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Abrera, Collbató, Esparregue-
ra, Olesa de Montserrat i Sant
Esteve Sesrovires han fet pinya
per reclamar al departament
d’Interior de la Generalitat més
agents dels Mossos d’Esquadra
al Baix Llobregat Nord.

Els alcaldes i l’alcaldessa han
signat una carta adreçada al
conseller Miquel Buch en què de-
manen que “es desenvolupi un
pla de millores de mitjans i
d’ampliació de recursos en ma-
tèria de seguretat ciutadana” de
manera imminent, segons fonts
municipals. A l’escrit també ex-
pressen la voluntat de fer una
reunió urgent per començar a
treballar en aquesta línia.

L’Àrea Bàsica Policial (ABP)
de Martorell és la comissaria de
Mossos d’Esquadra que com-
prèn els municipis del Baix Nord.
Sobre aquest servei, els batlles
apunten que el problema no és
la feina que fa el personal, que
valoren positivament, sinó la
manca de mitjans per donar co-
bertura a tota la zona, que obli-
ga els ajuntaments a aportar re-
cursos municipals. 

En declaracions a Ràdio
Abrera, l’alcalde Jesús Naharro
ha dit que la solució és garantir
“un servei públic de qualitat,
que passa per dos factors: un
augment de personal i una for-
mació continuada”. D’altra ban-
da, l’alcaldessa d’Olesa, Pilar
Puimedon, deixa clar que no hi
ha un problema de coordinació
ni de confiança entre les parts
implicades, i que la carta “no té

una voluntat bel·ligerant”. Es
tracta, doncs, d’un “toc d’alerta”
per tal que la Generalitat adap-
ti el servei de seguretat a les ne-
cessitats del territori. En aquest
sentit, l’alcalde de Sant Esteve,
Enric Carbonell, recorda que
actualment “són freqüents els ro-
batoris en els nostres municipis”,
de manera que “qualsevol acció
és urgent i necessària”. 

Els alcaldes Jesús Naharro
(Abrera), Miquel Solà (Collbató),
Eduard Rivas (Esparreguera),
Pilar Puimedon (Olesa) i Enric
Carbonell (Sant Esteve) van sig-
nar la carta el dia 9 a Abrera. A
més del conseller d’Interior,
també la rebran el cap del Servei
d’Administració de la Regió Po-
licial Metropolitana Sud, To-
màs Colom, i la cap del Negociat
de Coordinació Administrativa
de l'ABP Martorell, M. José Lora.

Volen més seguretat
Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires envien una carta al departament d’Interior. Fotos: Ajuntaments d’Olesa i d’Abrera

TERRITORI4En el text enviat
a Interior, els municipis inci-
deixen en la necessitat de te-
nir en compte les caracterís-
tiques especials del territori. 

Tal com explica la carta,
les cinc poblacions represen-
ten més de 100 quilòmetres
quadrats de superfície i su-
men un total de 70.416 habi-
tants. La particularitat prin-
cipal de la zona és que està
disseminada en gairebé una
trentena de nuclis, amb ur-
banitzacions i polígons in-
dustrials, entre d’altres. Per a
l’alcalde sesrovirenc, “els po-
bles del nord no són tan com-

pactes i s’hi multipliquen els
problemes en relació a muni-
cipis més grans”. Per tant,
Carbonell creu que “s’han
d’entendre aquestes especifi-
citats” a l’hora d’abordar la si-
tuació.

A més, l’alcalde Jesús Na-
harro recorda que el Baix Llo-
bregat Nord cada cop té més
habitants: “Aquest és un te-
rritori que està creixent per-
què l’àrea metropolitana s’es-
tà quedant sense sòl”, ha dit a
l’emissora local. Per tot plegat,
els municipis reclamen un
augment de personal en l’àm-
bit de la seguretat ciutadana.

La dispersió territorial, un
dels problemes del Baix Nord

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

» Cinc municipis del Montserratí reclamen a la Generalitat més agents dels Mossos d’Esquadra
» Els cinc alcaldes han signat una carta conjunta adreçada al conseller d’Interior, Miquel Buch
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Molt trista la reacció
dels veïns de Rubí da-

vant l’obertura d’un cen-
tre d’adolescents immigrants sense
referents. Repeteixo: adolescents. És a
dir: nens. El racisme i la intolerància
guanyen terreny alimentats per la po-
larització social i la por. És realment
preocupant. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Els diputats presos...
"Deberán ser debida-

mente custodiados (...)
para que, una vez en el interior del sa-
lón de plenos, pueda quedar garanti-
zada su seguridad. Deberán ser reinte-
grados, sin dilación, al centro peniten-
ciario una vez (...) haya dado término a
la sesión".

@igpagan

Tienen a 7 chavales de
Altsasu en la cárcel

hace 3 años por el tobillo
roto de un Guardia Civil de paisano y
a 5 violadores sentenciados tomando
finos en la Feria de Sevilla y paseando
por la calle. Lo digo por si te sigue sor-
prendiendo lo de Marchena en el Tri-
bunal Supremo.

Entre d'altres moltes
coses, no sé si ningú

mereix un president del
Senat que banalitzi/trivialitzi tan ter-
riblement els dolors de Sarajevo. Sa-
rajevo segur que no. (No m'estalvio
recordar que els bombardejos de
l'OTAN als Balcans els dirigia Javier
Solana).

@HiginiaRoig@judici1O@MElAmrani
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La lupa

per @Modernetdemerda

Viva Mongolia

La revista Mongolia fa molta gràcia.
Però, a banda de fer gràcia, fa país. S'hi
esmerça cada dia, hi posa tota l'empen-
ta possible; i no sempre ho fa intencio-
nadament, en podem estar segurs. El pa-
triotisme és un líquid viscós que sovint
corre per la tinta d'aquelles pàgines ple-
nes de diversió, i hi corre a partir d'un im-
puls natural, poc controlable. Com en tan-
tes ments progressistes es-
panyoles, a la de Mongolia
també hi acaba manant el ba-
tec nacional. A l'hora d'orde-
nar les prioritats vitals, en de-
finitiva, el concepte Espanya
noqueja el concepte humor.

Això li passa a Mongolia
i li passa també a altres revistes o espais
humorístics. D'aquí i d'allà. D'una ideo-
logia i d'una altra. És un mal compartit
amb fraternitat, tots tenim les mateixes
dèries, en aquest àmbit és complicat te-
nir les mans lliures per poder llençar la
primera pedra. Però el cas de Mongolia
és especialment singular i bonic, perquè
són una gent que no van ni a la cantonada

sense dur amb ells la bandera de les lli-
bertats, l'humor àcid, la transgressió, el
modernisme i la valentia.

Van a buscar el pa amb la bandera. Van
al lavabo amb la bandera. Critiquen els que
lluiten contra el feixisme amb la bandera.
Van a comprar una nova bandera amb la
bandera. I això fa que després se'ls vegin
totes les vergonyes quan ells, defensors de

la puresa i de l'atreviment, cauen a les
mans de la totpoderosa bandera. L'altra.
La que nos dimos entre todos.

La rojigualda se'ls menja quan, per ex-
emple, posen Jordi Borràs en una diana
rabiosa. Els colors els devoren les entra-
nyes, no poden fer-hi més. I acaben fent
el ridícul de l'altre dia, el mateix ridícul que
ja van fer amb aquell cèlebre tweet dels

dos tontos muy tontos de Berga, i el que
fan cada vegada que es refereixen a la re-
alitat catalana des de diverses vies làcties
(mentals) de distància. Tot plegat, en-
tremig de plors i crides a la moderació
quan el feixisme els apreta, perquè, efec-
tivament, el feixisme ens apreta a tots els
antifeixistes, tontaines, que a aquestes al-
çades de la pel·lícula ja ho hauríeu de te-

nir ben après.
Sí, la hipocresia de Mon-

golia és dolorosa perquè ge-
nera una certa sensació d'im-
potència i indefensió, però
també és explícita, ajuda a en-
tendre bé per què som on
som. D'aquí a molts anys,

quan els alumnes del futur vulguin com-
prendre què va passar durant aquelles dè-
cades turbulents en aquest país, que fa-
cin una repassada al compte de Twitter
de Mongolia. Els caldrà ben poc context
més, perquè allà hi tindran les virtuts i els
mals de l'Espanya més progressista i di-
vina; en definitiva, les virtuts i els mals del
seu país. El que en quedi.

“El cas de Mongolia és especialment singular
perquè són una gent que no van ni a la 

cantonada sense dur amb ells la bandera”

Els semàfors

Dept. d’Interior
Cinc municipis del Montserratí recla-

men al departament d’Interior de la Ge-
neralitat més agents dels Mossos d’Es-
quadra a la zona. Cinc alcaldes han sig-
nat una carta conjunta adreçada al con-

seller Miquel Buch amb la petició. 
pàgina 3

DGAIA
LA UGT i l’Ajuntament d’Esparreguera
han denunciat una “situació insosteni-
ble d’inseguretat” al Centre Residencial

d’Educació Intensiva (CREI) de Can
Rubió. Acusen la DGAIA de “deixadesa”

envers els treballadors i els menors. 
pàgina 24

Núria Marquès
La nedadora castellvinenca del Club Na-
tació Sant Feliu va tornar a exhibir-se fa
unes setmanes a Barcelona. Marquès va
batre la seva pròpia plusmarca mundial

dels 50 metres esquena en una nova
edició del Gran Premi de la Diputació. 

pàgina 28
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Sant Esteve Sesrovires, 
cap a les eleccions del 26-M1

2
Castellví: els partits expliquen 
les seves propostes

El Departament de Justícia es posa 
les piles per millorar els jutjats de Martorell

ERC i PSC pugnen al Montserratí 
en un 28-A molt participat

La Fura dels Baus fa possible el moment
més especial de la Fira de Primavera

El + llegit línianord.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que 
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Safata d’entrada

Madrid té el poder
per Jordi Lleal 

S’ha comparat Barcelona amb
Madrid. Quina tenia els edificis
més alts, més cotxes matricu-
lats, quina tenia el millor equip
de futbol, quina era més potent
industrialment, més cultura,
més exposicions, etcètera. Vet
aquí, que qui es passegi per la
capital d’Espanya, veurà que
allò fou la capital d’un imperi en
què no es ponia el sol, que des-
prés anà minvant, però sent que
encara només fos la capital del
territori peninsular ja en tenia
prou per anar augmentant les
diferències a favor seu gràcies
al centralisme que ha imperat
durant dècades i no diguem en
els anys de la dictadura de
Franco. Allò és la casa de l’Es-
tat tal com sona, edificis dels
Ministeris, el del Congrés, el Se-
nat, de Correus, Telefònica,
Banc d’Espanya, ICO,  seus
centrals dels Bancs, Instituto
Cervantes, Real Academia de
las Artes de san Fernando, Mu-

seu del Prado, Reina Sofia,
Thyssen-Bornemisza, el Tri-
bunal Suprem, el Tribunal
Constitucional, Capitania de
l’Exèrcit, tot amanit amb la
imatge de milers de cotxes ofi-
cials amb els seus xofers.

Això és el nucli dur de l’Es-
tat, deixem-nos d’històries, es
palpa a l’ambient el Poder en
majúscula, Polític, Econòmic,
Judicial, de mitjans d’Informa-
ció,  Exèrcit i forces de l’ordre,
Social, Religiós, Cultural, In-
dustrial, d’Infraestructures i del
que vulgueu, no hi ha cap dub-
te, no ho deixaran perdre així
com així, si no els obliguen.

Catalunya, per Espanya,
és una bicoca i amb la revolu-
ció dels somriures no en tenen
ni per començar. Caldran al-
tres tàctiques i accions, acom-
panyades de suports forans,
per obligar-los a afluixar i per-
metre el referèndum per a la
independència. 

