions d’euros”.

En el mateix escrit, la Ce-
cot recorda que la B-40 es va
planificar per primer cop l’any
1966 i que, després de 53

anys, encara no és una reali-
tat. Per això, Abad la consi-
dera “l’eterna infraestructura
inacabada, només per darre-
re de la Sagrada Família”. 

Els retards en les obres
han estat la tònica dels darrers
12 anys. Des del 2007, quan
per fi va començar la cons-
trucció del Quart Cinturó, Fo-
ment no ha complert cap dels
terminis establerts. El cas
més greu és el del tram entre
Abrera i Terrassa, que en un
principi estava previst per al
2011. Abad creu que cal “una
gran mobilització social i po-
lítica” per denunciar-ho.

Enèsim retard a les obres de
la B-40 entre Abrera i Terrassa
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La lupa

per M. Teresa Casanovas i Archs (regidora de Collbató)                                                                                                                    

Collbató: sí o sí!
Sempre que m’he mogut pels carrers
de Collbató, de jove i després amb les
meves filles, he anat gaudint del que
m’oferia el nostre poble i he anat
descobrint l’enorme potencial que te-
nia. Sempre vaig pensar que algun dia
jo podria aportar el meu gra de sorra
per ajudar a desenvolupar aquest po-
tencial.

Quan en la legislatura actual vaig
assolir les regidories de cultura, pro-
moció econòmica i comerç, vaig pen-
sar que potser començava aquest re-
torn a tot el que m’havia donat Coll-
bató. Especialment en aquestes regi-
dories, ja que eren temes que d’algu-
na manera havien marcat la meva
vida. Els meus pares i els meus avis
eren comerciants, una gran part de la
meva vida professional l’he desenvo-
lupat a l’empresa privada i
més específicament en la
indústria i, per finalitzar, la
cultura, en totes les seves
manifestacions, és un dels
motors de la meva vida.

Tot i que ha estat un
inici, crec que durant
aquests quatre anys Collbató ha fet un
gir important, convertint-se en un
referent del Montserratí.

Crec que la Festa Major del poble
ha estat un dels esdeveniments que
més exemplifica aquest gir. La Festa
ha tingut una oferta diversificada, de
qualitat, a tots els barris i a l’abast de
tothom. Hem portat a Collbató aquells
espectacles i grups que fins al moment
només apareixien en les festes de les
grans ciutats. 

Així mateix, hem sabut recuperar
la figura i, especialment l’obra, del
mestre Amadeu Vives. Avui en dia el
festival que porta el seu nom és un re-
ferent cultural al nostre país. Aques-
ta recuperació ha arribat a les nostres
escoles i al poble en general. 

Collbató és un poble amb tradició
teatral. A banda de l’oferta de quali-
tat que hem mantingut durant aquests
quatre anys, incloses les obres dels
grups locals i els convidats, hem po-
sat a l’abast dels ciutadans experièn-
cies noves organitzant sortides als
teatres de Barcelona i al Gran Teatre
del Liceu, apropant-lo a casa nostra
amb ‘El Liceu a la fresca’.

A més, hem donat suport ferma-
ment a totes les entitats culturals de
llarga tradició a Collbató animant-les
a seguir amb la seva tasca i aportant-
hi noves idees per ampliar i consoli-
dar el seu paper en la vida cultural del
nostre poble.

Mentrestant, les festes populars, tí-
piques del calendari català, no han dei-
xat de créixer i renovar-se a Collbató.

Moltes d’elles han estat una realitat
gràcies als ciutadans i ciutadanes que
de manera voluntària han participat
a fer-ho possible i als quals vull agra-
ir la seva dedicació. Em refereixo a es-
deveniments com la Cavalcada de
Reis, els Tres Tombs, la Fira de Nadal,
el Pessebre Vivent, l’Aplec de la Salut
i a tants altres.

Un dels eixos fonamentals en els
quals he basat la meva regidoria ha es-
tat l’impuls de la Biblioteca, del Casal
de Cultura i del Casinet, dotant-los
d’eines i recursos necessaris per des-
envolupar tota la seva potencialitat,
fent d’aquest conjunt el punt neuràl-
gic i el nucli cultural del poble.

Pel que fa a la regidoria de pro-
moció econòmica, ha estat un dels rep-

tes més complexos als quals m’he
enfrontat en aquests quatre anys, a
causa que era una àrea amb poca
tradició al nostre poble. Tot i que hem
desenvolupat projectes importants,
soc conscient que han quedat encara
temes per impulsar.

L’objectiu principal que em vaig
marcar era disposar d’un directori clar
de quina era la realitat de les indús-
tries, comerços, emprenedoria, res-
tauradors, món rural... que configu-
ren el nostre entorn. El que volíem era
tenir el coneixement en profunditat de
qui és cadascú, les seves necessitats,
inquietuds i mancances, per tal de po-
der atendre-les adequadament. Fru-
it de tot això han estat les tres troba-
des que s’han organitzat a Collbató
per tractar tots aquests temes i mirar

cap al futur. Això ha de
permetre cercar noves
oportunitats de creixement
econòmic per al nostre po-
ble i la creació de llocs de
treball. 

Per tot això cal desen-
volupar un pla urbanístic

que doni resposta a les necessitats ac-
tuals de creació de nous espais co-
mercials i l’ampliació dels usos del
polígon industrial, així com la diver-
sificació de zones urbanes per des-
envolupar noves activitats econòmi-
ques, que ara limiten les nostres ca-
pacitats.

Tota aquesta feina no hauria estat
possible sense l’equip de persones
treballadores d’ambdues regidories,
que des del primer moment van cap-
tar aquesta nova manera de fer “po-
ble” i hi han col·laborat activament
aportant idees, coneixement, profes-
sionalitat i molta il·lusió.

Espero tenir l’oportunitat de poder
continuar treballant per Collbató.
Perquè crec i estimo Collbató, sí o sí.

Durant aquests quatre anys Collbató
ha fet un gir important, convertint-se 

en un referent del Montserratí

Per defensar Eduardo
Inda s’argumenta que

ha destapat molts casos
de corrupció. Bé, tu pots administrar els
casos a conveniència per perjudicar o
beneficiar sectors de partits afins o en-
emics. Traficar amb la informació a
conveniència és més vell que anar a
peu...

El Twitter en paper

Aquest home ha en-
tregat la vida per de-

nunciar crims de guerra.
Des del seu captiveri no va callar i va se-
guir denunciant la injustícia genera-
litzada. No va dubtar a reivindicar la
causa catalana malgrat pressions. La
detenció de Julian Assange ens inter-
pel·la a tots i totes.

Decenas de periodistas
y políticos que crecie-

ron con el mito del Wa-
tergate, soñando desde la adolescen-
cia con lo heroicos que serían frente un
Watergate español. Y ahora que lo tie-
nen en frente... hablan tan bajito. Como
debe doler ese silencio en la soledad
del espejo.

Es poden deixar morir
milers de refugiats al

mar. Es poden vendre ar-
mes a règims assassins. Es poden fer
guerres que maten desenes de milers
de persones. I no passa res. Però ai d'a-
judar a morir una persona malalta ter-
minal que ja en té prou... El nostre, ab-
surd, món.

@JuanDiegoBotto@iuforn @Jordi_Armadans @AlbanoDante76

Aquí es
piula

Sala 5 Martorell
L’equip ha recuperat la primera posició
a la lliga (tot i que està empatat a punts

amb l’UBAE), de manera que torna a
dependre de si mateix per ser campió.
El títol es decidirà en quatre jornades
apassionants les pròximes setmanes. 

pàgina 20

Els semàfors

Generalitat
Val més tard que mai. Finalment, la Ge-

neralitat ha desencallat, després de
molts anys aturat, la gestió del Centre

de Formació Professional d’Automoció
de Martorell. Segons el Govern, un ope-

rador integral se n’encarregarà. 
pàgina 6

Movem Martorell
Unes quaranta persones han recollit

més de 700 kg de brossa de la llera del
riu Anoia al seu pas per Martorell. Ha

estat gràcies a un ‘trashtag’, una iniciati-
va mundial nascuda a les xarxes socials

que a la ciutat ha impulsat Movem. 
pàgina 6
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EQUIPAMENTS4Un operador
integral s’encarregarà de la ges-
tió del Centre de Formació Pro-
fessional d’Automoció (CFPA) de
Martorell. La decisió sorgeix
d’un acord de govern entre els di-
versos departaments de la Ge-
neralitat implicats en el projec-
te, que s’ha desencallat després
de molts anys aturat.

El Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC), titular del centre,
haurà d’iniciar el procés de lici-
tació per escollir un operador
integral de la formació, que ges-
tionarà tant la formació inicial
com l’ocupacional i la contínua,
segons un comunicat del Go-
vern. Així, al centre s’oferirà “for-
mació de títols i certificats pro-
fessionals, formació contínua
certificada, ocupacional i de de-
manda per a les empreses del sec-
tor”, segons el mateix comunicat.

A més, l’acord també con-
templa la creació d’un òrgan de
seguiment de l’execució del con-

tracte, que estarà format per re-
presentants de tots els agents im-
plicats. La Generalitat serà la ins-
titució amb més representació a
l’òrgan, però també hi haurà re-
presentants de sindicats i pa-
tronals, i un de l’Ajuntament de
Martorell.

Precisament, el mes de fe-
brer, el consistori va reclamar a
la Generalitat el retorn dels te-
rrenys del CFPA, cedits fa una

dècada, perquè el centre no es-
tava en funcionament. Ara, però,
l’Ajuntament ha dit que, si s’obre
el procés de licitació, renuncia-
rà a recuperar els terrenys, se-
gons informacions de l’ACN. 

El Centre d’FP va ser inau-
gurat l’any 2015 amb l’objectiu
d’impulsar la formació profes-
sional i acollir 14.000 alumnes,
però actualment només hi ha
uns 50 estudiants.

El Centre d’FP té capactiat per a 14.000 alumnes. Foto: Ajuntament

El Govern desencalla la gestió
del Centre d’FP d’Automoció

» Un operador integral gestionarà l’activitat del centre de Martorell
» L’òrgan de seguiment inclourà tots els agents econòmics i socials

La Nau 2 acull una trobada 
de programadors culturals

OCI4La Nau 2 de Ca n’Oliveras
ha estat l’escenari de la 5a Tro-
bada de programadors munici-
pals d’arts escèniques i música,
organitzada pel Departament
de Cultura de la Generalitat i les
quatre diputacions de Catalun-
ya. L’acte es va fer el dia 11 i, se-
gons l’organització, hi van as-
sistir un centenar de progra-
madors municipals d’arreu del
territori.

