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Esparreguera reclama de
nou solucions de seguretat
per al centre de Can Rubió

Mor als 74 anys Núria Amat,
martorellenca pionera en
el món de la fotografia
quinzenal
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Es preveuen talls
a l’R4 per les obres del
Corredor Mediterrani

L’Alexandra, l’única
nena de tot l’estat
que pateix progèria

Martorell es transporta
a l’Edat Mitjana amb
la Fira del Comerç

El Sala 5 Martorell
guanya la lliga i torna
a Segona Divisió B
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Els resultats de cada partit en el global del Montserratí. Infografia: Línia Nord

Territori disputat
» El PSC va aconseguir més del 30% dels vots al Montserratí el 26-M, 13 punts per sobre d’ERC
» Tot i això, els socialistes només van guanyar les eleccions municipals a tres dels vuit municipis
Anna Utiel
MONTSERRATÍ
Les eleccions municipals del
passat 26 de maig van deixar un
clar vencedor al conjunt del Baix
Llobregat Nord: el PSC. La victòria socialista va quedar reflectida, sobretot, en el nombre de
vots, però també en la xifra d’alcaldies aconseguides.
Sumant els resultats dels vuit
municipis, el PSC va aconseguir 17.355 sufragis, l’equivalent al 30,3% dels vots totals.
Amb gairebé 13 punts menys,
ERC va ser la segona força, en
obtenir 10.020 vots, el 17,49%
dels suports. En la lectura per
municipis, els socialistes van
guanyar de forma clara a tres localitats molt poblades: Abrera,

Esparreguera i Sant Andreu de
la Barca. Els republicans, en
canvi, van vèncer a Collbató i
Sant Esteve Sesrovires, poblacions més petites. Sigui com sigui, PSC i ERC –que van empatar el 28-A– apleguen gairebé la
meitat dels vots montserratins.
Les llistes vinculades als comuns, que es van presentar amb
diverses sigles, van aconseguir
8.957 vots en conjunt (el
15,64%). La clau d’aquest bon resultat va ser la victòria a Olesa de
la candidatura del Bloc Olesà-En
Comú Guanyem.
Una situació molt similar a la
dels comuns és la de Junts per
Catalunya, que amb 8.900 vots
(el 15,54% del total) va esdevenir la quarta força més votada al
Baix Nord. La dada, però, es
deu essencialment a la contundent victòria de Xavier Fonollo-

sa a Martorell. A banda d’aquest
triomf i del de Castellví de Rosanes, el paper de JxCAT el 26M no va ser gaire positiu, ja que
va perdre la representació a tres
municipis: Abrera, Sant Andreu
i Sant Esteve.
CREIXEMENT DE CIUTADANS
Ciutadans, per la seva banda, va
entrar per primera vegada a quatre dels consistoris i als tres on ja
tenia representació va igualar o
millorar els resultats del 2015.
Amb tot, la formació taronja va
rebre el 9,39% dels vots. La CUP,
que es va presentar a tres municipis, va aconseguir el 3,97%
dels sufragis. Les candidatures
municipalistes van aplegar el
3,72% dels suports i, finalment,
el PP va ser la llista menys votada, amb un escàs 2,59% dels
vots al Montserratí.

Victòria socialista també
a les eleccions europees

EUROPEES4El PSC també es
va imposar en les eleccions
europees al Baix Llobregat
Nord, amb un 28,11% dels
vots. Els socialistes van vèncer a quatre grans nuclis de
població: Martorell, Esparreguera, Abrera i Sant Andreu.
Aquest últim va ser el municipi més generós amb el partit, atorgant-li 4.430 vots.
La candidatura d’ERC-Ara
Repúbliques, liderada per
Oriol Junqueras, també va
ser la segona força més votada en aquests comicis. Els
republicans van obtenir el
21,52% dels sufragis, procla-

mant-se vencedors a Olesa,
Sant Esteve i Castellví.
Desmarcant-se de la tònica del conjunt de Catalunya, la
llista de Carles Puigdemont va
quedar en tercera posició al
Montserratí, amb el 18,7%
dels vots. Junts per Catalunya només va guanyar les europees a Collbató.
Finalment, amb molt
menys suport que les primeres candidatures, Catalunya
en Comú-Podem (amb el
9,98% dels vots) i Ciutadans
(amb el 9,88%) van quedar en
quarta i cinquena posició,
respectivament.
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Els semàfors

La lupa

La naturalesa com a metàfora
per Francesc Reina

Aj. de Sant Andreu

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca posarà en marxa, a partir del curs vinent, un projecte per prevenir el fracàs
escolar, adreçat especialment als alumnes de 3r i 4t d’ESO que tenen dificultats d’aprenentatge.
Les ciutats posseeixen la virtut de ser una més d'un segle per advertir en el seu lli- bada respectuosa d'interacció positiva i
de les obres més important realitzades bre ‘L'home i la Terra’ de la decadència solidària. En condicions complexes com
a través del pensament humà. Així ha es- de les ciutats’.
aquest outside, el mètode ha de tenir la
tat també la democràcia. Té molt a
La millora de la convivència és un tre- capacitat de construir relacions col·laveure amb la gestió dels béns comuns, ball constant, quotidià i tossut. Això, boradores entre tots els protagonistes:
amb eines gairebé sempre conduïdes que sens dubte sembla tan senzill i co- la ciutadania, els estaments tècnics,
pels moviments socials. Però si la ciutat herent, suposa un dels aprenentatges més sota el lideratge del govern, responsable
és el món que l'ésser humà ha creat, és rellevants de l'educació política. Però és de la cohesió.
també el món en el qual està condem- molt complicat, gairebé impossible, moEls moviments vindicatius han de
nat a viure. Així doncs, indirectament i dificar la inèrcia d'intervencions frag- planificar avui dia amb sentit intel·ligent,
sense un sentit nítid, en fer ciutat hem mentades perquè es produeixin iniciati- on les seves entitats pensants obrin esconvertit l'ésser en un dret
pais de deliberació que cancol·lectiu abans que indiviviïn ritmes cap a velocitats
dual. La construcció d'una La veritable justícia és un acte que no està molt més pausades que conciutat justa i igualitària és invidin a una reflexió espeseparable de la democràcia, en els oradors sinó en els oients i consisteix rançadora. És absolutament
de les reformes urbanes i les
necessari perquè els mal paen el dret a parlar deixant parlar els altres rats
rurals, del treball humà pel
sempre han estat els
territori.
mateixos al llarg de tots els
Al costat de les bones intencions, mai ves alineades en estratègies comunes, temps. Abans que a la boca, la demol'onada consumista i el culte del "jo, pri- com ho exigeix el sentit fraternal que ens cràcia està a les orelles. La veritable jusmer", havien causat tants estralls. Por- aporta la natura. No és cosa fàcil. Un er- tícia és un acte que no està en els oratats per un màrqueting provat, com un ror de la tradició ha estat relacionar l'ac- dors sinó en els oients i consisteix en el
món en col·lapse, es fa difícil entendre ció social amb allò marginal, amb la po- dret a parlar deixant parlar a les altres.
el que no es coneix i per això la infor- bresa i l’exclusió, quan el fonamental, si- Democràcia significa més democràcia i
mació i l'educació segueixen sent grans gui el tema que sigui, és que la societat ara que és temps de vots, és quan cal repilars per construir un futur ple. Davant s'entengui com un conjunt global on clamar en nom dels rius contaminats,
el feixisme dels pesticides i herbicides, tothom està implicat. El barri és una re- dels mars ferits, dels arbres talats, en fi,
dels transgènics, de l'ecocidi i la bio- alitat millorable en el conjunt de tota la d'una naturalesa venuda. Caldrà tenir
perversitat, caldrà que planti cara una ciutat, mai separada.
més cura del jardí. Cap veritat ha de ser
mena de psicogeografia -la necessària
Incorporar la dimensió conciliado- aixafada, ja que la miopia redueix les exconciliació de l'aire i el paisatge-, aques- ra al desenvolupament local en res és aliè pectatives i augmenta la sensació de no
ta profunditat de la mirada que argu- al verd. En si mateix, el fet veïnal és una representar, de què només hi ha ulls,
mentava l'anarquista Elisée Reclús fa metodologia relacional que facilita la tro- oïdes i veu, per als primers de la fila.

pàgina 14

Dept. d’Afers Socials

L’Ajuntament d’Esparreguera ha tornat
a demanar al departament de Treball,
Afers Socials i Famílies més recursos
per al Centre Residencial d’Educació Intensiva de Can Rubió. La inseguretat
continua perjudicant el centre.
pàgina 16

Sala 5 Martorell

Un històric torna a la categoria de bronze del futbol sala estatal. El Sala 5 Martorell es va proclamar campió del seu
grup de Tercera i aconsegueix l’ascens a
Segona B. L’equip s’ha mostrat molt sòlid a casa, on no ha perdut cap partit.
pàgina 21

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@toni_comin

Per tal de perjudicarnos a Carles Puigdemont i a mi, suspenen
les acreditacions de tots els eurodiputats (MEPs) espanyols. És a dir, modifiquen el procediment vigent fins ara.
I de pas discriminen tots els MEPs espanyols en relació als de la resta de països. Bingo!

