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Máxima valoración

El nostre territori es podria convertir en un motor econòmic
i de creació d’ocupació de Catalunya. Aquesta primavera és
previst que entrin a Seat unes 1.000 persones per fabricar
el nou model Audi Q3. El nou centre logístic de Mercadona
d’Abrera generà un total de 750 llocs de feina. Els altres pro-

jectes: una plataforma logística, en uns terrenys de la Solvay
de Martorell (2.000), la construcció d’un nou polígon i l’arri-
bada de Saica a Sant Esteve (1.500) o la que generaria més
impacte i llocs de feina, la instal·lació de l’empresa xinesa
d’automoció Chery: amb 10.000 llocs de treball.

El Baix Nord pot
crear 15.000 nous
llocs de treball 
en tres anys

Entrevista
Salvador Jorba, delegat del Govern
de la Generalitat a Barcelona

“Tenim doble via de tren
però no tenim un metro.
Això s’ha de millorar”

Dimissió irrevocable de dos regidors del
PSC per diferències amb l’alcalde
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Pàgines centrals

Seat i SOC signaran un conveni per a la selecció i la contractació d’unes 1.000
persones per a la fabricació del Q3, aquesta primavera. Seat.
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Especial Bodes hivern-primavera
Menús amb tot inclòs a 55 euros. Informa’t

Hotel Bruc. Autovia A2 - Barcelona-Lleida, Km 570 · Sortida Montserrat-Manresa - 08294 El Bruc
Tel. 93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61 · Fax 93 771 00 86 · hotel@hotel-bruc.com · www.hotel-bruc.com

Preu molt especial per batejos,
comunions i tot tipus de banquets

MÀXIMA QUALITAT AL MILLOR PREU

ATENCIÓ TELEFÒNICA 24 HORES

SERVEI D’URGÈNCIES EN MENYS DE 12 HORES

GASOLI DE CALEFACCIÓ
MICROFILTRAT

Tel. 93 770 94 41

Fax 93 770 94 73
www.petronieves.com

Tel. Comandes

902 33 55 55 

SERVEI A DOMICILI



la bústia
març’11

3REPORTATGEREPORTATGE

Fins a 15.100 nous llocs de feina
es podrien generar al Baix Llo-
bregat Nord en els propers tres

anys. Una notícia que ajuda a encarar
amb optimisme l’actual crisi econò-
mica, tenint en compte que la taxa
d’atur a la nostra comarca és del
15,68%, per sobre de la mitja de la
resta de municipis de la província de
Barcelona, que és del 14,38%.
Aquesta generació d’ocupació vin-
dria: a Martorell, els 1.000 llocs de
feina que l’empresa Seat ha ofertat
amb l’objectiu de posar en marxa la
fabricació del nou model Audi Q3.
També a Martorell, la construcció
d’una nova plataforma logística entre
l’empresa Solvay i Can Bros, preveu
generar fins a 2.000 vacants. El pos-
sible establiment de l’empresa auto-
mobilística xinesa Chery a Abrera,
produiria uns 10.000 llocs més. La
construcció del polígon logístic de la
cadena de supermercats Mercadona,
que ja s’ha posat en marxa, al polí-
gon Barcelonès d’Abrera, és previst
que es contractin uns 600 treballa-
dors i fins a 150 PIME; i a Sant Es-
teve Sesrovires, la construcció del
polígon industrial de Can Margarit,
es crearien fins a 1.500 nous llocs de
feina i on hi ha previst que s’instal·li
l’empresa paperera Saica, que ofer-
tarà 500 vacants.

Martorell fabricarà l’Audi Q3 
La planta de Seat a Martorell co-

mençarà a fabricar el nou model
Audi Q3 molt provablement aquesta
primavera, segons han informat
fonts de l’empresa. Per portar-ho a
terme es preveu una inversió de 300
milions d’euros, que garantiran
1.500 llocs de feina i s’augmentarà,
a més a més, la plantilla de treballa-
dors en 1.000 persones. Fins ara, el
total de currículums rebuts pel depar-
tament de Recursos Humans de
l’empresa automobilística, el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els
sindicats ha estat de més de 7.000,
és a dir, 7 vegades més dels llocs que
s’oferten. De moment, està pendent
que Seat i el SOC signin un conveni
per la selecció i la contractació del
personal necessari per produir les

100.000 unitats de l’Audi Q3 i, per
tant, es desmenteix la notícia de que
la guerra de les marques i els conces-
sionaris hagi aturat la contractació de
les persones inscrites al SOC. 

Polígon logístic de Martorell
Pel que fa a la nova plataforma lo-

gística que es construirà a Martorell,
el ple municipal de febrer va aprovar
el text refós de la modificació del Pla
General d’Ordenació Urbana al sec-
tor P-7 industrial Solvay i, actual-
ment, l’Ajuntament ja disposa de
tots els informes favorables per
poder portar endavant la construcció
del polígon en aquests terrenys. Ara
mateix només cal que la Comissió Te-
rritorial d’Urbanisme de Barcelona
doni el seu vist-i-plau per poder ini-
ciar els treballs d’edificació de les
naus per a que les empreses es pu-
guin establir. L’alcalde, Salvador Es-
teve, ha pronosticat que “la segona
quinzena de març es pot saber si
queda aprovat definitivament i si no
és així, farem el que calgui per acce-
lerar els processos”. Un cop estigui
construït aquest polígon, l’Ajunta-
ment calcula que es podran generar
entre 1.500 i 2.000 llocs nous de tre-
ball. A més, Esteve ha avançat que
“en un parell de mesos es podria fer
l’anunci d’una empresa interessada a
ser la primera a instal·lar-se en
aquests terrenys, a la qual se li assig-
narà una nau de 5.000 m2, i que
podrà generar més de 200 nous llocs
de treball. Encara no podem dir el
seu nom perquè estem en negocia-
cions”. Aquest nou polígon tindrà
una extensió de 35 hectàrees i no
només acollirà activitat logística, sinó
que també es preveu que a la part

que dóna a l’antiga NII s’hi pugui es-
tablir un espai comercial i d’oficines. 