Una societat que vota amb emo-
cions, prejudicis i por s’estavella,
però una societat que vota amb
coneixements, criteri i valentia
millora. Doncs el judici als presos
catalans intenta fer tot el contrari,
que la por ho intoxiqui tot per tal
que ser lliure no vulgui dir ser
amo del teu interior -en paraules
de Cuixart en el llibre Tres Dies a
la Presó-. La crisi catalana no es
solucionarà mentre el govern de-
diqui la quarta part dels seus in-
gressos a pagar un deute oblidant
el nucli d’una democràcia sana i
crítica. El gran problema que hi ha
ara és que Podemos es vol acostar
al PSOE, el PSOE a Ciutadans,
Ciutadans al PP, i el PP a VOX. I
en tot això Marchena, qui havia de
controlar el judici “por detrás” ara
ho fa “por delante”. Òbviament
les urnes de l’1 d’Octubre han fet
trontollar l’Estat i han evidenciat
la seva poca solidesa democràtica.
La presó preventiva ha estat una
perversió absoluta del principi de
dret. Es jutgen uns líders socials,
no pels seus programes electorals,
sinó per encarar-se pacíficament
a la violència d’un Estat. I això
que el Tribunal Suprem va dir que
utilitzar la desobediència civil per
defensar els drets fonamentals és
un senyal d’una democràcia con-
solidada. Podem deixar les emo-
cions de banda i posar-nos prag-
màtics. En aquest sentit el millor
regal que li podem fer a aquest
Estat és l’exemple del pacifisme, la
lògica i la fermesa. Ara és quan
s’ha donat a conèixer millor l’Es-
tat, i no pas a favor de la demo-
cràcia, sinó retorçant les lleis en
pro del seu absolutisme. La veri-
tat vol poques paraules, la men-
tida mai no en té prou.

Cuixart
per David Rabadà

Les millors
perles

Tanquen un polèmic tobogan a Estepona l'endemà d'inaugurar-
se. L'Ajuntament de la ciutat va crear l'obra per unir dos carrers
amb un desnivell molt elevat i fer que es pogués passar ràpida-

ment d'un a l'altre. Tanmateix, els veïns van començar a patir cops
pel mal disseny de la creació, que tenia un pendent molt pronunciat.

Inscriuen 15 ovelles en una escola francesa per evitar el tanca-
ment d'una de les classes principals. Després d'haver abaixat
lleugerament el nombre de matriculacions, en una escola de

Crêts-en-Belledonne va arribar l'amenaça de tancament d'una
aula. Per evitar-ho, van decidir apuntar els animals a les classes.

Graven un vídeo pornogràfic dins un cotxe Tesla amb el siste-
ma Autopilot activat. L'escena ha estat comentada pel funda-
dor de la marca automobilística, Elon Musk. Al seu compte

de Twitter, Musk ha comentat jocosament que “resulta que hi ha
més formes d'utilitzar l'Autopilot del que ens pensàvem”.

El tenista Marton Fucsovics ha pujat una enquesta amb foto
a Instagram perquè els seus seguidors jutgin si la pilota
que el va derrotar era dins o no. Fucsovics s'enfrontava a Ni-

koloz Basilasvhili, que va cometre falta en una sacada. Els jutges
van revisar la jugada i la van anul·lar, beneficiant Basilasvhili.

Desallotgen una biblioteca universitària a Austràlia per una es-
tranya fruita. Els estudiants van començar a sentir una olor
molt forta, similar a la del gas. Davant la situació, més de 500

persones van ser desallotjades pel temor a una explosió. El motiu
real era un durian, conegut per ser la fruita amb pitjor olor del món.

A les xarxes

@eframi65: Yo sólo espero y confío que la
justicia haga su trabajo con Josu Ternera
sin que los políticos de turno, los oportu-
nistas y demás especies interfieran. 

@xaviermaurister: Si Miquel Iceta volia
ser president del Senat que no hagués
donat suport al 155. De aquellos polvos
estos lodos.

#IcetaPerd

@Cuauh_h: La escultura del conejo me-
tálico del artista estadounidense Jeff
Koons se vende en 91 millones de dólares
y bate el récord de un artista vivo.

#91Milions #CapturatAFrança
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EQUIPAMENTS4El Centre de
Formació Professional d’Auto-
moció de Martorell entrarà en
ple funcionament l’any vinent i
es preveu que aculli uns 1.500
alumnes cada dia. Aquest és l’a-
nunci que van fer el conseller
d’Educació, Josep Bargalló, i el
de Treball, Chakir el Homrani,
en una visita a les instal·lacions
el dia 13. També van avançar que
el concurs per gestionar l’escola
quedarà resolt en dos mesos.

Segons els consellers, el cen-
tre comptarà amb una gran
oferta de cursos, que inclourà
des d’FP de grau mitjà i superior
fins a la formació per a desocu-
pats. Bargalló considera que la
posada en marxa d’aquest equi-
pament permetrà “situar da-
munt del terreny la formació
professional integral” que, se-
gons va dir al canal de notícies
municipal, “era una demanda,
una obligació legal i un com-
promís del Govern”. 

El Homrani, per la seva ban-
da, va dir que el centre fomen-
tarà “la competitivitat d’un dels
eixos industrials més impor-
tants del país: l’automoció”. El
conseller de Treball també creu
que servirà perquè el sector s’a-
dapti als canvis –com “la in-
dústria 4.0, els vehicles elèc-
trics i l’autoconducció”– i ob-
tingui resposta a la demanda
de personal qualificat.

L’Ajuntament de Martorell
ha tingut un paper important en
l’entrada en funcionament del
centre. El mes de febrer, veient
que el projecte no arrencava, va
reclamar a la Generalitat el re-
torn dels terrenys de l’edifici. És
per això que l’alcalde Xavier Fo-
nollosa es mostra satisfet amb
l’anunci dels consellers i recor-
da la importància de “la pressió
del consistori martorellenc”.

El Centre d’FP d’Automoció, 
en marxa l’any que ve

» Es preveu que el centre aculli 1.500 alumnes diaris a partir del 2020
» Els consellers d’Educació i de Treball han visitat les instal·lacions

Comencen els preparatoris
del barri de La Sínia

URBANISME4Els treballs pre-
paratoris del futur barri de La Sí-
nia han començat aquest mes de
maig. Segons fonts municipals,
s’ha iniciat el moviment de terres
per anivellar el terreny i ade-
quar-lo, acció que facilitarà les
obres d’urbanització.

Aquestes primeres tasques
sobre el terreny arriben després
del darrer tràmit administra-
tiu, que va ser l’aprovació per
part de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del projecte del
sector residencial La Sínia, el
passat mes de febrer.  

El nou barri tindrà 1.100 ha-
bitatges, un parc central, un eix
comercial, una zona d’oficines i
serveis, zones de vianants amb
àrees de joc infantil i nous equi-
paments públics. El principal
atractiu és que el consistori hi
promourà 330 pisos de protec-
ció oficial. 

La Sínia s’ubicarà entre els
barris de Torrent de Llops, Les
Bòbiles i Can Cases. Segons el
termini previst, els treballs de
construcció duraran uns 24 me-
sos, de manera que quedaran en-
llestits l’any 2021. 

70 anys de presó 
per al violador de Martorell

VIOLÈNCIA MASCLISTA4L’Au-
diència de Barcelona ha con-
demnat a 70 anys de presó To-
más Pardo Caro, conegut com el
violador de Martorell. Durant el
judici, l’acusat va confessar els
seus delictes: haver segrestat,
agredit, violat, robat i intentat
matar una dona a Castellbisbal
l’any 2016. El violador va co-
metre aquests fets durant el
seu tercer permís penitenciari,
mentre complia, des del 2004,
una condemna de més de 20
anys per un delicte semblant co-
mès l’any 2002.

Fem Vila, descontenta amb
l’organització de Sant Ponç

COMERÇ4L’associació de co-
merciants Fem Vila ha expressat,
a través d’un comunicat a les xar-
xes socials, el seu descontenta-
ment amb l’organització de la
Fira de Sant Ponç. 

En el text, el president de
l’entitat, Óscar Monge, explica
que l’encarregada del muntatge
ha estat una empresa externa
que “no ha entès el concepte de
Sant Ponç”, una fira en què es ve-
nen herbes, mels i confitures.

Monge lamenta que finalment
només poguessin comptar amb
una parada d’aquest tipus de
productes, malgrat que l’orga-
nització s’havia compromès a
portar-ne una vintena. El presi-
dent ha demanat disculpes en
nom de l’associació i ha assegu-
rat que aprendran “dels errors”.

A banda, la fira va durar un
dia menys del previst, ja que la
pluja va impedir que se celebrés
des del divendres dia 17.

DETINGUT UN 
AGRESSOR SEXUAL

4Els Mossos d’Esquadra
han detingut un home a
Martorell per una agressió
i dos abusos sexuals. El
detingut, veí de Cornellà,
actuava a la vora del riu
Llobregat. La seva identi-
ficació ha estat possible
gràcies al retrat robot de la
Unitat Central de Foto-
grafia i Audiovisuals.

Visita de Josep Bargalló i Chakir el Homrani. Foto: Gemma Sánchez/ACN 

Lleure | Obertes les inscripcions a les Activitats d’Estiu
El període d’inscripcions a les Activitats d’Estiu 2019, que organitza el Patronat
Municipal, tancarà el 31 de maig. El catàleg inclou una trentena d’activitats es-

portives, culturals i lúdiques pensades per a menors d’entre 3 i 16 anys.
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600 persones visiten el nou
edifici de l’Arc de Sant Martí

EQUIPAMENTS4Més de 600
persones es van acostar al nou
Complex d’Habitatges de la Fun-
dació Arc de Sant Martí, aprofi-
tant el matí de visites que va te-
nir lloc el 18 de maig. A l’acte hi
va acudir el secretari d’Afers
Socials de la Generalitat, Fran-
cesc Iglesies, a més de l’equip de
govern municipal.

El nou edifici, ubicat al cos-
tat del Centre d’Atenció Diürna,
té una superfície de 2.000 me-
tres quadrats. Compta amb una
vintena d’habitatges per a un to-
tal de 48 persones amb disca-
pacitat intel·lectual, que hi po-
dran viure soles o en parella, se-
gons les seves preferències. A
més, l’equipament inclou una
zona de serveis, una cuina cen-
tral i una bugaderia. Tot plegat
està pensat per fomentar l’auto-

nomia dels usuaris de l’Arc de
Sant Martí.

D’altra banda, hi haurà vuit
places destinades al programa
Respir de la Diputació de Bar-
celona, que ofereix estades tem-
porals per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual, amb l’ob-
jectiu d’afavorir la qualitat de
vida tant de l’usuari com de la fa-
mília o persona cuidadora. 

Amb tot, la gerent de la fun-
dació, Rosa Cadenas, va asse-
gurar a fonts municipals que
tothom que sortia de l’edifici
després de la visita guiada ho feia
“encantat”.

El cost del nou Complex
d’Habitatges de l’Arc de Sant
Martí ha estat de 3 milions
d’euros. L’Ajuntament de Mar-
torell s’ha fet càrrec de la mei-
tat d’aquesta inversió. 

PARTICIPACIÓ4La proposta
més votada als Pressupostos
Participatius 2019 ha estat la de
donar continuïtat al Parc Fluvial
en el tram que va del pont d’A-
noia al Molí Fariner. L’han seguit
la de fer  millores al camí del ce-
mentiri, posar pedals als conte-
nidors del barri de Camí Fondo
i millorar el camí que uneix els
barris de Torrent de Llops i Can
Cases, en aquest ordre.

La regidora de Participació,
Míriam Riera, ha explicat al ca-
nal de notícies municipal que  ja
s’han fet actuacions al Parc Flu-
vial i que l’Ajuntament ja tenia
pensades més accions a tota la
llera del riu. Ara, veient el re-
sultat de les votacions, el con-
sistori donarà una prioritat con-
creta al tram a què fa referència
la proposta. 

A més de l’opció guanyado-
ra, els 150.000 euros que l’A-
juntament destina als Pressu-
postos Participatius d’enguany
permetran executar les idees
que han quedat en segona, ter-
cera i quarta posició. En aquest
sentit, Riera avança que, si els
pedals als contenidors de Camí
Fondo (la tercera proposta més
votada) funcionen bé, es farà el
mateix amb la resta de conteni-
dors del municipi.