@elsa_artadi
El dia que el Grup de
l’ONU sobre Detencions Arbitràries demana
la llibertat dels presos polítics, la fiscalia
manté les acusacions de rebel·lió i
malversació. Exigim que el govern de
l’Estat es comporti com una democràcia europea i retiri les acusacions i els
posi en llibertat.

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

Dipòsit Legal: B 12314-2013

@ignasicalbo
Més de la meitat dels
migrants morts al món
aquest 2019 ho han estat
creuant la Mediterrània. El dolor, però,
també el provoca la indiferència amb
què es llegeixen aquestes xifres i la
manca de debat polític que han generat en el cicle electoral que acabem
de passar.

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

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@ivanngutierrez
Glovo dice que el chico
fallecido no era repartidor suyo (aunque lo
asumirán todo blabla), que utilizaba la
cuenta de otro. La cosa es, Glovo sirve
de subterfugio para migrantes sin papeles que no tienen muchas más opciones. Y esto, es sabido dentro de la
empresa desde hace MUCHO.

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
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Safata d’entrada
Les millors

perles

na aficionada del Barça entra en sostenidors a l’estadi Benito
Villamarín per veure la final de la Copa del Rei. La Policia Nacional li va negar l’accés al camp per dur una samarreta que
deia “Llibertat presos polítics”. Davant la situació, la seguidora blaugrana no va tenir cap altra opció que treure’s la peça de roba.

U

oren vuit escaladors mentre feien cua per pujar l’Everest. La gran afluència de visitants ha provocat que els
camins d’arribada al cim més alt del planeta s’omplin,
dificultant-ne la circulació. A més, s’ha arribat a la xifra rècord
de 200 alpinistes coronant la muntanya en un sol dia.

M

consegueix ser regidora amb 95 anys. María del Rosario o
Charito, com la coneixen a Patones, és una àvia que ha aconseguit entrar a l’Ajuntament del poble després del 26-M. Sota
la candidatura d’Abuelas por Patones, Charito s’ha convertit en la regidora més gran escollida en aquestes eleccions municipals.

A

alàisia retornarà 3.000 tones de residus de plàstic als
països d'origen. La ministra de medi ambient del país
asiàtic ho ha anunciat dient: "si envies brossa al nostre
país, te la tornarem sense pietat". La política fa referència a 60
contenidors de residus que havien estat importats il·legalment.

M

olèmica per un missatge de Vox a Twitter que diu “Ya hemos
pasao”, fent referència a l’entrada dels ultradretans a l’Ajuntament de Madrid en les eleccions municipals. La frase prové
d’un conegut xotis franquista de la postguerra que es burlava de
l’emblemàtic ‘no passaran’ antifeixista.

P
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Fonollosa: “Aquí no farem repúbliques;
el que hem de fer és que Martorell avanci”

2

Victòria rotunda de
Xavier Fonollosa a Martorell

3

Miquel Solà guanya les eleccions a Collbató

4

Martorell: ERC es distancia de Fonollosa;
l’oposició el critica

5

Triomf de l’alcalde
Eduard Rivas (PSC) a Esparreguera

A por ellos

Espanya reprimeix Catalunya

per Jordi Lleal

per Jordi Oriola

Parlem de l’escalfament d’emocions que s’està produint en el
Poder Judicial, entre els polítics,
als partits, al Congrés i al Senat,
inclòs als mitjans informatius i
les xarxes socials.
Insults, faltes de respecte,
notícies falses i altres fets fan
que es pugui dir que s’han perdut les formes correctes de discutir amb els contraris, que no
els enemics. La competició entre alguns polítics per veure qui
és més espanyol, patriota i més
unionista està arribant als límits
de la ridiculesa. Si no en teníem
prou amb el vergonyós espectacle del judici del Tribunal Suprem pel procés, ara s’hi afegeix
l’esbroncada, pròpia d’una taverna de baixa estofa, al Congrés i al Senat amb diputats i
senadors de la dreta, molt de
dreta i d’extrema dreta, picant
de peus contra el terra i de mans
contra la bancada per rebre a
l’hemicicle als nostres polítics
empresonats.
Veure la cara d’Albert Rivera,
organitzant un xou demanant la
paraula per vomitar tot un reguitzell d’amenaces a la presidenta
Meritxell Batet i als presos polítics, fou un espectacle lamentable. Una portaveu de Vox tractant-los de criminals, sense que
hi hagi sentència. Al Senat, Rafael Hernando, interrompent
Raúl Romeva, execrant un “que
es foti”. I Carmen Calvo donant
per segur que seran exclosos.
Fins on pensen arribar en
aquesta disbauxa? Esperem que
des d’Europa almenys s’anotin la
deriva antidemocràtica que està
prenent la política espanyola. Estan quedant ben retratats!

Espanya és percebuda com un
país europeu amb estat de dret
i separació de poders. Però és
un país que va tenir una dictadura molt sagnant, nacionalista
i de dretes, de 1936 a 1975 i de
la qual no ha pogut sortir-ne
amb una veritable transició a la
democràcia. Segueix tenint la
mateixa estructura de poder i
els mateixos valors, tot i que
s'ha dotat d'una capa de pintura moderna i democràtica.
Només aflora la seva veritable personalitat en casos puntuals, com quan Podem semblava que podia guanyar. Van
activar contra aquest partit la
guerra bruta però ràpidament
va baixar en les enquestes. En
canvi, la guerra bruta segueix
contra el moviment per a la independència de la nació catalana, una nació històrica, que es
mobilitza per aconseguir una
veritable democràcia i deixar
enrere aquesta postdictadura
espanyola.
Va ser coneguda, a nivell internacional, la repressió policial
espanyola contra el referèndum
d'autodeterminació de Catalunya del 2017. Aquest referèndum intentava que Espanya
no seguís ignorant aquest moviment que portava anys organitzant manifestacions de milions de persones. Però la resposta d'Espanya va ser: no negociar res, criminalitzar el moviment i perseguir-lo usant la

llei com a arma política. Tot i
això, els catalans segueixen
votant massivament als partits
independentistes.
En les eleccions espanyoles
del 28 d'abril ha guanyat el
PSOE de Pedro Sánchez (igualment nacionalista i contrari
a dialogar sobre el dret d'autodeterminació dels catalans),
però a Catalunya no ha guanyat
el PSOE sinó ERC, un partit independentista d'esquerres. I
ara se celebraran les eleccions
europees i tornarà a haver-hi
un triomf independentista.
La Junta Electoral Central
(JEC) va intentar impedir que
el President de Catalunya,
Carles Puigdemont, destituït fa
dos anys pel govern espanyol,
es pogués presentar. Puigdemont viu exiliat a Bèlgica per
no ser empresonat i injustament jutjat com ho estan sent
altres membres del govern català que van confiar en la justícia espanyola. La JEC el va
intentar vetar, però davant
l'escàndol judicial, finalment el
Tribunal Suprem espanyol va
haver de desautoritzar la JEC.
Tot sembla indicar que, a Catalunya, l'expresident Puigdemont tindrà un vot massiu.
Europa i el món no haurien de
tolerar que Espanya reprimeixi aquest moviment polític tan legítim com qualsevol
altre. Necessitem respecte als
drets humans i polítics.

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

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

A les xarxes

#MunicipalsBCN

@xbundo: És impressionant l’esforç a tots
nivells per fer Ada Colau alcaldessa. Particularment dels qui la volien fora fa una
setmana.