Aquesta reunió anual té com
a finalitat establir un espai de
trobada per als programadors
dels equipaments públics cata-

lans, que reben informació i re-
cursos per conèixer l’oferta cul-
tural actual. Amb tot plegat,
Cultura pretén consolidar el Sis-
tema Públic d’Equipaments Es-
cènics i Musicals de Catalunya
(SPEEM), una xarxa de teatres
i auditoris catalans.

Els presentadors de l’acte
van ser l’alcalde de Martorell,
Xavier Fonollosa; el regidor de
Cultura, Sergi Corral, i la direc-
tora general de Cooperació Cul-
tural, Àngels Ponsa. La cantant
local Marta Knight va posar el
punt final a la jornada.

Dues iniciatives per impulsar
el sector empresarial local 

ECONOMIA4El Ple Municipal
d’abril ha aprovat, per unani-
mitat, millorar els imports i els
requisits dels ajuts atorgats a les
empreses locals que contracten
persones aturades. 

Aquestes ajudes s’atorguen
des de fa quatre anys, però ara
les bases reguladores seran més
flexibles. Per exemple, ja no cal-
drà que les persones a l’atur ha-
gin estat empadronades un any
a Martorell per poder ser con-
tractades; n’hi haurà prou amb
sis mesos. Una altra novetat és
que les empreses noves que con-

tractin un treballador a l’atur du-
rant un any a jornada completa
rebran fins a 4.000 euros.

CONVENI AMB MICROBANK
L’Ajuntament de Martorell ha
signat un conveni amb Micro-
Bank per “facilitar el finança-
ment de projectes empresarials
a través de microcrèdits”, segons
fonts municipals. Amb l’objectiu
d’incentivar l’autoocupació i
l’emprenedoria, s’ha establert
una línia de finançament d’1
milió d’euros. Se’n beneficiaran
autònoms i microempreses.

Més de 700 kg de brossa 
en un ‘trashtag’ al riu Anoia

MEDI AMBIENT4Unes quaran-
ta persones han recollit més de
700 kg de brossa de la llera del
riu Anoia al seu pas per Marto-
rell. Ha estat gràcies a un ‘tras-
htag’, una iniciativa mundial
nascuda a les xarxes socials, que
consisteix a netejar els espais na-
turals d’arreu del planeta.

A Martorell, l’activitat ha es-
tat impulsada per Movem, que
va convocar veïns i veïnes el dia
14 al Molí Fariner. Des d’allà, els

participants van iniciar una pas-
sejada per l’Anoia, amb l’objec-
tiu de recollir tota la brossa que
hi veiessin. Hi van trobar des
d’ampolles i garrafes de plàstic
fins a cadires i pneumàtics.

A més, un membre de l’enti-
tat Martorell Viu, que vetlla per
preservar el patrimoni natural
del municipi, va oferir als pre-
sents explicacions detallades so-
bre la flora i la fauna pròpies de
la zona en què es trobaven.

Contaminació | Martorell vol millorar el seu aire
Martorell s’ha adherit al Pla d’Acció Supramunicipal de Millora de la Qualitat

de l’Aire, que inclou 12 municipis del Baix Llobregat. Martorell és una de les 40
localitats declarades Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric.
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PARTICIPACIÓ4Martorellencs i
martorellenques ja poden esco-
llir entre 3 i 5 propostes de les 27
acceptades als Pressupostos Par-
ticipatius del 2019. El període de
votacions, que va començar el 8
d’abril, estarà obert fins al 6 de
maig. Per poder votar, només cal
ser major de 16 anys i estar em-
padronat a Martorell.

De les 83 propostes presen-
tades, 27 van superar els criteris
tècnics que determinen la viabi-
litat dels projectes. Les temàti-
ques d’aquesta edició són di-
verses: des d’accions urbanísti-
ques i mediambientals –àmbits
predominants– fins a propostes
culturals i esportives. La major
part de les idees han estat pro-
posades per particulars, però
les entitats també han fet les se-
ves aportacions. L’Ajuntament
de Martorell destinarà 150.000
euros a fer realitat les propostes
més votades. 

Pel que fa a les propostes que
van rebre més suport l’any pas-
sat, el consistori ha creat la zona
de jocs temàtics al passeig de Ca-
talunya. Quant a la més votada,
que proposava fer un estudi per
millorar les zones verdes i l’ar-
brat viari, fonts municipals as-
seguren que “s’està acabant de
redactar el plec tècnic per treu-

re a concurs públic l’elaboració
de l’estudi”. D’altra banda, les
plaques fotovoltaiques que va de-
manar la ciutadania s’instal·laran
a l’aparcament del Complex In-
tegral d’Esport i Salut (CIES). 

PRESSUPOSTOS DELS INFANTS
Per tercer any consecutiu, els
Pressupostos Participatius de
Martorell també tenen en comp-
te les propostes dels infants.
Quasi un miler de nens i nenes
de 4t, 5è i 6è de primària ja van
votar el mes de març. Cada vo-
tant va triar 5 propostes de les 24

presentades, que havien estat
treballades prèviament a les au-
les. L’Ajuntament destinarà un
màxim de 30.000 a realitzar les
opcions més votades.

La novetat d’aquesta edició és
la participació dels adolescents
martorellencs. Els alumnes de 1r
d’ESO dels instituts municipals,
unes 400 persones en total, han
presentat una desena de pro-
postes. 

Sumant els Pressupostos Par-
ticipatius generals, infantils i
adolescents, a Martorell s’han
presentat 117 idees.

L’edició d’enguany compta amb 27 propostes. Foto: Ajuntament

Obert el període de votacions
dels Pressupostos Participatius

GENT GRAN4L’Escoleta dels
avis i àvies ha posat punt final a
aquest curs, el segon que s’ha fet
a Martorell. Des de l’octubre, les
llars d’infants Les Torretes i
Pont d’Estels s’han convertit en
espais de trobada d’avis i nets.

L’Escoleta és un projecte im-
pulsat per l’associació ARAE
amb el suport de l’Ajuntament
de Martorell. Consisteix a orga-
nitzar sessions en què els avis i
àvies puguin compartir jocs i ex-
periències amb els seus nets de
fins a 3 anys. L’any passat, en la
primera edició, es van fer 12
sessions a Les Torretes i, veient
l’èxit del projecte, aquest any
s’han duplicat, de manera que
cada llar d’infants n’ha acollit
una dotzena. 

Aquesta edició també ha tin-
gut molt bona rebuda: en total,
hi han participat 24 avis i 16 in-
fants. Per aquest motiu, el regi-
dor de Gent Gran, Albert Fer-
nández, ha assegurat, en decla-
racions al canal de notícies mu-
nicipal, que la intenció és repe-
tir l’activitat per tercer cop con-
secutiu l’any vinent.

A més, les directores de tots
dos centres, els treballadors del
Centre Ocupacional de Can Se-
rra i el projecte ODISSEA s’han
implicat a l’Escoleta.

Final de curs 
de l’Escoleta 
dels avis i àvies 

Càritas ajuda 
a trobar feina
gràcies a les TIC

FORMACIÓ4Càritas ha impar-
tit sessions formatives sobre
noves tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC).
L’objectiu del curs era atorgar
als alumnes les competències
bàsiques en aquesta matèria,
per tal d’ajudar-los a trobar fei-
na. I sembla que la finalitat ha
estat assolida: dels vuit alumnes
del curs, de moment sis ja han
aconseguit una feina.

Les sessions s’han fet al Cen-
tre de Promoció Econòmica de
Martorell i han estat impartides
per l’educadora social Isabel
Aleixandre, treballadora de Cà-
ritas. Aleixandre ha treballat
amb els usuaris del curs com-
petències com l’expressió oral i
escrita, l’ús bàsic de l’ordinador
i la recerca de feina, així com
l’elaboració de currículums i
cartes de presentació.
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El Sant Jordi martorellenc
dura dotze dies

CULTURA4La 41a edició de la
Fira del Llibre del Gremi de Lli-
breters ha fet que, a Martorell,
Sant Jordi duri dotze dies, des
del 12 d’abril fins avui, 23 d’abril.

L’escriptor Rafael Nadal va
inaugurar la Fira, instal·lada a la
plaça de les Cultures, acompan-
yat de l’alcalde Xavier Fonollo-
sa i del regidor de Cultura, Ser-
gi Corral. Després, a la Bibliote-
ca, Nadal va presentar la seva da-
rrera novel·la, El fill de l’italià, re-
coneguda amb el Premi Ramon
Llull 2019. 

Després d’aquest tret de sor-
tida, Martorell va acollir un gran
nombre d’actes relacionats amb
la literatura. L’endemà, el dia 13,
el famós cantant Gerard Quin-
tana, líder del grup Sopa de Ca-
bra, va presentar el seu primer
llibre, Entre el cel i la terra. 

Els més petits van poder
gaudir d’activitats pensades per
a ells, des de tallers al voltant
d’un conte fins a un concert
d’històries de Sant Jordi. A ban-
da, el dia 17, la Taula dels Es-
criptors va arribar a la Fira.

23 D’ABRIL, SANT JORDI
Martorell viurà avui els actes
més importants d’aquest Sant
Jordi llarg. Del migdia al vespre,
la Taula dels Escriptors de Mar-
torell acollirà una desena d’au-
tors locals. A l’exterior de la car-
pa firal, nens i nenes es podran
divertir amb diversos tallers i
amb una versió musical de la lle-
genda de Sant Jordi, a càrrec de
l’artista Eugeni Muriel. Al Cen-
tre Cultural es farà una lectura de
textos que “hagin deixat petjada”
en els participants.

FESTES4La Fira de Primavera
de Martorell omplirà deu dies
d’espectacles, concerts i pro-
postes diverses per a totes les
edats. El programa d’activitats
presentat per l’Ajuntament no ha
deixat cap buit entre el 26 d’abril
i el 5 de maig. 

Abans de començar, el dia 24
hi haurà un tastet d’allò que
vindrà després, amb el ball de la
gent gran, una sessió del cicle
‘Redescobrint Pujols’ i el labo-
ratori musical amb Joan Colo-
mo. El veritable tret de sortida,
però, arribarà el dia 26, amb el
pregó a l’Enrajolada del dissen-
yador de moda martorellenc Ka-
rim Adduchi.

