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Els partits de Castellví
i Sant Esteve expliquen les
seves propostes electorals

El dissenyador de moda
martorellenc Karim Adduchi
dona el tret de sortida a la cita
quinzenal
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El Departament de
Justícia es posa les piles
per millorar els jutjats

El municipi, present
al judici del Procés
al Tribunal Suprem

Arxivada la sisena
denúncia contra
professors d’El Palau

El CN Martorell fa
història a Talavera i
puja a Primera Divisió
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El Montserratí, dividit
» El PSC va ser la força més votada el 28-A a Abrera, Esparreguera, Martorell i Sant Andreu de la Barca
» ERC va guanyar a Castellví de Rosanes, Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires
Anna Utiel
MONTSERRATÍ
Les eleccions generals del 28-A
van deixar dos clars vencedors
al Baix Llobregat Nord: el PSC
i ERC. El 28 d’abril, els socialistes es van imposar en la meitat dels municipis –Abrera, Esparreguera, Martorell i Sant Andreu de la Barca– i els republicans en els quatre restants: Castellví de Rosanes, Collbató, Olesa de Montserrat i Sant Esteve
Sesrovires.
Respecte als comicis del
2016, destaca la pèrdua de força d’En Comú Podem, que fa tres
anys va guanyar a tot el Montserratí, excepte a Collbató. Ara,
en canvi, ha estat la segona força a Abrera i Sant Andreu, i la
tercera a la resta de municipis.
MARTORELL, SOCIALISTA
A Martorell, el PSC va obtenir
4.165 vots. És a dir, va ser l’opció escollida pel 29,39% dels
votants. Durant la nit electoral,
el portaveu socialista local, Lluís Tomás, va afirmar a Ràdio
Martorell que es tracta d’una victòria “molt important” perquè no
l’aconseguien des del 2011. ERC,
la segona força al municipi, va rebre 2.994 vots (21,13%), 1.380
més que l’any 2016. En Comú
Podem, que ha baixat de primera a tercera posició, va aconseguir 2.533 vots (17,87%), un
descens de 1.016 electors. Ciutadans, JxCAT i el PP van aconseguir un 12,04%, un 7,18% i un
4,64% dels vots, respectivament.
També van obtenir vots Vox
(3,66%), el PACMA (1,65%) i el
Front Republicà (1,38%).
Els altres municipis on va
guanyar el PSC són tres dels
quatre que tenen alcaldes socialistes. Destaca el cas de Sant

Andreu, on Enric Llorca governa
des del 1995, que va atorgar la
victòria més amplia a la candidatura de Meritxell Batet: 5.243
vots (34,35%). La segona opció
més votada va ser ECP (19,26%),
seguida de Cs (15,05%) i ERC
(14,07%). Vox, PP i JxCAT van
obtenir un 5,82%, un 4,59% i un
2,95% dels vots, respectivament.
En la mateixa línia, a Abrera
també hi va haver una victòria
clara del PSC, amb 2.175 vots
(30,16%), i la segona força va ser
ECP, amb 1.453 vots (20,15%).
Socialistes i comuns van anar seguits d’ERC, amb el 16,74% dels
vots, i Cs, amb el 14,39%. Vox, el
PP i JxCAT van aconseguir, respectivament, un 4,94%, un
4,84% i un 3,95% dels vots.
A Esparreguera, en canvi, la
victòria socialista va ser més
ajustada. El PSC va aconseguir
3.309 vots (26%), davant dels

3.148 (24,73%) obtinguts per
ERC, que va quedar en segona
posició. Els comuns van quedar
més enrere, amb un 17,3% dels
vots, seguits de la formació taronja, amb el 10,96%. Per la
seva banda, JxCAT va convèncer
el 7,81% dels votants; el PP el
4,27% i Vox el 4,05%.
ERC ARRABASSA SANT ESTEVE
Sant Esteve és l’única població
amb alcaldia socialista on la força més votada va ser ERC. Els republicans van obtenir 1.223 vots
(26,34%), però el PSC els va seguir de prop, amb 1.020 vots
(21,97%). Amb el 18,29% dels
vots, ECP va quedar en tercer lloc
i Cs, amb el 12,69%, en quarta
posició. JxCAT va rebre el 7,67%
dels vots i, més lluny, el PP i Vox
van aconseguir un 3,96% i un
3,75% dels vots, respectivament.
També van ser ajustats els re-

El Montserratí va votar en massa a les eleccions del 28-A. Foto: Aina Martí/ACN

sultats d’Olesa. ERC, amb 3.421
vots (25,23%), va ser la més votada, seguida del PSC, amb el
22,89% dels vots. Els comuns en

GRAN AUGMENT
DE LA PARTICIPACIÓ
4Respecte a les eleccions
generals del 2016, la participació al 28-A va pujar
entre 10 i 15 punts a tots els
municipis del Montserratí,
situant-se entre el 76 i el
82%. La comarca va seguir
així la línia de les xifres de
tot Catalunya, on la participació va augmentar 14
punts, superant el 77,5%.
van obtenir el 18,37%; Cs el
12,3% i JxCAT el 8,52%. El
3,49% dels electors van escollir
Vox i el 3,36%, el PP.

La victòria republicana més
clara va ser a Collbató, on governa un alcalde d’ERC, Miquel
Solà. De fet, és l’únic municipi en
què els republicans ja van guanyar a les generals del 2016. El
28-A, la llista encapçalada per
Oriol Junqueras va aconseguir
902 vots collbatonins (33,66%).
El PSC, la segona força, va quedar lluny, amb el 15,78% dels
vots. ECP en va obtenir el 15%;
JxCAT el 12,35% i Cs l’11,23%.
Els van seguir el PP (3,66%) i
Vox (3,1%).
A Castellví, la situació va
ser semblant. ERC, amb 316
vots (26,76%), va ser la força
més votada, seguida del PSC
(18,97%). ECP va ser l’opció del
17,53% dels votants castellvinencs; Cs del 12,19% i JxCAT del
9,91%. Finalment, el PP i Vox
van rebre un 5,33% i un 4,49%
dels vots, respectivament.
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Els semàfors

La lupa

Utopies
per Francesc Reina

Dept. de Justícia

El Departament de Justícia de la Generalitat ha executat diverses millores a les
instal·lacions dels jutjats de Martorell.
Unes millores que no han arribat fins que
la situació de deteriorament s’ha agreujat
molt i el CGPJ ha donat un ultimàtum.
pàgina 6

Lewis Mumford, considerat per alguns corregint, i a més, fer-ho bé. Ara la pre- sota del llindar de la pobresa sap millor
l'últim humanista del segle XX, va co- carietat es constitueix en paisatge, la in- que ningú quines són les seves principals
mentar que l'ésser humà té la capacitat certesa s'erigeix en llei, i la por al futur es necessitats. La pobresa és increïblement
d'imaginar mons virtuals, és a dir, utopies. naturalitza dominada per pamflets d’ob- cara, obliga a mantenir pressupostos de
Dur-les a terme és la base del progrés. El sessionats amb créixer a qualsevol preu. gran burocràcia per desenvolupar tot un
passat està ple d'exemples de canvi po- Avui en dia no s'ha acabat amb la pobresa entramat assistencial que amplia la mansitiu (també negatiu).
i les desigualtats, tot i que la qualitat de ca d'oportunitats i les distàncies endèLes utopies són un permís pel som- vida al món desenvolupat és la més gran miques.
ni, pensaments optimistes que es pre- de tots els temps. Hi ha polítiques que
Torna a ser hora de pensar en les
senten com probables i realitzables en promocionen un pensament que diu: si persones i invertir en el bé comú. Esnom del desenvolupament
timar-se més el bo que el
social. Vents de dignitat que
que és útil; sense fer trames carreguen de raó per pre- Torna a ser hora de pensar en les persones pes. El millor registre, potguntar-se per què les coses
ser, de la intel·ligència hui invertir en el bé comú. Estimar-se més mana
són com són, per què cal reha estat practicar el
signar-se a què les coses sirespecte pels altres però,
el bo que el que és útil; sense fer trampes lamentablement, la noció
guin així, per què no buscar
alternatives.
de propietat ha desfigurat
L'especulació és un treball absurd per al meu veí li va bé, a mi també, en canvi tal propòsit desequilibrant la balança
a l'autor de l'obra ‘Utopies per a realistes’, hi ha altres que el presenten així: si tu aga- entre públic i privat.
Rutger Bregman; no aporta res al ben- fes alguna cosa, ja no quedarà res per a
El gran Eduardo Galeano ens va reestar comú, diu. D'ara endavant l'accés al mi. L'economista Thomas Piketty va di- galar aquesta frase: "La utopia està a l'hotreball serà cada cop més complicat i la buixar bé aquesta diferència: una cosa són ritzó. Camino dues passes, ella s'allunya
maledicció bíblica del llibre del Gènesi: els ingressos dels assalariats i una de molt dues passes. Camino deu passes i l'horitzó
"et guanyaràs el pa amb la suor del teu diferent, els ingressos dels que tenen pa- es corre deu passes més enllà. Per molt
front", quedarà totalment desfasada per trimoni.
que camini mai no hi arribo. Llavors ¿per
molt que desapareguin les categories
Fins que la neutralitat sigui un fet i no a què serveix la utopia? Per això, serveix
ric/pobre disfressades de triomfador/per- una superficial consigna de tolerància per caminar".
dedor. Destruir-nos és relativament fà- passiva, fins que el debat econòmic no arUtopia no vol dir, només, Cap Lloc,
cil, comentava Mumford, autor de ‘La his- ribi a la gent perquè pugui opinar, la lli- també significa: Bon Lloc. Sense utopies
tòria de les utopies’, el difícil és anar-nos bertat seguirà sent un conte. Qui viu per estem perduts.