PRESSUPOSTOS INFANTILS
Els infants de Martorell, que
han pogut participar en aquest
procés per tercer any consecutiu,
han triat l’opció de fer un parc
d’aventures. La segona propos-
ta més votada ha estat la de fer
un parc de parkour i, en tercer
lloc, crear una programació de ci-
nema infantil. 

Pel que fa als adolescents,
que han votat per primer cop, les
tres propostes guanyadores han
estat la d’incloure el salting en
una festa del municipi, fer una
programació gratuïta de cinema

juvenil i adaptar els semàfors per
a persones invidents.

MÉS VOTS QUE MAI
Quant a la participació, l’edició
d’aquest any ha superat la dels
anys anteriors. En total, hi ha ha-
gut 2.981 vots: 1.555 vots en els
Pressupostos Participatius ge-
nerals, 1.064 en els dels infants
i 362 en el dels adolescents. En
percentatge, això es tradueix en
un 13% de la població. Riera
destaca aquesta xifra perquè la
mitjana en aquests processos a
Catalunya és del 3%.

La participació d’enguany ha arribat al 13%. Foto: Ajuntament

El Parc Fluvial triomfa als
Pressupostos Participatius
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El PAS oferirà vuit concerts 
en tres caps de setmana

MÚSICA4La programació del
festival PAS (Pont a les Arts So-
nores) d’aquest 2019 ja s’ha fet
pública. Durant els tres primers
caps de setmana de juliol, el
Pont del Diable es convertirà en
l’escenari de vuit concerts gra-
tuïts d’artistes de primer nivell.  

El tret de sortida anirà a cà-
rrec de l’Orquestra del Reial
Cercle Artístic de Barcelona, que
actuarà el divendres 5 de juliol.
L’endemà serà el torn del grup
barceloní Maruja Limón. Una
setmana més tard, el divendres
12, arribarà al Pont del Diable la
cantant i compositora portu-
guesa Luísa Sobral, autora de la
cançó Amar pelos dois, guan-
yadora d’Eurovisió 2017. Dis-
sabte 13, actuarà l’estatuniden-
ca Monica Green, que viu a Ca-
talunya des de fa 30 anys. El

Grupo Compay Segundo, fundat
en homenatge a l’artista Compay
Segundo, portarà el ritme de
Cuba a Martorell el dia 19. Fi-
nalment, el 20 de juliol, tancarà
el festival Flore M, cantant de
blues i soul. 

Un any més, el PAS inclou
una programació pensada per a
nens i nenes: el Petit PAS. Els in-
fants comptaran amb les actua-
cions de Xiula (dia 13) i Xic-
s’n’Roll Band (dia 20).

D’altra banda, La Caserna
acollirà l’exposició ‘Cuéntame
Cuba’, de Joan Miquel Morales,
i el Muxart, la mostra ‘XAUS,
censura del desig. Banda sono-
ra d’un procés de creació’, de Pep
Anton Xaus. A més, no hi falta-
rà l’oferta gastronòmica del PAS
Lounge. Tot plegat per oferir
una 6a edició rodona del festival.

CULTURA4Martorell ha reivin-
dicat els seus museus aquest
mes de maig. Entre els dies 15 i
19, el municipi va celebrar tant
el Dia Internacional com la Nit
dels Museus. 

Oficialment, el Dia Interna-
cional dels Museus és el 18 de
maig, però a Martorell aquesta
data assenyalada es va avançar
al dia 15, quan la Ludoteca dels
Museus es va traslladar dels jar-
dins de l’Enrajolada al Muxart
Espai d’Art. Allà, infants i famí-
lies van poder gaudir d’un taller
de poesia visual al voltant de l’ex-
posició ‘Joan Brossa. Escolteu
aquest silenci’, que es pot visitar
fins al 30 de juny en aquest mu-
seu martorellenc. 

Precisament, l’artista plàstic
i poeta Joan Brossa va tornar a
ser el protagonista de dues acti-
vitats més. D’una banda, el dia
17, la vicepresidenta de la Fun-
dació Joan Brossa, Glòria Bor-
dons, va oferir la conferència
‘Processos de creació en Joan
Brossa’, també al museu Muxart.
El pati del mateix espai va aco-
llir, el dia 19, la darrera propos-
ta programada: l’espectacle fa-
miliar ‘Brossabadat’. Es tracta
d’una barreja de màgia i lectura
a través de contes i rondalles, en
què Brossa és l’eix central. 

LA NIT DELS MUSEUS
El dissabte, dia 18, Museus de
Martorell i el Centre d’Estudis
Martorellencs (CEM) van oferir
una Nit dels Museus diferent.
Amb el suport de l’Aula de Tea-
tre de Martorell i TIM Teatre,
van organitzar una activitat que
consistia a resoldre un assassi-
nat. Una setantena de persones
es va endinsar en el Martorell de
principis del segle XVII per des-
cobrir l’assassí de Marianna Be-
audés, morta al municipi el 23
d’abril de l’any 1600. 

En primer lloc, els partici-

pants van fer un recorregut per
La Vila, on van trobar diversos
codis QR que van haver de des-
xifrar amb els seus mòbils, tot
descobrint vídeos que recreaven
el poble en l’època del crim.
Després, els jugadors es van
traslladar a La Caserna, que ac-
tualment i fins al 9 de juny acull
l’exposició ‘Martorell en temps
de Joan Cererols’, també am-
bientada en la mateixa època. En
aquest entorn, els participants
van compartir les seves conclu-
sions sobre l’autor, l’arma o el
mòbil de l’assassinat. 

Joan Brossa, protagonista del Dia Internacional dels Museus. Foto: Ajuntament

Martorell celebra 
el Dia i la Nit dels Museus
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4El Departament de Salut de la Ge-
neralitat torna a demostrar que l’a-
tenció primària és una de les grans
apostes d’aquesta legislatura. I ho fa,
aquesta vegada, invertint 30 milions
d’euros en un programa per a posar
al dia les instal·lacions i l’equipament
de fins a 382 centres d’atenció pri-
mària (CAP) dels més de 400 que hi
ha a Catalunya. 

En el conjunt de l’Àmbit Me-
tropolità Sud del Servei Català de
la Salut –del que forma part la co-
marca del Baix Llobregat-, la in-

versió arriba, en una primera fase,
als 2,7 milions d’euros per a mo-
dernitzar fins a un total de 58 CAP;
d’aquests, gairebé una quarantena
són del Baix Llobregat, aquells en
què s’han detectat diferents ne-
cessitats, tenint en compte la seva
data de construcció o de la darre-
ra remodelació. 

Aquesta és la finalitat del pla de
millora de l’equipament als centres
d’atenció primària, que des d’aquest
mes de juny, i durant els pròxims tres
anys, preveu actuacions en quatre
grans àmbits: compra de nous apa-
rells sanitaris  –que augmentaran la
capacitat de resolució de la primària–;
reforma de manteniment i conser-
vació dels centres per potenciar el
confort dels professionals i usuaris –
substituint calderes i aparells clima-
titzadors, pintant, instal·lant leds–; re-
novació d’equipament tecnològic –
com ara centraletes o equips au-
diovisuals–; i reposició d’elements es-
tructurals –com ara butaques d’ex-
tracció, taulells o cadires-. El pla co-
rregeix, així, deficiències en les in-
fraestructures d’atenció primària
que impacten negativament en la
feina diària que desenvolupen els
professionals i en l’atenció que es
presta als usuaris dels serveis.

La primera fase de les actuacions
se centrarà principalment en l’ad-
quisició de mobiliari i d’equipament
sanitari i invertirà 11,3 milions d’eu-
ros per a totes les regions sanitàries
de Catalunya. Pel que fa al nou equi-
pament sanitari, per exemple, s’es-
trenaran dermatoscops, tensiòme-
tres, electrocardiògrafs i, sobretot,

ecògrafs portàtils. D’aquests, se n’ad-
quiriran fins a 127 i alguns arribaran
a centres on mai n’hi havia hagut i
d’altres en renovaran d’obsolets.
També es preveu un pla de forma-
ció d’ús d’aquests aparells per als pro-
fessionals que ho necessitin. La se-

gona i tercera fase de les actua-
cions se centraran més en les refor-
mes i adequacions i el canvi d’ins-
tal·lacions d’àmbit tecnològic, i es pre-
veu que s’acabi al juny de l’any 2022. 

Per a la consellera de Salut,
Alba Vergés, amb aquest pla, en 3
anys, “posem al dia als CAP de Ca-
talunya, amb millores que satisfa-
ran els professionals i els usuaris”.
Per la seva banda, el vicepresident
del Govern, Pere Aragonès, emfa-
titza que aquest programa po-
tencia l'atenció primària “com a co-
lumna vertebral del sistema públic
de salut de Catalunya”. 

Els CAP es posen al dia
» El Departament de Salut inverteix en nous aparells i millores per a usuaris i professionals 

4L’aposta del Departament de
Salut per l’atenció primària d’o-
rientació comunitària, al voltant de
la qual vol estructurar el sistema
públic de salut, es completa amb
altres d’implementació immedia-
ta que milloren les condicions la-
borals dels professionals. 

Així, s’està potenciant la tasca
de la professió infermera i del con-
junt dels professionals dels equips,
i s’han acordat millores salarials per
als professionals de l’atenció pri-
mària concertada, d’urgències d’a-
tenció primària i de salut sexual i
reproductiva dels CAP.

Valorar els professionals

Es posen al dia 382
CAP dels més de 400
que hi ha a Catalunya

Es comprarà
mobiliari nou i 

equipament sanitari

El pla de millora dels CAP té un pressupost de 30 milions d’euros. Fotos: Generalitat

salutweb.gencat.cat
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De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Penso que qui ha de fer aquesta
valoració ha de ser la ciutadania de
Martorell, i no pas els grups muni-
cipals de l’oposició.

Si després del maig governés,
quina seria la primera decisió
que prendria?
Establir diàleg i consens amb totes
i cadascuna de les forces polítiques
que obtinguin representació en
aquest consistori, sempre pensant
en millorar l’estat de benestar de
les martorellenques i martore-
llencs, especialment en aquells
col·lectius més desprotegits.  Tan-
mateix, donaríem la màxima prio-
ritat a la transparència, explicant
en tot moment a la ciutadania què
és el que fa l’Ajuntament amb els
recursos econòmics i a què es des-
tinen.

Què cal fer per millorar Marto-
rell?
Posar les persones al centre de l’ac-
ció política. I tenir en compte la
participació ciutadana en les deci-
sions rellevants per al nostre mu-
nicipi, com pot ser el pressupost
municipal. 

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les munici-
pals?
Encara que és un tema que ens
preocupa a tots i a totes, des dels
diferents vessants ideològics, no
hauria de ser un factor determi-
nant, en tractar-se d’una com-
tessa estrictament municipal, ja
que som la institució més pro-
pera per als nostres convilatans i
convilatanes.

Lluís Tomàs (PSC)

“Cal establir diàleg
i consens amb
totes les forces 
del consistori”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Si la prioritat és el titular fàcil i la in-
auguració express, la valoració és
un 10. Si parlem de política com a
eina per millorar la qualitat de vida
de les persones, un 0. 

Si després del maig governés,
quina seria la primera decisió
que prendria?
Canviar les prioritats que fins ara
han definit la política municipal de
CiU i ERC. La primera decisió: con-
siderar l’accés a l’habitatge una ur-
gència i fer polítiques per ampliar
el parc públic. Però també analit-
zar per què tenim l’atur més alt de
la comarca i cercar les solucions
adequades. Després garantiríem
l’accés als serveis públics de forma
justa, aplicant la tarifació social:
pagar en funció de la renda. 

Què cal fer per millorar Marto-
rell?
Tenim un entorn natural impres-
sionant que es veu trinxat per ex-
cavadores i aparcaments en zones
inundables. Un Martorell millor
seria aquell que, a més de social-
ment just, fos mediambientalment
sostenible. Cal repensar la forma
en què ens desplacem a Martorell,
desincentivar l’ús del cotxe, fer
rutes escolars segures i carril bici.
És una irresponsabilitat que a Mar-
torell encara comprin vehicles diè-
sel en lloc d’híbrids o elèctrics.