A partir d’aquí, el municipi
gaudirà de tot un ventall d’acti-
vitats. Entre les propostes cul-
turals, destaca el consolidat Pre-
mi Vila,  que celebra enguany la
seva 44a edició, així com l’ex-
posició ‘Joan Brossa: Escolteu
aquest silenci’ o les visites tea-
tralitzades a l’Enrajolada. L’es-
cenari de la nova Nau 2 de Ca
n’Oliveras acollirà el gruix de l’o-
ferta musical. Hi actuaran tant
grups de la talla d’Els Catarres
com artistes, bandes i DJ’s locals.

Tot i incorporar grans nove-
tats, la Fira no deixa de banda la
tradició. Hi haurà moltes mos-

tres de cultura popular: diverses
cercaviles, un correfoc, la 3a
Festa Bastonera, una jornada
castellera, ballades de sardanes
i una trobada gegantera. 

Una proposta especialment
característica de la Fira és la re-
presentació de la llegenda del
Pont del Diable, que aquest any
anirà a càrrec de la Fura dels
Baus. L’espectacle promet ser un
dels grans moments de la festa.

LES FIRES DINS DE LA FIRA
La Fira de Primavera inclou un
gran nombre de fires, mostres i

mercats de tota mena. Durant els
dies de celebració, Martorell
acollirà, entre d’altres, el Mar-
totren (la fira de maquetisme fe-
rroviari) o la 6a Mostra del
Transport. La 5a Fira Gastronò-
mica, la Fira de l’Artesania, el
Mercat Ramader i la Mostra de
Moda posaran en valor dife-
rents oficis. Durant l’últim cap de
setmana de Fira tindrà lloc el
Daltabaix, que integra la 27a
Fira Infant i la 15a Fira Jove.

L’edició clourà, com cada
any, amb un piromusical a la pla-
ça de les Cultures.

La Fira, 10 dies plens d’activitats. Foto: Carles Porta/Ajuntament

Martorell ja ho té tot a punt per
celebrar la Fira de Primavera
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Sant Andreu de la Barca

Castellví de Rosanes

EDUCACIÓ4L’escola Mare de
Déu de Montserrat ha donat la
benvinguda a un jove britànic
que farà d’auxiliar de conversa
en llengua anglesa fins al juny,
quan acabi el curs.

Durant les classes d’anglès, la
professora Noemí Martínez
comptarà amb el suport del Ri-
chard, que ajudarà els alumnes
a practicar l’expressió i la com-
prensió orals en anglès. Mentre
sigui al municipi, el jove britànic

residirà amb una família d’aco-
llida castellvinenca. L’Ajunta-
ment de Castellví cobreix el cost
de la incorporació d’aquest au-
xiliar en el darrer trimestre del
curs escolar. El noi va rebre la
benvinguda institucional a la
biblioteca municipal, a càrrec de
l’alcalde Joan Carles Almirall.
També hi eren la directora de
l’escola, Emi García; la cap d’es-
tudis, Sara Llaberia, i la profes-
sora d’anglès, Noemí Martínez.

CULTURA4Castellví de Rosa-
nes està vivint un mes ple d’ac-
tivitats culturals. Per fer que
aquest abril sigui rodó, avui ce-
lebra la diada de Sant Jordi des
de ben d’hora i fins al vespre. 

Els nens i nenes de 6è de pri-
mària s’han instal·lat a la plaça
del poble a les 8.30 h i s’hi esta-
ran fins a les 18.00 h venent ro-
ses i llibres. Mitja hora més tard,
l’activitat es traslladarà al saló de
plens, on es llegirà el veredicte i
s’entregaran els premis del Con-
curs de cartells de la Festa Ma-
jor 2019, que tindrà lloc del 31 de
maig al 2 de juny. Finalment, s’i-
naugurarà al vestíbul de l’Ajun-
tament l’exposició ‘Cultura i fes-
tes a Castellví de Rosanes. Una
dècada de cartells’, un recull
dels cartells dels darrers 10 anys.

ÈXIT DE LES PROPOSTES D’OCI
Des del 6 d’abril, veïns i veïnes
estan gaudint de les diverses
activitats i sortides, tant culturals

com d’oci i benestar, que l’A-
juntament ha organitzat durant
aquest mes.

Fins ara, totes les activitats
han estat un èxit de participació,
fins i tot les que s’han fet fora de
municipi. El dia 9, una setante-
na de castellvinencs van visitar
l’Empordà, tot descobrint el
massís del Montgrí i la reserva de
les illes Medes. El dia 13, van ser
quaranta les persones que van

anar a Olesa de Montserrat per
veure-hi La Passió. Per gaudir de
la darrera activitat, en canvi,
no va ser necessari sortir del po-
ble. El diumenge de Pasqua, els
Petits Caramellaires de Castell-
ví de Rosanes van omplir de
cançons el nucli antic. 

Després de Sant Jordi, les se-
güents activitats arribaran el
mes vinent. Seran dues sessions
d’activitat física i un concert.

Els alumnes de 6è tornaran a omplir la plaça del poble. Foto: Ajuntament

Sant Jordi arriba en un abril
castellvinenc molt cultural

L’escola municipal rep un
auxiliar de conversa en anglès

CULTURA4Sant Andreu de la
Barca viurà avui una diada de
Sant Jordi per a tota la família.
Les entitats i associacions locals
col·locaran les seves parades a la
plaça de la Font de la Roda,
amb l’objectiu de mostrar a la
ciutadania la tasca que fan. D’al-
tra banda, fins al 27 d’abril, el
municipi acollirà activitats rela-
cionades amb la literatura.

Aquesta tarda, la cultura po-
pular serà molt present a la pla-
ça de la Font de la Roda. S’hi po-
dran veure les sardanes de la Co-
bla Ciutat de Terrassa, el ball dels
gegantons Ètnia i Bruixilda a cà-
rrec de l’Agrupació Cultural Ai-
güestoses, i els castells de la co-
lla de l’Adroc. També hi haurà al-
tres mostres d’art, com ara els
balls de l’escola de dansa Sonia
Navarro o una petita actuació de
l’escola de teatre Sensedrama.
Tot plegat anirà acompanyat
d’una xocolatada.

Amb la ressaca de Sant Jor-
di, aquest dimecres se celebrarà
la 10a edició del recital poètic del

Fòrum Cultural Gaspar de Pre-
ses, que també oferirà la pre-
sentació del llibre ‘La memòria
de les petjades’, amb la partici-
pació de l’autor, José Luis Gar-
cía Herrera. Dissabte 27, es de-
dicarà un club de lectura a par-
lar de ‘Por’, l’obra d’Stefan Zweig.

Finalment, la cultura popu-
lar tornarà a ser protagonista. La
Colla de Diables farà la Tabala-
da, que acabarà a la plaça An-
selm Clavé, on es representarà la
llegenda de Sant Jordi. Final-
ment, Sant Andreu acomiadarà
Sant Jordi amb un correfoc.

La plaça de la Font de la Roda serà l’escenari de la diada. Foto: Ajuntament

Sant Jordi desperta
un Sant Andreu festiu i literari

5.000 abonats al complex
esportiu l’11 en 8 anys de vida
EQUIPAMENTS4El complex es-
portiu l’11 ha celebrat aquest
mes d’abril el seu vuitè aniver-
sari. En aquests anys de vida, el
centre ha aconseguit un total de
5.071 abonats.

De fet, es tracta d’un dels ser-
veis més utilitzats pels santan-
dreuencs que volen fer esport.
Segons fonts municipals, més de
7.000 persones fan servir dià-
riament algun dels serveis que

ofereix el complex. Afegeixen
que alguns equips esportius de
Sant Andreu de la Barca també
s’entrenen a les instal·lacions.
Amb tot, la mitjana anual supe-
ra els 2,1 milions d'usos.

Cada setmana, els abonats al
complex poden gaudir de 120
sessions de diverses modalitats
esportives. La que més triomfa
és l’spinning, de la qual es fan 30
sessions setmanals.

Uns sensors per
comptabilitzar el trànsit

TRÀNSIT4S’han instal·lat uns
sensors per comptabilitzar els
cotxes que circulen per la carre-
tera de Martorell, així com la
contaminació acústica registra-
da en aquesta via. L’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca con-
sidera que aquest és “un pas
més en el camí” per aconseguir
que el municipi esdevingui una
“smart city”.

A la mateixa carretera, tam-

bé s’hi han col·locat passos de
vianants intel·ligents, que s’il·lu-
minen quan algú els ha de
creuar. Segons fonts del consis-
tori, està previst instal·lar dos
passos d’aquesta mena a l’avin-
guda de la Constitució. L’Ajun-
tament veu en aquestes accions
una aproximació a un dels seus
objectius: aconseguir que Sant
Andreu sigui la primera ciutat de
la comarca sense semàfors.

Ajuts | Tancat el termini per demanar beques
Ja no es poden demanar beques per assistència a escola bressol durant el 2019

ni subvencions per a famílies monoparentals per cobrir despeses d’habitatge. El
termini per sol·licitar aquests ajuts va finalitzar el passat dilluns, 15 d’abril.

Oci | Més de 170 cotxes al primer Motor Day
El primer Motor Day de Sant Andreu de la Barca va aplegar més de 170
cotxes el 14 d’abril a l’Esplanada del Mercat Setmanal. També hi va haver
actuacions musicals, concursos i estands relacionats amb el tunning.
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC), aprovada al Parla-
ment de Catalunya el juliol de
2017, es va crear per millorar la
qualitat de vida de les persones
més vulnerables i contribuir a la
seva inserció laboral. La seva im-
plementació està sent progressi-
va i es durà a terme fins a l’abril de
2020, quan totes les persones be-
neficiàries ja en cobraran el 100%.  

Avui, el nombre de beneficia-
ris de l’RGC és de 120.500 perso-
nes, de les quals un 85% han sig-

nat el compromís del pla d’inser-
ció laboral.

Aquesta orientació cap al mer-
cat de treball ha fet que 4.024
persones hagin trobat feina des de
la sol·licitud com a beneficiàries de
l’RGC i que més de 8.400 persones
el darrer mes estiguin cercant fei-
na pel fet de percebre l’RGC. L’RGC

ha estat una millora objectiva res-
pecte de les anteriors prestacions,
tant pel que fa a l’import de la pres-
tació  –que en tots els casos ha
crescut i en alguns ho ha fet de for-
ma considerable–, com pel que fa
al nombre de persones que com-
pleixen les condicions per accedir-
hi i han passat de no cobrar cap
prestació a rebre aquest ajut. 