#BonsResultats

@boixerra: Eleccions europees a Catalunya: l’independentisme a 0,2% de la meitat dels vots. El tic tac demogràfic s'està
accelerant.

#SpainIsDifferent

@jfalbertos: La extrema derecha europea sistemáticamente obtiene peores resultados en las capitales que en el resto
del país. En España es al revés.
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Serveis | En marxa la nova Oficina d’Atenció Ciutadana
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La planta baixa de l’Ajuntament de Martorell compta, des del mes passat, amb la
nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). L’objectiu d’aquest espai és millorar la
relació entre el consistori i la població, oferint una atenció integral als habitants.

Fonollosa revalida l’alcaldia
amb una victòria contundent
» Junts per Martorell aconsegueix la majoria absoluta
» L’actual alcalde encara el seu segon mandat amb comoditat
26-M4Xavier Fonollosa continuarà sent l’alcalde de Martorell
durant els pròxims quatre anys.
El seu partit, Junts per Martorell,
va guanyar les eleccions municipals del 26 de maig per majoria absoluta.
Amb el 50,32% dels vots
(5.958 en total), la llista de Fonollosa ha aconseguit 12 regidors, 4 més que l’any 2015, quan
va haver de pactar amb ERC per
formar govern. Aquest cop, en
canvi, podrà governar en solitari. Tot i això, el batlle ja ha assegurat, en declaracions a Ràdio
Martorell, que no tancarà la
porta a la resta de regidors.
EL PSC ES MANTÉ SEGON
Els resultats de Junts per Martorell tripliquen els que va aconseguir la segona força més votada, el PSC, que manté els 4 regidors. La llista de Lluís Tomàs
va obtenir 1.857 vots, el 15,68%
del total, de manera que el candidat socialista liderarà l’oposició aquesta legislatura, i ho farà
en solitari. Tomàs valora el resultat positivament “tenint en
compte la victòria tan aclaparadora de Junts per Martorell”.
Per la seva banda, Movem
Martorell, que l’any 2015 va assolir els mateixos regidors que el
PSC, aquest any n’ha perdut la
meitat. Així, amb el 9,99% dels
vots (1.183 en total), el grup
municipalista comptarà amb 2
regidors al consistori.
Són unes xifres molt semblants a les d’ERC, que ha perdut
1 dels 3 regidors que tenia. La
candidatura de Víctor de León, el
nou portaveu dels republicans, va
rebre el 9,16% dels vots (1.084).

El president Quim Torra visita
el Centre d’FP d’Automoció

EQUIPAMENTS4El president de
la Generalitat, Quim Torra, i la
consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, han visitat el Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de
Martorell.
Durant la visita, el 23 de
maig, Torra va analitzar l’acord
que ha de permetre l’adjudicació
de la gestió del centre a la tardor.
Ho va fer acompanyat dels
membres del Consorci d’FP
d’Automoció, dels representants
de les patronals i dels sindicats
implicats en el projecte i de

membres de l’Ajuntament de
Martorell.
El president va destacar “el
gran acord” entre totes les parts
per posar en marxa “un centre
de referència a nivell europeu”,
en declaracions al canal de notícies municipal. També va assegurar que l’equipament combina dues prioritats del Govern:
el sector de l’automoció i la formació professional. D’altra banda, la regidora d’Ensenyament,
Núria Canal, va recordar la pressió que ha hagut de fer el consistori per desencallar el CFPA.

Talls a la vista a l’R4 per les
obres del Corredor Mediterrani
El partit que completa l’oposició és Ciutadans, la novetat
d’aquests comicis, ja que entra
per primera vegada al consistori. Amb el 6,99% dels sufragis (828 en total), la formació
taronja tindrà un regidor al
consistori.

Ciutadans entra per
primera vegada al
consistori; el PP i Som
Podem en queden fora
A l’altra cara de la moneda hi
ha Som Podem i el PP, que han
quedat fora del consistori. D’una banda, el partit d’esquerres va
aconseguir 534 vots, el 4,51% del
total, quedant-se molt a prop del
5% necessari per obtenir representació. Els populars, per la
seva part, van ser els menys votats: 305 sufragis, el 2,58% del

total. Així, el PP ha perdut la representació que havia mantingut
durant set mandats.
A LES EUROPEES, BORRELL
Pel que fa als resultats de les eleccions europees, celebrades el
mateix 26 de maig, el contrast
amb les locals és molt notable.
Mentre que a les municipals
va vèncer JxCAT, als comicis
europeus el partit més votat pels
martorellencs va ser el PSC de
Josep Borrell, amb el 28,6%
dels vots (3.292 en total). El
van seguir Ara Repúbliques, la
llista d’Oriol Junqueras, amb el
21,88% dels sufragis (2.518 vots)
i la candidatura de JxCAT, amb
Carles Puigdemont al capdavant, que va aconseguir el
18,75% dels vots (2.158 en números totals).
La quarta força va ser Podem, amb el 10,71% dels vots, seguida de Ciutadans (9,12%) i
del PP (4,59%).

TRENS4Les obres del Corredor Mediterrani podrien provocar talls temporals a l’R4 entre
Martorell i Castellbisbal durant
aquest estiu. Així ho ha anunciat
la presidenta d’Adif, Isabel Pardo de Vera, la qual ha avançat
que les interrupcions no s’allargarien més d’un mes, segons
l’ACN.
De moment, Adif encara ha
de confirmar si finalment s’iniciaran els treballs aquest estiu,
però Pardo de Vera destaca la
importància de fer-ho en un
moment en què es generin els

mínims impactes negatius per al
conjunt de la ciutadania.
En una atenció als mitjans
de comunicació durant una jornada sobre el Corredor, la presidenta d’Adif va admetre que
aquesta “és una de les obres
més complicades” que estan
plantejant, segons publica
l’ACN. És per això que cal ferla amb l’acord de totes les parts
implicades en el projecte. A
més, segons el mateix mitjà,
Pardo de Vera també va advertir que “és impossible fer aquesta obra sense talls temporals”.
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La Setmana de la Gent Gran
proposa més de vint activitats
OCI4Les persones de la tercera
edat de Martorell ja gaudeixen
de la 31a Setmana per a l’Envelliment Actiu i la Gent Gran.
Del 3 al 8 de juny, compten
amb més d’una vintena d’activitats que fomenten el lleure, el benestar i l’aprenentatge durant la
vellesa.
Aquesta Setmana de la Gent
Gran ha començat, paradoxalment, amb un comiat: el del
projecte ‘Us posem guap@s’,
destinat a enfortir les relacions
intergeneracionals entre els joves del Pla de Transició al Treball
(PTT) i les persones d’edat avançada. El programa ‘Una carta,
una amiga i un amic’, que tanca
l’edició avui 4 de juny, té un objectiu semblant, però implica
infants d’escoles locals.
A banda dels intercanvis
d’experiències entre generacions,
entre les activitats també destaquen les propostes de lleure,
que van des d’un karaoke fins a
sessions de jocs de taula. En
aquesta línia, també hi ha programat per aquesta tarda un cinefòrum, amb la projecció de la
pel·lícula Bailando la vida, i
una tarda de ball a El Progrés, el
dimecres dia 5. El mateix dia
també es farà un passeig amb
poni per l’Anoia rural.

Martorell

4 de juny del 2019

La Setmana de la Gent Gran omple sis dies d’activitats. Foto: Ajuntament

EL 6 I EL 7, DIES CENTRALS
Dijous i divendres són els dies assenyalats que concentren les activitats centrals de la Setmana.
Durant tot el matí del dijous 6, l’Esplai de Buenos Aires
acollirà la jornada ‘Totes i tots
amb la gent gran’. L’esdeveniment comptarà amb la participació de tres entitats que treballen pel benestar les persones
grans i que presentaran els seus
projectes. Es tracta de l’Obra
Social ‘la Caixa’, l’Associació de
Benestar i Desenvolupament
(ABD) i l’Agrupació d’Aules de

Formació Permanent per a la
Gent Gran de Catalunya. Un
cop acabades les xerrades, es faran tallers en grup.
Finalment, el divendres a la
tarda, El Progrés serà l’escenari de la cloenda i el berenar, a càrrec de Marc Anglarill, que promet ser una festassa. A banda, hi
ha dues activitats “postcloenda”: una xerrada sobre Parkinson i Alzheimer i l’obra de teatre
‘Històries de restaurants’.
La Setmana de la Gent Gran
és una proposta consolidada,
que ha arribat a la 31a edició.