Abrera Street Food

La quarta edició de l’Abrera Street Food
va omplir de food trucks i comensals el
parc de Can Morral durant el cap de setmana del 4 i el 5 de maig. Malgrat la
pluja, al final l’edició es va poder desenvolupar amb l’èxit habitual.
pàgina 16

CN Martorell

El CN Martorell va fer història a Talavera i ha pujat a Primera Divisió. El sènior
femení de waterpolo no va perdre cap
partit a Castella-la Manxa el cap de setmana passat, aconseguint l’ascens a la
segona màxima categoria estatal.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@jpurias

La Junta Electoral Central ha asumido ahora
el papel de mamporrero
contra el independentismo, saltándose la Constitución y las leyes. No se dan
cuenta de que están destruyendo el régimen de elecciones libres. Para hundir a Puigdemont hunden todo el sistema democrático.

@apuente
Durante meses y meses las derechas lograron instalar un imaginario según el cual los catalanes estaban
divididos por la mitad en cuestiones
como la inmersión, el 155, TV3 o la convivencia. Entre los tres partidos han obtenido 7 de 48 diputados. Ese es el tamaño real de la farsa.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Augusto Magaña (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Sònia Garcia (Vallès), Pau
Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat), Albert Ribas (Barcelona), Pau Arriaga (Esports i Xarxes),

Dipòsit Legal: B 12314-2013

@sergipicazo
Atenció on treu vots a
Catalunya això de Vox.
Aquests són tres dels municipis amb més percentatge de votants d'extrema dreta: Sant Climent
Sescebes (base militar),14,6%; Talarn
(acadèmia militar), 12,7%; Sant Andreu de la Barca (seu de la Comandància de la Guàrdia Civil), 6%.

Santi Capellera (Opinió), Anna Utiel, Víctor Ferran,
Lola Surribas i Alex Suárez Producció gràfica:
Eduardo Corria Dept. Comercial: Yolanda Roca,
Lola Gutiérrez, Rosa Bertran i Mauro Favieri (controller) Distribució: Daniel Manuel, Wiliam Hernández, Yennil Viteri i Andrés Meca.

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@arevalo_martin
No le pidan más nada.
Relájense. Paguen una
entrada para verlo o
prendan la televisión y mírenlo. Disfruten a Messi. Disfrútenlo como disfrutaron a Mohamed Ali, a Ayrton Senna, a Jordan, a Federer, a Tiger Woods,
a Diego, y a los pocos extraterrestres
que visitaron nuestra tierra...

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Cap de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat

Difusió controlada
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Ensenyament | L’INS Joan Oró rep alumnes alemanys
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L’institut Joan Oró ha rebut recentment una delegació d’estudiants alemanys
d’intercanvi. Durant els dies que han estat a Martorell, els han acollit a casa
seva els alumnes de l’optativa d’alemany, que prèviament van visitar Alemanya.

Justícia es posa les piles per
millorar els jutjats de Martorell
» S’han arranjat els sostres i s’ha reforçat la seguretat, entre d’altres
» La solució real, però, arribarà el 2024 amb el nou Palau de Justícia
EQUIPAMENTS4El Departament de Justícia ha executat diverses millores a les instal·lacions
dels jutjats de Martorell, greument deteriorades. Les accions
s’han fet durant el mes d’abril,
després que el CGPJ amenacés
d’aturar l’activitat a tot el partit
judicial si la situació no millorava abans del dia 30.
El mes passat, Justícia va
contestar els requeriments de la
Inspecció de Treball, que assenyalava catorze millores urgents, i ara n’espera la resposta,
segons han informat fonts del
departament a Línia Nord. Les
mateixes veus afirmen que s’han
substituït totes les plaques del
sostre que havien quedat afectades per les filtracions i que
s’han revisat les subjeccions de
les regletes de cablejat. A més,
Justícia ha comprovat el correcte funcionament dels detectors de fum, ha reforçat la senyalització dels circuits d’evacua-

El jutjat número 1 és un dels més afectats. Foto: ACN

ció i ha revisat, també, la senyalització de les zones irregulars del
terra. Queda pendent l’arranjament del fals sostre del jutjat número 2.
La darrera evidència del mal
estat dels jutjats de Martorell, un
tema que els treballadors denuncien des de fa temps, va ser
l’esfondrament d’uns sostres falsos arran d’una filtració d’aigua
que es va produir el mes de fe-

brer. Tot i que les accions empreses recentment milloren la situació, el departament reconeix
que la solució real arribarà l’any
2024, amb la construcció del
nou Palau de Justícia de Martorell. Aquest nou edifici, de 5.050
metres quadrats, s’emplaçarà al
costat de l’estació de MartorellCentral i posarà fi a la dispersió
del partit judicial, repartit actualment en set immobles.

La nova Deixalleria Mòbil,
disponible cada dia
MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Martorell ha impulsat la recollida de residus amb l’entrada
en funcionament de la nova Deixalleria Mòbil. A partir d’ara, el
servei estarà disponible de dilluns a divendres a la tarda i dissabtes al matí. El vehicle anirà
rotant pels vuit punts de recollida, de manera que cada dia tindrà una ubicació diferent, tot seguint un calendari fix i distribuït
entre la ciutadania.

El consistori ha adquirit la
Deixalleria Mòbil –és a dir, la
nova furgoneta– gràcies a una
subvenció de l’Agència Catalana de Residus. Així, s’ha millorat notablement un servei posat en marxa l’any 2005 i que,
fins ara, funcionava amb un
contenidor, un sistema menys
pràctic. A la deixalleria, s’hi
han de dipositar tots aquells residus petits que no van als contenidors convencionals.

Obert el 10è Concurs
d’Iniciatives Empresarials

ECONOMIA4El programa ‘Fem
Xarxa, Fem Empresa’ ha obert la
convocatòria de la 10a edició
del Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat
Nord. La iniciativa compta amb
el suport dels departaments de
Promoció Econòmica dels vuit
ajuntaments de la zona, i té l’objectiu de promoure l’emprenedoria en aquests municipis.
El concurs estableix cinc categories: millor empresa en creació de llocs de treball, millor
empresa en el sector comerç, millor empresa en el sector serveis,

millor parada de mercat i millor
idea jove de negoci. Aquesta última s’adreça a alumnes de 4t
d’ESO, Batxillerat i cicles formatius, però a la resta només hi
poden participar empreses que
tinguin el seu domicili social o
activitat econòmica en qualsevol
dels municipis organitzadors.
Amb tot, el concurs també pretén donar a conèixer els serveis
d’assessorament i acompanyament als projectes empresarials.
La presentació de candidatures, que ja ha començat, finalitzarà el 4 d’octubre.

S’allarguen les votacions dels
Pressupostos Participatius

PARTICIPACIÓ4Per un problema de funcionament a la pàgina
web dels Pressupostos Participatius durant el cap de setmana
passat, l’Ajuntament de Martorell ha decidit allargar el període de votacions fins al dia 10 de
maig. Així ho ha anunciat el
consistori a través del seu compte de Twitter.
A banda del vot online, durant els dies de la Fira de Primavera, el departament de Participació va instal·lar carpes de
votació en diversos punts cèntrics de la festa, com Ca n’Oli-

veres o la plaça de la Vila. A més,
per motivar els martorellencs i
martorellenques a participar,
aquests estands van incorporar
un fotomaton, en què els votants
podien fer-se una fotografia,
emportar-se una versió impresa
i descarregar-la a través d’un
codi QR.
L’edició d’enguany dels Pressupostos Participatius compta
amb més propostes que mai.
Tothom qui vulgui pot escollir de
3 a 5 opcions de les 27 presentades i acceptades. Les més votades es faran realitat.
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Martorell es bolca amb
els seus infants i adolescents
INFÀNCIA4Martorell ha reforçat el treball coordinat per afavorir el desenvolupament dels
menors del municipi. Una prova d’això és la renovació del Pla
d’Infància i Adolescència, presentada durant la 6a Jornada de
la Xarxa d’Infància i Adolescència, el 3 de maig a la Biblioteca.
També es va aprofitar aquest esdeveniment per anunciar l’adhesió de l’Ajuntament de Martorell a l’Aliança Educació 360.
El Pla d’Infància i Adolescència de Martorell (PLIAM) fa
un seguiment de totes les accions
adreçades a menors que es duen
a terme al municipi, amb l’objectiu de veure si compleixen els
seus objectius i valorar quin impacte tenen. La renovació d’enguany ha estat motivada per la
necessitat d’adaptar-se a les noves realitats que viuen els infants
i els adolescents en l’actualitat.
D’altra banda, l’Aliança Educació 360 se centra en l’ensenyament que va més enllà de les aules i que té una gran importància en l’èxit educatiu.
La Xarxa d’Infància de Martorell es va crear l’any 2008 per
coordinar tots els agents dedicats
a nens i nenes de 0 a 6 anys.
Amb el temps, la franja d’edat
s’ha ampliat fins als 18 anys.

Martorell

7 de maig del 2019

6a Jornada de la Xarxa d’Infància i Adolescència. Foto: Ajuntament

CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA
Martorell és Ciutat Amiga de la
Infància segons Unicef des del
passat mes d’octubre. Durant
el cap de setmana del 4 i 5 de
maig, el segon i últim de la Fira
de Primavera, aquesta proclamació s’ha fet palesa al Daltabaix, la unió de la 27a Fira Infant
i la 15a Fira Jove. L’esdeveniment, que enguany s’ha traslladat a Ca n’Oliveres, ha aplegat
més de mil persones, especialment nens, nenes i adolescents.
Les entitats infantils i juvenils
hi han participat activament ofe-

rint tallers de tota mena i promovent les seves activitats. A
més, la Nau 2 ha acollit aquests
dies concerts pensats per als
petits i joves de la casa.
El programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per
Unicef Comitè Espanyol, busca
garantir l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant,
adoptada per l’ONU l’any 1989.
Així, el projecte impulsa la creació de polítiques centrades en
aquest àmbit i el treball conjunt
entre els actors municipals que
hi estan implicats.