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les munici-
pals?
Esperem que, tingui l’impacte que
tingui, no eclipsi el debat sobre el
model de ciutat que volem.

Xavi Sáez (Movem)

“Hem d’analitzar
per què a Martorell
tenim l’atur més alt

de la comarca”

Com valora aquest mandat, en
què ERC ha format part del go-
vern?
Valorem positivament la feina feta
pels nostres tres regidors al llarg
d’aquest mandat. Hem aconseguit
posar sobre la taula qüestions bà-
siques per a nosaltres, com els
pressupostos participatius, donar
un nou impuls a la cultura... Res
d’això hauria estat possible sense
la tasca d’Esquerra al govern. 

Ha funcionat bé el pacte de go-
vern?
En tant que hem estat capaços de
marcar certs aspectes de l’agenda
política, ens sentim satisfets a nivell
general. No obstant això, ens hau-
ria agradat poder incidir més en as-
pectes socials i en treballar per la
República. Som conscients que go-
vernar amb una dreta sense gestos
per la independència comporta
aquestes coses, per això confiem a
poder governar des de l’alcaldia el
pròxim mandat. 

Repetiria el pacte si després de
les eleccions del 26-M fos neces-
sari per governar?
En primer lloc, hauran de ser els
votants els que decideixin qui
volen que els governi. Però, en tot
cas, haurà de ser l’assemblea de
militants qui decideixi què fer en
cada moment. 

Si governa, quina serà la pri-
mera decisió que prendrà?
Eliminar la figura dels càrrecs de
confiança per poder estalviar prop
de 500.000 euros, que destinarem
a polítiques socials. A partir d’aquí,
començarem a elaborar uns pres-
supostos més socials, treballant al
mateix temps per la República.

Víctor de León (ERC)

“Volem incidir en
aspectes socials 

i treballar per 
la República”

Martorell: parlen els partits
» ERC, amb una llista renovada, marca distàncies amb Fonollosa i reivindica la bandera social

» L’oposició, excepte el PSC, valora amb un suspens la gestió del govern, que considera superficial

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Li poso un 4. Ha estat una gestió
més de cara a la galeria que real-
ment beneficiosa per al ciutadà.
No hi ha hagut pluralitat informa-
tiva i han destinat els recursos de
tots a fer-se autobombo. Recordo
els regidors d’ERC queixant-se la
temporada passada del silenci
mediàtic a l’oposició, que ells han
aplicat un cop han governat. Ha
estat una legislatura en què el Pro-
cés ha sigut protagonista, i això és
pèssim per al conjunt de la ciuta-
dania. 

Si després del maig governés,
quina seria la primera decisió
que prendria?
Abandonar l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI) i
deixar d’invertir recursos de tots a
dividir. 

Què cal fer per millorar Marto-
rell?
Canviar les ordenances de civisme
i reduir impostos. Cal fer un Marto-
rell més plural i menys sectari. Un
Martorell en què ningú se senti
marginat i on es destinin els recur-
sos a les iniciatives que realment
milloren la vida de les persones. 

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les munici-
pals?
El judici té impacte en tot, no
només en l’àmbit municipal.
Penso que votar en una clau que
no sigui la municipal és un error,
perquè el Procés no se solucionarà
des de cap ajuntament. Destinar-
hi temps i recursos només com-
portarà frustració.

Vicente Casal (PP)

“Si governo, 
el primer que faré
serà abandonar

l’AMI”

De l’1 al 10, com valora la gestió
del govern municipal aquest
mandat?
Amb un 4. Es dediquen massa al
maquillatge del municipi pensant
en les eleccions i no en els proble-
mes de la gent. Fan propostes que
no passen d’un titular. Han millo-
rat aspectes d’urbanisme i de cul-
tura. No era difícil perquè teníem
dèficits en aquestes qüestions des
de feia dècades.

Si després del maig governés,
quina seria la primera decisió
que prendria?
Seure amb la resta de partits per
consensuar un projecte educatiu
de ciutat que anés més enllà dels
4 anys del mandat. 

Què cal fer per millorar Marto-
rell?
Posar les persones al centre. Que
puguin viure bé: habitatge asse-
quible i un entorn saludable. Cui-
dar-les: millorar l’atenció sanitària i
les ajudes socials. Oferir un futur
professional: posar mitjans per as-
solir l’èxit educatiu i disminuir la
taxa d’atur. Augmentar la partici-
pació en la presa de decisions i fer
que l’Ajuntament sigui més trans-
parent en la seva gestió. 

Quin impacte creu que tindrà el
judici del Procés en les munici-
pals?
Poc. Són unes eleccions de caràc-
ter municipal. A més, l’alcalde i el
seu grup no en fan cap menció pú-
blica, tot i tenir companys de partit
a la presó o a fora del país. Potser
la irrupció de Cs els ha fet defugir
aquest debat i han preferit seguir
una estratègia que no faci decantar
els vots per una qüestió identitària. 

Oriol Bosch (Som Podem)

“Volem consensuar
amb la resta de

partits un projecte
educatiu de ciutat”
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Xavier Fonollosa
Alcalde de Martorell i candidat de Junts per Martorell

“L’únic imputat penalment per
l’1-O de tot Martorell he sigut jo”

Està satisfet d’aquests últims
quatre anys al capdavant
del govern de Martorell?

Molt. Independentment del que
pugui passar a les eleccions d’a-
quest diumenge, estic satisfet per-
què no només hem complert els
objectius que ens vam marcar
quan vam començar el mandat,
sinó que hem anat molt més enllà.
I el que és més important: he pogut
comprovar casa per casa que la
gent està satisfeta.

Per tant, arriba amb bones sen-
sacions a diumenge.
Sí. Perquè si fas la feina ben feta,
normalment tens premi. I tinc la
sensació que hem treballat molt,
que hem fet molta feina. Ens en
queda molta per fer, per descomp-
tat, perquè no s’acabava mai, però
estem molt satisfets.

No el preocupa que a les elec-
cions del 28-A el PSC fos la força
més votada a Martorell, mentre
que JxCAT va quedar en cin-
quena posició?
Les eleccions en clau municipal no

tenen res a veure amb la ideologia
política. Absolutament res a veure.
Jo no he fet política a Martorell. Jo
crec que un alcalde no ha de fer
política, o n’ha de fer molt poca. 

Què ha de fer, doncs?
Sobretot el que ha de fer és ciutat i
poble. Jo he treballat absoluta-
ment per a tothom, perquè tinc
clar que perquè un poble avanci no
fa falta política. Fa falta fer poble,
dedicació, esforç i sumar. Sobretot
sumar. Si tots anem a l’una, el poble
avança. Jo crec que és indiscutible
que Martorell és el poble que ha
tingut la progressió més estratos-
fèrica en comparació amb els mu-
nicipis del voltant. I amb molta
diferència. Ens ho diu precisament
la gent del voltant.

Els últims anys han governat
conjuntament amb ERC. Quina
valoració fa d’aquest pacte?
Molt bona. Ens hem entès molt bé.
Hem tingut un govern molt plàcid,
fruit també de les afinitats perso-
nals. Ens vam marcar una màxima
des del principi: si l’encertava un,
l’encertàvem tots, i si s’equivocava
un, ens equivocàvem tots. Havíem
d’anar a l’una. I així ho hem fet. I
crec que ara podem dir que hem
fet una molt bona obra de govern. 

Com s’explica que els tres regidors
d’ERC no repeteixin a la llista del
seu partit per al 26-M? Els ha
pogut passar factura el pacte de
govern?
Malauradament, em temo que sí,
que els ha passat factura que ens
hàgim entès bé. I quan t’entens bé,

tens resultats positius. Per això em
costa d’entendre que prescindeixin
de tres regidors que han treballat
molt bé pel fet que s’hagin entès amb
nosaltres. És trist, perquè això són les
misèries de la politiquillabarata.

Aquest fet, i la renovació de la llista
d’ERC, creu que pot dificultar la re-
edició del pacte que han mantin-
gut aquest mandat si després de
diumenge fos necessari?
Nosaltres ens podrem entendre amb

tothom que tingui ganes de treba-
llar en positiu per Martorell. No és
una qüestió de sigles polítiques,
sinó de voluntat de seguir constru-
int entre tots el poble que desitgem.
Amb ERC hem tingut un molt bon
mandat. Són ells els que han decidit
canviar les persones que estaven al
capdavant. 

Des de la nova candidatura d’ERC
s’ha dit públicament, per exem-
ple, que l’Ajuntament “no sembla
independentista”. 
A Martorell es va fer el referèndum el
dia 1 d’octubre de manera impeca-
ble. I l’únic imputat penalment per
l’1 d’octubre de tot Martorell ha sigut
l’alcalde. L’únic. I ni n’he fet bandera
ni n’he volgut treure rèdit. Perquè
crec que de teatre i d’exhibicions ja
se n’han fet prou. Ni CDR, ni gent
amb la cara pintada, ni gent amb es-
telades, ni gent amb llaços grocs...
Cap més ha hagut d’anar a declarar
ni ha estat imputat penalment. Crec
que no cal dir res més.

Com s’entén que el seu cas s’hagi
arxivat i el d’altres, com el de l’al-
calde de Collbató, segueixi enda-
vant?
No ho sé. Cada causa es portava per
separat. El que buscaven és algun in-
dici que pogués provar que l’alcalde

havia tingut una participació directa
en l’organització del referèndum.  

Tornant a ERC, per tant, no com-
parteix la seva crítica. 
Les acusacions gratuïtes són això,
gratuïtes. Jo no m’he amagat mai de
qui soc, ni de què soc i què repre-
sento. Però tampoc en faig bandera
de manera gratuïta, perquè, repe-
teixo, un alcalde ha de fer d’alcalde i
governar per a tothom, i no pas fer
exhibicions gratuïtes. Aquí no farem
repúbliques. El que hem de fer és
que el poble avanci. I que ara ERC
ens vulgui donar lliçons, quan a ni-
vell nacional s’està moderant... Què
volen que els digui... Nosaltres
també tenim gent a la presó i a l’exili.
I per cert, quan demanem l’allibera-
ment de la gent de la presó el de-
manem per a tothom. No diem Free
Forn, diem Free Tothom. Vull dir que
de lliçons, poques.

Qui ho diria que han estat gover-
nant junts, sentint-los ara... 
Jo l’únic que dic és que de lliçons de
catalanisme i de catalanitat, a mi, po-
ques. I dit això, repeteixo: vam fer un
acord de govern amb ERC que ha
funcionat molt bé, les afinitats per-
sonals han sigut molt bones i hem
avançat. Si com a conseqüència
d’això els han tallat el coll, doncs bé...4

Arnau Nadeu / Anna Utiel
Fotografia: Lola Surribas

“El conseller
Calvet i jo ens
hem barallat
per les tarifes
del transport”



21 de maig del 2019

17 | 

línianord.catEntrevista

– Com s’explica que els regidors
d’ERC no repeteixin a la llista?

– Em temo que els ha passat
factura el pacte de govern. 

– Això pot dificultar la reedició
de l’acord, si fos necessari?

– Són ells els que han decidit 
canviar els seus lideratges.

– Aquests nous lideratges diuen
que “l’Ajuntament no sembla
independentista”...

– Que ara ERC ens vulgui donar
lliçons, quan a nivell nacional
s’està moderant... 

3Que sigui la mateixa gent la que
tregui les seves pròpies conclusions.
Què haurien preferit, un tripartit
com el que ja vam tenir? Perquè ara
apareixen personatges que havien
desaparegut i que estaven presents
en l’època d’aquell tripartit fatídic...
No anava de renovació, això? Ells ho
sabran.