En aquest sentit, hi ha hagut
un increment del 92% respecte de
la població coberta anteriorment
per la Renda Mínima d’Inserció (al
setembre 2017, 62.525 persones
percebien la RMI) i ha servit per
ampliar la cobertura dels col·lec-
tius més desafavorits millorant la
seva qualitat de vida. Un exemple
d’això són els pensionistes amb
pensions més baixes o les perso-
nes soles perceptores de subsidis
per desocupació (aquestes últimes
han vist incrementat els ingressos
en 174  euros respecte al que per-
cebien abans).

MÉS BENEFICIARIS
Tot plegat ha provocat que s’hagi
augmentat el nombre de persones
que compleixen els requisits entre
els sol·licitants. Aquest augment
s’ha degut principalment a la mi-

llora en la informació del que és la
renda garantida entre els possibles
beneficiaris i al pla de xoc per a la
formació sobre l’RGC per a millo-
rar l’orientació.

Amb aquestes actuacions s’ha
aconseguit incrementar el nombre

de resolucions que compleixen els
requisits. Entre setembre 2017 i
juny de 2018 els complien un 9%,
entre juny de 2018 i setembre de
2018 un 14%, i des de setembre de
2018 fins a març de 2019 s'ha arri-
bat a un 30%.

Per tant, la taxa de resolu-
cions que compleixen els requi-
sits s’ha doblat des del mes de
maig de 2018. Per últim, també
s’ha aconseguit millorar el temps
de resposta dels expedients de
renda garantida de ciutadania,
que actualment ja es tanquen en
dos mesos i mig. 

120.000 beneficiaris
» La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) millora la qualitat de vida dels més vulnerables
» Fins al dia d’avui 4.000 persones han trobat feina gràcies als plans d’inserció laboral 

4Xavier Villarejo, director Social
de la Fundació ARED ens expli-
ca el cas de la Tamara, una de les
persones beneficiàries de la Ren-
da Garantida de Ciutadania que
va seguir un dels cursos de for-
mació que va permetre que s’in-
serís laboralment de manera
exitosa.

La Tamara és una dona de 28
anys, que no tenia habitatge,
sense xarxa social i es trobava
des de l’any 2007 sense treballar
(aturada de llarga durada). No-
més tenia una experiència la-
boral procedent d’un pla d’ocu-
pació com a pintora.

A principis de juliol de l’any
2018 va començar la seva for-
mació. Per tal de detectar quines
eren les seves habilitats i quin ti-
pus de feina podia fer millor, es
va analitzar i posar al dia el seu
perfil professional. Parlant amb
ella i tenint en compte que li fal-
tava formació laboral, que se
sentia insegura en relació a tor-
nar a treballar i que la seva si-
tuació emocional era complexa,

es va apostar per fer-li un acom-
panyament individualitzat. Amb
aquesta feina propera de se-
guiment es van treballar les ba-
rreres emocionals i les dificultats
per fer front a una entrevista de
selecció. 

CONTRACTE LABORAL
Amb l’acompanyament de la
Fundació ARED va aconseguir
una contractació laboral, de 6
mesos, amb un salari d’uns 1.000
euros nets com a personal de
neteja, a dins del Programa Tre-
ball i Formació de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania del De-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies per a entitats
sense ànim de lucre.

La història d’èxit de la Ta-
mara demostra que, amb un su-
port continuat en les accions
d’orientació professional cap al
mercat laboral, formació i re-
forç de les competències bàsi-
ques, es pot treballar i millorar
l’autonomia i la capacitat de re-
tornar al món laboral.

La història de la Tamara

El 85% de la gent es
beneficia del pla
d’inserció laboral

Les resolucions 
favorables s'han 

doblat des de 2018

Cada unitat familiar rep una quantitat econòmica en funció dels membres que la integren. Fotos i Infografia: Arxiu, Generalitat i Línia

rendagarantida.gencat.cat

Pàgines especials
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Es presenta per setè cop a les
eleccions municipals, després
d’haver governat els últims 24
anys. Encara té coses noves a ofe-
rir al municipi?
Moltíssimes. Una ciutat és un ens
viu, en transformació permanent,
amb canvis demogràfics, estruc-
turals... Per tant, hi ha moltes coses
a fer. Tenim població nova que
està arribant de la primera corona
i tenim població que està envellint.
Cal que els serveis vagin en con-
sonància amb aquest canvi de-
mogràfic. També hem d’anar in-
troduint a la ciutat elements de sos-
tenibilitat i d’estalvi energètic.

Per quins motius creu que els
veïns i veïnes de Sant Andreu
han confiat en vostè des del
1995?
Crec que hi ha diversos motius. En
primer lloc, nosaltres presentem un
programa i l’executem, i això és
molt important en un moment
com aquest. A més, ens estimem la
nostra ciutat i hi treballem molt. Po-
dem encertar o equivocar-nos,
però ningú podrà dir que no tre-
ballem. En definitiva, la feina, la il·lu-
sió, les propostes i el fet de dur-les
a terme són els motius que fan que
la gent confiï en nosaltres. 

Vostè és metge de família al
CAP de Sant Andreu. Hi treballa
a les tardes i ho combina amb
l’alcaldia. I diu que té la mateixa
empenta que el primer dia...
Com s’ho fa per arribar a tot?
Doncs no ho sé [somriu]. El que sí
que és veritat, i ho dic a tothom, és
que la meva professió és la de
metge. Jo no soc polític, soc met-
ge. Però fa uns quants anys, una sè-
rie de gent ens vam plantejar que
volíem fer coses per la nostra ciu-
tat. A partir d’aquí, ens vam pre-
sentar a les eleccions, vam arribar

al govern i hem estat treballant des
de llavors. Això de ser alcalde era
una cosa circumstancial que s’ha
anat prolongant en el temps, per
la confiança de la gent i perquè no
se’ns han esgotat les idees. 

L’any 2015 el PSC va obtenir 9 re-
gidors i va començar a governar
amb majoria simple. Dos anys
més tard, però, va signar un pac-
te de govern amb Ciutadans,
que va assumir dues regidories.
Quin balanç fa d’aquest acord?
Ha estat positiu. Ens vam posar d’a-
cord per dur a terme aquells punts
del programa que teníem en comú
i que ens permetien continuar tre-
ballant amb més estabilitat. I ho
hem fet sense cap problema. 

Per què va escollir pactar amb
Ciutadans i no amb llistes d’es-
querres que havien estat més vo-
tades, com Sí es pot o ERC?
Nosaltres vam convocar tothom.
Vam transmetre la idea que els par-
tits amb què teníem punts en
comú tenien la possibilitat d’entrar
al govern, però la majoria no van
voler. Ciutadans va ser l’únic grup
que hi va estar disposat. Jo crec que
la política municipal és molt dife-
rent de la d’altres àmbits. A nivell
local és més fàcil pactar, sempre
que estiguem d’acord en les prio-
ritats i vulguem treballar per mi-
llorar el nostre municipi.

Tornaria a repetir el pacte si fos
necessari per continuar gover-
nant o es plantejaria pactar amb
altres forces?
El pacte amb Ciutadans ens ha anat
bé, no hem tingut cap problema i
no ens importaria repetir-lo. Si al-
tres partits volguessin pactar, tam-

poc hi tindríem cap problema. Es-
tem oberts a tothom que vulgui
treballar per la nostra ciutat.

La política nacional ha estat es-
pecialment present a Sant An-
dreu durant aquest mandat,
arran de l’1-O, i l’institut El Palau
ha estat un dels centres de la po-
lèmica. Com ho ha viscut a nivell
personal?
Ha estat una situació desagradable,
perquè s’ha intentat fracturar la so-
cietat. A Sant Andreu, hem inten-
tat mantenir la cohesió social i la
convivència i crec que ho hem
aconseguit bastant. 

Precisament, a l’acte de presen-
tació de la seva candidatura,
Miquel Iceta va dir que vostè ha-
via fet una “esforç titànic per
mantenir la convivència”. El van
desgastar, aquells mesos?
Sí, com a tothom. Jo no conec
ningú que digui que ho va viure bé.
Mantenir la convivència no és fà-
cil, i moltes vegades sents incom-
prensió per part dels dos extrems.
Els dos volen que vagis cap a la
seva banda, però el que has de fer
és estar al teu lloc per afavorir que
tothom pugui expressar-se sense
menysprear ningú.

En tot cas, creu que la convivèn-
cia a la ciutat ha quedat tocada,
després de tot plegat?
No, jo crec que s’ha recuperat. En
aquests moments, vivim amb to-
tal normalitat. No estem marcats ni
traumatitzats pel que va passar, no
hi ha enfrontaments i es respecten
totes les ideologies. Intentem que
ningú menyspreï l’altre ni imposi
les seves tesis.

I a l’institut El Palau?
El curs va començar amb norma-
litat, es van cobrir les places i fins
i tot hi va haver gent que hi volia
entrar i no va poder. És a dir, com
sempre. Vam viure una situació
molt crítica, però afortunadament
ha quedat superada. Tots vam fer

un esforç per mirar cap endavant
i no cap enrere, i crec que ho hem
aconseguit. Evidentment, hi ha
coses que compartim i coses que
no. En comptes de discutir sobre els
punts discordants, mirem cap al fu-
tur i treballem per allò que tenim
en comú. Això facilita les coses.

Amb les eleccions generals pel
mig i en ple judici del Procés, fins
a quin punt creu que la política
nacional influirà en les munici-
pals del maig?
Intentarem que no hi influeixi. El
més important és Sant Andreu, i a
les municipals cal pensar en la mi-
llor opció per fer avançar el muni-
cipi. Potser hi haurà gent que vo-
tarà en clau nacional, però la ma-
joria ho faran en clau local. 

Tenint en compte aquest con-
text, creu que el PSC pot repetir
o millorar els resultats del 2015
a Sant Andreu?
Crec que podem millorar-los, per-
què hem treballat molt i hem des-
envolupat pràcticament el 100%
del nostre programa electoral.
Hem millorat l’aspecte de la ciutat
i hem fet que els espais públics si-
guin llocs agradables, on la gent es
pugui relacionar. Però sobretot
hem dut a terme polítiques socials.
A Sant Andreu, ningú que hagi pa-
tit un desnonament s’ha quedat al

carrer, i no s’han tallat els serveis bà-
sics a les persones que no els po-
dien pagar. També hem posat a l’a-
bast dels més joves 52 pisos de llo-
guer assequible. Tot això ens ava-
la de cara a les eleccions. La gent
pot tenir la seguretat que, si ens
vota, complirem el programa, per-
què ja ho hem fet anteriorment.