‘Ocupa’t-7 Dones’, Serveis Socials
un projecte per a dona suport
la inserció laboral als cuidadors
OCUPACIÓ4El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner ha començat la setena edició del programa ‘Ocupa’t Dones’, que treballa amb dones en
situació d’atur que busquen
reincorporar-se al mercat laboral. Per ajudar-les en aquest
procés, el projecte combina accions d’orientació i formació
durant tot un any.
En aquesta edició, hi participen 27 dones d’entre 19 i 60
anys empadronades a Martorell.
Tot i que la finalitat és la reinserció laboral, calen uns passos
previs. A nivell més personal, les
participants treballaran l’autoconeixement i la relació amb
els altres i amb l’entorn. Alhora,
rebran formació professional
amb pràctiques a empreses, tutories, accions ocupacionals i
promoció de l’ús de les noves tecnologies, segons explica el Molí
Empresa. Tot plegat els permetrà detectar els seus punts forts
i febles de cara al món laboral.
El Molí Empresa assegura
que en l’edició passada, ‘Ocupa’t6 Dones’, el percentatge de reinserció laboral de les participants
va arribar al 53,4%. És a dir, de
les 43 usuàries del programa, 22
van aconseguir reincorporar-se
al mercat de treball.

DEPENDÈNCIA4Serveis Socials
de l’Ajuntament de Martorell
ha creat un Grup de Suport i Ajuda Mútua (GSAM) per fer costat
a aquelles persones que s’encarreguen de cuidar, de forma no
professional, algú en situació
de dependència.
Es tracta d’una iniciativa engegada de la mà de la Diputació
de Barcelona. Segons fonts municipals, l’objectiu és millorar les
habilitats personals dels cuidadors, però també fomentar que
tinguin cura d’ells mateixos i
apujar-los l’autoestima i la seguretat. Per aconseguir-ho, fins
al mes de desembre es faran sessions quinzenals a l’Esplai de
Gent Gran de Buenos Aires. Hi
podrà participar qualsevol habitant de Martorell que dugui a
terme la tasca de cuidador sense dedicar-s’hi professionalment.
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La Fura dels Baus fa possible el
moment més especial de la Fira
FESTES4La Fira de Primavera
2019, que va acabar diumenge
dia 5, serà recordada per un
moment estel·lar: la representació de la llegenda del Pont del
Diable que va fer la Fura dels
Baus. La companyia va atreure
uns 4.000 espectadors amb els
dos passis de l’espectacle que va
oferir el 27 d’abril. En el show hi
van participar unes 200 persones, incloent-hi veïns i entitats
martorellenques.
En declaracions a l’ACN, el
director de l’espectacle, Carlus
Padrissa, va confessar que, per a
ell, el muntatge té dos moments
àlgids: quan un Seat Fura queda
suspès a l’aire i quan es crea una
xarxa de diables de foc, també
suspesa a l’aire, cosa “que no
s’havia fet mai”. Sigui com sigui,
la Fura dels Baus va aconseguir
donar-li una volta a la popular
llegenda martorellenca. Tots els
elements –el diable, la velleta i el
gat– hi van ser presents, però el
missatge es va adaptar als nostres temps, criticant actituds negatives com la xenofòbia, l’odi o
la supèrbia.
10 DIES DE FESTA
Enguany, la Fira de Primavera
s’ha celebrat del 26 d’abril al 5 de
maig. Han estat deu dies plens

Martorell

7 de maig del 2019

Unes 4.000 persones van anar a veure l’espectacle. Foto: ACN

d’activitats culturals, tradicionals i d’oci, que s’han repartit
arreu del terme municipal.
L’encarregat de donar el tret
de sortida a la Fira va ser el dissenyador de moda Karim Adduchi, un martorellenc que està
triomfant internacionalment.
En el pregó, va reconèixer que
Martorell li va donar la força i
l’ambició per perseguir el seu
somni.
La música ha tingut un paper
important en aquesta edició, sobretot perquè ha estat la primera amb la Nau 2 en marxa. Un

dels grans moments es va viure
allà la nit del dia 26, amb un concert multitudinari dels Catarres,
que presentaven el disc ‘Tots
els meus principis’. D’altra banda, el dia 5, la Banda Simfònica
i l’Escola de Música de Martorell
van celebrar els seus 25è i 50è
aniversaris, respectivament, amb
un concert vermut a la pista
d’El Progrés. Com sempre, la
música també va ser protagonista en el comiat de la Fira de
Primavera, però aquest cop
l’habitual piromusical va esclatar a ritme de Queen.

El 44è Premi Vila, per a Òscar
Palazón i Miguel Sánchez

LITERATURA4El tarragoní Òscar Palazón ha guanyat el 44è
Premi Vila de Martorell de poesia en llengua catalana, mentre
que el murcià Miguel Sánchez ha
estat el vencedor en la categoria
de poesia en llengua castellana.
Els poemaris guardonats han
estat Diari de laboratori i La
vida que esperábamos, respectivament.
A banda d’aquests premis,
també se n’han atorgat set més.
En la categoria de millor poema
visual, Òscar Palazón va compartir victòria amb Toni Vicent,
per les respectives obres Eclipsi i Titànic. A nivell local, Eso
que llamamos vida, de Paula
García Solís, va ser reconegut
com a millor poema d’adults.
Rosa Grau, per la seva banda, es
va endur el premi al millor llibre

de poemes per Del carrer estant.
L’obra El balancí, de Josep Maria Calaf va rebre la menció honorífica. Canviant de gènere literari, La Sala de Max Codinach
es va endur el premi al millor microrelat.
El certamen va reconèixer
també les obres de categories infantils. El millor conte de cicle
superior de primària va ser Uris
i el seu somni màgic, d’Ismael
Álvarez. Viatges, de Nil Aymat,
va ser considerat el millor conte d’alumnes d’entre 12 i 18
anys. En la mateixa franja d’edat,
Montserrat Franco va guanyar el
premi al millor poema per Sense cap ni peus.
La gala d’entrega dels Premis
Vila, presentada per Elena Gadel, va tenir lloc a El Progrés el
vespre del 26 d’abril.
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Eleccions | Ciutadans es presenta a les municipals

Ciutadans ha anunciat que es presenta a les eleccions municipals a Castellví de
Rosanes, amb Nadia Duarte com a cap de llista. El 28A, la formació taronja va
ser la quarta força més votada al municipi, aconseguint un 12,19% dels vots.

7 de maig del 2019

Obertes les inscripcions
al Casal d’estiu 2019
INFÀNCIA4L’Ajuntament de
Castellví de Rosanes ha obert el
període d’inscripcions per participar en el Casal d’estiu d’aquest any. S’hi poden apuntar,
fins al 31 de maig, nens i nenes
d’entre 3 i 14 anys.
Enguany, el Casal començarà el 25 de juny i acabarà el 26 de
juliol. Durant aquest mes, en què
els pares i les mares acostumen
a treballar, els infants castellvinencs podran gaudir d’activitats de lleure, esportives i educatives. Les famílies poden triar
si volen fer ús d’aquest servei durant tot el mes o només algunes
setmanes concretes, i si necessiten servei d’acollida matinal o
servei de menjador. La ubicació
del Casal serà l’escola Mare de
Déu de Montserrat.
Per donar a conèixer els detalls d’aquesta edició, el consistori ha organitzat una xerrada informativa, que es farà el dia 14 de
maig a les 18.30 hores, al saló de

El període d’inscripcions tanca el 31 de maig. Foto: Ajuntament

plens. En aquesta reunió, s’explicarà a les famílies assistents
com funcionarà el Casal, que
aquest any organitza l’empresa
Àbac, adjudicatària del concurs
públic fet per l’Ajuntament.
A la seva pàgina web, Àbac
explica que els seus projectes estan “dissenyats per gaudir d’un
estiu lúdic, engrescador i motivador”, sense deixar de banda
l’educació: “L’eix pedagògic té

Joventut | Una jove guanya un patinet elèctric

com a objectiu el treball de l’autonomia, l’autoconeixement, la
reflexió crítica i la cooperació
grupal”.
Les famílies castellvinenques que hi estiguin interessades
i es decideixin a apuntar els
seus infants al Casal d’estiu,
hauran de fer el pagament corresponent a partir del mes vinent, concretament entre els
dies 1 i 21 de juny.

Una jove de Sant Andreu de la Barca, l’Ana María, ha estat la guanyadora
del concurs #ElMeuSantAndreu i, com a premi, s’ha endut un patinet
elèctric. La proposta ha estat impulsada per la Regidoria de Joventut.

JUCIL CRITICA LA DECISIÓ
L’associació Justicia para la
Guardia Civil (Jucil) va lamen-

INSTAL·LACIONS4Castellví de
Rosanes va aprovar, en el ple
municipal del 30 d’abril, l’adjudicació del contracte d’obra de
connexió entre el dipòsit del
nucli antic i el del Taió. Tots els
grups amb representació al consistori hi van votar a favor.
L’empresa adjudicatària és
Ongrub Medi Ambient SL, que
ha estat seleccionada d’entre
nou empreses. El contracte té un
període de garantia de quatre

anys i els treballs requeriran
una inversió de més de 203.000
euros. Un cop aprovada l’adjudicació, l’Ajuntament i l’empresa disposen de quinze dies hàbils
per formalitzar el contracte.
L’alcalde de Castellví, Joan
Carles Almirall, va expressar a
les xarxes socials la satisfacció
per aquesta aprovació. Assegura que l’obra servirà “perquè els
veïns i veïnes del Taió tinguin
l’aigua en millors condicions”.