Chery a Abrera?
El grup automobilístic xinés Chery

podria establir-se al municipi d’A-
brera l’any vinent i crear una empresa
conjunta amb la Generalitat per
abordar la instal·lació de la fàbrica al
territori. Tot i així, amb el canvi de go-
vern a Catalunya, encara no s’ha
donat una resposta de com es con-
cretarà aquest projecte conjunt, si
serà la Generalitat sola o amb d’altres
administracions les que treballaran
en l’establiment de l’empresa auto-
mobilística. El que sí se sap és que la
instal·lació d’aquesta empresa atrau-
ria una inversió d’uns 1.000 milions
d’euros i generaria fins a 10.000 llocs
de treball directes i 3.000 d’indirec-
tes. Envers aquesta inversió al territori
hi ha molts dubtes encara, ja que
Chery ni tan sols ha concretat la ubi-
cació final de la seva seu, que gira al
voltant de Vila-Rodona (Alt Camp),
l’Espluga del Francolí (Conca de Bar-
berà), Abrera (Baix Llobregat) o
també hi ha la possibilitat que es de-
canti finalment per establir-se a Tur-
quia. En el cas que es decidís per
Catalunya, aquesta nova seu podria
convertir-se en una important plata-
forma de l’empresa per a Europa,
Orient Mitjà i Àfrica. A més, la ubica-
ció al municipi d’Abrera li permetria
tenir a prop l’aeroport del Prat i el
port de Barcelona, a més de l’expe-
riència en el sector de l’automoció de
que disposa la comarca, un clar
exemple és l’empresa Seat. També,
l’Ajuntament té terrenys propietat
d’Incasòl, juntament amb d’altres
lliures, que estarien preparats per ubi-

car-hi aquesta o qualsevol altra nova
factoria. 

Polígon logístic a Abrera
Les obres d’urbanització del futur

polígon logístic que Mercadona tin-
drà al polígon Barcelonès d’Abrera
ja han començat. L’actuació que
s’està duent a terme és al tram de
l’avinguda de l’Energia, que serà un
dels accessos al nou Centre, amb la
pavimentació de la calçada i de les
voreres; les instal·lacions de saneja-
ment, electricitat, il·luminació i abas-
tament d’aigua, a més de la
substitució de l’actual torre elèctrica.
Aquest nou equipament ocuparà
una parcel·la de 200.000 m2 dels
que 100.000 es destinaran a la su-
perfície edificada. Per portar a terme
l’obra es contractaran 150 empre-
ses, en la seva majoria petites i mit-
janes. A més a més, Mercadona ha
informat que “un cop acabada la
construcció es comptarà amb una
llar d’infants gratuïta per a que els
fills dels treballadors tinguin facilitats
per conciliar la vida laboral amb la
familiar”. Es preveu que el nou Cen-
tre Logístic entri en funcionament a
finals del 2013, amb una plantilla
inicial de 500 treballadors, ampliable
a 700 quan el centre estigui a ple
rendiment. I és que abastarà 250 su-
permercats de tot Catalunya, Aragó
i La Rioja. La inversió que Merca-
dona hi vol fer és de 300 milions
d’euros i la intenció és construir-hi
un magatzem logístic intel·ligent
que, segons l’empresa, “eliminarà
sobreesforços, reduirà els riscos la-
borals i serà un dels complexes lo-
gístics més importants i innovadors
a nivell mundial”. 

Polígon i Saica a Sant Esteve
L’empresa paperera Saica

instal·larà la seva divisió dedicada a la
fabricació de cartró d’embalatge als
terrenys del nou polígon industrial de
Can Margarit, a Sant Esteve Sesrovi-
res. El pla parcial del nou polígon in-
dustrial està aprovat pel ple
municipal de manera inicial i, segons
ha informat l’alcalde, Enric Carbo-
nell, “només falta rebre els informes
favorables dels diferents departa-
ments de la Generalitat per poder ini-
ciar la reparcel·lació i el projecte
d’urbanització”. A més, Carbonell ha
dit a la bústia que la seva intenció és
poder-ho tenir enllestit aquest any. El
nou polígon industrial a Can Marga-
rit tindrà capacitat per generar fins a
1.500 nous llocs de treball i, amb la
implantació de Saica ja es crearan
500 de directes. L’empresa paperera
ocuparà una superfície de 30 hectà-
rees de les 65 que es preveu que tin-
gui la nova zona industrial
sesrovirenca. El nou polígon de Can
Margarit es crea amb l’objectiu de ser
un pol d’atracció d’empreses gene-
radores d’ocupació, “que diversifi-
quin l’activitat econòmica que hi ha
al municipi i a la comarca, molt en-
focada al món de l’automoció. La di-
versificació de l’economia és una
cosa molt positiva en moments de
crisi”, ha explicat l’alcalde. A banda,
Carbonell ha dit que tot i que la
construcció del polígon la portaran
endavant empreses privades, on l’A-
juntament no pot intervenir en la
contractació del seu personal, “man-
tindrem reunions per fomentar que
es tinguin en compte els aturats que
hi ha a Sant Esteve”.

BAIX NORD
Arantxa Solís

Els terrenys de Can Margarit de Sant Esteve acolliran l’empresa Saica. A.S.

Fàbrica Solvay

Terrenys de Solvay (on es
construiria el Parc Logístic)

Autovia A-2

Can Bros (fora
de la imatge) 

La nova plataforma logística de Martorell s’ubicarà en uns terrenys de la
Solvay, entre les instal·lacions de la fàbrica i Can Bros. Solvay.

El Baix Nord podria generar en tres anys
més de 15.000 nous llocs de treball
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Restaurant Mas Sunyol

Menú de calçotada 30 €

Crta de Martorell a Gelida, km 4 · Castellví de Rosanes
Tels. 93 775 14 64 · restaurant@massunyol.com · www.massunyol.com

Pregunti pels nostres menús de comunió 2011

MARTORELL

La Vila té ja el nou Complex
Esportiu, uns treballs de re-
modelació que han despertat

la polèmica dins les xarxes socials i
entre diversos partits polítics.
Aquest intercanvi d’opinions va ser
encetat quan es va pintar de color
gris la façana de les instal·lacions,
cobrint les lletres de C.N. Martorell,
just al davant on hi ha l’escultura
de l’escut de l’entitat (inscripció
que es va fer al seu 75è aniversari).
En les diverses fotos penjades a Fa-
cebook, els ciutadans comenten
que l’actual color recorda les naus
industrials i que no s’ha respectat
l’opinió de les entitats, mentre que
d’altres creuen que el tema de la
pintura és secundari i que en defi-
nitiva les obres han millorat molt el
complex. A la inauguració, la pre-
sidenta del club, Núria Córcoles,
es va mostrar agraïda per “l’esforç
que ha fet el consistori per millorar
aquest equipament”, però no es
va pronunciar sobre el fet de que
s’hagués esborrat la inscripció de
la façana. Tampoc va fer cap refe-
rència l’alcalde, Salvador Esteve,
que va comentar que amb els tre-
balls “s’han dignificat aquestes ins-
tal·lacions i hem fet un pas
endavant en la millora de les ins-
tal·lacions esportives del municipi”.
Dies més tard, però, en una roda
de premsa, l’alcalde va explicar que
“en aquesta part de la façana es
col·locaran uns rètols que indiquin
que allà hi ha el club de natació”.