Si revalida l’alcaldia, ja té pen-
sada quina serà la primera deci-
sió que prendrà? 
Primer, conformar un govern [som-
riu]. Després, millorar l'organització
per poder desenvolupar tot el pro-
grama que proposem en quatre
anys. A més, sempre hi ha coses mi-
llorables. Abans, l'administració
pública era una cosa molt rígida,
però ara és un ens canviant. Hem
d'incorporar les noves tecnolo-
gies per facilitar la comunicació del
ciutadà amb l'Ajuntament, per-
què pugui fer gestions a qualsevol
hora del dia, des de casa seva,
amb una tablet o un smartphone. 

Després de 24 anys, podria ser el
seu últim mandat? 
Probablement sí.

Ha pensat en algun moment en
el relleu?
Ara no toca això. Toca presentar-
nos a les eleccions, guanyar-les i co-
mençar a treballar.

“Si guanyo les eleccions,
probablement serà
el meu últim mandat”

Enric Llorca / Alcalde de Sant Andreu i candidat del PSC

Fa 24 anys, Enric Llorca va ser escollit per liderar el projecte del PSC a Sant 
Andreu de la Barca. A les eleccions del mateix any va aconseguir l'alcaldia i, des
d'aleshores, no ha deixat de combinar la tasca d'alcalde amb la feina de metge.

Ara, per setena vegada, encapçala la llista dels socialistes a les municipals.

Foto: Anna Utiel

Entrevista Perfil | Es presenta per... setena vegada
Enric Llorca (Barcelona, 1954) és l'alcalde de Sant Andreu de la Barca des de
l'any 1995. Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, 

és metge de família al CAP de Sant Andreu des del 1992 i fins a l'actualitat.

“A Sant Andreu, 
ningú que ha patit 
un desnonament 
s’ha quedat al carrer”

Anna Utiel
SANT ANDREU
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De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
S’hauria de millorar en temes so-
cials, transparència i participació.
L’alcalde hauria de ser de totes i
tots, però ha fet un ús partidista del
càrrec en les qüestions de l’1-O i
dels docents de l’IES El Palau. Per
això i per la discriminació a alguns
barris, la valoració seria un 4.

Què li sembla que Enric Llorca es
torni a presentar, després de 24
anys d’alcalde?
Inacceptable. Ningú hauria de go-
vernar més de dues legislatures.

Si el maig arriba al govern, quina
creu que ha de ser la primera de-
cisió a prendre?
Una auditoria completíssima. Cal
fomentar la transparència en tots
els temes municipals. Les políti-
ques no són sempre de despatxos,
són també de carrer.

Què cal fer per millorar Sant An-
dreu?
Fer habitatge social i invertir més
partida a assumptes socials. La
zona blava d'aparcament només
per a llocs d'emergències i zones
comercials i habilitar zones d'apar-
cament gratuït. No fer obres faraò-
niques i tenir cura de zones del
poble que estan bastant abando-
nades. Canviar el clavegueram que
calgui, per evitar inundacions.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
No crec que hi tingui un gran im-
pacte. Sant Andreu no és un poble
independentista i la convivència
no s'ha vist molt alterada per això.

F. Ros (Sí Es Pot)

“L’alcalde ha fet un
ús partidista del

càrrec en qüestions
de l’1-O i El Palau”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Ha anat de més a menys. Un símil
de la trajectòria del propi alcalde.
En els darrers anys: un govern
sense rumb que ha pres decisions
errònies pel que fa a les prioritats i
necessitats reals dels veïns. 

Què li sembla que Enric Llorca es
torni a presentar, després de 24
anys d’alcalde?
Un greu error de personalisme,
que encotilla el futur de la ciutat a
maneres de fer política de fa 20
anys. Calen nous lideratges que
aportin força, idees i projecte. L’ac-
titud autoritària de l’alcalde fa que
no confiï el relleu a ningú.

Si el maig arriba al govern,
quina creu que ha de ser la pri-
mera decisió a prendre?
Una auditoria per saber l'estat eco-
nòmic del consistori i si tenim al
davant una legislatura hipotecada.
No és normal la quantitat de diners
destinats últimament a obres. Ca-
lendaritzarem les accions previstes
al Pla de Govern 2019-2023.

Què cal fer per millorar Sant An-
dreu?
Treballar per l’ocupació i la creació
de riquesa, reordenar l’urbanisme
i afrontar el problema de falta d’a-
parcament, democratitzar l’Ajun-
tament i donar suport al teixit
associatiu i l’expansió cultural.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
En absolut hi ha una correlació
entre els resultats de les generals i
els de les pròximes municipals.

M. Giribet (Fem)

“No és normal la
quantitat de diners
destinats a obres
últimament”

Quina valoració fa d’aquest
mandat?
És la primera vegada que estàvem
a l’Ajuntament i l’experiència ha
sigut molt gratificant. Hem acon-
seguit petites millores en benefici
dels nostres veïns.

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
Entre altres mesures, hem aconse-
guit augmentar la plantilla de la
Policia Local, hem augmentat la
despesa social, hem reduït l’atur i
hem potenciat el nivell de trans-
parència de l’Ajuntament. En con-
junt, el pacte ha sigut positiu.

El repetirien si tornés a ser ne-
cessari per governar?
Nosaltres sortim a guanyar. L’únic
pacte que faríem seria el d’imple-
mentar el nostre programa i arri-
bar a acords en benefici de la
ciutadania. Vull deixar clar que no
farem cap tipus de pacte amb les
formacions independentistes.

Quines propostes han quedat
pendents?
Encara hem de treballar per reduir
més l’atur i per facilitar l’accés a
l’habitatge, i hem de resoldre el
problema de l’aparcament. Si
aconseguim el suport necessari,
podrem millorar Sant Andreu.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les munici-
pals?
Crec que la ciutadania tindrà més
en compte els problemes que
afecten la ciutat. Hem de pensar
a resoldre els problemes reals de
la gent i deixar-nos d’aventures
independentistes que no ens
porten enlloc.

S. Cantero (Cs)

“No farem cap
pacte amb les
formacions 

independentistes”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Un 6. Per arribar a l’alçada de mu-
nicipis com Martorell, falta molt.

Què li sembla que Enric Llorca es
torni a presentar?
Si ha estat escollit en democràcia
dins del seu partit, ho respectarem
perquè som demòcrates. 

Si el maig governa, quina serà la
primera decisió que prendrà?
Utilitzar el nostre programa elec-
toral popular com a base de les lí-
nies a seguir fins a final de mandat,
per tal de garantir la confiança dels
nostres votants.

D. Romero (JxSA)

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Al voltant del 6. Des del nostre punt
de vista, sempre es pot millorar. 

Què li sembla que Enric Llorca es
torni a presentar?
Previsible. És el referent del PSC a
Sant Andreu, pels anys que porta i
per la seva feina com a metge.

Si el maig governa, quina serà la
primera decisió que prendrà?
Revisió dels impostos a la baixa,
augment del cos de Policia Local i
augment de la transparència de la
gestió de diners públics.

S. Aranda (PP)

Sant Andreu - Eleccions municipals 2019

Sant Andreu: parlen els partits
» Cantero (Cs) valora positivament el pacte de govern, però assegura que ara surten “a guanyar”
» La repetició d’Enric Llorca com a alcaldable i les darreres obres centren la crítica de l’oposició

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal durant
aquest mandat?
Amb un aprovat justet.  Ha impul-
sat el municipi amb actuacions ur-
banístiques i culturals, però trobem
a faltar uns serveis municipals pen-
sats per a les persones, que facin
que pagui més qui més té.

Què li sembla que Enric Llorca es
torni a presentar, després de 24
anys d’alcalde?
El veiem desgastat.  Ha fet una po-
lítica de grans obres d’aparador,
però els llocs més secundaris
estan descuidats completament.
No hi ha una preocupació real per
les persones. Encara no tenim re-
solta la canalització de l’aigua en
aiguats i continuem tenint emis-
sió d’aigües residuals a cel obert. 

Si el maig arriba al govern,
quina creu que ha de ser la pri-
mera decisió a prendre?
Estudiar a fons les ordenances i in-
troduir tan aviat com es pugui la
tarifació social. Fer un estudi per
saber el cost real de totes les obres
urbanístiques dutes a terme.

Què cal fer per millorar Sant An-
dreu? 
Ajustar les actuacions municipals a
les necessitats reals de la gent.
Tenir cura de l’entorn natural i fo-
mentar un urbanisme sostenible.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les eleccions
municipals?
El judici té un impacte sobre les
persones que el seguim, però la-
mentablement som poques.  El ve-
redicte serà molt posterior a les
municipals.   

F. Muñoz (En Comú)

“S’han fet obres
d’aparador, però hi
ha llocs descuidats
completament”
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Olesa de Montserrat

Sant Esteve Sesrovires

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han desmantellat a Sant
Esteve Sesrovires una plantació
de marihuana valorada en més
de 30.000 euros. L’operació es
va fer el 10 d’abril i va acabar
amb tres detinguts com a pre-
sumptes autors de delictes con-
tra la salut pública i defraudació
de fluid elèctric, segons un co-
municat dels Mossos.

La investigació va comen-
çar al febrer, quan els agents van
tenir la sospita que a una finca
inhabitada de Sant Esteve hi
podia haver una plantació de
marihuana. Els Mossos van
constatar que a les nits se sentia
“un soroll intens d’extracció d’ai-
re i una forta olor a marihuana”,
diu el comunicat. Finalment, el
passat dia 10, els agents van
trobar al soterrani de la finca dos
habitacles habilitats per al cultiu
d’aquesta planta. Van arrestar
tres homes, veïns de Badalona i
Corbera de Llobregat, que tam-
bé havien defraudat uns 55.000
euros en haver punxat la llum. 

Desmantellada
una plantació 
de marihuana

Aturades parcials
dels treballadors
de Chupa Chups

LABORAL4La plantilla de la fà-
brica de Chupa Chups de Sant
Esteve va fer aturades de 2 ho-
res per torn del 10 al 14 d’abril.
Segons un comunicat d’UGT,
l’objectiu de la protesta era “de-
nunciar l’actitud de la direcció de
l’empresa en la negociació del
conveni”. UGT assegurava en
el mateix escrit que es volia mi-
nimitzar l’impacte de “la doble
escala salarial” de l’empresa. A
banda, CCOO va dir en un altre
comunicat que els treballadors
preveien repetir les aturades
entre el 5 i el 12 de maig.