Sant Andreu de la Barca

Arxivada la sisena denúncia
contra docents d’El Palau
TRIBUNALS4Un jutge de Martorell ha arxivat una altra denúncia contra docents de l’institut El
Palau per presumpta humiliació
a fills de Guàrdies Civils. És el sisè
cas que ha quedat arxivat, però encara n’hi ha tres d’oberts.
Segons informacions de
l’ACN, la denúncia es va interposar arran de la queixa d’un
alumne que assegurava que, durant l’assemblea prèvia a una
vaga d’estudiants, un docent havia demanat que els fills de
Guàrdies Civils aixequessin la
mà. Finalment, el jutge ha descartat la investigació d’aquests
fets per les incoherències en el
relat de l’alumne. És el mateix
que va passar, ara fa un any, amb
les altres cinc denúncies interposades contra professors del
centre que, l’endemà de l’1-O,
van parlar del referèndum d’autodeterminació a classe.

Impuls al servei de l’aigua
al barri del Taió

400 famílies de Sant Andreu
reben ajuts per al lloguer

AJUTS4400 famílies de Sant
Andreu de la Barca van rebre,
durant l’any passat, subvencions
de fins a 200 euros mensuals per
fer front al pagament del lloguer,
segons informa l’Ajuntament.
Recentment, s’ha obert el
termini per demanar aquest ajut
al consistori. Algunes de les condicions per rebre’l són que el
preu del lloguer no superi els 750
euros al mes i que el pagament

es faci per transferència bancària. L’Ajuntament també especifica que cal tenir uns ingressos
anuals iguals o superiors a 0,6
vegades l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC)
i inferiors a 2,8 vegades l'IRSC.
Aquesta ajuda s’ha de sol·licitar a l’Oficina Municipal
d’Habitatge. El termini per demanar-la finalitzarà d’aquí a un
mes, el dia 7 de juny.

Tot a punt per a la 8a edició
de la Fira de la Primavera

Continuen oberts tres casos contra professors de l’institut. Foto: Arxiu

tar la decisió del jutge durant la
seva presentació a Sant Andreu de la Barca, el passat dia
24. “Sembla que els nens s’ho
inventin i menteixin, quan en
realitat ho van patir”, va criticar la portaveu provincial a
Barcelona, Lleida i Girona, Mi-

lagros Cívico, en declaracions a
l’ACN.
Tot i queixar-se de la situació,
els membres de Jucil van reconèixer al mateix mitjà que les
mostres de menyspreu a les famílies de Guàrdies Civils han “baixat
d’intensitat” durant l’últim any.

FESTES4La Fira de la Primavera torna a Sant Andreu de la Barca del 10 al 12 de maig. En la seva
vuitena edició, l’esdeveniment es
consolida com a proposta d’oci,
sense restar protagonisme al
comerç local.
En declaracions a Ràdio Sant
Andreu, el regidor de Cultura,
Juan Pablo Beas, va assegurar
que la Fira és un “aparador comercial i social” i oferirà activi-

tats diverses. Hi haurà des de tallers de cuina fins a sessions de
DJ i concerts, passant per actuacions amb titelles per als més
petits. La cultura popular també
hi serà present: castells, gegants
i sardanes tenen el seu espai al
programa d’activitats.
L’alcalde de Sant Andreu,
Enric Llorca, va assegurar a l’emissora municipal que el pressupost de la Fira s’ha duplicat.
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Castellví: parlen els partits
» Camino, que pren el relleu d’Almirall, lloa la tasca del govern durant aquesta legislatura
» L’oposició, crítica amb l’equip de govern, assenyala la manca de proximitat amb la ciutadania

Adrià Camino (Endavant)

Vicky Castellanos (Junts)

Joan Carles Ventura (Fem Poble)

“L’equip de govern ha rebaixat
el deute de l’Ajuntament en més
d’un 60% i ha realitzat accions
destinades a la transparència”

“Aquests quatre anys han estat
una oportunitat perduda
perquè no s’han afrontat els
grans reptes que té Castellví”

“Hi ha hagut una falta de
lleialtat política, incorporant un
trànsfuga a l’equip de govern,
i s’ha menystingut l’oposició”

Quina valoració fa d’aquest mandat?
Fa quatre anys, els castellvinencs i les castellvinenques havien de decidir si continuar amb el model que ens havia
governat els últims 12 anys o fer un pas endavant cap a un
nou model a l'altura del segle XXI. Tot i que no s'ha pogut
fer el pas d'una manera definitiva i contundent, ja que hi
havia un deute de més d'un milió d'euros, s'ha treballat
molt per deixar l'Ajuntament en les condicions idònies per
seguir avançant. L'equip de govern ha rebaixat el deute
de l'Ajuntament en més d'un 60%, ha realitzat 9 accions
concretes destinades a la transparència, la revisió de
comptes i la participació ciutadana, ha dut a terme millores en tots els barris, ha portat a l'escola un professor natiu
d'anglès i ha municipalitzat l'aigua del barri del Taió, entre
altres moltes coses.

De l’1 al 10, com valora la gestió de l’equip de govern
durant aquest mandat?
Correspondrà als castellvinencs i castellvinenques posar
nota a la gestió el dia de les eleccions. La pregunta que
hem de fer-nos tots plegats és: Castellví està millor avui
que fa quatre anys? En termes de benestar i de seguretat,
d’un espai públic cuidat, de qualitat de vida... Des de Junts
per Castellví creiem que, en aquest sentit, aquests quatre
anys han estat una oportunitat perduda perquè no s’han
afrontat els grans reptes que té Castellví. A més a més, en
un poble com el nostre és important governar des de la
proximitat i en contacte amb els veïns i veïnes, i això molta
gent ho ha trobat a faltar.

De l’1 al 10, com valora la gestió de l’equip de govern
durant aquest mandat?
Mes enllà de la gestió econòmica que ha reduït el deute
de l’Ajuntament, la valoració de la tasca de govern és d'un
5. Hi ha hagut una falta de lleialtat política incorporant un
trànsfuga a l’equip de govern i s’ha menystingut l’oposició
en la presa de decisions importants, desaprofitant així les
aportacions que les podien enriquir. L’absència reiterada
dels integrants de l’equip de govern en les diferents activitats del municipi i el poc compromís demostrat amb els
assumptes de país que hem viscut durant aquests 4 anys
són alguns dels motius per fer aquesta valoració.

Què l’ha motivat a prendre el relleu com a cap de llista
de l’actual alcalde, Joan Carles Almirall?
En certa manera, m'he vist responsable d'agafar el relleu
d'en Joan Carles. Soc politòleg i, encara que mai m'havia
plantejat ser polític, les circumstàncies m'han dut a fer
aquest pas endavant. En aquests quatre anys que estan
per venir s'hauran de prendre decisions molt importants
que afectaran el futur del municipi. S'hauran de valorar i
estudiar totes i cadascuna de les opcions, d'una manera
professional i experta. En el passat, la mala presa de decisions va portar a l'endeutament del municipi. Ara que està
sanejat, no podem tornar enrere. Ens hi juguem molt, Castellví s’hi juga moltíssim.
A Castellví, ERC ha guanyat les eleccions generals i
JxCAT ha quedat en cinquè lloc. Creu que es poden repetir uns resultats similars a les municipals?
A les eleccions municipals, els veïns no acostumen a votar
en clau nacional o en l'eix esquerra-dreta. El nostre equip
aporta coneixements, expertesa, experiència i professionalitat. Hem demostrat que sabem governar i tenim un
projecte de futur molt sòlid per a Castellví. Crec que els
veïns valoraran la feina ben feta d’aquests últims quatre
anys.
Quin impacte creu que pot tenir el judici del Procés en
les eleccions del 26 de maig?
El temps que estem vivint requereix que la gent participi i
expressi les seves opinions. Crec que els veïns són molt
conscients d'aquest moment transcendental. Ja vam veure
aquest efecte amb un augment de la participació el 28-A.

Si després del maig governa, quina creu que ha de ser
la primera decisió a prendre?
Per als castellvinencs i castellvinenques, una de les preocupacions més importants a dia d’avui és la seguretat.
Han augmentat els robatoris a les urbanitzacions i molta
gent percep, amb raó, una sensació d’inseguretat que cal
resoldre el més aviat possible. Aquesta ha de ser una prioritat per a l’Ajuntament, i si governem ens hi posarem des
del primer dia. Tenim intenció de desenvolupar un conveni per reforçar els nostres vigilants amb cossos de policia de municipis veïns. Això implicaria una resposta policial
més ràpida a les urbanitzacions i més efectius al carrer.
També s’estudiarà augmentar la plantilla de guàrdies municipals. L’opció més eficaç serà la que es dugui a terme.

Si després del maig governa, quina creu que ha de ser
la primera decisió a prendre?
Després d’aquests 4 anys de legislatura, una de les principals coses que he après és la importància d’escoltar les
propostes dels veïns i veïnes i dels diferents grups polítics
representats a l’Ajuntament. Una de les primeres decisions
que tiraríem endavant seria establir canals directes de comunicació entre totes les parts. Apropar la institució a la
població, aconseguint la màxima participació en la presa
de decisions i que tots els castellvinecs i totes les castellvinenques se’n sentin part és l’ objectiu.

A Castellví, ERC ha guanyat les eleccions generals i el
PSC ha quedat en segon lloc. Creu que es poden repetir uns resultats similars a les municipals?
La gent acostuma a votar diferent depenent de les eleccions en què es trobi. En unes municipals el que importa
és el projecte i l’equip que el lidera. De fet, nosaltres aconseguim millors resultats a les municipals que a altres eleccions, i això és perquè els nostres veïns i veïnes ens donen
la confiança pels nostres valors i pel nostre projecte.