Mor als 74 anys la fotògrafa
martorellenca Núria Amat

CONDOL4La fotògrafa Núria
Amat va morir el passat 28 de
maig als 74 anys. L’artista, pionera en el món de la fotografia,
va créixer a Martorell, tot i que
va néixer a Barcelona l’any 1945.
Feminista convençuda, va
fundar l’Associació de Dones
Progressistes de Martorell i va
participar en les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades el 1976.
Tot i que la fotografia en la
seva època era un món d’homes,
va voler dedicar-s’hi, primer, a
nivell amateur, i després de manera professional. Va estar vinculada al Club Cine Foto Martorell i va ser la primera dona
matriculada a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Des de finals dels anys 70 va treballar com a fotògrafa profes-

sional. Entre altres feines, va
ser Cap de Fotografia del setmanari local L’Observador, i va
organitzar diverses exposicions.
En les últimes dècades, però,
va estar inactiva i es va dedicar
sobretot a donar a conèixer el seu
arxiu fotogràfic. Per aquest motiu, ella mateixa es considerava
una “fotògrafa del segle XX”.
En aquest sentit, coincidint
amb la Festa del Roser de l’any
2017, Museus de Martorell va
instal·lar a l’Enrajolada una
exposició de les seves fotografies fetes entre el 1976 i el 1996,
anomenada ‘Retrats del segle
XX’. La comissària de la mostra, la historiadora Gemma Jiménez, ha explicat al canal de
notícies local que Amat era
“una dona avançada al context
històric que va viure”.
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Martorell es transporta a l’Edat
Mitjana amb la Fira del Comerç
COMERÇ4L’arribada del mes
de juny a Martorell suposa un
viatge al passat, concretament a
l’Edat Mitjana. L’associació Nou
Martorell organitza aquest cap
de setmana la 24a Fira del Comerç i la 10a Fira Medieval, que
ompliran la rambla de Les Bòbiles de paradetes, exhibicions,
jocs infantils i gastronomia, entre d’altres.
La fira, que aglutina cada
any un gran nombre de curiosos
i compradors, es podrà visitar el
dia 8 des de les deu del matí fins
a les deu del vespre, i el dia 9, fins
a les vuit. Tots dos dies, tant al
matí com a la tarda, s’instal·larà
a la rambla un campament medieval, que mostrarà armes i armadures de l’època i, fins i tot,
objectes de tortura. No hi faltarà l’oferta gastronòmica, un dels
atractius principals d’aquesta
iniciativa.
ESPECTACLES MEDIEVALS
A més de ser un esdeveniment
comercial, la fira de Nou Martorell s’ha consolidat com una
proposta d’oci i cultural al municipi. Durant tot el cap de setmana, un grup itinerant oferirà
als visitants música medieval
en directe, que ajudarà a crear
l’ambient adequat.

Martorell

4 de juny del 2019

La fira omplirà la rambla de Les Bòbiles el 8 i el 9 de juny. Foto: Ajuntament

A banda, hi ha programats
diversos espectacles pensats per
a tots els gustos. Els més petits

La Fira del Comerç
i Medieval es consolida
com a proposta d’oci
i cultural a Martorell
podran gaudir d’exhibicions de
màgia, animació itinerant i fins
a quatre espectacles de titelles,
que representaran contes com

‘La Caputxeta vermella’. També
hi haurà una exposició d’aus i un
espectacle d’aus rapinyaires, que
volaran sota l’atenta mirada del
públic.
Entre els espectacles més extrems, no aptes per als més sensibles, hi haurà una mostra de faquirisme i una altra d’escapisme,
així com un show amb el foc com
a protagonista.
Amb tot, martorellencs, martorellenques i visitants d’arreu
donaran la benvinguda al bon
temps gaudint d’un ambient
propi de fa segles.

El Concurs de Pintura Ràpida
repartirà més de 4.000 euros

ART4La 27a edició del Concurs de Pintura Ràpida arriba a
Martorell el cap de setmana del
8 i 9 de juny. Els Amics de l’Art
de Martorell, l’entitat organitzadora, atorgarà fins a una dotzena de premis per valor de
4.050 euros. Les obres participants s’exposaran a l’Enrajolada
Casa-Museu Santacana entre
els dies 16 i 30 d’aquest mes, tot
i que els guardons es lliuraran el
24 de juny, coincidint amb el dia
de Sant Joan.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar la creativitat
dels martorellencs i martorellenques, o de les persones d’arreu de la comarca que tinguin
afició per la pintura. Així, per
participar-hi, només cal inscriure’s qualsevol dels dos dies a
la mateixa Enrajolada.

Segons declaracions de la
presidenta d’Amics de l’Art al canal de notícies municipal, la temàtica de les pintures és lliure,
així com la tècnica emprada.
Només cal que els concursants
portin el seu material, que faran
servir durant quatre hores per
elaborar la seva obra. A banda,
també comptaran, si ho desitgen,
amb un esmorzar.
De les dotze categories de
premis establertes enguany,
destaca el Premi Carme Pardo,
dotat amb 750 euros, o el Premi Jaume Mata, amb 550. Tanmateix, també hi ha categories
locals, tant per a adults com
per a menors d’edat, i d’altres
proposades pels patrocinadors
del concurs que estan dotades
amb bonificació econòmica per
als guardonats.

¿Qué es una exclusiva inmobiliaria?
Para lograr el objetivo de la venta, un buen asesor Inmobiliario te propondrá firmar el contrato por un término de entre cuatro y seis meses,
dependiendo de la zona, el precio y la dificultad de venta del inmueble.
Seguramente te solicitará que el contrato sea
en exclusiva por el término antes mencionado,
pues estarán dispuestos a invertir tanto en dinero como en esfuerzo humano y compromiso para vender tu inmueble.
Algunas personas no conocen a fondo lo que
representa la EXCLUSIVIDAD y se niegan a
otorgar la misma y prefieren dar “en opción” (sin
contrato, sin obligaciones) sus inmuebles a
cuatro o cinco personas que se ostentan como
asesores que lejos de comprometerse a algo,
prácticamente manosearan el inmueble en
perjuicio de quien los contrata.
La exclusiva no significa restringirte a una Inmobiliaria, significa que a través de una inmobiliaria profesional tu inmueble será expuesto a
un gran número de agentes, por medio de los
sistemas de bolsas inmobiliarias para que estos
puedan presentar prospectos compradores y la
venta se logre en menor tiempo, sin que esto represente una erogación mayor para ti.
En el contrato se fijan los honorarios de acu-

erdo a los servicios que te ofrecen con el respectivo impuesto.
La firma del contrato te da la certeza en el actuar de la Inmobiliaria, de los compromisos, “es
un contrato de confianza en el que te garantiza que velará en todo momento por tus intereses y por tu tranquilidad y en caso de incumplimiento, la posibilidad de rescisión del mismo.
El asesor que te diga que no es necesario firmar ningún documento ó que no es necesario
el Certificado Energético hasta que no haya un
comprador ó que no verifique si eres el propietario ó no… “TE RECOMIENDO QUE SALGAS
CORRIENDO”
HUYE TAMBIÉN si la Inmobiliaria te cobra para
empezar a promocionar tu vivienda para la venta, ya que la Inmobiliaria cobra sus honorarios
a ÉXITO, es decir una vez, firmado el contrato de
ARRAS ó COMPRAVENTA.
Entrevístate con varias Inmobiliarias para saber si están bien preparados , tienen conocimiento de la zona, colaboran con otras inmobiliarias etc.. . Compara entre unos y otros y escoge el que te parezca más profesional, el que
realmente se comprometa contigo y este dispuesto a adquirir compromisos e invertir en tu
vivienda para venderla.

Si estás tomando la decisión de vender o
comprar un inmueble y para ello piensas contratar una Inmobiliaria, hay de dos tipos: el mundo de lo profesional, lo comprometido, lo seguro, lo transparente; y el tercer mundo, donde podrás encontrar informalidad, inseguridad, improvisación, desconocimiento, eso sí “a
precios muy bajos”.
Y recuerda: “Al final lo barato sale caro”.