Pel que fa a l’opinió de l’oposició,
el PSC va emetre un comunicat a
la seva web on manifestava que
“l’equip de govern no ha sabut ex-
ecutar bé les obres i només les in-
augura per un interès electoralista,
i no el de la ciutadania. Fa una in-
auguració parcial, a corre-cuita i
sense acabar l’obra”. Per la seva
banda, en el blog del regidor d’ICV,
Xavier Gómez, va criticar que “no
es respectés el nom del C.N. Mar-
torell, l’entitat esportiva més antiga
del municipi” i va afegir que “es
pot refer la pintura de la inscripció
que es va posar, però la que hi
havia se l’han carregat i ara ja no
té marxa enrere”. Els treballs han
consistit en l’ampliació de l’edifici,
la construcció de nous vestuaris,
un gimnàs, tres noves pistes de
pàdel i l’adequació de la pista de
frontennis. A més, d’instal·lar-hi
nous ascensors i eliminar barreres
arquitectòniques per millorar la
mobilitat a dins del recinte.

En la mateixa roda de premsa, i
canviant de tema, l’alcalde es va
defensar també de les crítiques
vers les obres que s’estan por-
tant a terme al riu Anoia: “és
l’obra que més adhesió popular ha
generat i hem rebut més felicita-
cions fins i tot que en altres obres
que hem portat a terme”. A més,
va manifestar que considerava
“una tonteria” protegir les tortu-
gues de rierol perquè segons va ex-
plicar “al riu Anoia no hi ha hagut

mai tortugues, no hi ha cap docu-
ment que ho certifiqui. Si hi ha són
de les que deixa la gent perquè es
cansa de tenir-les a casa”. L’alcalde
també va restar importància a les
protestes que l’entitat Martorell
Viu està portant a terme cada diu-
menge per evitar que es porti en-
davant aquesta actuació, dient que
“cada cop tenen menys segui-
ment”.  En relació a aquest tema,
l’Ajuntament ja ha plantat 90 ar-
bres d’espècies autòctones (àlbers
i freixes). Aquesta actuació s’ha fet
des del Molí Fariner i fins gairebé
l’aiguabarreig amb el Llobregat.
Properament, als marges que deli-
miten el riu a banda i banda, s’hi
plantarà una barreja de llavors,
palla i fibra de coco. L’última fase
consistirà en la col·locació de ma-
terial urbà (bancs i papereres) i
condicionar el pas dels vianants per
fer-ne un passeig urbà fluvial.

Pel que fa a les obres hi ha dues
qüestions d’actualitat.

Per una banda, Adif ha adjudi-
cat a la Unió Temporal d’Em-
preses (UTE) les obres de
construcció del nou edifici que
unirà el de la Renfe i el de Ferro-
carrils Catalans a l’estació Marto-
rell-Central. El pressupost puja a
1.353.803 euros. Estarà format
per una nau de planta única i es-
tructura metàl·lica. En el seu inte-
rior se situaran les oficines, els
tallers, els magatzems, dues naus
centrals independents per alber-

gar els serveis d'electrificació i
vies, una sala d'instal·lacions, una
sala especial per a l'adreça de pro-
tecció civil i seguretat i altres de-
pendències auxiliars.

I, per altra banda, la diputada
del grup ICV-EUiA, Laia Ortiz, va
demanar al conseller Boi Ruiz
“quina previsió té el Govern en re-
lació a la construcció del nou hos-
pital comarcal de Martorell”. ICV
tem que amb la retallada en matè-
ria de sanitat “no es construeixi”. 

Finalment, l’Ajuntament desti-
narà 75.000 euros, ampliables a
150.000, del Pla de Barris a dina-
mitzar l’activitat econòmica de La
Vila en una campanya anome-
nada “Martorell, Vila Activa”.
L’objectiu és l’activació comercial,
evitar els locals tancats i ajudar a
reformar i adaptar els comerços ja
oberts. S’hi podran acollir els boti-
guers que disposaven de local des
del 6 de juny del 2006 i el 17 de
gener del 2011. Hi haurà tres con-
vocatòries: la primera finalitzarà el
31 de març; la segona, el 29 de ju-
liol i, la tercera, el 30 de novembre.
El programa es desenvoluparà a
tres bandes: els propietaris dels lo-
cals, els agents immobiliaris i l’A-
juntament. Així doncs, el consistori
té previst posar en marxa una pà-
gina web amb un cercador de lo-
cals i la creació d’un consultori de
comerç local per a que la gent s’hi
pugui apropar per resoldre els seus
dubtes.

breus en 
xifres
Dos dies en comptes de tres
de Fira a Ca n’Oliveras, coincidint
amb la Fira de Primavera. L’altra no-
vetat és que aquesta edició tornarà
a ser multisectorial (a part de la Fira
d’Entitats al mateix recinte), pel que
acollirà de nou d’altres sectors a
banda del motor com el comerç i la
gastronomia. Pel que fa a la tradi-
cional Fira de Primavera, aquesta se
celebrarà del 22 al 25 d’abril, coin-
cidint amb Sant Jordi i la Setmana
Santa. El cartell de la Fira és obra de
la martorellenca Daniella Mucha-
rraz. I, el també veí del municipi, Ro-
berto García, és l’autor del que
anunciarà la Festa Major.

Quatre obres públiques
són les que preveu inaugurar l’Ajun-
tament abans que finalitzi aquest
mes. El 13 de març s’ha inaugurat
la plaça Joan Amades i la reforma
de Ca l’Oller. El proper 19 de març
tindrà lloc la inauguració de la plaça
Germana Sant Ramon; el 25 es pre-
sentarà el nou espai d’art i creació
contemporani Muxart; al dia se-
güent, el dia 26, el Centre Integral
d’Esport i Salut (en el recinte de la
piscina d’estiu); i finalment, el 27 de
març es farà una passejada des de
la Rambla de les Bòbiles fins al Pont
del Diable, seguint tota la transfor-
mació de l’antiga carretera NII.

Uns 2.500 participants di-
vidits en 66 colles, van desfilar pels
carrers acompanyats de centenars
de persones. El pregó de la Co-
missió de Joves, amb un especta-
ble inspirat en el diable i l’infern
va ser el tret de sortida del Carna-
val Estrident 2011. A la rua es van
poder veure tota mena de disfres-
ses i les colles van ballar la seva co-
reografia a la  Rambla de les
Bòbiles les colles. A ca n’Oliveras
es van lliurar els premis i va haver
ball fins a la matinada.

Activació comercial amb la campanya “Martorell, Vila activa”
Inaugurada la remodelació del nou Complex
Esportiu La Vila amb polèmica per la façana

Imatges de l’abans (amb el text del C.N.Martorell) i el després de la 
remodelació, motiu d’opinions confrontades. ICV Martorell.

El dia de la inauguració un nen mira, a través dels finestrals del Complex Es-
portiu La Vila, la foto d’un nen que neda. A.S.

Carnaval Estrident 2011. Aj.
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breus en 
xifres
170 persones van par-
ticipar a la Marató de Donació de
Sang el passat 25 de febrer, de les
quals 159 van poder ser efectives.
Amb aquesta campanya, que hi
han col·laborat entitats i empreses
del municipi, ha fet augmentar els
baixos índex de sang existents al
Banc de Sang i Teixits.