A Castellví, ERC ha obtingut una victòria clara a les
eleccions generals. Creu que es poden repetir uns resultats similars a les municipals?
Estem molt satisfets i satisfetes dels resultats de les eleccions generals, sobretot pel que representen en els moments que estem vivint. ERC a Castellví sempre ha tingut
molt bons resultats en eleccions generals i europees. A
nivell municipal, la candidatura d’ERC es va presentar per
primera vegada la passada legislatura amb la marca FEM
POBLE AM i vam obtenir 2 representants. Amb l’equip que
som i el projecte que presentem, estem convençuts que
ara mateix som la millor opció de futur per a Castellví de
Rosanes i el pròxim 26 de maig podem millorar resultats.

Quin impacte creu que pot tenir el judici del Procés en
les eleccions del 26 de maig?
Probablement no hi hagi sentència abans de les eleccions,
per tant és difícil valorar-ho. De totes maneres, crec que el
que està en joc el 26 de maig és quin projecte volem per
al nostre poble. Nosaltres ho tenim clar, per això el nostre
programa gira entorn a 3 eixos prioritaris: el benestar de
les persones, la sostenibilitat i la millora de l’espai públic.

Quin impacte creu que pot tenir el judici del Procés en
les eleccions del 26 de maig?
La vulneració de drets que estem patint ha de tenir resposta a les pròximes eleccions municipals de la mateixa
manera que a les generals. Aconseguir una majoria d’ajuntaments republicans és la clau per avançar en la construcció del nou país que volem, just i lliure i al servei de les
persones. Aquest és el nostre objectiu i compromís.
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Eleccions | Pablo Daglio, candidat a les municipals

Som Alternativa Olesa - Front Municipalista, la secció local del Front Republicà, es presenta a les eleccions municipals del 26 de maig. La candidatura anirà
encapçalada per Pablo Daglio, membre de la formació d’Albano-Dante Fachín.

Conveni per protegir i
recuperar el mas Puigventós
PATRIMONI4La Fundació Catalunya La Pedrera assumirà la
inversió de 100.000 euros necessària per restaurar el mas
Puigventós. Així ho determina el
conveni signat per l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat i la Fundació, propietària de la finca
des de l’any 2000.
L’acord, rubricat el dia 24
d’abril, busca garantir la seguretat de l’espai i protegir-ne el valor patrimonial i paisatgístic.
Cal tenir en compte que es tracta d’un indret força visitat: ha
arribat a rebre 40.000 visites
anuals en els darrers anys, segons dades del consistori. Tot i
això, actualment no es facilita
l’accés al mas, ja que la construcció es troba en runes i pot suposar un risc per als visitants. És
per això que aquest conveni de
col·laboració per rehabilitar-lo
permetrà, de retruc, fomentar el
turisme tant al mas Puigventós
com a l’entorn natural.

Una inversió de 100.000 euros permetrà restaurar el mas. Foto: Ajuntament

En aquest sentit, l’alcaldessa
d’Olesa, Pilar Puimedon, ha dit,
en declaracions a fonts municipals, que l’actuació “forma part
de l’ambiciós projecte d’obrir el
poble a qui ens vulgui visitar”.
No obstant, afegeix que “els primers que ho gaudiran seran els
olesans i olesanes”, així com la
gent de “poblacions properes”.
El mas Puigventós està situat
a l’Espai Natura Puigventós, in-

Joventut | Arrenca la Primavera Jove

clòs al Pla d’Espais d’Interès
Natural i a la Xarxa Natura
2000. Les 193 hectàrees de la
finca, distribuïdes entre Olesa i
Vacarisses, pertanyen a la Fundació Catalunya La Pedrera,
però l’Ajuntament olesà participa en la gestió de les tasques de
manteniment. Ara, la Fundació
s’ha compromès a fer un pas
més: redactar i executar el projecte de rehabilitació del mas.

El jovent sesrovirenc ja gaudeix aquests dies de la Primavera Jove, que va començar el 3 de maig i s’allargarà fins al dia 12. El programa inclou l’exposició
Jovart, un campionat d’skate i una batalla de galls, entre altres activitats.

Els Recerca Vila
d’Olesa i el Batec
Jove, en marxa
CONEIXEMENT4L’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat ha posat
en marxa la 35a edició dels Premis de Recerca Vila d’Olesa i la
24a edició del Batec Jove. Ahir
mateix, dia 6 de maig, va tancar
el termini per presentar-hi els
treballs. A partir d’ara, el jurat
compta amb un mes per decidir
els projectes guanyadors, que
s’anunciaran el 7 de juny.
Els Premis de Recerca inclouen dues modalitats: la de
‘Ciència oberta’, per a treballs relacionats amb un tema olesà, i la
‘Impulsa’, per a treballs fets per
un olesà en qualsevol àmbit de
la ciència. Cada premi està dotat
amb 1.500 euros.
D’altra banda, el Batec Jove
s’adreça a estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius de grau
mitjà i superior, tant de centres
locals com de fora, sempre que
siguin olesans o tractin una temàtica olesana. Amb el premi,
alumne i centre reben 400 euros.

El final de‘Game
of Thrones’,
al teatre El Casal
OCI4El Teatre El Casal d’Olesa
projectarà el capítol final de la sèrie Game of Thrones, que s’estrena el diumenge 19 de maig als
Estats Units. Amb l’hora d’aquí,
ja serà dia 20, perquè començarà a les 3 de la matinada. Per fer
més curta l’espera, El Casal obrirà les portes el diumenge a la tarda i acollirà xerrades, tallers,
concursos i jocs de taula. Segons
l’organització de l’acte, un dels
plats forts serà la xerrada “La traducció de Joc de Trons”, a càrrec
dels responsables dels subtítols
i la traducció dels llibres al català.

Sant Esteve Sesrovires

Sant Esteve Sesrovires,
present al judici del Procés
TRIBUNALS4L’escola La Roureda de Sant Esteve Sesrovires
ha estat present al judici del
Procés. L’exalcaldessa Carme
Rallo i dos votants de l’1 d’Octubre en aquest centre, Emili
Gaya i Jordi Rubinart, van declarar al Tribunal Suprem, el
30 d’abril, com a testimonis
proposats per la defensa d’Oriol
Junqueras i Raül Romeva.
Segons Rallo, que l’1-O encara era alcaldessa de Sant Esteve, la Guàrdia Civil va accedir
al col·legi per l’entrada principal,
on hi havia un gran nombre de
sesrovirencs concentrats, en lloc
de fer servir la porta del darrere, “on no hi havia ningú”. A
l’hora de marxar, sí que ho van
fer per l’accés secundari, on els
agents havien aparcat els cotxes.
D’altra banda, l’exalcaldessa va
reconèixer que sabia que el referèndum estava suspès, però
que tant ella com la resta de votants creien que tenien “tot el
dret de votar”, expressar-se i
manifestar-se.

Impuls al teixit empresarial
amb la Cambra de Comerç

L’exalcaldessa de Sant Esteve, Carme Rallo, al Tribunal Suprem. Foto: ACN

Rubinart i Gaya, per la seva
part, van negar haver rebut cap
mena d’instrucció per anar a votar per part dels acusats. Rubinart va assegurar que “va ser
una decisió personal” i Gaya va
afirmar que va acudir al centre
de votació ben d’hora “per la in-

quietud, les ganes i la il·lusió de
ser-hi”. Tots dos testimonis
també van coincidir a criticar les
càrregues policials, que consideren desproporcionades, i van
sostenir que l’actitud dels votants congregats a l’escola La
Roureda era pacífica.

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires i la Cambra de Comerç han signat un
conveni de col·laboració per potenciar el teixit empresarial local.
Entre les mesures que contempla l’acord, destaca el programa d’internacionalització,
que oferirà a les empreses sesrovirenques serveis d’iniciació a
l’exportació i a l’obertura de
mercats, segons informen fonts
municipals. Els comerços, per la
seva banda, rebran altres serveis
d’assessorament.

En l’àmbit formatiu, la Cambra es compromet a establir una
oferta de formació continuada
per a les plantilles de les empreses locals. Pensant en l’ocupació dels més joves, l’entitat i el
consistori treballaran en el Programa Integral de Qualificació i
Ocupació, adscrit al Sistema de
Garantia Juvenil.
A més, les mateixes fonts expliquen que l’acord promou
l’associacionisme entre les empreses ubicades als polígons
de Sant Esteve.
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Sant Esteve, cap al 26-M
» El PSC i JxCAT es mostren satisfets amb l’actual govern; En Comú qüestiona tot el mandat
» ERC reivindica la seva alcaldia i critica la del PSC; ARA i Locos les suspenen totes dues

Enric Carbonell (PSC)

Carme Rallo (ERC)

Joan Galceran (ARA)

“La representant “Els socialistes han “Després de quatre
d’ERC va tenir una tornat a fer de les governs diferents,
vocació permanent seves, malbaratant tenim un poble en
de dret a veto”
diners públics”
decadència”
Ha estat una legislatura molt
moguda, amb tres pactes de govern diferents. Quina valoració
en fa?
El PSC ha demostrat la seva capacitat d’arribar a acords i aportar estabilitat. Ha estat una legislatura
complexa, però ens ha permès conèixer-nos millor i, per tant, espero
que determinats prejudicis s’eliminin en les possibles converses que
els grups establim en el futur.
Quin dels dos pactes en què el
PSC ha estat present ha funcionat millor?
Sens dubte, l’últim. Tot i que Locos
por Sanes va deixar escapar l’oportunitat atacant els treballadors
municipals i membres del govern,
el representant del PDeCAT ha
estat un soci treballador i lleial, demostrant que és capaç d’anteposar els interessos del poble als del
partit. L’altre pacte no va fracassar
per l’1-O, com diu ERC, sinó perquè
la seva representant tenia una permanent vocació de dret a veto, actitud inadmissible entre socis.