C/Puig del Ravell, 25 08760 Martorell
Tel. 93 773 55 25
info@fyf-inmobiliaria.com
www.fyf-inmobiliaria.com

13 |

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

4 de juny del 2019

línianord.cat

| 14

Castellví de Rosanes
línianord.cat

4 de juny del 2019

Turisme | Senyalitzats els camins de Castellví

El conveni entre l’Ajuntament de Castellví de Rosanes i el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat, signat a principis d’any, ha permès la senyalització del tram
de camins que s’integra en l’Eix de les carenes de ponent del Baix Llobregat.

El mapa polític de Castellví es
manté igual després del 26-M

26-M4Les eleccions municipals no han alterat els colors de
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, ja que s’han repetit els resultats de fa quatre anys.
La força més votada el 26 de
maig va ser Endavant Castellví
(abans, CiU), amb el 44% dels
vots, 451 en total. La llista encapçalada per Adrià Camino –en
substitució de l’actual alcalde,
Joan Carles Almirall, que continuarà com a regidor– va obtenir
4 representants al consistori.
Junts per Castellví (el nom
del PSC al municipi) va tornar a
quedar en segon lloc, aconseguint 3 regidors. La candidatura de Vicky Castellanos va rebre
el 27,32% dels sufragis, 280
vots en números totals. Finalment, la tercera força va ser
Fem Poble (la llista d’ERC a
Castellví), que va revalidar els 2
regidors, gràcies al 19,51% dels
vots (200 en total). A banda, Ciutadans també es va presentar a

Es renovarà la xarxa d’aigua
del carrer Tarragona

les eleccions, però no va aconseguir representació.
Ara, hi ha diversos escenaris
possibles. Camino podria governar en solitari o pactar amb
ERC (sumarien 6 regidors), però
també podrien pactar les forces

d’equerres (en sumarien 5) i
desbancar Endavant de l’Ajuntament.
Per altra banda, a les eleccions
europees les llistes més votades
van ser la de Junqueras (24,95%)
i la de Puigdemont (23%).

Entitats | L’Esplai Pingüí celebra els seus 30 anys

L’Esplai Pingüí arriba enguany als 30 anys de vida. Per celebrar-ho, l’entitat va organitzar una festa a l’esplanada del Mercat Setmanal, el dia 1 de
juny. L’acte va incloure una botifarrada, tallers infantils i cultura popular.

SERVEIS4L’Ajuntament de Castellví de Rosanes renovarà la
xarxa d’aigua potable del carrer
Tarragona, a Valldaina, durant
aquest any.
El ple del mes de maig va
aprovar la memòria valorada
per a la renovació d’una part de
les canonades i algunes connexions i escomeses, que anirà a
càrrec de l’empresa Sorea. La
primera fase dels treballs afectarà un tram de 340 metres.

S’hi instal·larà una nova canonada i dos hidrants soterrats, i es
faran quatre connexions i la
substitució de nou escomeses. El
preu d’aquesta primera actuació
és de 61.590 euros.
Segons fonts municipals, l’alcalde en funcions, Joan Carles
Almirall, hauria volgut fer la renovació del carrer sencer de
cop, però assegura que, de moment, el consistori no s’ho pot
permetre econòmicament.

Sant Andreu de la Barca

Llorca guanya les eleccions
municipals per setena vegada
26-M4Enric Llorca, alcalde de
Sant Andreu de la Barca des
del 1995, ha tornat a guanyar les
eleccions municipals. El 26 de
maig, el candidat del PSC va
aconseguir el 42,5% dels vots
(5.078 en total), l’equivalent a 10
regidors, un més que el 2015.
La segona força més votada
va ser Fem Poble Sant Andreu,
l’agrupació d’ERC i Vecinos por
el Cambio, que va obtenir el
23,77% dels sufragis (2.840 vots)
i 6 regidors, el doble que fa quatre anys. Ciutadans es va proclamar tercera força, amb el
12,01% dels vots (1.435 en números totals) i 3 regidors, augmentant-ne un respecte del 2015.
Podem, una candidatura
nova, va ser l’únic partit vinculat als comuns que va obtenir representació, amb 2 regidors i el
8,66% dels sufragis. Sí es Pot va
passar de 4 a 0 regidors, en ser
la força menys votada, i En
Comú va perdre l’únic representant que tenia fins ara. El mateix va passar amb Junts i el PP.

Un projecte local per
combatre el fracàs escolar

Tot i que el PSC podria governar en solitari, és probable
que torni a pactar amb Cs, el seu
soci de govern els últims anys.
En una entrevista a Línia Nord
d’abans del 26-M, Llorca va admetre que estaria disposat a repetir el pacte, tot i que no va tancar la porta a altres formacions.

A LES EUROPEES, TAMBÉ PSC
El vot santandreuenc també va
donar la victòria al PSC en les
eleccions europees, amb un
37,41% dels sufragis. El van seguir Ara Repúbliques, amb el
16,87% dels vots, Ciutadans
(11,94%) i Podem (11,36%). Puigdemont va ser la cinquena opció.

EDUCACIÓ4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca posarà
en marxa, a partir del curs vinent, un projecte per prevenir el
fracàs escolar.
‘Embarca’t’ és una iniciativa
adreçada especialment als alumnes de 3r i 4t d’ESO dels centres
locals que tenen dificultats d'aprenentatge i, en conseqüència,
es troben en risc d'abandonament escolar. L’objectiu és emprar un sistema i uns horaris diferents dels establerts, per tal
d’oferir-los la possibilitat d’ad-

quirir les competències bàsiques per a la seva edat. Així, el
programa combina les classes
habituals a l’aula amb activitats externes.
A més, ‘Embarca’t’ inclou un
procés d’assessorament individualitzat, que aportarà als alumnes orientació professional i a
l'emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la recerca de feina. L’Ajuntament
els oferirà l’opció de formar-se
professionalment en alguns dels
seus departaments.
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Violència masclista | Detingut per maltractament

La Policia Local d’Olesa va detenir un home per agredir i amenaçar la seva parella sentimental, una noia que presentava diverses ferides. La detenció es va
fer el dia 25, després que la Policia rebés l’alerta d’una agressió a la via pública.

El Bloc Olesà guanya però no
revalida la majoria absoluta
26-M4El Bloc Olesà va guanyar
les eleccions municipals del 26
de maig, però va perdre la majoria absoluta assolida el 2015.
Amb el 31,96% dels vots
(3.387 en total), la llista del
Bloc, encapçalada per Miquel
Riera, va obtenir 8 regidors,
quatre menys que en els darrers comicis. El PSC va ser la segona força, amb el 18,73% dels
sufragis (1.985 vots) i 4 regidors,
el doble que fa quatre anys.
ERC, per la seva banda, en va
guanyar un i comptarà amb 3 representants, gràcies al 15,26%
dels votants (1.617 vots).
Les novetats del 26-M van
ser Ciutadans i la CUP. Ambdues
formacions es presentaven per
primer cop al municipi i van
aconseguir 3 i 2 regidors, respectivament. Finalment, el darrer regidor del consistori va
ser per a Junts per Catalunya.
Amb la situació actual, tot
apunta que el Bloc Olesà revali-

Olesa se suma a la
Setmana de la Natura

darà l’alcaldia i governarà en
solitari. A l’abril, en una entrevista a Línia Nord, Riera va recordar que “el Bloc no ha pactat
mai” i va dir que, si calia, governaria amb majoria simple “amb
pactes puntuals”, com l’any 2011.

Oci | L’estiu arriba als jardins de l’Ajuntament

ERC GUANYA A LES EUROPEES
Ara Repúbliques, la llista de
Junqueras, va ser la més votada
a les eleccions europees, amb el
24,26% dels vots. JxCAT, la de
Puigdemont, va ser la segona força amb el 23,64% dels sufragis.

Els jardins de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires han engegat la temporada
d’estiu. Fins al setembre, l’espai comptarà amb un servei de bar, disponible de
diumenge a dijous de 18.00 a 24.00 hores i divendres i dissabtes, fins a la 1.00h.

MEDI AMBIENT4Olesa de Montserrat celebra aquests dies la Setmana de la Natura, amb tres activitats per fomentar la cura del
medi ambient.
La primera activitat, que es
va fer diumenge passat, va ser un
passeig cultural pel riu Llobregat.
Amb aquesta caminada, veïns i
veïnes van poder conèixer els panells informatius sobre el patrimoni natural recentment instal·lats a la zona.