Una associació foto-
gràfica anomenada Contrallum ha
estat creada per agrupar a perso-
nes amb una afició comú: la foto-
grafia. Entre les primeres activitats
que es faran hi ha cursos d’inica-
ciaó, monogràfics, sortides pràcti-
ques en grup, exposicions
individuals i col·lectives i concursos.
Més informació a www.contra-
llumfoto.com i al grup de facebook
Contrallum.

Unes 4.000 persones van
participar a la rua de Carnaval d’a-
quest any. Petits i grans, a més
d’entitats del municipi, van omplir
els carrers el 5 de març al matí amb
disfresses ben diverses en la rua in-
fantil i familiar. La festa va continuar
amb ball a l’esplanada del mercat
setmanal. Ja per la nit, hi va haver
ball per als més grans a la discoteca
Sound Factory, amb l’actuació del
grup “VENUS” (exconcursants
d’Operación Triunfo).

Projecte de modificació de l’entrada al municipi per Pallejà

Dimiteixen, per sorpresa i en dos dies, els regidors 
Borbón i Gutiérrez pel poc suport de l’alcalde

L’entrada del municipi per Pallejà serà remodelada i dignificarà l’espai. A.S.

Maria 
Antonia Borbón.

Els pisos de protecció oficial s’estan construint
al Passeig del Parlament de Catalunya. Aj.

Gran participació a la rua. Aj. 

Un carrer dedicat a les
monges filipenses del municipi.
L’Ajuntament ha volgut, així, ho-
menatjar la tasca educativa de les
monges en motiu del seu cente-
nari. Concretament el “Carrer de
les monges” és el que uneix el ca-
rrer Catalunya amb la plaça de la
Pau, que ja era denominat així de
manera popular.  

Francisco 
Gutiérrez. Arxiu.

Sant Andreu ha vivido y vive de espal-
das a la montaña y al río, pero en cuanto
a la zona de montaña tenemos lugares en
los que la mayoría de la población de-
sconoce y quizás por su mal estado y por
pocas ganas de ser recuperados.

Aunque el Pou de Glaç pertenece a
nuestra vecina localidad de Corbera, el es-
tado es lamentable por el gran acumulo
de basuras en su interior y la dejadez en
que se encuentra. Este Pou de Glaç ha de

ser rehabilitado como patrimonio cultural
y  mostrarlo a la sociedad y su historia
singular del método de obtención de hielo
que usaban nuestros antepasados.

Pero, a escasos metros se encuentra la
Fuente del Hermano de la que algunas per-
sonas mayores comentan que esta fuente
tenía efectos medicinales sobre   el hígado,
siendo en espacio natural adosado a la riera
de Corbera. Es un rincon que una gran parte
de la ciudadanía desconoce y quizás por su

degradación su acceso es limitado, a la vez
que  esta fuente y por su cercanía con los
huertos en la actualidad sirve para su riego.

ICV EUiA invitamos a la población para
reivindicar la recuperación del Pou de
Glaç y la Fuente del Hermano el próximo
día 19 a las 12 horas desde la rotonda
(Pallejà) del Dia y la Gasolinera hasta los
dos lugares señalados.

Rafael Hernica Ortiz
Cap de llista ICV  EUiA

RECUPEREMOS:
El pozo de hielo y la fuente del hermano

Dissabte, 19 de març de 2011, A les 12h. Sant Andreu de la Barca
Rotonda entrada des de Pallejà (gasolinera-Dia)

Dos regidors de l’equip de
govern han presentat la
seva dimissió irrevocable a

l’alcalde, Enric Llorca: Maria An-
tonia Borbón, tinent d’Alcalde i re-
gidora d’Educació; i Francisco
Gutiérrez, regidor de Parcs i Jardins.
A la carta que Borbón entrava per re-
gistre explica els seus motius:
“manca de reconeixement, falta d’a-
tenció a la regidoria d’Educació i l’ab-
sència de suport i recursos” a més del
“constant menyspreu personal que
rebo de vostè (alcalde), el tracte polí-
tic indiferent i despectiu i les desqua-
lificacions personals rebudes
políticament”. La regidora ha explicat
a la bústia que “era una situació
que ja es venia produint fa temps” i
reitera que són exclussivament “per
motius professionals i no pas perso-
nals” (en referència a la informació
que ha aparegut al web de l’Ajunta-
ment). Sobre el fet que s’hagi publi-
cat en el web del partit Democracia
3.0, Borbón nega estar al darrera i
que “només han fet ús d’una carta
pública”. La regidora ha manifestat
que “continuaré militant al PSC i dins
de l’agrupació local per continuar de-
fensant els postulats del socialisme
que, ara per ara, estem molt alluny-
ats”. Per la seva banda, Gutiérrez
presentava la seva carta l’en-
demà mateix.  En aquesta, el regi-
dor especifica que “la meva decisió
no és per motius de salut ni perso-
nals, sinó per coherència política, or-
gull personal i respecte a la meva
població, a més que no em vull sentir
utilitzat ni soportar la manipulació a
la que sotmet el nostre alcalde a de-
terminades persones”. El regidor ha
comentat a la bústia que es tracta
“d’un toc d’atenció a la Federació del
partit perquè sàpiguen el que està

passant”. Tot i que porta 18 anys mi-
litant al partit, Gutiérrez va entrar
com a regidor el maig de 2009 (quan
va dimitir Jose M. Roque) i ha portat
la regidoria de Parcs i Jardins encara
que diu “sense pressupost no es pot
treballar”. A més, “no m’ha agradat
com ha tractat els darrers temps a la
meva companya”. En tot cas, el regi-
dor ha volgut recalcar que no es
tracta de cap pacte. De fet, ell tenia
previst presentar la seva dimissió al
proper Ple però “les circumstàncies
s’han precipitat amb la dimissió de la
Maria Antonia, de la qual jo no sabia
res”. Aquest diari s’ha volgut
posar en contacte amb l’alcalde
però l’Ajuntament ens han remès a
la nota que ha publicat al web mu-
nicipal en què en els dos casos, l’al-
calde expressa que són decisions
“que respectem”, alhora que els
agraeix “la dedicació” que han tin-
gut en les seves respectives àrees. Per
la seva banda, el PSC ha emès un
comunicat a la seva pàgina de Fa-
cebook en el que donen “suport” a
l’alcalde. La nota diu que “reiterem
el nostre més ferm compromís amb
el projecte col·lectiu del que formem
part, refrendat fa quatre anys pels
nostres ciutadans” i que “sentim que
els nostres companys no s’hi sentin
identificats amb aquest projecte que
tots definim i hem desenvolupat amb
unitat i convicció política amb el su-
port continuat i un important grau
d’autonomia rebut per part del nos-
tre alcalde”

No es farà cap acte d’inaugura-
ció de la nova piscina però si es po-
sarà en marxa el servei el mes d’abril,
tal com ha informat el Patronat d’Es-
ports a la bústia, tot i que encara
“no s’ha fixat cap data”. A l’anterior
edició havien anunciat la inauguració
per a la segona quinzena d’abril,
però la llei electoral no ho permet. 