Va començar la legislatura com a
alcaldessa i l’acaba a l’oposició.
Quina valoració fa d’aquests quatre anys?
Valoro positivament el pas per l’alcaldia. Vam fer les bases d’un futur
econòmic solvent i un Pla de Viabilitat realista que ha permès petites inversions al municipi aquests
darrers mesos. Malauradament,
amb el canvi, els socialistes han
tornat a fer de les seves, malbaratant diners públics.

L’any 2015 va deixar el càrrec de
regidor perquè considerava assolit el seu objectiu, però ara
torna a presentar-se. Per què?
El meu compromís era treure l’alcalde que havia deixat com a substitut el 2006, perquè no ho havia
fet bé. Vam elegir una nova alcaldessa i un nou govern de canvi.
Creia que ho deixava en bones
mans, però no es van entendre i
ara tenim el mateix que vam treure
el 2015, i un poble pitjor que abans.

ERC ha pactat amb totes les forces amb representació al consistori, i totes han trencat el pacte.
Per què creu que els acords no
han funcionat?
Hem posat sempre per davant el
futur del poble, no els interessos
polítics. En el primer pacte, alguns
no van poder suportar la pressió de
la realitat. En el segon, els socialistes
vivien de compromisos inassolibles
i males pràctiques en l’aplicació de
la transparència i la llei de contractes. Els molestava ERC.

Durant aquests quatre anys ha
vist el mandat des de fora. Quina
valoració en fa?
Pèssima, i és una percepció general. Després de 4 anys amb alcaldies de diferents colors i 4 governs
tripartits i quatripartits, el resultat
és un poble en decadència; aturat,
políticament dividit, sense projectes i en molts aspectes abandonat.

Tornaria a pactar amb alguna
d’aquestes forces si fos necessari
per governar?
Ens presentem per guanyar i no
pensem en pactes, sinó en el fet
que els veïns i veïnes ens atorguin
la seva confiança per dur a terme
el programa. El poble ho necessita.

Amb quines forces intentaria
pactar després del maig si li calgués per governar?
Aspirem a estar representats pel
major número de regidors. Aquest
és un tema que ara no ens plantegem. Arribat el moment, sumarem
amb aquells que comparteixen un
futur municipi republicà.

A Sant Esteve, ERC ha guanyat
les eleccions generals i el PSC ha
quedat en segon lloc. Creu que
es poden repetir uns resultats similars a les municipals?
Cada elecció és diferent. Treballarem per centrar les municipals en
clau local i allunyar la clau nacional.

A Sant Esteve, ERC ha guanyat
les eleccions generals i el PSC ha
quedat en segon lloc. Creu que
es poden repetir uns resultats similars a les municipals?
Creiem que es poden millorar perquè cal votar en clau de poble,
pensant en el futur del municipi.

Amb quines forces intentaria
pactar si li calgués per governar?
Amb qui accepti les nostres propostes. A ARA, tenim independentistes, federalistes i unionistes, però
no entrem en guerres de banderes. Ens uneix tornar a aixecar Sant
Esteve, i ho volem fer amb tothom,
no contra ningú. Jo, la carrera política ja la vaig fer! Només vull tornar
a arreglar el poble.
A Sant Esteve, ERC ha guanyat
les eleccions generals i el PSC ha
quedat en segon lloc. Creu que
es poden repetir uns resultats similars a les municipals?
No, les municipals són diferents. La
gent coneix la degradada situació
que patim (i hem tingut alcaldies
d’ERC i del PSC). Ara, cal experiència per posar en marxa el poble.

Bernat Orellana (JxCAT)

M. Àngels Ríos (En Comú)

“En un any escàs
del segon govern
hem fet més feina
que en el primer”

Quina valoració fa d’aquesta legislatura?
Des de la formació que jo encapçalo, Sesrovires en Comú, entenem que una legislatura com
la que ara acaba no ha de tornar
a repetir-se.

Ha estat una legislatura molt
moguda, amb tres pactes de govern diferents. Quina valoració
en fa?
Faig una valoració negativa dels
anys de l'alcaldia d'ERC. Increments d'IBI, privatització de serveis, deixadesa en la neteja... Per
tot plegat, vam haver de renunciar
al govern per denunciar i treballar
des de l'oposició. El segon període
ha estat una bassa d'oli. Hem treballat molt i, en un any escàs, hem
fet més feina que en la primera
part de la legislatura.

Tornaria a pactar amb algun
dels altres partits si fos necessari
per governar?
La nostra formació contribuirem
que hi hagi un govern estable,
d’esquerres, ecologista i feminista, que permeti, amb una
bona gestió inclusiva, la consolidació de la recuperació del poble
sense incrementar l’endeutament heretat.

A l’inici de la legislatura el seu
partit va afavorir una alcaldia
d’ERC i més endavant una del
PSC. Quina de les dues ha funcionat millor?
Sense cap dubte, la legislatura
amb el PSC. L'Enric Carbonell és
una persona que compleix amb la
seva paraula, s'ha preocupat i ha
facilitat tots els acords de govern.
Tornaria a pactar amb alguna
d’aquestes forces si fos necessari
per governar?
Ens presentem per guanyar.
A Sant Esteve, ERC ha guanyat
les eleccions generals i JxCAT ha
quedat en cinquè lloc. Creu que
es poden repetir uns resultats similars a les municipals?
No, la situació de l'estat espanyol
no és extrapolable a les municipals. El veïns recorden aquells que
han tingut actituds incorrectes i
que han fet accions que els han
perjudicat. Es vota la persona, l'equip i el projecte, i crec que tinc el
millor equip amb el millor projecte
per recuperar el nostre estimat
poble. Recuperem Sant Esteve!

Jaume Ripollès (Locos)
Quina valoració fa d’aquesta legislatura?
Molt pobra i poc efectiva, pel tarannà quasi idèntic dels dos alcaldes. Ambdós han passat del poble.
Què va provocar que es trenqués el pacte de govern de l’any
2015, del qual vostè formava
part?
Prepotència i poca empatia per
part de l’alcaldessa i els regidors, i
poca claredat en la gestió.
Amb quines forces intentaria
pactar després del maig si li calgués per governar?
El dia 27 ho podré dir amb certesa.
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Els passatgers d’un tren de Ferrocarrils de la Generalitat direcció Manresa van
haver de desallotjar el comboi a l’alçada d’Abrera, on algú havia col·locat un
senyal de trànsit que el vehicle no va poder aturar i va acabar aixafant.

L’Abrera Street Food esquiva
la pluja i se celebra amb èxit
OCI4La quarta edició de l’Abrera Street Food va omplir de
food trucks i comensals el parc
de Can Morral, durant el cap de
setmana del 4 i el 5 de maig. De
fet, s’hauria d’haver celebrat divendres i dissabte, però la pluja
va obligar a endarrerir l’inici de
la fira i, de retruc, també el final.
Malgrat tot, el temps va perdonar i l’edició es va poder desenvolupar amb l’èxit habitual.
Un total de 19 food trucks
(caravanes on es prepara i es ven
menjar ràpid) van oferir als visitants la gastronomia més variada: des de menjar italià fins a
menjar tailandès, tant ofertes
dolces com salades, amb opcions modernes i tradicionals.
Tot plegat va atreure centenars
de persones a aquesta fira gastronòmica.
Però, a banda de l’oferta culinària, l’Abrera Street Food s’ha
consolidat també com una proposta d’oci cultural i infantil.
Nens i nenes van tenir els seus
moments a la fira amb activitats
com el taller de cuina ‘Tapa

19 ‘food trucks’ omplen el parc de Can Morral. Foto: Instagram (@abrerainfo)

Fría’, a càrrec de Manualitats
Alean, o l’animació de Santi Càmara.

EL DIA DE LA DANSA
El canvi de dies causat per la pluja va fer que, diumenge, l’Abrera Street Food coincidís amb la
celebració del Dia Internacional
de la Dansa al parc de Can Mo-

rral. Així, els visitants de les paradetes van ser espectadors d’exhibicions de flamenc, zumba i
sardanes, entre d’altres.
De fet, la festa de la dansa ja
va començar dissabte a l’escenari
de la Casa de Cultura. Aquest espai va acollir tallers de ioga,
rumba flamenca, hip hop, bachata i zumba.

Acaba el cicle de concerts
familiars ‘Musiquem Abrera’

INFÀNCIA4L’actuació de La
Tresca i la Verdesca, que es va fer
el 4 de maig al parc de Can Morral, va posar el punt final al cicle de concerts familiars ‘Musiquem Abrera’. Ha estat la primera edició d’aquesta proposta
d’oci infantil, que ha tingut molt
bona acollida.
El cicle va començar el passat 23 de febrer amb el concert
de The Penguins Band i el seu
‘Reggae per a xics’. La següent
actuació va ser la del grup El Pot
Petit, el 16 de març, i la va seguir
l’esperada actuació de Dàmaris

Gelabert, el 13 d’abril, que va ser
tot un èxit. Finalment, La Tresca i la Verdesca han tancat
aquest cicle.
Tots els infants i els seus familiars van poder gaudir d’aquest darrer concert, ja que la
zona del públic comptava amb
un espai reservat per a persones
amb diversitat funcional. A més
de les actuacions musicals, els
més petits van poder completar
la tarda jugant als inflables instal·lats al parc de Can Morral,
escenari central de tota la festa
del cap de setmana.
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Espectacles | ‘Michael Jackson’, al Teatre de La Passió

7 de maig del 2019

El Teatre de La Passió d’Esparreguera acollirà l’espectacle ‘I want u back’ el
pròxim 18 de maig. Es tracta d’un show homenatge a Michael Jackson, protagonitzat pels imitadors Sac MJJ, considerat un dels millors del món, i DaBeat.