Una de les novetats d’aquestes
eleccions a Martorell és la candi-
datura de Ciutadans, que aquí es
presenta per primer cop. Tenint
en compte els resultats del 28-A,
creu que pot irrompre amb força
a l’Ajuntament?
Pot irrompre-hi, sí. Ara bé, amb força
no ho crec. Però hi serà, sí. De fet,
som un dels pocs municipis del Baix
Llobregat on no hi ha regidors de
Ciutadans i, per tant, segurament
això canviarà. Però crec que no tin-
dran el percentatge de vot que van
tenir a les generals. Tot i que és cert
que el vot a Ciutadans és un vot
molt reactiu, i per tant pot ser que
en conservi una part. 

Fins a quin punt creu que el con-
text nacional incidirà en els re-
sultats electorals a Martorell?
Als municipis, i també aquí a Mar-
torell, la gent vota gestió. Per tant,
crec que el context nacional hi in-
cidirà poc. De fet, quan un alcalde
es presenta a la reelecció, les elec-
cions municipals solen convertir-
se en un plebiscit a l’alcalde. I, per
tant, crec que el que pesarà més
en aquestes eleccions és l’obra de
govern que ha fet l’alcalde.

Parlant de l’obra de govern i
també del futur, en matèria d’ha-
bitatge el seu projecte principal
és el nou barri de La Sínia.
Sí. De fet, ja han començat les
obres d’urbanització, els movi-
ments de terres. No es tracta d’un
projecte electoralista. Fa 10 anys
que estem planificant La Sínia. En
el seu moment es va aturar per la
crisi econòmica, però quan l’acti-
vitat econòmica ha tornat a aflo-
rar l’hem reprès. I a banda de
l’habitatge que generarem, gua-
nyarem un gran espai públic que
Martorell encara no té: el parc
central de La Sínia. Un parc de
20.000 metres quadrats. El parc
urbà més gran de tot el Baix Llo-
bregat. De fet, La Sínia serà el mi-
llor barri que hi haurà a tot el Baix
Llobregat Nord. I diria que al Sud
també, perquè allà no són gaire
xulos els barris.

Les sol·licituds per als 330 pisos
de protecció oficial que s’hi faran
superen amb escreix aquesta
xifra. Com se satisfarà la de-
manda d’habitatge assequible
de la resta de sol·licitants?
La clau de la qüestió no són els 330

habitatges de protecció oficial, que
són molt importants, sinó que la
resta d’habitatges també seran as-
sequibles, perquè en farem 1.100. I
parlant amb els promotors, ells ani-
ran un 10-15% més cars que la pro-
tecció oficial, però no més. Per tant,
dotarem d’habitatge assequible
Martorell, tant de protecció pública
com de promoció privada. I seran
pisos, com a mínim, de 70 metres
quadrats. Perquè el que no volíem
és que ens fessin zulitos. No seran
habitatges pont. Seran habitatges
per viure-hi, amb traster i pàrquing.
Per a joves i per a no tan joves.

Parlant dels joves, l’oci juvenil ha
rebut un gran impuls amb la
creació de l’Espai Jove i l’entrada
en funcionament de la Nau 2
com a sala de concerts i disco-
teca. Tenen previst algun proto-
col per controlar possibles casos
d’assetjament masclista?
Hi ha el Punt Lila, que està present
en la major part de concerts que
programem, i a més hi ha tot un
protocol de l’Ajuntament que s’ac-
tiva rapidíssimament des que es de-
tecta un cas d’aquests o quan algú
ho denuncia. 

Pel que fa al medi ambient, l’úl-
tim mes s’han dut a terme dues
recollides de brossa populars a la
llera del riu Anoia.
Això és electoralista. No n’han fet en
quatre anys. Tenim el riu més net
que hem tingut mai. El tenim impe-
cable, el riu Anoia. I diuen que en
treuen 7 tones de brossa... No és ve-
ritat. És més, hi ha ànecs. Aquest riu
jo l’he patit quan baixava vermell,
groc, amb espuma, verd... La gent
de Martorell ens vam acostumar a la
pudor del riu. Va arribar un punt que
ja ni la sentíem. Aquest riu era un
femer i avui el tenim impecable. La
gent hi va. Ara bé, els de Movem... Jo
entenc que les altres candidatures
han de fer coses, perquè a alguns
fins i tot potser els perilla la repre-
sentació. Però no són més que ma-
niobres estètiques. A la foto eren
quatre, curiosament els mateixos que
es presenten a la llista de Movem...
[Somriu].

En l’àmbit del transport, Martorell
ha liderat la reivindicació dels mu-
nicipis del Baix Llobregat Nord

que volen reduir la zona tarifària
del transport públic, però sembla
que serà difícil aconseguir-ho. És
optimista?
No soc ni optimista ni pessimista. Jo
crec que al final la raó sempre s’im-
posa. És una injustícia terrible que
patim els municipis que, com en el
nostre cas, tenim algunes estacions
en zona 3 i altres en zona 1. Com
s’explica això? Jo crec que és inex-
plicable. De fet, no deixa de ser una
chapuza que han fet l’AMB i TMB.
Però tot el Baix Llobregat Nord en
bloc ens hi hem oposat. El que de-
manem nosaltres és que s’apliqui la
T-Mobilitat, però la Generalitat l’ha
postposat fins al 2021. Per això pro-
posem que, mentre no entri en fun-
cionament, de manera transitòria i
gratuïta se’ns redueixi una zona. 

I creu que ho faran? Sentint el que
diu el conseller Calvet...
El conseller Calvet i jo ens hem ba-
rallat en aquesta qüestió. 

Per això li diem.
Jo no miro colors polítics. Ell és del
meu partit i el conec des de fa molts
anys. Però quan una cosa es fa mala-
ment, ho dic. De la mateixa manera
que amb el Centre de Formació Pro-
fessional d’Automoció. Ho han fet
fatal i jo he disparat amb virulència. I
he obtingut resultats. L’any que ve,
per fi, estarà en marxa.

Es creu aquest nou compromís?
Ara va de debò?
Sí, jo crec que sí. És que el Centre ja
està fet. Només fallava la ineptitud i
la incompetència de fer-lo funcio-
nar. No podia ser. 

La Generalitat també s’ha vist im-
mersa en el serial de l’estat dels
jutjats. Les instal·lacions actuals
aguantaran fins que s’estreni el
nou Palau de Justícia l’any 2024?
Des que es va anunciar el nou Palau
de Justícia tothom veu tots els mals
de les instal·lacions actuals. Però fa 20
anys que tenim aquests mals. No ve
d’ara. Que hi ha coses que hem de
corregir, segur. Però és el departa-
ment de Justícia que ho ha de fer. I,
de fet, he de dir que ja s’ha posat les
piles. Em consta que està estudiant
fer un trasllat dels jutjats que estan
pitjor a una nova ubicació provisio-
nal. Tenen dues o tres propostes
sobre la taula.

I vostè, ja té sobre la taula la pri-
mera decisió que prendrà si reva-
lida l’alcaldia?
Si revalido l’alcaldia, em prendré uns
dies de descans. [Somriu]. Una set-
maneta almenys, perquè anem molt
de bòlit. De fet, hi hem anat els qua-
tre anys, però aquests últims dies es-
pecialment. I després obrirem els
braços a tothom que tingui ganes de
treballar en positiu per Martorell.<

“El riu Anoia
era un femer 
i avui el tenim
impecable;
la gent hi va”

“S’estudia un trasllat provisional
dels jutjats que estan pitjor”
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Castellví de Rosanes

OBRES4Els treballs de soterra-
ment d’una línia elèctrica, que
està duent a terme la companyia
Endesa, afecten la mobilitat pels
carrers del nucli antic de Cas-
tellví de Rosanes.

Concretament, les zones
afectades són l’avinguda de Pau
Casals fins a la plaça de Cata-
lunya, el carrer de Montjuïc, un
tram del carrer de la Parra i el ca-
rrer de Duran. Es preveu que
l’actuació tingui més incidència

en les voreres, tot i que, de ma-
nera puntual, també hi haurà zo-
nes de calçada afectades. 

Per aquest motiu, l’Ajunta-
ment de Castellví recomana
als ciutadans que tinguin en
compte la situació a l’hora de
desplaçar-se pel municipi en
transport, ja que s’hi poden
trobar operaris i maquinària. A
més, el consistori recorda que
cal parar atenció i obeir la sen-
yalització especial.

FESTES4Castellví de Rosanes és
el municipi més matiner del
Baix Llobregat Nord a celebrar
la seva Festa Major. L’edició
d’enguany ja és a tocar: del 31 de
maig al 2 de juny, el poble farà
festa grossa en honor a Sant
Isidre, el seu patró. Música, cul-
tura popular, gastronomia i co-
lor seran els ingredients princi-
pals de la celebració.

La plaça del poble serà l’es-
cenari central des del divendres
al vespre, quan acollirà el pregó
i el sopar de germanor, que
acostuma a ser l’activitat més
multitudinària de la Festa Major.
Després, l’orquestra Pentagrama
i una sessió de DJ allargaran la
festa fins a la matinada.

El migdia de dissabte, la pla-
ça d’Europa s’omplirà de colors
amb la Festa Holi, i la Martuka-
da portarà el ritme pels carrers
del nucli antic. Més tard, la gas-
tronomia prendrà el protago-
nisme amb el concurs de paelles

i fideuades, i després hi haurà la
trampolinada infantil. La nit
serà el moment dels joves, que
gaudiran de les actuacions de La
Barraca, Alricokoco i un DJ.

Finalment, el diumenge, Cas-
tellví reivindicarà el seu teixit as-
sociatiu i comercial, amb la Fira
de l’agricultura, el comerç i les
entitats. Durant tot el matí, la
plaça del poble s’omplirà de pa-
radetes i d’actuacions de cultu-

ra popular, amb els gegants, els
capgrossos i els bastoners de
Martorell. Els infants gaudiran
especialment a la tarda, gràcies
a l’espectacle de circ al carrer
‘The Flamingos’, de Los Herre-
rita. Cap al vespre, hi haurà el be-
renar-sopar de Festa Major,
acompanyat de jocs infantils.
Per últim, tancarà la Festa Ma-
jor el correfoc dels Diables de
Sant Andreu de la Barca.

La Festa Major se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny. Foto: Ajuntament

Tot a punt per celebrar 
la Festa Major de Sant Isidre

Unes obres d’Endesa afecten
els carrers del nucli antic

TRIBUNALS4El jutjat d’ins-
trucció número 7 de Martorell ha
citat com a imputats dos docents
de l’institut El Palau de Sant An-
dreu de la Barca, segons ha
avançat eldiario.es. El mateix
mitjà apunta que la comparei-
xença serà el 21 de juny.

Es tracta de dos dels profes-
sors denunciats per haver hu-
miliat, presumptament, fills de
guàrdies civils després de l’1
d’Octubre. De les nou denúncies
que es van interposar en el seu
moment per aquesta raó, set
han estat arxivades. 

De fet, el mes de maig del
2018, el mateix jutjat 7 ja va ar-
xivar cinc de les causes, sense ha-
ver pres declaració als acusats.
La Fiscalia no va estar d’acord
amb aquesta decisió, de mane-
ra que la va recórrer i, ara, ja fa
més d’un any que espera la res-
posta de l’Audiència de Barce-
lona. Pel que fa a les causes que
van quedar obertes, una va ser
arxivada a finals del mes passat
per incoherències en el relat de

l’alumne que narrava els fets. Se-
gons la denúncia, el professor
hauria demanat que aixequessin
la mà els fills d’agents de la
Guàrdia Civil durant l’assemblea
prèvia a una vaga estudiantil.

Per últim, de les tres causes
restants, aquest mes de maig se

n’ha arxivat una, però dues han
tirat endavant. En aquest cas, la
denúncia fa referència a la clas-
se del 2 d’octubre del 2017, l’en-
demà del referèndum. Acusen
els docents d’haver parlat mala-
ment de la Guàrdia Civil, adre-
çant-se als fills d’agents. 