Una de les obres previstes des
de l’Ajuntament és la d’acabar la
recuperació de la N-II en els seus
últims trams. El projecte, que s’ha
dividit en dues fases, contempla la
modificació de l’entrada al municipi
per Pallejà. En procès de licitar el
segon tram, si l’empresa encarregada
de realitzar-la compleix els terminis,
podria estar enllestida el mes d’abril.
Un projecte al que se suma també
una remodelació del carrer de Pom-
peu Fabra i vies paral·leles. Per a l’A-
juntament, es tracta d’un gran esforç
econòmic per a la situació de crisi
però que està contemplada als pres-
supostos d’enguany.

D’altra banda, presentats els 54
pisos de protecció oficial que
l’IMPSOL, de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, està construint al Passeig
del Parlament de Catalunya. El passat
19 de febrer, uns 500 veïns i veïnes
van assistir a l’acte que va tenir lloc al
Saló de Plens de l’Ajuntament. Els
pisos es lliuraran als nous propietaris
durant el quart trimestre de 2012.

El Ple va aprovar una moció del
grup municipal del PP sobre la
subrogació de la Llei d’Arrenda-

ments Urbans. L’objectiu de la pro-
posta és que es modifiqui la llei per
evitar que moltes persones grans es
quedin sense el seu habitatge quan
queden vidus. Segons la moció, l’en-
duriment “dels aspectes necessaris
per a la subrogació ha provocat que
moltes persones es quedin directa-
ment al carrer amb una edat molt
avançada i amb pocs ingressos eco-
nòmics”. I sol·licita la seva modifica-
ció `per evitar-ne casos d’indefensió.
El regidor del PP, Jordi Alsina, ha
anunciat que el seu partit vetllarà les
actuacions al Congrés dels Diputats.

Sota el lema “Suma’t a la gene-
ració SI+SI: sí estudiem, sí treba-
llem” un total de 15 joves participen
en un programa innovador del SOC
que combina la realització d’accions
d’orientació, de formació i d’adquisi-
ció d’experiència en empreses. L’ob-
jectiu és millorar la qualificació
professional  i facilitar la seva inserció
laboral. Els destinataris són persones
joves desocupades d’entre els 18 i els
25 anys que no han finalitzat l’ESO. 

Finalment, al tancament d’aquesta
edició, una nova setmana intercul-
tural es dedicava especialment al
medi ambient i la participació.
Aquesta iniciativa ha comptat amb
diferents propostes adreçades a tota
la família com tallers de reciclatge, de
sabó artesanal i de cuina o el primer
concurs de fotografia digital. La
Mostra cultural i gastronòmica
comptava amb activitats variades i
adreçades a tota la família.
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Preu de les localitats

Entrada general: 23€

Consulteu paquet
entrada + menú al web

Descomptes per a grups,
majors de 65 anys, menors
de 14 anys i carnet jove.

Consulteu a Secretaria

Parking. Descompte espectador

Sessió Matinal
(de 10.15h a 14.00h)
febrer 27, Març 6-20-27,
abril 3-10-22, maig 1

Sessió Tarda
(de 17.30h a 21.15h)
Març 12, abril 16

Reserva d’entrades
(tardes de 17.00h a 21.00h)
Tel. 93 778 10 09
www.lapassio.cat

OLESA DE MONTSERRAT

La Sindicatura de Comptes
ha detectat diverses irregu-
laritats comeses per l’Ajun-

tament en els processos per atorgar
subvencions a les entitats esportives
entre els anys 2001 i 2006. En les 59
irregularitats trobades es posa de
manifest que es va atorgar subven-
cions dies abans de presentar la con-
vocatòria oficial; no havent
presentat la factura corresponent;
ajudes amb conceptes repetits (com
els 1.200 euros per a l’equip femení
del Club de Bàsquet); que es van
aplicar règims fiscals diferents; sense
que l’entitat estigués al dia de les
seves obligacions tributàries; o el cas
que crida més l’atenció, l’atorga-
ment d’una subvenció de 9.015,18
euros a fons perdut per pagar la fac-
tura d’un sopar del Club de Futbol
Olesa (que pujava a un total de
9.941,51 euros) per celebrar el 50è
aniversari de l’entitat. L’Ajuntament
va enviar un comunicat als mitjans
admetent els fets i justificant que els
havia comés “per haver volgut aju-
dar a les associacions que passen
per un mal moment econòmic o
que no disposen de recursos sufi-
cients per desenvolupar la seva acti-
vitat”. També afegeix que “no
volem eximir de responsabilitat ni els
polítics ni els tècnics que han inter-
vingut en els diferents procediments
d’adjudicació”, per això mateix “l’al-
caldessa, Magda Graells, va dema-
nar assessorament a la Diputació
per tal d’iniciar el tràmit per la incoa-

ció d’un expedient informatiu per
delimitar possibles responsabilitats
en l’elaboració i gestió en els expe-
dients afectats”. L’alcaldia en el pe-
ríode analitzat era del PSC.

L’Avanç del POUM va ser apro-
vat en el ple municipal de febrer.
Aquest document inclou, segons va
explicar el regidor de Planejament i
Infraestructures, Ramon Pons “un
informe de sostenibilitat mediam-
biental associat i un pla de participa-
ció ciutadana”, que no es posarà en
marxa fins passades les eleccions
municipals. Pons va afegir que
aquesta revisió es necessària “des
del 1993 els temps han canviat
substancialment. De fet, en els dar-
rers 16 anys la població ha augmen-
tat en un 48%”. Hi ha tres opcions
a triar per part dels ciutadans que
fan referència al creixement del mu-
nicipi en els propers anys: creixe-
ment zero, que no permet fer cap
canvi ni d’usos, ni tipologies, ni la
implantació de noves activitats ni
xarxa viària. L’altra és el compacte,
és a dir, estudiar els buits urbans i
compactar el creixement previst en
l’estudi demogràfic. I la darrera
opció és el creixement extensiu, que
significa ubicar el creixement en ex-
tensió dels nuclis aïllats (Oasi i Ribes
Blaves) potenciant la tipologia de
cases unifamiliars. En tot cas, aquest
document es tracta d’una eina per
fer la posterior revisió. Fins al 10 d’a-
bril es pot visitar una exposició a la
Casa de Cultura. En aquesta sessió

també es va aprovar la modificació
de l’article 53 de l’actual POUM.
Aquest article fa referència a la
construcció d’habitatges plurifami-
liars al Nucli Antic i en delimita el
nombre de cada edificació en funció
de la superfície de l’edifici; també es
prohibeix als habitatges plurifami-
liars construir pisos a la planta baixa;
i es podran edificar habitatges plu-
rifamiliars en places públiques.