Adoptats més de 500 peixos
del llac del Parc municipal

MEDI AMBIENT4Per poder fer
les tasques de neteja del llac del
Parc municipal, que van co-
mençar el dia 17, es van donar en
adopció 509 peixos, gràcies a la
col·laboració ciutadana i a la
implicació de l’Associació Pro-
tectora d’Animals Exòtics de
Catalunya (APAEC). 

D’altra banda, la Societat de
Pescadors d’Esparreguera, amb
el vistiplau del consistori d’a-

quest municipi, va permetre que
desenes de peixos olesans fossin
traslladats a la bassa esparre-
guerina de Can Comelles.

L’empresa Sorelló, Estudis al
Medi Aquàtic va ser l’encarre-
gada de capturar els peixos i
catalogar-ne les espècies. Fonts
municipals asseguren que la ne-
teja del llac era necessària per
mantenir-lo “en condicions” i no
es podia posposar més.

La Policia Local comissa 
400 plantes de marihuana

SUCCESSOS4La Policia Local
ha comissat 400 plantes de ma-
rihuana ubicades en un magat-
zem de la urbanització olesana
de Ribes Blaves. L’operació, que
es va fer el dia 11, va ser possible
“gràcies a la col·laboració ciuta-
dana”, segons fonts municipals.
A més de les plantes, els agents
van intervenir diversos estris,

que van passar a disposició ju-
dicial, i van traslladar els pre-
sumptes implicats a les diligèn-
cies policials.

El mateix dia 11, la Policia va
desallotjar un habitatge ocupat
que presentava deficiències es-
tructurals i, més tard, va detenir
in fraganti l’autor d’un robatori
amb força a un domicili.

HABITATGE4L’Ajuntament d’O-
lesa de Montserrat i la Genera-
litat de Catalunya han signat
dos convenis per ampliar el parc
d’habitatge públic del municipi.
Així, s’ha rubricat l’acord que
permetrà a l’Agència de l’Habi-
tatge comprar dos edificis, fins
ara propietat del BBVA, amb
un total de 49 pisos, que s’adju-
dicaran a través de la mesa d’e-
mergències de la Generalitat.

Es tracta de dos immobles
ubicats a l’Eixample d’Olesa, en
què hi ha onze domicilis ocupats
de manera irregular. Les famílies
ocupants seran reallotjades quan
els informes socials de l’Ajunta-
ment determinin que són vul-
nerables i es troben en risc d’ex-
clusió residencial, segons afir-
men fonts municipals. En aquest
cas, afegeixen, se’ls farà “un
contracte de lloguer assequible”
que no podrà superar el 30%
dels ingressos de les famílies. Els
criteris per regularitzar aquesta

situació vindran marcats per
una Comissió de Valoració, for-
mada per dos representants del
consistori i dos de l’Agència.

A més d’aquests casos, l’ad-
quisició dels 49 pisos afavorirà
l’accés a l’habitatge dels veïns i
veïnes en situació de vulnerabi-
litat i que tenen un informe fa-
vorable de la mesa d’emergèn-
cies. En aquest sentit, i segons
fonts del consistori, l’alcaldessa

Pilar Puimedon es va mostrar sa-
tisfeta amb l’acord i va destacar
la bona col·laboració entre l’A-
juntament i la Generalitat. Pui-
medon va signar els convenis el
9 d’abril, junt amb el president
de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, Agustí Serra. 

A aquesta acció se suma la fu-
tura construcció de 33 habitat-
ges de lloguer assequible a Ole-
sa, que començarà l’any 2021.

El consistori signa un acord amb l’Agència de l’Habitatge. Foto: Ajuntament

Olesa tindrà prop de cinquanta
nous habitatges públics 

EQUIPAMENTS4L’alcalde de
Sant Esteve Sesrovires, Enric
Carbonell, i el d’Abrera, Jesús
Naharro, han signat un acord
que regula la cotitularitat del Ca-
sal Social de Ca n’Amat. L’ob-
jectiu és normalitzar la inscrip-
ció registral i la gestió intermu-
nicipal de l’equipament, així
com iniciar la licitació del servei
de bar.

De fet, el Ple de Sant Esteve
ja va aprovar, el 20 de març, un
tràmit que estableix que a Abre-
ra li correspon un 19,59% de l’e-
quipament, mentre que el
80,41% restant li correspon a
Sant Esteve. Tot i això, i segons
informen fonts municipals, l’a-
cord determina que tots dos
ajuntaments tindran els matei-
xos drets d’ús del Casal. En con-
seqüència, també hauran de fer
front a parts iguals a les despe-
ses derivades de les tasques de
manteniment i de les possibles
obres, que s’acordaran prèvia-
ment. La resta de despeses ani-
ran a càrrec de Sant Esteve.

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
El Casal Social de Ca n’Amat serà
seu electoral el pròxim 28 d’abril.
Per això, s’estan fent obres per
millorar-hi l’accés des de l’a-
vinguda Sant Esteve. El projec-
te inclou la construcció d’un pas
pavimentat de 2 metres d’am-

plada en un tram de 120 metres
de longitud, l’augment en 3 me-
tres la superfície del porxo i la re-
paració del paviment exterior.
L’actuació facilitarà l’accés de les
persones amb mobilitat reduïda
que vagin a votar al Casal. El cost
dels treballs és de 10.000 euros.

Els alcaldes han signat un acord de cotitularitat. Foto: Ajuntament

Sant Esteve i Abrera, cotitulars
del Casal Social de Ca n’Amat

Eleccions | El Bloc Olesà renova la meitat de la llista
El Bloc Olesà ha presentat una llista renovada, encapçalada per Miquel Riera.
Sis dels dotze regidors deixen pas a noves cares, entre les quals destaca la nú-

mero 2, Lourdes Vallès, cap d’estudis de l’FP de l’institut Daniel Blanxart.

Serveis | UBICAT, un programa per a aturats
L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires s’ha adherit al programa UBICAT, que
acompanya i dona suport a les persones aturades en el procés de reinserció la-
boral. També s’adreça a treballadors precaris, per garantir-los la inclusió social.
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Abrera

Torna a Abrera el tradicional
cicle ‘Nits de Jazz’ 

MÚSICA4Abrera ha recuperat el
cicle ‘Nits de Jazz’ amb motiu del
Dia Internacional del Jazz, que
se celebrarà el dia 30 d’abril.

La Casa de Cultura va ser l’es-
cenari, el dia 12, del primer con-
cert d’aquesta edició del cicle.
Marcel Casellas Trio va oferir
una actuació que barrejava el
jazz amb ritmes més mediterra-
nis. Els alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música van voler fer la
seva Jam Session després del
concert. Així, van poder com-
partir escenari amb els músics
del Marcel Casellas Trio.

El cicle ‘Nits de Jazz’ torna-
rà a la Casa de Cultura el mes vi-
nent. El dia 10, hi haurà el con-
cert de Guillem Arnedo Band &
Celeste Alías i, el 17, es farà una
altra Jam Session.

ÈXIT DEL ‘MUSIQUEM ABRERA’
En un estil molt diferent, el ci-
cle ‘Musiquem Abrera’, adreçat
a un públic familiar, continua
triomfant al municipi. El darrer
concert va ser el de Dàmaris
Gelabert, que va omplir de
gom a gom el parc de Can Mo-
rral el dia 13 d’abril.

OCI4El primer parc d’aventura
de Setmana Santa d’Abrera ha
estat un èxit entre la població.
Només el dia de la inauguració,
el 14 d’abril, hi van assistir 528
persones, una xifra que va anar
augmentant progressivament.
Així, en els tres primers dies de
funcionament, el parc va rebre la
visita de 2.181 persones, segons
fonts municipals.

El parc d’aventura, organit-
zat per l’Ajuntament d’Abrera, es
va instal·lar durant la Setmana
Santa al recinte de l’escola Ernest
Lluch, on es van establir tres es-
pais diferents: la cabana, la jun-
gla i l’oasi. A més, hi havia una
piscina de barques i un circuit de
bicicletes. Els dies en què el
parc va estar en funcionament
(del 14 al 21 d’abril) es van fer ac-
tivitats i tallers per a la canalla.

L’espai de la cabana, ubicat a
l’interior de l’escola, era la part
adreçada als més petits, amb una
ludoteca i un espai de consola. La
jungla, situada al recinte exterior,
era la zona ideal per als més
aventurers, que van gaudir de

l’activitat de ‘làser tag’, dels ‘seg-
ways’ i karts ecològics, així com
d’inflables, jocs de fusta i àrea de
futbol. L’espai de l’oasi, per la
seva banda, estava dividit en
dos: l’oasi est, amb una piscina
de barques, i l’oasi oest, amb una
piscina de boles. Els infants i jo-
ves amb mobilitat reduïda o di-
versitat funcional van comptar

amb activitats inclusives pensa-
des per a ells i elles.

Amb tot, la ciutadania va re-
bre molt positivament la ini-
ciativa del consistori, que duia
per lema ‘Per Setmana Santa,
aventura’t, queda’t a Abrera!’.
L’activitat també va atreure
veïns de municipis propers,
com Olesa o Esparreguera.

L’escola Ernest Lluch ha acollit el parc d’aventura. Foto: Ajuntament

Èxit del parc d’aventura 
de Setmana Santa d’Abrera

Gent gran | 200 avis i àvies, al berenar de primavera 
Més de 200 persones d’edat avançada van assistir al berenar de primavera orga-

nitzat pel Casal d’Avis d’Abrera, que es va fer el 14 d’abril al Pavelló d’Esports Mu-
nicipal. També hi van ser l’alcalde Jesús Naharro i el regidor Francisco Sánchez.
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ECONOMIA4El govern munici-
pal tornarà a portar el Pla Eco-
nòmic-Financer 2019-2020 al
ple del 8 de maig, l’últim del
mandat. El pla va ser rebutjat en
la sessió plenària del mes d’abril,
quan només hi van votar a favor
els dos partits del govern (PSC i
ICV) i el PP, mentre que la res-
ta de l’oposició hi va votar en
contra.