De les nou denúncies inicials, set han estat arxivades. Foto: Arxiu

Imputats dos docents 
de l’institut El Palau

Sant Andreu de la Barca

La plantilla de Logista
Pharma, en vaga indefinida

TREBALL4L’empresa Logista
Pharma va decidir tancar el seu
centre de Sant Andreu de la
Barca el mes de març, fet que va
provocar que la plantilla iniciés
una vaga indefinida el 29 d’abril.

Les treballadores conside-
ren que la companyia no els
ofereix una solució òptima, ja
que les força a traslladar-se al
centre de Piera, un canvi que su-
posaria “una hora més de des-

plaçament per a les 30 persones
afectades”, segons un comunicat
de la CGT. 

El sindicat lamenta que l’em-
presa de distribució logística no
vulgui assumir aquest cost i que
no tingui en compte “que més
del 70%” de la plantilla, forma-
da quasi totalment per dones,
“està en situació de reducció de
jornada per raó de cura de fills i
filles”, diu el mateix escrit.

Lliurades nou Medalles 
al Mèrit Empresarial 2019

GUARDONS4La 13a edició de les
Medalles al Mèrit Empresarial de
Sant Andreu de la Barca ha re-
conegut nou empreses i comer-
ços: Wallbox, Bidons Graells,
Imecat, Rostisseria Ramírez,
Fruiteria Felguera e Hijos, Bar
Mora, Mi Café, DTAPING i la de-
legació de Mapfre al municipi.

En l’acte d’entrega de les
medalles, que es va fer al teatre
Núria Espert, el regidor de Pro-

moció Econòmica, Juan Pérez,
va dir que les iniciatives guar-
donades són “diferents exemples
del que significa l’esforç”. Tam-
bé va reconèixer que Sant An-
dreu té “sort” de tenir aquest tei-
xit comercial.

Les Medalles al Mèrit Em-
presarial posen en valor la tasca
d’empreses i comerços que apos-
ten per desenvolupar la seva
activitat econòmica al municipi.

Ajuts | Obertes les sol·licituds d’ajudes al lloguer
El període per sol·licitar ajudes per fer front al pagament del lloguer estarà

obert fins al 7 de juny. Es tracta d’una subvenció que atorga la Generalitat i que
els veïns de Castellví han de demanar al Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Inclusió | La Fira fa silenci per l’autisme
El dia 12, durant dues hores, la Fira de la Primavera va quedar en silenci:
les atraccions no van fer cap soroll i la música es va apagar. Amb aquesta
acció, Sant Andreu de la Barca va donar suport als infants amb autisme.
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SERVEIS4Olesa de Montserrat
no perdrà cap grup de P3 el
curs vinent, malgrat la decisió
inicial de la Generalitat, que
preveia eliminar-ne un a l’esco-
la Sant Bernat. Segons fonts
municipals, “les xifres de preins-
cripció han donat la raó a l'A-
juntament”.

Els Serveis Territorials d’En-
senyament van decidir, fa uns
mesos, eliminar una línia de P3
a l’escola Sant Bernat i passar de
12 a 11 grups al municipi, al·le-
gant la reducció de la natalitat.
Davant d’aquesta decisió, el Ple
va aprovar el mes de febrer una
moció a instàncies del Consell
Escolar Municipal, que criticava
l’acció del Departament d’En-
senyament. A més, assenyalava
que l’escola Sant Bernat no ha-
via estat el centre amb menys de-
manda l’any anterior, de mane-
ra que no hi havia motius per eli-
minar-hi un grup de P3. 

Per tot plegat, tal com indi-

quen fonts municipals, l’Ajun-
tament d’Olesa demanava que es
mantingués l’oferta i que, en tot
cas, es prengués una decisió
després de la preinscripció. Tot
i que Ensenyament no va canviar
d’opinió, finalment, un cop pas-
sat el període de preinscripció,
s’ha comprovat que hi ha una
alta demanda de places a l’esco-
la pública. En conseqüència, el
director dels Serveis Territo-

rials d’Ensenyament al Baix Llo-
bregat, Francesc Ballester, ha ac-
ceptat mantenir el segon grup
del col·legi Sant Bernat. 

Per la seva banda, Ballester
assegura que la decisió de re-
duir les línies de P3 a Olesa no
va ser mai definitiva. També re-
corda que les dades d’empa-
dronament no feien pensar en
la possibilitat d’igualar la de-
manda del curs passat. 

L’escola Sant Bernat no perdrà cap grup de P3. Foto: Ajuntament

Olesa salva totes les línies 
de P3 de cara al curs vinent

EQUIPAMENTS4El Casal Social
de Ca n’Amat ja és un equipa-
ment accessible per a tots els
veïns i veïnes. Les actuacions,
que es van encetar amb aques-
ta finalitat, estan completament
enllestides.

Les tasques de millora han
consistit en “la construcció d'un
pas pavimentat per facilitar l’ac-
cés des de l’avinguda Sant Este-
ve, l’ampliació de la superfície del
porxo de l’equipament i la repa-
ració del paviment exterior”, se-
gons expliquen fonts de l’Ajun-
tament de Sant Esteve.

Així, la primera acció, que es
va iniciar el mes d’abril, va ser
la creació del pas de 2 metres
d’ample per 120 metres de lon-
gitud, per tal de millorar l’ac-
cessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda. Aquest ob-
jectiu és especialment impor-
tant si es té en compte que l’e-
difici és un col·legi electoral
que caldrà fer servir el pròxim
26 de maig, per a les eleccions
municipals i europees.

A més, per completar el
projecte de millora, s’han fet
dues intervencions més a l’ex-
terior de l’equipament. En pri-
mer lloc, s’ha ampliat la super-
fície de la terrassa uns 3 metres
i, seguidament, s’ha reparat el
paviment de la zona.

Des del passat mes d’abril,
el Casal Social de Ca n’Amat és
un espai de cotitularitat entre
l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires i el d’Abrera. A cada
consistori li pertany el 80,41%
i el 19,59% de l’equipament,
respectivament. 

Les obres han millorat l’accessibilitat de l’equipament. Foto: Ajuntament

Acabades les obres de millora
del Casal Social de Ca n’Amat

EQUIPAMENTS4La piscina mu-
nicipal d’estiu obrirà les portes
el 16 de juny amb un aspecte re-
novat. L’equipament compta
amb un accés nou, així com
nous vestidors i dutxes. A ban-
da de la piscina d’estiu, els tre-
balls de remodelació del recinte
continuen en marxa.

El gruix de l’obra es va aca-
bar a principis de mes, i fonts
municipals diuen que aquests
dies s’està enllestint la instal·la-
ció de la fusteria d’alumini i
s’està provant la maquinària,
entre altres tasques. Són les da-
rreres feines per tal de tenir-ho
tot a punt el dia 16, quan es farà
una jornada de portes obertes i
començarà la temporada d’estiu.

Durant els mesos d’estiu,
però, continuaran les feines del
nou edifici de vestidors, amb
l’objectiu d’arribar a l’inici de la
pròxima temporada amb la pis-
cina coberta municipal prepa-
rada per als usuaris.

Una piscina
d’estiu renovada
obrirà el dia 16

Recullen una tona
de deixalles de
l’entorn natural

MEDI AMBIENT4La campanya
‘Let’s Clean Up Europe!’ a Ole-
sa va comptar amb la participa-
ció de 386 persones i una desena
d’entitats locals, que van recollir
més d’una tona de deixalles a
l’entorn natural del municipi. La
major part dels residus trobats
van ser plàstics, llaunes i enva-
sos, així com materials de rebuig.

Aquest cop, la campanya es
va celebrar a tota Europa el cap
de setmana del 10 al 12 de maig.
Olesa, amb la promoció de la re-
gidoria de Medi Ambient, s’hi va
sumar per tercer any consecutiu. 

Educació | Conveni per promoure la formació dual
L’Ajuntament i l'institut Daniel Blanxart han signat un conveni per impulsar la
formació dual que ofereix el centre en alguns dels seus cursos formatius. El con-

sistori promourà els beneficis d’aquesta formació entre les empreses locals.

Sant Esteve SesroviresÚltima hora | Garantida la continuïtat de Chupa Chups
El 64% de la plantilla de Chupa Chups ha ratificat en assemblea el preacord de 
conveni col·lectiu al qual han arribat el comitè de vaga i la direcció de l’empresa.
La vaga, per tant, se suspèn i la continuïtat de la planta està garantida, segons UGT.

SERVEIS4L’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires ha rebut un
ajut europeu de 15.000 euros per
poder instal·lar una xarxa WiFi
pública d’alta capacitat als espais
municipals. 

Segons fonts del consistori, la
subvenció permetrà que hi hagi
connexió gratuïta a internet a tot
l’entorn de les Escoles Velles i El
Casino. Es va escollir aquesta
zona del municipi perquè és
molt freqüentada per la ciuta-
dania. Les mateixes fonts diuen
que “es tracta d’un espai molt

concorregut, i social i cultural-
ment molt dinàmic”. 

Per a la regidoria de Noves
Tecnologies aquest ajut és posi-
tiu per a tota la població, però es-
pecialment per als joves, que tin-
dran garantit l’accés a internet
gratuït.

Qui atorga aquesta ajuda és
la Comissió Europea, en el marc
del programa Wifi4EU “Inicia-
tiva Wifi per a Europa”. En
aquesta convocatòria s’han be-
neficiat 3.400 municipis euro-
peus i 100 de catalans.

15.000 euros per instal·lar
xarxa WiFi pública
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Abrera

Pamela Palenciano omple
l’Auditori amb el seu monòleg
FEMINISME4Pamela Palencia-
no, comunicadora i activista fe-
minista, ha portat a Abrera el seu
famós monòleg ‘No solo duelen
los golpes’. L’Auditori del Centre
Polivalent es va omplir de gom
a gom, el dia 18 de maig, tant d’a-
brerencs i abrerenques com de
persones vingudes d’altres mu-
nicipis per escoltar-la.

Palenciano ha presentat
aquest monòleg unes 3.500 ve-
gades arreu de l’estat espanyol i
del món. En aquest espectacle,
narra una experiència perso-
nal: la de la seva primera relació

de parella, en què va patir vio-
lència masclista. 

D’una manera sorprenent,
incorpora l’humor i la ironia en
el seu relat, que ha esdevingut
una eina de conscienciació, pre-
venció i reflexió sobre els este-
reotips sexistes i les violències
quotidianes.

Per aquest motiu, la regi-
dora de Dones i Igualtat d’A-
brera, Montse Navarro, va vo-
ler donar les gràcies a l’artista
convidada per la seva “tasca de
sensibilització envers les vio-
lències masclistes”.

INVERSIONS4L’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA) ha inver-
tit més d’1,8 milions d’euros en
els treballs d'ampliació i ade-
quació que s’estan executant al
laboratori de la potabilitzadora
d'Abrera.

La inversió ha de servir per
ampliar l’espai, millorar-ne la
funcionalitat i permetre la in-

corporació de més personal, per
tal d’adequar-se a la normativa
vigent. Així ho explica l’ACA en
un comunicat, en què també
avança que les obres estaran
enllestides a la tardor. 

A partir d’aleshores, totes
les tasques de control i anàlisi de
l’aigua se centraran a la planta
d’Abrera, integrant així tots els

laboratoris de l’ACA en el nou
equipament.

Amb tot plegat, l’empresa
pública té la voluntat de con-
vertir el laboratori d’Abrera en
“un espai de referència”. 

El director de l’ACA, Lluís
Ridao, es va traslladar al mu-
nicipi el dia 17 per supervisar
l’estat de les obres. 

Les obres d’ampliació i adequació estaran enllestides a la tardor. Foto: ACA

L’ACA inverteix més 
d’1,8 milions d’euros a Abrera

Solidaritat | Abrera se suma a ‘Vacances en Pau’
Abrera participa, un any més, en la iniciativa ‘Vacances en Pau’, un projecte que

facilita el desplaçament de menors sahrauís d’entre 10 i 12 anys a Catalunya.
Durant els mesos de juliol i agost, els infants conviuen amb famílies catalanes.
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Esparreguera

SEGURETAT4Els treballadors
del Centre Residencial d’Edu-
cació Intensiva (CREI) de Can
Rubió denuncien una “situació
insostenible d’inseguretat”. En
una roda de premsa, el respon-
sable de la UGT per als centres
de la Direcció General d'Atenció
a la Infància i l'Adolescència
(DGAIA), Pedro González, va
dir que a Can Rubió és on es pro-
dueixen “les agressions més
greus” i on hi ha la pitjor “situa-
ció de descontrol”. 