També es va aprovar una modi-
ficació de crèdit de 500.000
euros que es destinarà a un se-
guit d’inversions. Entre d’altres hi
ha instruments per a l’Escola de Mú-
sica; redacció de projectes i direc-
cions d’obra; millores en vials de
l’Eixample; adquisició de mobiliari
urbà i parcs infantils i l’arranjament
de l’antic Escorxador per a la ubica-
ció de l’AV de La Rambla. Relacionat
amb aquest tema, el president de
l’AV, Pepe Serrano, se sent satisfet
amb aquesta notícia. D’aquesta ma-
nera, es mantindran dins del barri,
una de les seves reivindicacions. En
tot cas, el trasllat no es farà fins que
la brigada municipal no s’ubiqui a
les noves instal·lacions del polígon
industrial de la Flora i es puguin fer
les millores necessàries a l’espai. Tal
com ha dit Serrano a la bústia “al
menys, ara estem més tranquils ja
que hi ha un compromís”.

D’altra banda, amb la voluntat de
renovar la seva política de comuni-
cació, La Passió ha presentat el
seu nou web, amb l’objectiu de

captar l’interés del públic per l’es-
pectacle. A banda d’incloure infor-
macions relatives a l’entitat,
augmenta la presència dels col·labo-
radors amb un espai propi “Qui
som?” amb un “petit reconeixe-
ment per la gran tasca que realitzen
cada dia” tal com va dir Albert Gal-
ceran, membre de l’equip de comu-
nicació, el dia de la presentació.
Com també l’homenatge que va fer
l’entitat, poques hores després de la
seva primera representació, a nou
col·laboradors amb la insignia de
l’entitat que acredita la seva dedica-
ció durant 50-60 anys interromputs.
A més, La Passió acull, fins al 3 d’a-
bril, l’exposició “Aquest és el meu
cos” del pintor Jordi Isern, autor del
cartell d’aquest any.

La Generalitat ha avisat de la
paralització de les AREs, com a
mesura per retallar la despesa de
l’administració. Això no vol dir que
no s’acabi desenvolupant a llarg ter-
mini l’àrea prevista per al municipi,
a la zona de Vilapou. Quant als re-
cursos presentats pels propietaris, el
regidor Ramon Pons ha comentat
que, tot i mancar algunes resolu-
cions, l’Ajuntament té constància
que la majoria són favorables a “l’in-
terés general” fet que no limita el
desenvolupament del sector previst.

Finalment, dins la Tercera mos-
tra de cinema i dones, organit-
zada pel Bloc Olesà, el dia 25 de
març es projectarà “Espias en la
sombra” al Casal.

breus en 
xifres
Primera fase de xoc per
acabar amb les pintades i grafits
del municipi. L’Ajuntament ha
contractat a l’empresa IPL fer fer
aquesta actuació i que, després
durant un any, farà netejes pun-
tuals i manteniment arreu de la
població. L'empresa utilitza pro-
ductes biodegradables i, per tant,
que no malmeten el medi am-
bient. L'empresa ha destacat
també l' importància de campan-
yes de sensibilització ciutadana i,
sobretot, a la població més jove
com la realitzada amb el nom de
l'Art no Taka. 

Primer cicle de Jazz al
Casal. Una proposta que ha tingut
molt bona acollida. Els propers con-
certs seran el 26 de març amb “Kai-
lash Quintet” i el 30 d’abril “Shark”.
Es fan al Casal a les 22 hores.

Una gran participació en
el carnestoltes d’enguany, tant a
l’infantil com a l’adult. El passat 5
de març, els carrers de la vila
s’omplien de persones de totes les
edats disfressades. Els més me-
nuts gaudien de la rua i d’anima-
ció infantil. I, per la nit, el pregó a
càrrec de la Cia. La Farsa donava
el tret de sortida del recorregut
amb carrosses incloses pels carrers
de la vila. La festa continuava a la
UEC amb el concurs de disfresses
i ball fins a la matinada.

Aprovat l’avanç del POUM i La Passió presenta el seu nou web

La Sindicatura de Comptes veu irregularitats a
l’Ajuntament en la concessió d’ajuts a 3 clubs

Els assistents van poder veure com és la nova pàgina web de La Passió el dia de
la presentació. O.S.

Un dels concerts del Jazz Casal.
Mingo Vallès

La modificació d’un article de l’actual POUM delimita la construcció d’habitatges
plurifamiliars al nucli antic. A.S.

Comparsa guanyadora “El Mago de
Oz”. Toni Prieto
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Organiza tu Boda con Nosotros
Paradis Can Amat CordellesParadis Pallejà

ESPARREGUERA

No serà fins el proper curs
que les escoles bressol del
municipi puguin entrar en

funcionament. Per una banda, les
obres d’ampliació de la llar d’infants
municipal Coloraines, que s’estan
realitzant amb ajuts del FEOSL, ha
patit un important endarreriment i
no s’han pogut complir els terminis.
I és que havien d’estar acabades a
finals de 2010 i que estigués opera-
tiva a principis d’aquest any, però, a
hores d’ara, encara continuen les
obres i s’ha hagut de demanar una
pròrroga per poder-les enllestir (la
bústia febrer’11).  Pel que fa a l’al-
tra llar d’infants, la Cucuruga, un
total de 24 empreses són les que
opten a l’obra de la seva rehabilita-
ció estructural. Aquest és el segon
any que el centre està tancat donat
que l’edifici pateix al·luminosi. Els
alumnes estan allotjats, provisional-
ment, al pis superior de la piscina
d’estiu. La previsió de l’Ajuntament
és que, si tot va bé, les dues escoles
bressol municipals puguin entrar en
funcionament el curs 2011-2012.

D’altra banda, el preu de de la
tarifa del servei d’aigua s’enca-
rirà una mitjana d’un 3% en-
guany, segons el que es va aprovar
en el ple del 17 de febrer. Així doncs,
la quota fixa del servei de l’ús do-
mèstic pujarà de 5,96 euros al mes
a 6,14 euros al mes. 

En el mateix ple, també es va
aprovar per unanimitat de tots
els membres consistorials una

nova ordenança per regular
d’activitat subvencionadora de
l’Ajuntament. Es tracta d’un docu-
ment elaborat pels serveis jurídics
municipals que servirà per aprovar
ordenances de subvencions més es-
pecífiques. L’alcaldessa va explicar
durant la sessió que “l’objectiu és
aconseguir una major eficiència i efi-
càcia dels recursos i potenciar el
control i la transparència”. Les sub-
vencions que quedaran exemptes
d’aquest marc seran les de conces-
sió directa, com és el cas de les que
estiguin consignades en el pressu-
post general aprovat inicialment i les
modificacions de crèdit; les subven-
cions que vinguin imposades per
una norma de rang legal; i les sub-
vencions per raons d’interès públic,
social, humanitari o qüestions d’ur-
gència. Tots els grups de l’oposició
van considerar que era una orde-
nança molt esperada i que perme-
tria un millor control de les despeses
en subvencions. Aquest document
restarà en període d’exposició pú-
blica durant un més per a que les
entitats locals hi puguin proposar les
esmenes que creguin necessàries. 