Arriba ‘Enxaneta’, el projecte
per prevenir el fracàs escolar
ENSENYAMENT4El projecte
‘Enxaneta’, que té l’objectiu de
prevenir l’abandonament escolar, s’implementarà a les escoles
Pau Vila i Les Roques Blaves a
partir del setembre. La iniciativa, impulsada per la Universitat
de Vic, arriba a Esparreguera en
coordinació amb l’Ajuntament.
‘Enxaneta’ busca aturar el
fracàs escolar mitjançant la detecció precoç de la desafecció
acadèmica i fomentant la implicació de les famílies com a suport
escolar dels alumnes. A la pràctica, s’escolliran setze estudiants
–vuit del Pau Vila i vuit de Les
Roques Blaves– de 1r i 2n de primària. Fonts municipals expliquen que la selecció d’aquests infants anirà a càrrec dels centres
i el grup motor del projecte, que
inclou “les direccions escolars,
educadores socials i les tècniques
d’Educació i Convivència de l’Ajuntament”. D’altra banda, segons les mateixes fonts, els dos

Hi participaran 16 alumnes de primària. Foto: Gemma Sáncez/ACN

col·legis han estat elegits després
de fer una anàlisi d’indicadors,
contrastats amb els centres i
Inspecció d’Educació.
La figura del mentor s’encarregarà d’acompanyar els alumnes i les famílies participants en
el projecte durant tot el procés
educatiu. Cada dia, a la tarda, el
mentor farà sessions de dues hores amb els nens i nenes, i un cop
la setmana també hi participaran

les famílies. A més, els mentors
estaran coordinats amb els docents dels dos centres i, més
concretament, amb els tutors
dels setze alumnes escollits.
Així, la Universitat de Vic
contractarà dues persones per
exercir aquesta funció a partir
del pròxim mes de setembre.
El projecte durarà dos anys, és
a dir, s’allargarà fins al setembre del 2021.

Primers passos
per aconseguir
tancar Can Mata

Els Castellers
d’Esparreguera
fan 25 anys

MEDI AMBIENT4La comissió
local de seguiment de l’abocador
de Can Mata ja ha començat a
caminar. En la primera reunió,
el 24 d’abril, es va fixar el funcionament d’aquest nou òrgan.
Entre altres coses, es va decidir
que el representant de la Plataforma pel Tancament de l’Abocador de Can Mata tingués el vot
qualificat en cas d’empat en la
presa de qualsevol decisió, segons fonts municipals.
La creació de la comissió de
seguiment es va aprovar per
unanimitat en el ple municipal
del mes de març, amb l’objectiu
final d’aconseguir el tancament
de Can Mata. Durant aquesta
sessió, es va establir que estaria
formada per un representant
de cada partit amb presència a
l’Ajuntament d’Esparreguera i
un altre de la Plataforma. Tot i
això, la composició definitiva
de la comissió s’escollirà després
de les eleccions del 26 de maig.

CULTURA4La colla castellera
d’Esparreguera va celebrar el
seu 25è aniversari diumenge, 5
de maig, a la plaça de la Pagesia.
En la celebració, els bordeus
van estar acompanyats dels Tirallongues de Manresa i els Xiquets de Vila-seca.
A més, prèviament, els Castellers d’Esparreguera van compartir a les seves xarxes socials
un vídeo emotiu en què els integrants explicaven el significat
de la colla per a ells. ‘Família’,
‘compromís’ o ‘il·lusió’ són algunes de les paraules escollides.

Collbató

Eleccions | Junts i MES presenten la candidatura

Junts per Collbató i MES Collbató presentaran, el 10 de maig, la seva
candidatura conjunta a les eleccions municipals. A l’acte hi intervindran
Carles Puigdemont, Eduard Pujol i Alfons Palacios, president de MES.

En marxa les obres a l'Avinguda
del Centenari Amadeu Vives
OBRES4Els treballs d’asfaltat de
l’Avinguda Amadeus Vives van
començar dilluns, 6 de maig, i
acabaran divendres, dia 10. Així,
durant aquests dies, la via romandrà tancada al trànsit i es reobrirà el dia 11, segons el previst.
Les obres afecten el tram
que va des de la pista esportiva
fins a la rotonda del supermercat Bon Preu. A més de l’asfaltat,
els treballs també han de servir
per millorar la senyalització horitzontal de la calçada. Per tal de
minimitzar les afectacions que
pugui patir la població, s’han habilitat dos recorreguts alternatius
amb la senyalització corresponent. L’Ajuntament de Collbató
ha distribuït entre els veïns i veïnes la informació necessària sobre aquests dos desviaments.
La repavimentació de l’Avinguda mantindrà els dos carrils de circulació, amb una amplada de 3 metres per cada sentit. Al costat sud, desapareixerà
la línia d’aparcament, perquè, segons fonts municipals, gairebé

Collbató celebra
la Setmana de la Gent Gran

L’avinguda es reobrirà al trànsit l’11 de maig. Foto: Ajuntament

mai es fa servir. D’aquesta manera, es crearà un carril bici de
doble sentit amb una amplada
de 2,40 metres.
A la zona de la pista coberta
i la piscina, el carril bici passarà
entre l’arbrat i els dos equipaments, per tal que es pugui man-

tenir una línia d’aparcament en
el tram on hi ha més demanda
per part dels usuaris.
Tot plegat millorarà l’accessibilitat per als vianants amb mobilitat reduïda, que fins ara trobaven barreres en l’Avinguda
del Centenari Amadeu Vives.

PARTICIPACIÓ4Collbató ha preparat un programa d’activitats
pensades per a les persones de la
tercera edat del municipi, que celebren la Setmana de la Gent
Gran. Les activitats, que combinen jocs, esport i festa, van començar aquest dilluns dia 6 i s’allargaran fins a l’11 de maig.
La primera proposta, el campionat de botxes, va començar
ahir i continuarà avui al Casal de
Gent Gran, que també oferirà un
bingo especial amb regals per als
guanyadors. A primera hora

d’aquest dimarts, és el torn de la
caminada pel municipi, que acabarà amb un esmorzar a la Vinya Nova. Dimecres toca l’excursió a Balenyà, l’única activitat de pagament, que val 20
euros. El Casal de Cultura es
convertirà en l’escenari de la tarda de jocs populars, aquest dijous. Divendres, a la sala d’actes
del Casal de Cultura s’oferirà
una xerrada sobre nutrició. Finalment, el dissabte, posarà la
cirereta el sopar de gala al Casinet, que anirà seguit d’un ball.
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Bàsquet | Final de curs amb derrotes d’Esparreguera i Martorell

El CB Esparreguera i el CB Martorell van perdre en la darrera jornada de la lliga EBA. El conjunt
verd va caure contra el líder, el CB Tarragona (68-79) per acabar en la cinquena posició, mentre
que els martorellencs no van poder guanyar en el seu partit a casa contra el CB Igualada (76-93).

El CN Martorell fa història a
Talavera i puja a Primera Divisió
» Les de Rafa López no van perdre cap partit a Castella-la Manxa
» L’equip va derrotar el Leioa i el 98 02 per acabar al primer lloc
Pau Arriaga
MARTORELL
Talavera de la Reina ja forma
part de la història del CN Martorell. I és que el sènior femení de
waterpolo de l’equip martorellenc
va fer història durant el cap de
setmana passat, aconseguint un
ascens de categoria: la temporada que ve, el CNM serà de Primera Divisió, la segona màxima
categoria estatal.
El conjunt de Rafa López, a
més, va aconseguir pujar de categoria amb balanç de resultats
immaculat: no va perdre cap
partit a la piscina El Prado. El
camí cap a l’ascens va començar
amb un ajustat 10-8 contra el
GEiEG de Girona divendres passat, mentre que les altres dues
victòries de la fase de grups van
arribar l’endemà: 8-6 contra el filial del Zaragoza i per un con-

L’equip, eufòric després d’assolir l’ascens de categoria. Foto: RFEN

tundent 27-2 contra les amfitriones, el Talavera Poseidón.
Amb aquestes tres victòries,
l’ascens ja estava garantit, però
les martorellenques volien més:
tancar el campionat en la primera
posició, cosa que aconseguirien
l’endemà. En el primer dels partits de diumenge passat, el con-

FUTBOL SALA4Entre la 22a i la
27a jornada de la lliga, el Sala 5
Martorell només ha fet una cosa:
guanyar els seus partits. L’equip
vermell continua empatat amb el
les Corts UBAE al capdavant del
grup 1 de Tercera Divisió (amb
64 punts, cinc més que la Penya
Esplugues) quan només falten
tres jornades per jugar-se.
Un d’aquests partits, però,
podria ser decisiu a l’hora de decidir el campió, ja que els dos
equips s’enfrontaran al municipal de Martorell el dissabte de la
setmana que ve. Abans d’aquest

partidàs clau, el conjunt martorellenc haurà de veure’s les cares,
també a casa, contra l’AECS
l’Hospitalet (aquest dissabte a les
vuit del vespre).
Per la seva banda, l’FS Sant
Esteve Sesrovires va patir la tercera derrota en els darrers quatre partits a finals del mes passat
contra la Penya Esplugues (5-2).
Els sesrovirencs són vuitens i la
lògica diu que, en el millor dels
casos, podrien tancar el curs en
la setena plaça i aquest diumenge a les 12 del migdia rebran la visita de l’FS Solsona.