Tal com expliquen fonts mu-
nicipals, l’Ajuntament d’Espa-
rreguera ha d’aprovar aquest
document obligatòriament, des-
prés d’haver superat, l’any pas-
sat, el llindar de despesa permès
per la llei orgànica d’estabilitat
pressupostària. El volum d’in-
versions del 2018 es va incre-
mentar un 128% respecte al
2017, passant d’1,6 a 3,6 milions
d’euros, segons les mateixes
fonts. Al ple de l’abril, el regidor
d’Hisenda, Rogeli de la Cruz, va
matissar que havien “desobeït”
la norma estatal, però que esta-

rien incomplint-la “amb tota
l’amplitud de la paraula” si no
s’aprovava el Pla Econòmic-Fi-
nancer, com ha acabat passant.

Un cop aprovat, aquest pla
d’ajust tindria un impacte de
2,6 milions d’euros i provocaria
l’ajornament d’inversions im-
portants previstes per al 2019 i
el 2020. Quedarien pendents
per a l’any que ve la deshumidi-
ficadora i les calderes per a la pis-

cina coberta, l’adquisició d’un pis
d’ús social, la substitució de la
gespa del camp de futbol i part
de les obres als col·lectors del cla-
vegueram de Can Rial i Mas
d'en Gall. Destaca la legalització
de la xarxa elèctrica de Mas d'en
Gall, que s’ajornaria fins al 2021.

Malgrat tot, el regidor d’Hi-
senda assegura que les finances
municipals es troben en una si-
tuació “sanejada i sostenible”.

El Pla Econòmic-Financer va ser rebutjat al ple de l’abril. Foto: Ajuntament

El ple tornarà a votar 
el pla d’ajust econòmic

CULTURA4Els carrers de Coll-
bató s’ompliran avui de roses i
llibres per celebrar Sant Jordi
amb activitats per a totes les
edats. A més, el programa festiu
d’enguany inclou propostes cul-
turals fins al dia 29.

Al matí es farà el repartiment
de roses a les dones del munici-
pi majors de 80 anys i, a la tar-
da, arribarà el gruix dels actes. La
Fira de Sant Jordi serà el nucli de
la celebració. Entitats i AMPAS
col·locaran les seves parades a
l’exterior del Casal de Cultura i
vendran els dos símbols de la
diada: roses i llibres. A l’interior
de l’edifici, els més petits podran
gaudir del taller de treballs ma-
nuals ‘Un drac molt dolç’.

L’activitat més original del
dia serà l’escape room ‘El misteri
de Montserrat’, instal·lat a la
biblioteca del Casal de Cultura.
Es tracta d’un joc que consisteix
a escapar d’una habitació se-
guint pistes i resolent enigmes.
En aquest cas, està adreçat a un
públic familiar, té una durada

d’uns 10 minuts i s’hi juga en
grups de 6 o 7 persones.

El divendres 26, Fèlix Mon-
tagut presentarà a la biblioteca
l’obra ‘Montserrat a escaire i
cartabó’. L’endemà al matí, des
de la plaça de l’Església, co-
mençarà una sortida per Mont-

serrat. Finalment, el dia 29 hi
haurà dues activitats: ‘Contes
d’animals a Montserrat’ i el 1r
Concurs d’auques de Montse-
rrat. A més, des d’avui i fins al 10
de maig, el Casal de Cultura
acull l’exposició ‘Montserrat:
natura, esport, festa i paisatge’.

La Fira de Sant Jordi serà l’activitat central de la diada. Foto: Ajuntament

Collbató celebra un Sant Jordi
que s’allargarà fins al dia 29

SERVEIS4Les taxes de les esco-
les bressol d’Esparreguera es
calcularan segons la tarifació
social a partir del curs vinent.
S’establiran vuit trams amb
preus diferents, que s’aplicaran
tant a la quota d’ensenyament
com al servei de menjador fix.

Els trams variaran en funció
del nombre de membres de la
unitat familiar, la renda d’a-
quests, l’Indicador de Renda de
Suficiència (IRSC) i el nombre de
germans o germanes matriculats
al mateix centre educatiu. En sis
d’aquests trams, l’aportació eco-
nòmica de les famílies dismi-
nuirà, mentre que en els dos ca-
sos restants, augmentarà.

Per pagar d'acord amb la ta-
rifació social, cal que les famílies
presentin una sol·licitud a l’Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana de l’A-
juntament. A aquelles que no ho
facin, se’ls aplicarà automàti-
cament la tarifa del tram 8, la
quota més elevada.

El curs vinent,
tarifació social a
les escoles bressol

Uns 230 alumnes
als tallers de 
la Policia Local

EDUCACIÓ4Els Tallers de ci-
visme i convivència de la Policia
Local han aplegat a la caserna
uns 230 alumnes de 5è de pri-
mària de les escoles locals.
Aquesta ha estat la desena edi-
ció del projecte, que en 10 anys
ha format més de 2.500 alumnes
d’Esparreguera, segons fonts
municipals. 

Es tracta d’una activitat re-
coneguda en el Banc de Bones
Pràctiques dels governs locals de
la Federació de Municipis de
Catalunya i de la Fundació Car-
les Pi i Sunyer. 

Cultura | Conferència d’Amadeu Carbó
L’escriptor, folklorista i educador social Amadeu Carbó farà una conferència,
el dia 25, a la Sala d’Actes de la Biblioteca Municipal l’Ateneu d’Esparregue-

ra, que durà per títol ‘Parlem de cultura popular? Parlem de nosaltres?’.

CollbatóEleccions | JxC es presenta en coalició amb MES
Junts per Collbató concorrerà a les eleccions municipals del 26 de maig amb
Moviment d’Esquerres (MES). La llista compta amb perfils diversos i desta-
cats del municipi, com Joan Mayor, Josep Lluís Escriu o Lurdes Valentí.

TRADICIÓ4Els diables Salni-
trats van presentar la seva colla
infantil coincidint amb la Taba-
lada 2019 –és a dir, la tocada de
tambors– que es va fer el dia 13.

El Racó d’en Ponis va acollir
l’acte de presentació de la nova
Colla Infantil Salnitrats, que tot
just després va fer el primer co-
rrefoc infantil. Un cop van aca-
bar els més petits, els Salnitrats
i els diables d’Abrera, convidats
a la festa, van oferir un altre co-
rrefoc. El recorregut va passar
per diversos carrers i places del

municipi i va acabar a la roton-
da que hi ha al davant del Casal
de Cultura.

En una publicació a les xar-
xes socials, els diables Salnitrats
es van mostrar molt satisfets
amb la presentació de la colla
infantil. Van expressar el seu
agraïment als impulsors i par-
ticipants, així com a la colla de
diables Bram de Foc d’Abrera
per haver-los acompanyat en el
correfoc. Per últim, van asse-
gurar i advertir que “la tempo-
rada comença forta”. 

Els Salnitrats presenten 
la colla infantil a la Tabalada
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Aconsegueix  sentir-te a gust, confiant per
compartir el teu desig, o neguits, sobre com
vols veure la teva imatge. Assessorats,
aconsellats per les professionals del saló:
Marga.R & Emily.C, acompanyades dels
seus anys d'experiència, continuant tot un
ritual dedicat a la bellesa i benestar en el
Saló Flor de Loto.

Inaugurem Essence, el nou espai de Flor de
Loto, on també, amb sessions individuals i
amb l'ajut de Marga Ruiz,  et podràs desco-
brir a tu mateix; facultats, qualitats, potencials,
objectius...  per obtenir una vida més pròs-
pera, plena d'amor i pau, eliminant  patrons,
obstacles, bloquejos, pors... que no ens aju-
den per continuar i gaudir de la nostra vida.

Saló de perruqueria Flor de Loto

Vine a descobrir qui ets, tant per dins com per fora
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Esports
L’Esparreguera i el Martorell
tancaran el curs a casa

La temporada basquetbolística
2018-19 arribarà a la seva fi
aquest dissabte. A partir de les set
de la tarda, en una jornada uni-
ficada en la qual només hi hau-
rà una cosa en joc: la segona po-
sició, que serà per decidir si el CB
Igualada o el CB Quart tanquen
la fase regular en la segona po-
sició i tenen opcions de lluitar per
pujar a LEB Plata.

D’aquesta manera, tant el
Club Bàsquet Esparreguera com
el Club Bàsquet Martorell posa-
ran el punt final a un curs més
que notable amb partits a casa.
Els homes d’Òscar Navarro, que
han tingut opcions de lluitar per
acabar en segona posició fins fa
unes setmanes, tancaran la seva
extraordinària campanya a EBA
rebent la visita del líder del grup,

el CB Tarragona, al pavelló Ra-
mon Martí. Els verds són quarts
i voldran mantenir-la derrotant
els campions; una derrota i un
triomf del Mataró-Feimat (juga
contra el Salt) faria que el CBE
caigués a la cinquena plaça. 

Per la seva banda, el CB Mar-
torell també seguirà formant
part de la lliga EBA després d’un

curs solvent que els de Toni Oli-
vares (que, com va passar amb
Navarro, també seguirà a la ban-
queta el curs 2019-20) voldran
tancar equilibrant el balanç de
victòries-derrotes, que ara mateix
està en 12-13. Els martorellencs
rebran la visita d’un altre dels
equips de la zona alta, l’Igualada,
que es juga el segon lloc.

» L’equip d’Òscar Navarro ha tingut opcions de lluitar per l’ascens
» Els martorellencs han estat molt solvents en el retorn a la lliga EBA

Mantenir la tercera plaça,
l’últim repte del CH Sanes

Ara, que falten dues
jornades per al final
de la temporada i que
el CH Sant Esteve

Sesrovires no té opcions de llui-
tar per ser primer o segon, l’ob-
jectiu del conjunt de Dani Ariño
és tancar aquesta temporada
2018-19 en la tercera plaça.

El conjunt sesrovirenc de-
pèn de si mateix per aconseguir-
ho: si aconsegueix dues victòries,
el Sanes serà tercer, per darrere
del Sant Quirze i de la UE Sarrià,
que es jugaran l’honor de ser
campions del grup D de la Pri-

mera Nacional masculina en
aquests partits finals.

El primer d’aquests dos dar-
rers reptes per al conjunt de Sant
Esteve pot ser decisiu per a la re-
solució del campionat, ja que
aquest dissabte a dos quarts de
set de la tarda, després de l’atu-
rada per la Setmana Santa, visi-
tarà la pista de la UE Sarrià de
Ter (que va guanyar a Sant Este-
ve en la primera volta per 21-29).
Els homes d’Ariño tindran l’o-
portunitat d’acomiadar-se de l’a-
fició el 4 de maig, rebent la visi-
ta del desè, el Sant Cugat.