González, que va fer públi-
ques les queixes del sindicat el
dia 8 de maig, va explicar a
l’ACN que “gairebé el 40% de la
plantilla està de baixa, la majo-
ria per estrès”, i que molts dels
suplents que han treballat al
centre ja no hi volen tornar,
“perquè passen por”. Davant
d’aquesta situació, la UGT acu-
sa la DGAIA de “deixadesa” vers
els treballadors i la vintena de
menors ingressats. 

Segons fonts municipals,
arran d’aquesta situació, l’Ajun-
tament d’Esparreguera ha fet
arribar una queixa formal al
conseller de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Chakir el Hom-
rani, i a la DGAIA. En el text, el
consistori reclama més recursos
per al centre de Can Rubió i de-
mana explicacions. En aquest
sentit, la regidora de Serveis
Socials Bàsics, María Vallejo,

ha deixat clar a l’emissora mu-
nicipal que no hi ha cap tipus de
comunicació periòdica amb els
responsables de la DGAIA: “És
lamentable la falta d'informació
que patim”. 

Per la seva banda, i per fer
front al problema, la DGAIA as-
segura que “està tramitant un
nou contracte per incrementar la
cobertura del personal de segu-
retat”, segons informa l’ACN.

La UGT creu que Can Rubió és el centre amb més violència. Foto: Ajuntament

UGT i Ajuntament denuncien
la situació de Can Rubió

TRIBUNALS4El jutjat d’instruc-
ció número 2 de Martorell ha ad-
mès a tràmit la querella que la
Fiscalia va interposar contra l’al-
calde de Collbató, Miquel Solà,
pel referèndum de l’1 d’Octubre.
El jutge ha obert diligències con-
tra el batlle i està pendent de ci-
tar-lo a declarar com a investigat. 

En declaracions a Línia
Nord, Solà ha assegurat que es
va assabentar de la notícia a
través dels mitjans de comuni-
cació i que, de moment, no ha re-
but cap notificació judicial, però
que té “la consciència molt tran-
quil·la”. Tanmateix, reconeix
que tot plegat l’afecta en la me-
sura que el distreu, ja que ell vol
centrar-se “en temes del poble”.
Sigui com sigui, afirma que ha
rebut el suport de veïns i veïnes,
fins i tot d’aquells que no com-
parteixen la seva ideologia.

El de Collbató és un dels sis
alcaldes contra els quals la Fis-
calia s’ha querellat arran dels fets
de l’1-O. Els acusen d’haver fa-
cilitat la celebració del referèn-

dum d’autodeterminació a les se-
ves respectives poblacions. Men-
tre que a altres partits judicials,
com el de la Bisbal d’Empordà,
la jutgessa ha decidit el sobre-
seïment de la causa, un jutge de
Martorell ha acceptat la quere-
lla contra Solà.

Cal recordar que, en un pri-
mer moment, la llista de batlles
investigats per l’1-O incloïa un
total de 712 noms. D’aquests,
només una setantena van ser ci-
tats a declarar i, recentment, la
Fiscalia s’ha querellat contra
mitja dotzena d’alcaldes.

L’alcalde de Collbató, Miquel Solà. Foto: Arxiu

Admesa a tràmit la querella de
la Fiscalia contra Miquel Solà

URBANISME4El Ple d’Esparre-
guera ha aprovat inicialment el
Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM), que ara entra
en període d’al·legacions fins al
30 de setembre. Segons fonts
municipals, el POUM preveu la
creació de noves zones residen-
cials i la construcció d’equipa-
ments municipals, així com un
“creixement moderat” de les zo-
nes industrials.

L’aprovació inicial del POUM
és fruit d’una votació força ajus-
tada. Els partits del govern local
(PSC i ICV) hi van votar a favor,
junt amb Ciutadans, el PP i un
els regidors del PDeCAT, Joan
Paül Udina. En canvi, els regi-
dors de la CUP, els d’ERC i l’al-
tre del PDeCAT, Jordi Mestres,
es van oposar a l’aprovació del
document. Sigui com sigui, ara
tenen temps fins al 30 de se-
tembre per presentar al·lega-
cions al POUM, tot i que no ne-
cessàriament s’hi incorporaran.

El POUM, aprovat
inicialment i en
fase d’al·legacions

Esparreguera viu
la 9a edició de la
Festa de la Fede

FESTES4La Federació d'Entitats
de Cultura Popular Catalana
d'Esparreguera (la Fede) va ce-
lebrar la 9a edició de la seva fes-
ta el dia 11 a l’Antic Escorxador.

La jornada va començar al
migdia, amb un concert vermut
de Marcel Marimon, que va anar
seguit d’una fideuada popular.
Després, es va fer el joc del
quinto, els tallers infantils de cul-
tura popular i la presentació de
la imatge de la Festa Major
2019. Finalment, les entitats de
la Fede van oferir una mostra del
seu art popular.

Economia | El Ple torna a rebutjar el Pla Econòmic
En la darrera sessió, el Ple d’Esparreguera va rebutjar el Pla Econòmic i Finan-
cer, com ja havia passat el mes d’abril. Hi van votar a favor els regidors de l’e-
quip de govern (PSC i ICV) i del PP, mentre que la resta hi van votar en contra.

CollbatóInstal·lacions | La pantalla led, en període de proves
Durant aquest mes, està instal·lada en període de proves la nova pantalla led de
Collbató, ubicada a la zona comercial del Bonpreu. La pantalla, que compta amb
un sistema d’estalvi energètic, mostrarà l'agenda d'activitats socioculturals.

ORGANISMES4El Casal de Cul-
tura de Collbató ha acollit re-
centment la presentació de l’O-
ficina de Drets Civils i Polítics de
la Generalitat de Catalunya. Es
tracta d’un organisme que té
com a principal objectiu definir
i coordinar les polítiques del
Govern relacionades amb els
drets civils i polítics. S’hi poden
adreçar tant particulars com en-
titats públiques i privades.

Amb l’Oficina de Drets Civils
i Polítics, la Generalitat es com-
promet a “lluitar contra les acti-

tuds violentes o denigrants”,
així com “fer el seguiment de les
possibles vulneracions d'aquests
drets (civils i polítics)” i “col·la-
borar amb la tasca que estan
duent a terme a Catalunya dife-
rents entitats i organismes com-
promesos amb aquest objectiu”. 

L’acte, celebrat el dia 7, va
comptar amb l’alcalde de Coll-
bató, Miquel Solà; el delegat del
Govern de la Generalitat a Bar-
celona, Juli Fernàndez, i el di-
rector de l’Oficina de Drets Civils
i Polítics, Adam Majó.

Presentada a Collbató
l’Oficina de Drets Civils 
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A Centre Blanch oferim serveis molt diversos per tal de potenciar la bellesa dels
nostres clients, però és igual o més important contribuir al seu benestar personal i
emocional.

Per aquest motiu oferim el servei de micropigmentació al nostre centre, sem-
pre de la mà d'una gran professional i especialista a realitzar els tractaments de la
micropigmentació amb un art meticulós i professional brindant així un producte
legal, segur i higiènic.

Per desgràcia moltes vegades veiem que alguns dels nostres clients, o persones
properes a qualsevol de nosaltres, després de lluitar contra diverses malalties, en-
cara han de patir les seqüeles que els ha deixat, fent així que es vegi alterada la seva
autoestima i seguretat en si mateixa.

A Centre Blanch volem contribuir a millorar aquests problemes i ajudar-los a
sentir-se millor, per això confiem en la micropigmentació per corregir defectes fí-
sics que impliquen alteracions psicològiques en persones que han perdut les seves
arèoles mamàries, que tenen cicatrius, alopècia en celles i pestanyes, llavis leporins
vitiligen, despigmentació de la pell...

Per a altres persones, la micropigmentació també serveix per ressaltar la belle-
sa natural dels llavis, celles i parpelles regalant-se, així, harmonia, elegància, sensualitat
i autoestima.

Què és la micropigmentació?
La micropigmentació és una es-
pecialitat emmarcada en el camp
de l'estètica que consisteix en la
implantació de pigments en
l'àmbit epidèrmic o superficial
per dotar de color i forma a di-
verses parts del cos, sent les més
habituals en el cas de les dones:
ulls, llavis, celles i pit. Té cert sentit associar la micropigmentació al concepte del
tatuatge, ja que són processos que guarden nombroses similituds. No obstant això,
cal tenir en compte que, a diferència del tatuatge, la durada de la micropigmen-
tació és variable, en funció de factors com la pell de la pacient, materials emprats,
cures anteriors i posteriors, etc. Per tant, la durada estimada del tractament està
compresa entre 1 i 3 anys, encara que els efectes són immediats un cop realitzat
el tractament. 

Finalment, després d'haver transcorregut unes setmanes després del tracta-
ment, s'ha d'emplaçar a la pacient a una sessió de revisió o reconeixement, on es
pugui avaluar si cal fer un retoc sobre el treball inicial (la qual cosa succeeix en
prop del 90% dels tractaments), i en cas afirmatiu, s'ha de fer dit retoc amb el ni-
vell més gran de detall possible.

Quins altres beneficis ens aporta la micropigmentació?
Comoditat: la micropigmentació economitza el temps dedicat al maquillatge a la
vegada que ens aporta una major seguretat estètica, cosa que és important tenir en
compte amb el ritme de vida i poc temps del qual disposem actualment.
Ajuda: és perfecte per a persones que pateixen al·lèrgies al maquillatge, invidents,
gent que no tÉ gaire traça per maquillatge o post cirurgies.
Elegància: Aquesta tècnica potenciarà els teus trets d'una forma natural.

Perquè triar centre Blanch? Com saber si estic al centre adequat per re-
alitzar la micropigmentació?
És fàcil veure avui dia molts llocs on s'ofereix aquest servei, només cal donar una
ullada per internet. Al fer-ho segur que apreciem diferencies entre establiments. Tots
els centres que realitzin aquest servei de forma correcta, han de disposar d'una lli-
cència i autorització sanitària a l'entada de l'establiment de forma ben visible per
tal que els clients puguin tenir de forma rapida aquesta informació. A centre Blanch
disposem d'aquesta autorització, per tal d'oferir totes les garanties legals, higièni-
ques, sanitàries, professionals i de màxima qualitat en els nostres productes que són
monodosis de les firmes que estan homologades per l'AEM (associació espanyo-
la de micropigmentació), tal com marca la llei.

Al nostre centre realitzem la micropigmentació i també el microblanding, res-
pectant les mesures higièniques, treballant amb materials i pigments d’un sol ús i
amb l'aparatologia més avançada i precisa. Es tracta d'un aspecte estètic relacionat
directament amb la nostra aparença i salut i ha de ser tractat amb respecte.

A Centre Blanch la micropigmentació 
és molt més que estètica i bellesa

Hores concertades 
Telf. 660 632 956   
Acceptem cites per
whatsapp  

C/ Via del Mil-lenari 10, 
Esparreguera 08292
info@centreblanch.com
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Esports
El Sala 5 Martorell empata i es
jugarà el títol aquest dissabte

Si el Sala 5 Martorell acaba guan-
yant la lliga, ho farà lluny de casa.
Després de l’empat en el partidàs
de dissabte passat contra el les
Corts UBAE (4-4, en un partit
que va passar del 3-1 al 3-4 i que
els martorellencs salvarien gai-
rebé sobre la botzina), el conjunt
vermell se la jugarà en la visita
que farà aquest dissabte a les cinc
de la tarda a la pista d’un CEFS
Santpedor que només necessita
un punt per assegurar-se la per-
manència a la categoria.