Aquest dijous, 6 de juny, la
Biblioteca Santa Oliva acollirà la
segona activitat, el taller ‘Coneguem els amfibis’, que permetrà
veure i tocar aquest tipus d’animals. L’endemà tindrà lloc, també a la biblioteca, un taller per
construir hotels per als insectes.
Aquesta última activitat posarà fi a la Setmana de la Natura, organitzada a Olesa per tercer any consecutiu, a càrrec del
departament de Medi Ambient.

Sant Esteve Sesroivres

Carme Rallo s’imposa a Enric
Carbonell en les municipals
26-M4La llista d’ERC, liderada
per l’exalcaldessa Carme Rallo,
va passar per davant del PSC de
l’alcalde Enric Carbonell el 26-M.
És el primer cop que ERC guanya unes eleccions municipals a
Sant Esteve Sesrovires.
Rallo va aconseguir el
30,25% dels vots (1.172 en total)
i 5 regidors, dos més que el
2015. Carbonell, amb el 24,14%
dels sufragis (935 vots), va perdre un regidor respecte dels darrers comicis, quedant-se amb 4
representants.
Els regidors restants van
quedar repartits entre quatre
formacions. ARA Sant Esteve,
amb l’exalcalde Joan Galceran
com a líder, va aconseguir el
9,42% dels vots i 1 regidor. Ciutadans i l’Alternativa Unitària
per Sant Esteve, les novetats
d’aquestes eleccions, van obtenir
el 8,65% i el 6,43% dels vots, respectivament, i 1 regidor cadascuna. Per últim, Sesrovires En
Comú (abans, Entesa) va conservar el regidor amb el 5,89%.

L’Alexandra, una nena
sesrovirenca amb progèria

Locos por Sanes, Podem i Junts
per Catalunya van quedar fora
del consistori.
En principi, Rallo serà investida alcaldessa i podria pactar amb ARA, com ja va fer el
2015, i amb l’Alternativa Unitària. El PSC no obtindria prou suport per presentar candidatura.

ERC, TAMBÉ A LES EUROPEES
Quant a les eleccions europees,
Ara Repúbliques, la candidatura de Junqueras, va ser la més
votada a Sant Esteve, amb el
24,05% dels vots. El segon partit va ser el PSC de Borrell, amb
el 23,04%. Puigdemont, amb
JxCAT, va aconseguir el 22,62%.

SALUT4L’Alexandra, una nena
sesrovirenca de 3 anys, té la
síndrome de Hutchingson-Gilford, la forma de progèria més
greu. Es tracta d’una malaltia genètica ultra rara que provoca
l’envelliment prematur i situa
l’esperança de vida dels pacients
pels volts dels 13 anys. Afecta uns
120 infants al món i l’Alexandra
és l’únic cas que es coneix a
l’estat espanyol.
La progèria no té cura, però
els pares de l’Alexandra la van
portar a Boston l’octubre passat

per començar un tractament experimental dins d'un assaig clínic, amb l’objectiu d’augmentar
la qualitat de vida de la nena.
També als EUA, a la Universitat de Saint Louis, la investigadora espluguina Núria Coll-Bonfill, que va viure dos anys a Martorell, es dedica a la lluita contra
la progèria. Coll-Bonfill, doctora en
Biologia, ha explicat a Exterior.cat
que aquesta malaltia “es produeix
per la mutació d’un gen molt important que controla i regula la
funció del nucli de les cèl·lules”.
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Abrera

Cultura | Dosis de teatre amb el cicle ‘Glops’

línianord.cat
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Abrera ha recuperat les sessions de teatre breu representades en escenaris originals arreu del municipi. El dia 25, quaranta persones van gaudir de tres mostres teatrals i, el pròxim 15 de juny, el barri del Rebato acollirà nous espectacles.

Naharro revalida l’alcaldia
amb un resultat amplíssim
26-M4Més de la meitat dels
abrerencs van votar el PSC de Jesús Naharro en les eleccions
municipals del 26 de maig. Amb
3.006 vots (el 51,44% del total),
l’actual alcalde va assolir la majoria absoluta amb escreix, aconseguint 11 regidors dels 17 que
formen el consistori d’Abrera. El
creixement dels socialistes ha estat de cinc regidors respecte de
l’any 2015.
L’ampla victòria de Naharro
va deixar en una situació difícil
la resta de formacions. La segona força més votada va ser ERC,
que va rebre el 13,86% dels vots
(810 en xifres totals), mantenint
els 2 regidors que ja tenia. L’Alternativa d’Abrera, amb l’11,17%
dels sufragis (653 en total), també va obtenir 2 representants, un
menys que fa quatre anys.
La caiguda més accentuada
la va patir Abrera En Comú.
Amb el 9,12% dels suports (en
total, 533), els comuns van passar de 3 a 1 regidor. Ciutadans,
en canvi, va mantenir la línia del
2015 i va conservar el seu re-

presentant, en rebre el 7,29%
dels vots (426 en total).
Els partits que no tindran representació al consistori abrerenc durant els pròxims quatre
anys són JxCAT i el PP. Les
dues candidatures van empatar
a 192 vots (obtenint cadascuna
el 3,29% dels sufragis) i van
perdre el seu regidor.

PSC PER PARTIDA DOBLE
Les eleccions europees a Abrera
van suposar un altre triomf socialista. La llista de Borrell va
aconseguir el 31,77% dels vots
(1.836 en total), molt per sobre
de les candidatures independentistes. Junqueras va obtenir
el 17,48% dels sufragis, mentre
que Puigdemont l’11,40%.

Petits i grans posen en valor
el poder de les paraules

EDUCACIÓ4El projecte ‘Lletra
a lletra fem municipi’ va cloure
el dia 29 de maig a l’Auditori del
Centre Polivalent, en presència
de petits i grans.
Durant el mes passat, els
alumnes de l’escola Ernest Lluch
i els de l’escola d’Adults van
participar en aquesta iniciativa,
que enguany duia el lema ‘Emparaulem-nos!”. Es tracta d’un
programa de suport en el procés
d’adquisició de les competències
lingüístiques, que inclouen des
de l’expressió oral fins a la dimensió literària.

D’una banda, en l’acte de
cloenda, els més petits van oferir diverses interpretacions de les
paraules que han anat pintant a
l’entrada del seu col·legi en el
marc del projecte.
De l’altra, els adults van exposar diferents murals realitzats durant aquestes setmanes.
Un mostrava paraules en desús
tant en català com en castellà, un
altre duia escrits mots que es
diuen igual en castellà i en àrab
i, finalment, el darrer mural exposava una sèrie de paraules
escrites en diferents llengües.
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Esparreguera
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Urbanisme | El carrer de Ferran Puig tindrà nou aspecte
4 de juny del 2019

Les obres d’urbanització del carrer de Ferran Puig començaran la setmana del 10
de juny i s’allargaran fins a finals d’any. Els treballs suposaran l’arranjament del
tram entre el carrer de Balmes i de la Vinya, que serà de plataforma única.

Eduard Rivas millora els
resultats i revalida l’alcaldia
26-M4El socialista Eduard Rivas, alcalde d’Esparreguera des
del 2015, va guanyar les eleccions municipals del 26 de maig.
El PSC va ser el partit vencedor, amb el 37,7% dels vots
(3.802 en total) i va obtenir 9 regidors, tres més que fa quatre
anys. La segona força, amb molta diferència, va ser ERC, que va
aconseguir el 14,73% dels sufragis (1.485 vots) i 3 regidors, un
més que en els darrers comicis.
La CUP, per la seva banda, va rebre l’11,1% dels vots (en total,
1.119), passant de tenir 5 regidors
a tenir-ne 2.
La quarta opció dels esparreguerins va ser Ciutadans, que
va aconseguir el 8,81% dels vots,
mantenint els 2 regidors. Són els
mateixos representants que Esparreguera En Comú, l’antiga
ICV, que va obtenir el 8,67% dels
vots i va perdre un regidor. La
nova formació Esparreguera
2031 va entrar al consistori amb

Tornen a demanar solucions
de seguretat per a Can Rubió

2 regidors i Junts per Catalunya
va conservar el que ja tenia, a diferència del PP.
A Rivas li falten dos regidors
per arribar a la majoria absoluta, de manera que podria tornar
a pactar amb els comuns.