Sembla ser que s’ha posat fil a l’a-
gulla en les obres del col·lector
que recollirà les aigües residuals
dels barris de Can Rial i Mas d’en
Gall. L’alcaldessa, Francesca Fo-
salba, i els regidors d’Urbanisme,
Iñaki Andrés, i Medi Ambient,
Pedro Pedreño, es van reunir amb
el nou director de l’ACA per interes-

sar-se per l’estat d’execució de les
obres del col·lector. Segons va infor-
mar el director d’aquest organisme,
Leonard Carcoler, en un parell de
mesos s’acabarà de redactar el pro-
jecte de finalització de les obres dels
col·lectors, valorades en 900.000€,
ja que han estat considerades com
a “prioritàries i urgents”. A més de
les obres per la instal·lació dels
col·lectors, els aiguats que van haver
en aquesta zona durant el mes d’oc-
tubre de 2010, van ocasionar greus
desperfectes. L’ACA, segons va co-
municar el  seu director, està a punt
d’adjudicar les obres de restauració
per un import de 90.000€

Com cada any, el dia de Santa Eu-
làlia, es lliuraven els premis SETS
coincidint amb l’aniversari de la
revista 777 comunica. Els premiats
han estat Aigües d’Esparreguera
Vidal SA que va rebre el SET a l'en-
titat, pels seus 150 anys donant ser-
vei a la ciutadania; Càrites
Esparreguera el SET al personatge
per la seva dedicació a l’atenció de
les persones i, finalment, el d’activi-
tat va ser per El Mikado. Els directors
de l’espectacle van aprofitar per
anunciar que el nou repte que pre-
paren és “La Bella Elena”. La revista
777 comunica ha celebrat, enguany,
el seu 21 aniversari. 

De fet, aquesta va ser una de les
moltes activitats que s’hi van orga-
nitzar per la festa major petita
del municipi. Hi ha hagut per a tots
els públics com cinema, teatre, ex-

posicions, música, esports, entre
d’altres. Ara bé, la gran atracció va
ser el Mercat Medieval que va
comptar amb una gran afluència de
públic i que s’ha consolidat com un
factor d’atracció de la població.

Ha començat un grup de con-
versa “Xerrem” al municipi. De
febrer a maig, tres voluntaris (ano-
menats xerpes) dinamitzaran les tro-
bades amb els 30 inscrits per
practicar català (xerraires). Aquest
grup de conversa gratuït és obert a
persones no catalanoparlants que
vulguin practicar l’idioma i és fruit
de la col·laboració del Servei Local
de Català i del nucli local de la CAL,
amb suport de l’Ajuntament.

El Fòrum XXI va organitzar un
debat, el 25 de febrer, sobre el pas-
sat, present i futur de la biblioteca
amb la presència d’unes 40 perso-
nes. Es van projectar diapositives del
nou edifici del municipi que va servir
de base per poder veure els nous es-
pais i la distribució. El proper debat
serà el 25 de març amb el tema
“Xarxes socials...revolució”, a Can
Pasqual a les vuit del vespre.

I, finalment, el 19 i 20 de març es
representarà “La Corona d’Espi-
nes” en homenatge al director artís-
tic Josep Casanovas, “pels seus
mèrits dedicats al teatre del muni-
cipi”. És una iniciativa de la Fundació
Lola Lizaran (que concedeix deu be-
ques anuals per estudis superiors de
teatre, dansa, música i circ). L’obra
es farà al Patronat Parroquial.

breus en 
xifres
Quatre persones de-
tingudes al municipi pels Mossos
d’Esquadra com a presumptes au-
tors d'un delicte contra la salut
pública al traficar amb drogues. Es
va vigilar el domicili sospitós, rea-
litzant sis comisos i comprovar les
entrades i sortides de diverses per-
sones compradores. Amb autorit-
zació judicial, es va entrar en dos
domicilis investigats i es va trobar
2.300 euros, plàstics retallats i do-
cuments amb anotacions de les
compres i vendes. Fet que va por-
tar a la detenció de les quatre per-
sones (dos d’Esparreguera, un
d’Olesa i l’altra de Barcelona) que
van passar a disposició judicial, in-
gressant dues d’elles a presó.

Un bon desenvolupament
de la festa de carnestoltes  amb
una bona participació a la rua i el
doble de comparses. Tot i això,
per segon any consecutiu hi ha
hagut polèmica pel resultat del
concurs de comparses ja que una
entitat s’ha queixat que el repar-
timent no ha estat just. 

Aprovada la nova ordenança reguladora de subvencions

Les llars d’infants podrien ser operatives el
proper curs i lliurament dels premis SETS 

Foto de família dels guanyadors dels SETS d’aquest any. 777 ComunicaLa llar d’infants Coloraines ha patit un endarreriment de les obres, tot i que es
preveu pugui començar a funcionar el proper curs. A.S.

Festa del carnestoltes. Aj.

Un conveni per elaborar
el Pla Local de Seguretat Viària. La
finalitat és la millora de la segure-
tat del trànsit mitjançant un estudi
de l’accidentabilitat al municipi,
l’anàlisi de punts negres i poten-
cialment perillosos i les propostes
d’accions de control i de millores
viàries. Encara que està previst
que la signatura del conveni es
faci durant el propers mesos de
març o abril, les primeres reunions
de treball han començat ja el fe-
brer. L’elaboració del Pla serà de
quatre o cinc mesos, amb la qual
cosa la presentació de resultats
podria fer-se cap al mes de setem-
bre d’enguany. 
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L a reducció de les emissions de
CO2 a l'atmosfera i contri-
buir, d'aquesta manera, a

moderar el canvi climàtic. En
aquesta línia, l’Ajuntament ha
presentat una diagnosi i pla
d acció per a l energia sosteni-
ble, conegut com PAES, que con-
creta accions per dur a terme a les
principals instal·lacions i serveis
municipals per lluitar contra l’escal-
fament del planeta. L’empresa
Twoin ingeniería & innovación ha
presentat les dades energètiques
recollides en 10 edificis i serveis
municipals, entre ells l’Ajuntament,
la Casa de Cultura, el Centre
Aquàtic o l’Escola bressol. El Pla
d’Acció defineix les accions concre-
tes que permetran reduir les emis-
sions en aquells àmbits on
l’administració local pot actuar di-
rectament (dependències munici-
pals, enllumenat públic, semàfors,
etc). El projecte s’ajusta al “Pacte
d’alcaldes” per una energia soste-
nible local de la Unió Europea i se-
gueix la metodologia establerta
des de l’Oficina Tècnica de Canvi
Climàtic i Sostenibilitat i amb el su-
port tècnic de la Diputació.