La victòria en aquesta locali-
tat del Bages seria el camí més rà-
pid i segur cap a l’objectiu de
guanyar aquesta lliga 2018-19,
però empatant (i fins i tot per-
dent) l’equip podria ser campió.
Després de 29 jornades, els de
Víctor González sumen dos punts

més que els barcelonins, però a
més tenen el goal average par-
ticular guanyat, de manera que
en cas d’empat, el títol de lliga
també viatjaria cap a Martorell.

FINAL DE TRAJECTE A CASA
Per la seva banda, un FS Sant Es-
teve en mal moment (l’equip ha

perdut cinc dels darrers sis par-
tits, tres d’aquests de forma con-
secutiva) posarà el punt final a la
lliga diumenge al migdia davant
l’afició, amb un partit contra un
rival directe, el Sant Sadurní.

Si els sesrovirencs guanyen,
podrien posar el punt final a la lli-
ga en la setena posició.

» El conjunt vermell té dos punts d’avantatge sobre el segon
» L’FS Sant Esteve tancarà la lliga rebent la visita del Sant Sadurní

El CF Martorell ja pensa en 
el seu enfrontament d’ascens

Aquest diumenge a
les 12 del migdia, el
primer equip del CF
Martorell visitarà el

camp del CF Molins de Rei, però
per primer cop en aquesta tem-
porada, serà inevitable que els ju-
gadors, els tècnics i l’afició esti-
guin gairebé més pendents d’un
partit (o millor dit, d’una elimi-
natòria d’ascens a Primera Ca-
talana) que encara s’ha de jugar.

Passi el que passi, els marto-
rellencs posaran el punt final a la
fase regular de la competició en
la segona posició del grup 3 de la

categoria, lluny del campió, l’At-
lètic Sant Just, i del tercer.

ELS POSSIBLES RIVALS
La resta de grups de Segona Ca-
talana estan en la mateixa situa-
ció, amb un partit pendent que es
resoldrà aquest cap de setmana.

Els rivals que els d’Albert
Nualart podrien trobar-se són
l’Escala o el Bescanó del grup 1,
el CF Mollet del grup 2, el Parets,
el Berga o el Caldes del grup 4,
l’Artesa de Segre del grup 5 i el
CE el Catllar del grup 6. La fase
se sortejarà la setmana que ve.

El CB Esparreguera anuncia
les primeres renovacions

La temporada d’EBA
2018-19 ja fa setma-
nes que va acabar... de
manera que al CB Es-

parreguera toca mirar endavant
i pensar en el futur. L’entitat, que
poques jornades abans d’aca-
bar el curs ja va anunciar la re-
novació del contracte de l’entre-
nador Òscar Navarro, ha seguit
anunciant que algunes de les
peces clau de l’equip també se-
guiran vestint de verd durant la
temporada que ve.

D’aquesta manera, des de
dimecres de la setmana passada,

els esparreguerins han anunciat
que Francesc Riera (el capità
del sènior masculí), Pau Cam-
paña i Martí Sellarès són els tres
primers components confirmats
de la plantilla 2019-20.

La competició està aturada i
no tornarà a posar-se en marxa
fins al mes d’agost, quan es co-
mençarà a jugar el primer títol de
la temporada, la Lliga Catalana
EBA. Abans d’això, la direcció es-
portiva esparreguerina conti-
nuarà confirmant les peces amb
les quals intentaran, com a mí-
nim, igualar un curs excel·lent.

Golf | Classes gratuïtes al Club de Golf de Sant Esteve
Des de fa unes setmanes, el Club de Golf de Sant Esteve ha posat en marxa una
campanya promocional, oferint classes gratuïtes per obrir-se tant als veïns del

poble com de la comarca. Per demanar-les, cal fer una reserva telefònica.

Els martorellencs depenen d’ells mateixos per guanyar la lliga. Foto: S5M

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Marquès rebaixa el rècord
mundial de 50 esquena

NATACIÓ4Núria Marquès va
ser una de les grans protagonis-
tes de la quarta edició del Trofeu
Internacional de Natació Para-
límpica que es va disputar fa
dos caps de setmana a Barcelo-
na. La nedadora castellvinenca
del CN Sant Feliu va rebaixar el
rècord que ja tenia en la prova
dels 50 metres esquena; des d’a-
ra, la plusmarca en aquesta pro-
va de velocitat queda fixada en 32
segons i 69 centèsimes.

“No esperava aconseguir el
rècord”, va dir Marquès, entre es-
bufecs per l’esforç, només sortir
de l’aigua. “No puc estar més
contenta per haver-ho aconse-
guit”, va afegir.

A banda del triomf en la pro-
va, la de Castellví va aconseguir
guanyar la prova de 100 metres
esquena, la cursa de 200 metres
lliures i la final de 50 papallona.
Marquès també va ser escollida
millor nedadora de la cita.
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Llibres Teatre

El Petit de Cal Eril publica el seu setè
disc, el tercer en els últims quatre anys.
L'energia i la creativitat de Joan Pons i
companyia sembla que no tenen límits.
Energia fosca (Bankrobber, 2018) és un
disc que vol passar la pàgina del pop
metafísic. El van enregistrar durant deu
dies de gener al Mas Ceret de les mun-
tanyes de Prades amb energia solar. 

Música Pelis i sèries

Energia fosca
El Petit de Cal Eril

Retrats alemanys
La Virreina Centre de la Imatge, situat al número 99 de la

Rambla de Barcelona, acull fins al 23 de juny l’exposició ‘Foto-
grafies de gent del segle XX’,  del fotògraf alemany August

Sander.  Feta en col·laboració amb l’August Sander Archiv del
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur de Colò-
nia, la mostra constitueix la major panoràmica que l’Estat es-

panyol ha dut a terme sobre el projecte homònim de San-
der. Es poden veure  187 fotografies organitzades segons els

esquemes tipològics de Sander i  inclou un conjunt d’obres
de la sèrie ‘Estudis: l’ésser humà’, pràcticament inèdita.

L’artista argentina Nathy Peluso ja està escalfant motors
per a la seva esperada actuació el pròxim 1 de juny al

festival Primavera Sound de Barcelona. Mentrestant, la
singular diva del trap llatinoamericà va fer una actuació

sorpresa el passat 9 de maig a la sala Razzmatazz de la
capital catalana. Nathy Peluso es va presentar a Barcelo-

na en una actuació emmarcada en una campanya pu-
blicitària d’una gran firma de roba, que ha apostat per

crear una línia de productes de l’artista. Aquest fet no ha
agradat a tots els seus seguidors, ja que Peluso sovint ha
estat un potent altaveu per a les demandes feministes i

ha criticat les imposicions estètiques que pateixen les
dones. Segons els crítics, el seu personatge, que va co-

mençar com a inclassificable i fora de l’òrbita comercial,
sembla que es va diluint a mesura que guanya fama. En

qualsevol cas, la barreja de hip hop, trap i pop llatinoa-
mericà li ha servit per situar-se entre els principals noms

de la música internacional. 

N A T H Y  P E L U S OQUI ÉS?
Ser una cantant de trap llatinoamericà
El seu vessant feminista ha marcat la seva música

Famosos

Actuar a Barcelona en un petit concert
El recital formava part d’una campanya publicitària 

S’ha generat un debat sobre l’artista
Alguns seguidors acusen Peluso d’haver-se venut

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

No és un llibre, és un poema. Un únic
text fragmentat en tres capítols per on
es creuen diverses veus que construei-
xen una bitàcola sobre la devastació i
el sense sentit de la violència. Alvarado
Barría explica d’aquesta manera molt
peculiar la història de l’ocupació del te-
rritori maputxe de La Araucanía, a la
zona central de Xile.

Edad de la ira
Patricio Alvarado Barría

| Sniper Elite V2
Segona part d’un títol que es va publicar l’any 2005. Tornarem a 

convertir-nos en un franctirador durant la Segona Guerra Mundial.

Anne Hathaway i Rebel Wilson són les
dues protagonistes d’aquesta comè-
dia en la qual dues estafadores de
classes socials molt diferents decidei-
xen treballar plegades per plomar
sense escrúpols tots els homes que
les infravaloren. La cinta és un remake
d’un clàssic de finals de la dècada de
1980: Dirty Rotten Scoundrels.

Timadores compulsives
Chris Addison

La Calòrica agafa aquest clàssic grec
d’Aristòfanes i, amb la magistral dra-
matúrgia de Joan Yago i la direcció
d’Israel Solà, porta aquesta comèdia
sobre la democràcia a l’actualitat per
estudiar els mecanismes emocionals
que fan funcionar el populisme neoli-
beral i qüestionar-se el seu auge.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Els ocells
Aristòfanes

Viu en línia
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DIMARTS 27 DE MAIG
18:30 Com t’agrada viatjar? serà el nom d’aquesta

sessió que ensenyarà diferents possibilitats
per poder viatjar a l’estiu. / Espai Jove del Cen-
tre Cultural.

DISSABTE 25 DE MAIG
10:30 Una de les darreres propostes culturals del

mes serà la sessió del Club de lectura, que
aquest dissabte parlarà del llibre La soledad
del mánager de Manolo Vázquez Montalbán.
/ Biblioteca Aigüestoses.

DIMECRES 29 DE MAIG
10:30 Dimecres de la setmana que ve es farà una

sessió formativa anomenadaMàrqueting i pu-
blicitat pensada per a empresari del poble. Cal
inscriure’s enviant un mail a nredondo@sa-
barca.cat. / Escoles Velles.

DIMECRES 29 DE MAIG
ABRERA La regidoria de Serveis Socials ha

preparat una jornada d’atenció a les famílies
de pacients d’Alzheimer. L’activitat és gratuïta
(17:00). / Despatx 2 de l’Hotel d’Entitats, a la
plaça de les Escoles Velles.

DEL 31 DE MAIG AL 2 DE JUNY
CASTELLVÍ A partir de divendres de la setma-

na que ve, la vila es bolcarà i viurà de forma
intensa la Festa Major de Sant Isidre durant
tres dies (Tot el dia). / Diferents carrers i pla-
ces del poble.

DIJOUS 30 DE MAIG
ESPARREGUERA El penúltim dia d’aquest mes

es farà la presentació del llibre El pintor del
temps, una obra de l’escriptor Joan Cifuentes.
L’autor participarà en la trobada (18:30). / Bi-
blioteca Municipal L'Ateneu.

DIVENDRES 31 DE MAIG
COLLBATÓ Per tancar aquest mes es farà l’ac-

tivitat Supernit a les bibliotequesamb activitats
relacionades amb el Club Super 3 (20:30). /
Biblioteca Municipal.

DIUMENGE 26 DE MAIG
SANT ESTEVE Partit de futbol corresponent a

la 30a jornada del grup 2 de Tercera Divisió
entre l’FSC Sant Esteve i l’FS Sant Sadurní
(12:00). / Pavelló Municipal.

OLESA Bohemian rhapsody, la recent
adaptació de la vida de Freddie Mer-
cury a la gran pantalla, arriba a Ole-
sa. / Associació El Casal Cultural.

La història de Freddie 
Mercury arriba a Olesa

Diumenge 26 de maig a les 19:00

Par64Teatre presenta Traster, una
peça pròpia on la gana, el recel i la ne-
cessitat de jutjar-nos són omnipresents
en una situació límit com la lluita
per la vida. / Teatre Núria Espert.

‘Traster’, primera proposta
del mes al teatre Núria Espert

Diumenge 2 de juny a les 18:00

El cantautor islandès establert a Ca-
talunya Halldor Mar arriba a la ciutat
per oferir un concert. Les entrades ja
es poden comprar per 3 euros. / Ca n’O-
liveras.

El cantautor Halldor 
Mar actuarà a Ca n’Oliveras
Dissabte 25 de maig a les 23:00

SANT ANDREU Partit de futbol de la
34a jornada de Tercera Catalana entre
el CF Sant Andreu i el filial del Cas-
telldefels. / IEM Can Salvi.

El CF Sant Andreu tanca la 
lliga rebent el Castelldefels B
Diumenge 26 de maig a les 12:00

P R O P O S T E S
Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu
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