VICTÒRIA DOBLE DEL PSC
El PSC també va ser la força més
votada a les europees, amb el
26,86% dels vots. El van seguir
Ara Repúbliques, la llista de
Junqueras (24,04%), i JxCAT, la
de Puigdemont (22,52%).

SEGURETAT4L’Ajuntament
d’Esparreguera ha tornat a demanar mesures per garantir la
seguretat a Can Rubió. És la segona vegada que ho fa en un mes.
Aquest cop, la raó ha estat un
motí que es va produir el dia 28
de maig al centre, i que va acabar
amb cinc joves detinguts.
L’alcalde en funcions, Eduard
Rivas, ha enviat una carta al
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Hom-

rani, demanant més recursos
per al Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI) de
Can Rubió. De fet, el consistori
encara espera rebre la resposta
d’El Homrani a una altra carta,
enviada el 8 de maig.
A banda, l’Ajuntament ha
demanat una reunió amb els
caps territorials de la Direcció
General d’Atenció a la Infància
i l’Adolescència (DGAIA), responsable de Can Rubió.

Collbató

Tradició | Èxit de la 34a Trobada Gegantera

La Colla Gegantera de Collbató ha celebrat recentment la 34a edició de la Trobada Gegantera, que va convocar a la plaça de l’Era sis colles convidades: les de
Cardona, Esparreguera, Roda de Ter, Aiguafreda, Sant Feliu Sasserra i El Bruc.

Miquel Solà aconsegueix
la majoria absoluta
26-M4Miquel Solà ha aconseguit la primera victòria republicana en unes eleccions municipals a Collbató. La candidatura
d’ERC i el GIC va aconseguir la
majoria absoluta el 26-M, amb el
46,43% dels vots (1.018 en total)
i 6 regidors. L’any 2015, ERC va
obtenir 3 regidors i el GIC, 2. Així
doncs, amb la llista conjunta
han aconseguit sumar un representant més al consistori.
Per la seva banda, els Socialistes de Collbató, guanyadors fa
quatre anys, van rebre el 23,56%
dels sufragis (507 vots), passant de 5 a 2 regidors. Junts per
Collbató, amb el 17,5% dels vots
(414 en total), també va obtenir
2 representants, un més que en
els darrers comicis locals.
Per últim, Ciutadans ha entrat per primera vegada al consistori, ja que va aconseguir el
9,26% dels vots (199 en números totals) i 1 regidor. El PP, en
canvi, amb només l’1,66% del suport (29 vots), no tindrà presència aquesta legislatura.

Concert solidari d’Amazing
Gospel a les Coves

ERC i el GIC, amb Miquel
Solà i Josep Estradé al capdavant, no necessitaran pactar
amb cap altre partit per governar. Així doncs, tot i haver millorat resultats, es probable que
JxC surti de l’equip de govern i
passi a l’oposició, que tornarà a
liderar el grup socialista.

JXCAT VENÇ A LES EUROPEES
La llista de JxCAT, liderada per
Carles Puigdemont, va ser la
més votada pels collbatonins a
les europees, amb el 35,9% dels
sufragis. La van seguir la candidatura d’Oriol Junqueras, Ara
Repúbliques (27,11%), i el PSC de
Josep Borrell (13,96%).

SOLIDARITAT4Amazing Gospel oferirà un concert el dia 15 de
juny a les Coves de Montserrat.
Els beneficis obtinguts es destinaran a l’ONG Collbató per a la
Solidaritat.
El cor de gòspel i l’ONG han
hagut d’organitzar dos passis a
causa de l’elevada demanda i de
l’aforament limitat de l’espai escollit. Les actuacions es faran a
les 18.30 i a les 20.00 hores. En
ambdós casos, el públic està
convocat aproximadament 20
minuts abans de l’inici del con-

cert, ja que cal pujar 244 esglaons exteriors per accedir a les
Coves de Montserrat, un escenari peculiar.
Els 12 euros de donatiu que
cal pagar per l’entrada aniran a
parar a Collbató per a la Solidaritat. Aquesta entitat es dedica,
des del 2001, a ajudar els infants
bielorussos que pateixen les conseqüències del desastre de Txernòbil. Cada any, durant les vacances d’estiu, els voluntaris de
l’entitat acullen nens i nenes
provinents de la zona afectada.

Esports
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Bàsquet | El CB Esparreguera continua renovant les peces clau

La primera plantilla del CB Esparreguera 2019-20 serà molt semblant a la que ha meravellat en
el curs passat. I és que durant la recta final de maig, el club va seguir anunciant renovacions com
les de l’MVP Rubén Morales, el base Miki Moliner o els interiors Marc Jorba i Marc Raventós.

El Sala 5 Martorell guanya la
lliga i torna a Segona Divisió B
» L’equip no va fallar a Santpedor per aconseguir un ascens anhelat
» La solidesa a casa, un aspecte clau en la consecució del títol
Pau Arriaga
MARTORELL
El 25 de maig de 2019 és un dia
que ja forma part de la història
del Sala 5 Martorell. El conjunt
de Víctor González tenia en les
seves mans certificar el títol de lliga i tornar a Segona B i no va fallar: els vermells van fer els deures a Santpedor (1-5) i després
van celebrar el campionat amb
tota l’afició que els va acompanyar fins al Bages.
Els martorellencs van demostrar, des del començament
del matx, que l’objectiu era resoldre l’enfrontament per la via
ràpida i els gols de Youssef
Abraoui i de Guille López en
poc més de set minuts (entre el
8 i el 15 del primer temps) van
donar una tranquil·litat que Aaron Riera, amb una recuperació
i una jugada individual, va en-

L’eufòria de la plantilla després de guanyar el títol. Foto: Aj. de Martorell

carregar-se d’ampliar encara més
abans del descans, amb el tercer.
Youssef seria el gran protagonista de la segona meitat, ja
que després del gol dels locals,
que va arribar al minut 27, va encarregar-se de tornar la diferència de tres gols en la jugada posterior al servei de centre i d’arrodonir el resultat i el seu hat-

trick particular amb dos gols
més abans del minut 35 de joc.
En la consecució d’aquest títol ha estat clau la solidesa a casa,
amb 13 victòries i només dos empats (de fet, han estat els dos
únics cops que l’equip ha signat
les taules aquest curs), contra l’FS
Linyola i en la penúltima jornada contra el les Corts UBAE.

Marquès torna d’Itàlia
amb una plata i un bronze

NATACIÓ4El mes ha començat
amb dos grans resultats per a
Núria Marquès. La nedadora
castellvinenca va penjar-se una
plata i un bronze en una de les
proves de les World Series que es
van disputar durant el cap de setmana passat a Lignano Sabbiadoro, al nord-est d’Itàlia.
Marquès va pujar al podi per
primer cop en la prova de 100
metres esquena, on es va quedar
a tocar de l’or, mentre que l’altre

gran resultat seria la tercera plaça obtinguda en la final de la prova de 200 estils.
El mateix diumenge a la tarda que va acabar la competició a
la província d’Udine, la nedadora va explicar en una piulada que
tornava cap a casa contenta pels
resultats i per les sensacions.
La pròxima cita en la seva preparació per a Londres serà l’IDM
de Berlín, que es disputarà entre
demà passat i diumenge.

Javier Serrano guanya la 38a
Cursa Ciclista del Llobregat

CICLISME4Javier Serrano, de
l’equip Kometa, va ser el vencedor de la 38a edició de la Cursa
Ciclista del Llobregat, una prova
organitzada pel Club Ciclista
Sant Boi disputada diumenge
passat i que va tornar a reunir alguns dels millors ciclistes de la
categoria júnior a la comarca.
La prova, de 111 quilòmetres
entre Navàs i Sant Boi, va fer que
el pilot passés per Olesa, el cim
d’Ullastrell (l’altre port del recorregut, també de segona categoria, era el cim de Vacarisses),
Martorell o Sant Andreu de la

Barca, entre altres punts del
Baix Llobregat.
Precisament l’ascensió a
Ullastrell va ser el punt on la prova es desequilibraria a favor d’un
grup de set ciclistes, entre els
quals hi havia Serrano, que van
aconseguir escapar-se del pilot.
El del Kometa va aconseguir arribar amb més forces a la darrera rampa del recorregut, per
guanyar a l’esprint final contra
Ángel Casillas i Carlos Rodríguez, que el van acompanyar al podi
com a segon i tercer classificat,
respectivament.