El Sala 5 Martorell defensa la
seva plaça de líder a Amposta
FUTBOL SALA4Des de principis
de mes el Sala 5 Martorell va
avançar l’AE les Corts UBAE
(per la diferència de gols) al cap-
davant del grup 2 de Tercera i,
d’aleshores ençà, els vermells
han defensat la seva condició de
líder. L’equip de Víctor González
defensarà aquesta condició en el
darrer partit que es jugarà durant
l’abril, aquest diumenge a les
sis de la tarda a la pista del pe-
núltim, l’FS Amposta.

Aquest serà el darrer en-
frontament dels martorellencs en
el penúltim mes de competició,

mentre que l’estrena al maig
serà el dissabte 11 contra l’AECS
de l’Hospitalet.

Per la seva banda, l’FS Sant
Esteve Sesrovires va aconseguir
trencar la seva mala ratxa de
dues derrotes seguides el passat
dissabte 13 amb un triomf ajus-
tat contra el Linyola (8-7), de ma-
nera que els sesrovirencs inten-
taran continuar amb aquesta
bona dinàmica dissabte, quan
afrontaran un dels desplaça-
ments més durs d’aquest tram fi-
nal de la lliga: el viatge al camp
del tercer, la Penya Esplugues.

Futbol | El CF Martorell visita el líder, l’Atlètic Sant Just 
Partit que pot ser decisiu pel títol. Aquest dissabte a les set de la tarda, el CF Martorell 

visitarà el camp del líder del grup, l’Atlètic Sant Just, en un matx que podria servir perquè
el CBM avanci els santjustencs. Després d’aquesta només faltaran quatre jornades a la lliga.

El Martorell no ha tingut dificultats per seguir a la categoria. Foto: CBM

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Marquès guanya la tercera
jornada de la Lliga Catalana

NATACIÓ4La castellvinenca Nú-
ria Marquès va ser la gran pro-
tagonista de la tercera jornada de
la Lliga Catalana de natació
adaptada, que es va disputar el
passat dissabte 6 a les instal·la-
cions del Club Natació Sitges.

Marquès va adjudicar-se les
proves de 100 metres braça, 50
metres lliures i la prova de velo-
citats dels 50 metres papallona
on va aconseguir 733 punts que
van  ser clau perquè aconseguís

imposar-se a Marian Polo, del
CN Badia.

CAMÍ DE LONDRES
Per altra banda, el passat di-
lluns 15 es va fer oficial que Lon-
dres serà l’escenari del Campio-
nat del Món, que es disputarà en-
tre els dies 9 i 15 de setembre (al
Centre Aquàtic que es va inau-
gurar per als Jocs del 2012) i que
serà la gran cita de la natació
adaptada aquest any. 
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Operación Triunfo 2017 ha deixat grans noms d’artistes
que cada vegada són més mediàtics, i un d’ells és el

d’Alfred García. El cantant d’El Prat de Llobregat va
arrassar les nits de l’11 i el 12 d’abril a la Sala Barts de

Barcelona, on va fer sonar el seu rock. Les entrades per
a l’espectacle es van esgotar en menys de 15 minuts i es

van poder veure cues de fins a 16 hores per assistir-
hi. Alfred va presentar ‘1016’, el seu nou àlbum, el tí-

tol del qual fa referència al seu número de càsting
a ‘OT’. Alfred García -o simplement Alfred- ha estat

un dels concursants més icònics i seguits d’Ope-
ración Triunfo. Al seu bon resultat a l’acadèmia

s’hi va sumar la participació a Eurovisió 2018, amb
la seva amiga i companya d’escenaris, Amaia Ro-

mero. El mateix any, va fer de pregoner de la Festa
Major d’El Prat. Ara comença a fer-se un lloc al

complicat món musical, tal com demostra que
el seu nou àlbum hagi arribat a ‘disc d’or ‘ poc

temps després de llançar-se.
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Què ha aportat Catalunya al món?
Aquesta és la pregunta sobre la qual
gira aquest llibre, dirigit pel catedràtic
Borja de Riquer i escrit amb la col·labo-
ració d’un centenar d’historiadors i ex-
perts. L’obra busca divulgar la història
catalana de forma rigorosa, amb l’ob-
jectiu d’analitzar el passat, entendre el
present i pensar en el futur del país.

Llibres

Història mundial de Catalunya
Borja de Riquer

Basada en  ‘Greek’  d’Steven Berkoff, l’o-
bra explora el mite grec d’Èdip, que na-
rra la història d’un jove separat dels
seus pares i criat per una altra família.
Un endeví li revelarà que matarà el seu
pare i s’enamorarà de la seva mare, un
destí que sembla inevitable. L’obra està
ambientada en l’Anglaterra dels anys
80, en plena efervescència punk. 

Teatre

Com els grecs
Josep Maria Mestres

Amb referències a històries d’amor, la
primavera i els embolics de la vida,
Xarim Aresté presenta el seu nou
disc. Aquesta vegada hi afegeix nous
instruments, com la trompeta i el sin-
tetitzador, i estils com el jazz i el funk.
Fins i tot s’ha atrevit amb el polèmic
‘autotune’, que sembla omnipresent a
la música actual.

Música

La nova sèrie dels creadors de ‘Camera
Café’ transporta l’espectador a l’època
dels romans, amb una comèdia basa-
da en l’humor absurd. El protagonista
és Mani Semproni Galba, interpretat
per Julián López. Aquest patrici, fill
d’un heroi de Roma, haurà d’entrar for-
çadament a l’exèrcit després d’un des-
afortunat accident amb un senador.

Pelis i sèries

Justo antes de Cristo
Pepón Montero i Juan Maidagán

El nus i altres mons
Xarim Aresté

Cerveses entre punxes
Amb l’arribada de la primavera, cada vegada ve més de gust

aprofitar els vespres per prendre una cervesa i xerrar amb
els amics. Això és el que ofereix ‘Fridays Late’, una experièn-
cia única a la Casa de les Punxes de Barcelona. Cada darrer
divendres de mes, es podrà gaudir d’un escenari tan únic

com l’obra de Puig i Cadafalch per relaxar-se i desconnectar
de la rutina. El pròxim divendres 26 d’abril i el 31 de maig

són les dues últimes cites. A més, l’activitat inclou la visita a
l’exposició de l’edifici i, per descomptat, pujar a la terrassa

per veure de prop les punxes que donen li donen nom.

A L F R E D  G A R C Í A

ÉS FAMÓS PER... Concursar a Operación Triunfo 2017
També va ser representant d’Espanya a Eurovisió 2018

Actuar a la Sala Barts de Barcelona
Alfred va omplir la sala i es van veure grans cues

Els seguidors es desfan en elogis pel concert
Alfred agraeix l’èxit i diu que aviat anunciarà noves dates

QUÈ HA FET?

| Sekiro: Shadows Die Twice
Un guerrer ha de rescatar al seu jove amo i venjar-se del seu etern enemic. Amb escenaris propis del

Japó feudal, Sekiro s’ha convertit en un fenomen a les xarxes socials per la seva elevada dificultat. 

La fitxa
QUI ÉS?

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Famosos
Viu en línia
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DIUMENGE 5 DE MAIG
18:00 Hipofam organitza el seu primer Festival
d’humor benèfic a Martorell, amb Gabriel Zu-
bizarreta, Ismael Beiro, Xavier Deltell i Antonio
Moya. / Auditori del Centre Cultural.

DISSABTE 27 D’ABRIL
10:30 Por, d’Stefan Zweig, serà el títol seleccionat
per a la pròxima sessió del Club de lectura. Es
debatrà sobre el llibre, una de les obres
principals d’aquest escriptor austríac. / Bi-
blioteca Aigüestoses.

DIJOUS 25 D’ABRIL
16:15 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.

DISSABTE 26 D’ABRIL
ABRERA Amics de Xapes d’Abrera organitza una
nova edició de la trobada mensual d’intercanvi
de plaques de cava, que aplega col·leccionistes
de tota la comarca i de la resta de Catalun-
ya (19:00). / Hotel d’Entitats.

DILLUNS 29 D’ABRIL
CASTELLVÍ El darrer dilluns del mes es farà una
nova jornada de la Consulta Jove, pensat per-
què els més joves de la vila i de la comarca
puguin plantejar dubtes sobre qualsevol
tema que els preocupi (18:00). / Ajuntament.

DIVENDRES 26 D’ABRIL
OLESA Montserrat desaparegut és el nom del lli-
bre de David Blasco que es presentarà en un
acte amb l’editora Elisabet M. Nogareda
(19:00). / Biblioteca.

DISSABTE 27 D’ABRIL
COLLBATÓ Hairsprayés una comèdia musical que
se situa a Baltimore, on una jove somia ba-
llar a l'espectacle de Corny Collins, un pro-
grama de ball de la TV local. Donatiu de cinc
euros (21:00). / L’Associació Teatral Botches.

DISSABTE 27 D’ABRIL
ESPARREGUERA Partit de bàsquet corresponent
a la vint-i-sisena jornada del grup C-A de la
lliga EBA entre el CB Esparreguera i el CB Ta-
rragona (19:00). / Pavelló Ramon Martí.

ESPARREGUERA En el marc del Cicle
Gaudí es farà una projecció de la
pel·lícula Viaje al cuarto de una madre.
/ Patronat Parroquial.

‘Viaje al cuarto de una madre’, 
cinema de Goya a Esparreguera

Dijous 25 d’abril a les 20:30

El veterà Lluís Homar arriba a la ciu-
tat amb el clàssic d’Àngel Guimerà Te-
rra baixa, en la qual interpreta tots els
personatges de la trama. / Teatre Nú-
ria Espert.

Lluís Homar presenta ‘Terra
baixa’ al teatre Núria Espert

Diumenge 28 d’abril a les 18:00

El dissenyador de moda Karim Addu-
chi, que ha treballat per firmes com Vo-
gue, serà l’encarregat de pronunciar el
pregó de la Fira de Primavera. / L’En-
rajolada Casa-Museu Santacana.

Karim Adduchi donarà el tret
de sortida a la Fira de Primavera 

Divendres 26 d’abril a les 20:00

MARTORELL Partit de futbol de la 31a
jornada del grup 3 de Segona Catala-
na entre el CF Martorell i el CF Begues.
/ Torrent de Llops.

El CF Martorell estrenarà el
mes de maig contra el Begues

Diumenge 5 de maig a les 12:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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