El CH Sant Esteve tanca
la lliga a la tercera posició

junt de López derrotaria el Leioa
en un partit que les martorellenques dominarien de principi
a final (9-6), mentre que el cap de
setmana va acabar amb un nou
triomf ajustat, per 7-6 contra el
Waterpolo 98 02, en un partit
que el CNM va remuntar en un
gran tercer període.

Dues curses a la comarca
en un cap de setmana

ATLETISME4Martorell i Sant Esteve van ser l’escenari de dues de
les grans cites atlètiques de la primavera: la 21a edició de la cursa
de la capital de la comarca i la
Cursa de Sant Jordi de Sant Esteve, respectivament, van celebrar-se diumenge passat.
Nacho Cáceres i Ana Belén
García van ser els més ràpids en
la prova organitzada pel Martorell Atlètic Club. El barceloní va
completar els 10 quilòmetres en

El Sala 5 Martorell no afluixa
i ja encadena sis victòries

32 minuts i 35 segons, i va pujar
al podi acompanyat per Sergio
Domínguez i Erik Wang-Bruun.
García, per la seva banda, també
va guanyar de forma clara, amb
una marca de 42 minuts. Inés
Mota i Estefanía Ruiz van acompanyar la vencedora al calaix.
La 33a edició Cursa de Sant
Jordi, en canvi, va tornar a ser
una prova familiar i no competitiva, que va reunir unes 300 persones pels carrers de la vila.

La temporada 201819 ja forma part dels
llibres d’història per
al CH Sant Esteve.
Finalment, el conjunt sesrovirenc
ha tancat el curs en la tercera posició del grup D de la Primera
Nacional Masculina (el ritme
que han marcat la UE Sarrià de
Ter i l’Handbol Sant Quirze ha
estat impossible de resistir per la
resta de candidats al play-off
d’ascens a Divisió de Plata).
Això ha estat possible gràcies
a la victòria que va aconseguir en
la darrera jornada, dissabte pas-

sat, contra el Sant Cugat (27-26)
i les derrotes del Balonmano la
Roca (32-27 a la pista del Poblenou) i del Joventut Handbol
Mataró (30-20 a la pista del
Sant Quirze).
El balanç final del Sanes ha
estat de 19 victòries, un empat i
10 derrotes (39 punts), amb 817
gols a favor i 767 en contra.
Aquest curs 2018-19 ha estat
l’últim d’Albert Falguera després de 20 temporades a Primera Nacional i 32 temporades al
club. Falguera seguirà vinculat al
Sanes, ara com a entrenador.
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| Days Gone
En un món infestat per zombis, el jugador haurà de sobreviure aprofitant tot el que trobi. Amb l’ajuda d’una moto, es podrà recórrer un escenari ple d’amenaces i gaudir d’un gran apartat gràfic.

Famosos

No t’ho perdis

El món del futbol mai no tornarà a ser el mateix quan es
retiri Leo Messi. Per això, la Generalitat de Catalunya ha decidit premiar el geni de Rosario amb la Creu de Sant Jordi
per la seva aportació a l’esport mundial, on ha dut el FC
Barcelona a l’època més gloriosa de la seva història.
A banda de títols, rendiment individual i impacte
mundial, Messi també ha contribuït a millorar la
societat catalana amb la seva fundació homònima. És el cas del finançament que va fer per
a la construcció del centre mèdic ‘Sant Joan
de Déu Pediatric Cancer Center’, dedicat a
tractar el càncer infantil. El millor jugador
del món –i, per a molts, de la història– va
arribar a Barcelona amb 13 anys des del
Newell’s Old Boys argentí. Des de llavors, el seu lligam amb el FC Barcelona
ha anat creixent, i avui en dia no es pot
entendre un Messi sense Barça
ni un Barça sense Messi.

Barcelona, ciutat poètica
La capital catalana es transforma del 8 al 16 de maig amb
‘Barcelona Poesia’, que porta debats, conferències i altres activitats relacionades amb la poesia a la ciutat. El museu Frederic Marès, el Centre d’Arts Santa Mònica o el cementeri del
Poblenou seran alguns dels entorns on es podran escoltar
els versos recitats. També tornarà ‘Epic Ring BCN’, que consisteix en un ‘combat’ poètic entre dos artistes que hauran
d’improvisar sobre un ring de boxa. La versió poètica de la
ciutat tancarà el 16 de maig amb el XXXV Festival Internacional de Poesia de Barcelona, al Palau de la Música Catalana.

Llibres

?
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Ser el crack i el capità del Barça

Per a molts és el millor jugador de futbol de la història

?

Rebrà la Creu de Sant Jordi

QUÈ HA FET

Ha estat escollit pels seus mèrits esportius i solidaris

...

A LES XARXES

Teatre

E

La fitxa

Els aficionats feliciten Messi pel guardó

Els seguidors de l’argentí destaquen que mereix la Creu

Música

Pelis i sèries

Acudits per a milicians
Mazen Maarouf

Jacuzzi
Marc Rosich i Clara Peya

Bajo la piel
Green Valley

Keepers
Kristoffer Nyholm

En una ciutat en guerra, l’encarregat
d’una bugaderia ha d’inventar-se històries gracioses per tenir contents uns
milicians i que així el protegeixin. Amb
l’ajuda del seu fill, crearà relats esbojarrats que demostraran la importància
de prendre’s la vida com un acudit.
Així, els lectors llegiran els contes com
si ells mateixos fossin els milicians.

Una política emergent d’esquerres i
ecologista defensa que sempre ha viscut a un barri popular, però guarda un
secret que no pot sortir a la llum: s’ha
instal·lat un jacuzzi caríssim a casa. Així,
obliga a l’encarregat de muntar-lo a
signar una clàusula de confidencialitat.
Es pot veure fins al 20 de maig a la sala
Flyhard de Barcelona.

El grup bascocatalà de reggae i rap torna amb un nou disc, molt més enfocat
en temes acústics. La formació s’ha decantat per un estil més relaxat i íntim,
abandonant les guitarres elèctriques i
agafant les clàssiques. Green Valley
conserva l’esperit optimista, amb
cançons relacionades amb la maduresa i la paternitat.

Tres faroners arriben a una illa isolada
del nord d’Escòcia per substituir els antics treballadors. Després d’una brutal
tempesta, comencen a passar fenòmens estranys i la paranoia i la tensió
augmenten exponencialment. En
aquest escenari, un vaixell apareix a l’illa i sembla ser la clau per respondre
què està passant.
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Martorell
DIMECRES 15 DE MAIG
18:00 La Torre de Santa Llúcia. Un monument amb
història benèfic serà el nom de la pròxima sessió del Cafè d’El Círcol amb Ferran Balanza.
/ El Círcol.

Marta Knight cantarà
en un concert solidari
Dissabte 11 de maig a les 18:30

PROPOSTES

Sant Andreu
Un dissabte de sardanes
a la plaça de García Lorca
Dissabte 11 de maig a les 19:00

Aquest dissabte a la tarda se celebrarà una ballada de sardanes, en aquesta ocasió amb la visita de la Cobla Ciutat de Terrassa. / Plaça de Federico García Lorca.

DEL 9 AL 19 DE MAIG
Tot el dia Durant 10 dies es podrà visitar una
exposició de pintures d’Anna Torrents Zaforteza. L’acte d’inauguració es farà demà passat a partir de les vuit del vespre. / Teatre Núria Espert.
Marta Knight serà la gran protagonista
del concert solidari d’aquest dissabte,
que vol recollir diners per poder col·laborar amb diferents projectes a Moçambic. / Ca n’Oliveres.

Comarca

DIUMENGE 12 DE MAIG
SANT ESTEVE Si el temps no ho evita, una de
les grans cites del segon cap de setmana d’aquest mes serà una paella popular. Els tiquets
costen entre 3 i 10 euros (14:00). / Casal Social de Ca n'Amat.

TOTS ELS DIJOUS
OLESA A partir de demà passat, tots els dijous
d’aquest mes serviran perquè se celebri una
nova entrega (la quarta) del Correpintxo de
la vila, amb tots els bars i restaurants participant (Tot el dia). / Bars i restaurants.

Cultura

Tres funcions d’’Una parella
estranya’ a Esparreguera
Del 10 al 12 de maig a les 22:00

ESPARREGUERA Les històries entrecreuades d’Una parella estranya arriben al poble durant tres dies. / Sala
gran del Teatre de la Passió.

Esports
DIUMENGE 12 DE MAIG
SANT ANDREU Partit de futbol corresponent a
la 32a jornada del grup 8 de Tercera Catalana entre el CF Sant Andreu de la Barca i el Sant
Joan Despí (12:00). / IEM Can Salvi.

Penúltim partit a casa: el Sala 5
Martorell rep l’AECS l’Hospitalet
Dissabte 11 de maig a les 18:00

DIUMENGE 12 DE MAIG
CASTELLVÍ Relaxa el cos i la ment en aquesta
sessió de tai-txi i qi-gong a l’aire lliure que coordinarà la professora Joana Boix (11:30). /
Plaça del Roure.

DISSABTE 11 DE MAIG

DILLUNS 13 DE MAIG

10:30 Contes del revés que facin riure la gent serà
el nom de la pròxima sessió de l’Hora del Conte pensada per a nens i nenes que tinguin entre quatre i 10 anys. Activitat gratuïta. / Biblioteca Aigüestoses.

COLLBATÓ Dilluns de la setmana que ve es farà
un concert / audició de tots els alumnes de
l’Escola Municipal de Música del Poble. L’entrada al recital serà gratuïta (19:00). / Casal
de Cultura.

MARTORELL Partit de futbol sala de
la vint-i-vuitena jornada de Tercera Divisió entre el Sala 5 Martorell i l’AECS
l’Hospitalet. / Municipal de Martorell.
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