El CF Martorell es jugarà
l’ascens a Primera a Bescanó

Bescanó dictarà sentència i decidirà si la
gran temporada del
CF Martorell té el
premi extra de l’ascens a Primera Catalana. Els homes d’Albert
Nualart van empatar sense gols
diumenge contra el conjunt del
Gironès, de manera que hauran
de millorar aquest resultat a domicili si volen l’ascens.
I és que el partit va acabar
sense gols, però no per la manca de voluntat dels blanc-i-vermells, que van tenir la primera
ocasió aviat, però la rematada de

Xavi Marco va sortir alta. Els visitants van tenir la seva aproximació més clara al primer temps
en una combinació que va deixar
Gerard Vega sol davant de Toni
Domínguez, però el porter martorellenc va evitar el gol.
La més clara del segon temps,
però, va tornar a ser per al Bescanó, amb una rematada al travesser de Gerard Muñoz. Xavi
Sansegundo, al minut 74, va estar a punt de trencar l’empat a favor del CFM, però l’eliminatòria
de promoció es resoldrà aquest
dissabte a les quatre de la tarda.
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| Blood & Truth
SIE London Studio presenta un shooter en primera persona
que farà que ens convertim en Ryan Marks, un exmilitar.

Famosos

No t’ho perdis

El cantant i compositor Álvaro Soler va omplir el
Sant Jordi Club de Barcelona el passat 24 de maig
en un concert de la seva nova gira, Mar de Colores. Més enllà d’haver presentat el seu nou single, La libertad, Soler va deixar una bonica imatge en la seva visita a la capital catalana. A través de La Vanguardia, el cantant va assabentarse de la història de Joan Hidalgo, un jove seguidor de Soler que pateix una malaltia degenerativa i ha estat des dels nou anys en una
cadira de rodes. Soler va visitar Hidalgo en
persona i per sorpresa, complint així un dels
grans somnis del fan. Els dos es van trobar i
van compartir un moment molt especial que
va emocionar el músic. Seguidor i ídol van
parlar sobre música, aficions i la vida en general. Així, l’emocionant escena va donar tota la
motivació necessària al cantant perquè hores després conquerís el públic barceloní.

El cinema més compromès
El FIRE!!, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de
Barcelona, arriba a la seva 24a edició amb més força que
mai. Se celebrarà, principalment, a la seu de l’Institut Francès
de Barcelona entre el 6 i el 16 de juny i presenta l’edició més
reivindicativa de la seva història per retre homenatge al 50è
aniversari dels disturbis d’Stonewall, que van donar origen a
la lluita mundial pels drets LGTBI. Durant 10 dies es podran
veure 50 llargmetratges, documentals i curtmetratges de
països com França, Estats Units, Àustria, Colòmbia, Perú,
Brasil, Noruega, Vietnam o Austràlia, entre molts altres.

Llibres

La fitxa

?

Á L V A R O

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

Ser un dels cantants de moda del moment

Cançons com ‘Loca’ o ‘La cintura’ l’han fet saltar a la fama

?

Actuar al Sant Jordi Club de Barcelona

QUÈ HA FET

També va visitar Joan Hidalgo, un gran seguidor

...

A LES XARXES

Teatre

S O L E R

Els seguidors agraeixen el detall de Soler

Aplaudeixen la visita a un fan amb una malaltia degenerativa

Música

Pelis i sèries

El Director
David Jiménez García

Dogville: un poble qualsevol
Lars Von Trier

Civilizado como los animales
Macaco

Aladdin
Guy Ritchie

David Jiménez va estar cobrint guerres, desastres i revolucions durant gairebé dues dècades abans de ser nomenat director d’El Mundo. El que semblava un repte il·lusionant s’acabaria
transformant en una batalla per la defensa de la independència del diari enfront d’un establishment polític i econòmic decidit a controlar-lo.

Pau Miró i Sílvia Munt porten al teatre
l’adaptació d’aquesta pel·lícula del polèmic cineasta danès. Sota la direcció
de Munt, Bruna Cusí protagonitza
aquesta història sobre l’estreta relació
que hi ha entre el bé i el mal i que es
qüestiona quina força té el poder del
grup sobre una persona.
Al Teatre Lliure de Barcelona.

Macaco, el veterà artista barceloní, fusiona en el seu desè àlbum tot el que
ha sigut la seva trajectòria durant
aquests anys: tornades a l’estil Bob
Marley; versos de cantautor i bases
reggae o dub. Civilizado como los animales (Sony, 2019), és, resumint, tots
els Macaco en un. Un disc que segur
que convencerà els seus seguidors.

L’última estrena de Disney torna a ser
un remake d’un dels seus clàssics apostant, aquest cop, per un nou títol amb
actors en lloc d’animació. Aladdin és
un carismàtic però desafortunat lladre
enamorat de la filla del Sultà, la princesa Jasmine. El jove troba una llum
màgica a una cova d’on surt un geni
que promet complir els seus desitjos.
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Martorell
8 I 9 DE JUNY
Tot el dia Aquest cap de setmana se celebraran, de forma simultània, la 24a Fira del Comerç i 10a Fira Medieval de Nou Martorell. /
Rambla de les Bòbiles.

Jordi Mena presenta el
monòleg ‘Yo sobreviví a la EGB’
Divendres 7 de juny a les 22:30

PROPOSTES

Sant Andreu
El Casal de la Gent Gran
celebra la festa de fi de curs
Divendres 7 de juny a les 18:00

A partir de les sis de la tarda de dissabte
se celebrarà la festa de final de curs del
Casal de la Gent Gran amb una gran
festa. Cal demanar entrades. / Teatre
Núria Espert.

AVUI 4 DE JUNY
19:00 La proposta cultural estrella d’aquesta tarda serà la sessió del Club SAB de cine, que
aquesta vegada farà que els espectadors gaudeixin de la pel·lícula Identidad robada. / Cinemes Atrium.
En Jordi Merca sap com fer que tornis
a viure els 80 del segle XX. Aquella que
va marcar la nostra infància amb la música, les series de televisió, l’escola, la
moda. / Auditori del Centre Cultural.

DIJOUS 6 DE JUNY
09:00 Demà passat es farà una sessió formativa anomenada Lideratge personal, que s’emmarca en el cicle d’activitats de la Unitat de
formació. Cal inscriure’s enviant un mail a finasoto@sabarca.cat. / Escoles Velles.

Comarca

5 I 12 DE JUNY
ABRERA La xarxa de municipis del Baix Llobregat
Nord ha preparat una sessió del cicle Fem xarxa, fem empresa anomenada Com parlar en
públic sense por i amb seguretat (17:00). / Departament de Promoció Econòmica.

DISSABTE 8 DE JUNY
ESPARREGUERA Aquest dissabte se celebrarà
la Caminada i esmorzar saludable per commemorar el Dia de la Salut de les Dones. Cal
inscripció prèvia abans de dijous (08:30). / Sortida des de la plaça de l'Ajuntament.

Cultura

Olesa es prepara per gaudir
les festes de Santa Oliva
Del 6 al 10 de juny

OLESA Entre demà passat i dilluns de
la setmana que ve, la vila està a punt
per gaudir amb cinc dies intensos de
les festes de Santa Oliva.

Esports
DISSABTE 15 DE JUNY
OLESA La setmana que ve se celebrarà l’onzena edició de la Caminada Nocturna amb la Lluna Plena, organitzada per la UEC (12:00). / La
sortida es farà des de la UEC.

Olesa vibrarà amb les
12 hores d’hoquei patins
Dissabte 15 de juny a les 09:00

DIVENDRES 7 DE JUNY
COLLBATÓ El periodista Frederic Porta i Joan
Gamper (net de Hans Gamper) visitaran el poble per encarregar-se de la conferència Més
que un club: Els orígens del FC Barcelona
(20:00). / Casal de Cultura.

DIMECRES 12 DE JUNY
CASTELLVÍ Des del poble s’ha organitzat una sortida al teatre amb el Bibliobus per veure Una
Ilíada al teatre La Faràndula de Sabadell. Cal
inscripció prèvia (19:30).

OLESA El Club Olesa Patí ha preparat
un campionat de 12 hores sense parar d’hoquei patins. / Pista annexa del
pavelló municipal Salvador Boada.
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