La cooperativa Habitatge Entorn,
promoguda per CCOO, ha lliurat

els 68 habitatges amb protecció
oficial de règim general cons-
truïts al sector El Morral.
Aquesta és la quarta promoció de
la cooperativa que es lliura al mu-
nicipi, i tot que en un principi es-
tava qualificada de règim
concertat, gràcies al suport de l’A-
juntament ha estat possible can-
viar-ho a règim general (més
econòmic). L acte de lliurament va
tenir lloc el dia 24 de febrer a la
mateixa promoció i va comptar
amb l’assistència de l’alcaldessa,
Maria Soler; el director general de
la Cooperativa, Josep M. Alibés; el
secretari de la mateixa, Manuel
Molina; i el secretari general de la
Unió Comarcal de CCOO del Baix
Llobregat, Toni Mora. La coopera-
tiva té actualment en promoció 44
habitatges a Santa Maria de Vi-
lalba. I properament, es preveu
obrir una nova convocatòria per a
l’adjudicació de pisos en règim de
compra o de lloguer amb opció de
compra, fins a completar tota la
promoció de 179 habitatges que hi
ha al barri de Can Morral. L opció
de lloguer amb opció de compra és
la gran novetat, i permetrà poder
accedir a uns pisos que fins ara
només era possible comprar si

s arribava a aconseguir una hipo-
teca. L Ajuntament ha aconseguit
aquesta opció després de vàries
reunions amb la Generalitat.

S’ha obert una nova convoca-
tòria d’horts socials a la zona
de Can Morral per a veïns amb in-
gressos inferiors a 5 cops el salari
mínim. Les persones jubilades ob-
tenen una concessió per quatre
anys i la resta per dos, prorroga-
bles. Les persones amb discapaci-
tat poden optar a un hort adaptat.
Aquesta finca comprèn la masia,
destinada a equipaments públics;
el bosc, zona verda urbana del nou
barri, i terreny agrícola fins al riu
Llobregat, que és la zona d’espai

natural protegit, i on es trobem els
horts socials, creats l any 2003 i
ampliats el 2010.

Quan a agenda, el 25 de
mar hi haurà la presentació del lli-
bre “El 7è camió” d’Assumpta
Montellà, sobre la Guerra Civil es-
panyola, a la Casa de Cultura. Per
al 29 de març s’ha organitzat una
xerrada informativa sobre “Inter-
net segura” al Casal de Joves. El
més d’abril s’ha dedicat activitats a
la solidaritat. El dia 3 hi haurà el
XIIConcert Mans Unides amb la
participació d’entitats i artistes lo-
cals i, finalment, el 9 i 10 d’abril
s’ha organitzat “Abrera x Xile”
amb diferents activitats.  

Un carnaval sonat i
amb la participació de cente-
nars de veïns i veïnes que van
participar a la cercavila. Disfres-
ses variades i carrosses van des-
filar des de la plaça de Rafael
Casanova fins a la plaça de Pau
Casals, on un espectacle d’ani-
mació infantil va engrescar a
menuts i grans, a més de lliurar-
se els premis del concurs de dis-
fresses. Dos dies abans, una
quarantena d’avis del barri de
Santa Maria de Vilalba celebra-
ven el Dijous Gras. Una celebra-
ció que donava la benvinguda a
les festes de Carnestoltes.

Un curs de monitors
d’activitats de lleure infantils i
juvenils començarà el proper 2
d’abril. El curs, que es farà els
caps de setmana al matí i Set-
mana Santa Intensiu al Casal de
Joves, durarà fins al 5 de juny.
Per a més informació 93 474 74
74 o jchalbat@esplai.org.

Oberta una nova convocatòria de concessió d’horts socials

Presentació del PAES i lliurament dels 68 
habitatges de protecció oficial a Abrera 

Animació infantil de carnaval. Aj

breus en 
xifres

La Casa de Cultura és un dels edificis on s’ha recollit dades per al PAES. A.S.

Importants reformes de millora
al Camp de Futbol Municipal.
Centenars de persones es van

apropar i van poder visitar totes les
dependències, des del bar als vesti-
dors, i estrenar les noves grades.
L’acte va començar amb la visitat a
les instal·lacions per part de l’alcalde
Enric Carbonell; de la regidora
d’Esports, Roser Brosed; del dipu-
tat adjunt de l’Àrea d’Esports de la
Diputació, Jesús Maria Canga; i
del president de la Penya Blaugrana,
Jaume Canals. La regidora d’Es-
ports va destacar que el nou camp,
reclamat des de fa temps, no té res
a veure amb l’anterior. Amb aquesta
inauguració “l'ajuntament enllesteix
una primera part, i ara toca, després
de l'estiu, la construcció del nou pa-
velló Francesc Castellet que ara és
una pista. La intenció és que hi hagi
les darreres tecnologies, la construc-
ció de sales polivalents per a cobrir
una necessitat que hi ha a Sant Es-
teve"va avançar Brosed. Un dels
canvis més importants del renovat
camp afecta directament a la super-
fície de joc, on s'ha instal·lat gespa
artificial d’última generació. A més,
l'antic edifici s'ha substituït per un
altre completament nou, amb mol-
tes més dependències (vegeu la
bústia gener’11). El cost de les

obres del camp de futbol ha estat
1.255.896,36 €.

En l’anterior edició, vem infor-
mar del Pla d’Equipaments Es-
portius (PEEM) que planteja les
necessitats per als propers 15 anys.
Al Ple extraordinàri del passat 1 de
març es va aprovar amb els únics
vots favorables de l’equip de go-
vern. En aquest sentit, el grup
municipal de l’Entesa ha valo-
rat, en una nota de premsa, de
manera “desafortunada la presen-
tació d’aquest Pla a tres mesos de
les eleccions municipals” a més
que “en cap moment ha comptat
amb la opinió de la resta de grups
del consistori”.

D’altra banda, el grup munici-
pal d’ERC van presentar al plenari
dues mocions amb un to diferent.
La primera donava suport a l’im-
mersió lingüística a les escoles i,
l’altre, en un tó més crític es mos-
trava el rebuig a la sentencia del
Tribunal Suprem. El mateix que una
altra que va presentar el grup mu-
nicipal de l’Entesa que va servir
per redactar una moció conjunta
de tots els grups del consistori .

Una representació dels centres
educatius del municipi va assistir el
passat 1 de març al Primer Fòrum
de la Xarxa d’Escoles per a la

Sostenibilitat de Catalunya
(XESC), que va tenir lloc al recinte
de Can Massallera a Sant Boi de
Llobregat. Una trobada en què van
assistir 200 persones entre profes-
sors i alumnes de diferents centres
escolars del Baix Llogregat i l'Hos-
pitalet amb l'objectiu de tenir un
espai on intercanviar experiències
sobre educació ambiental.

Lligat amb el medi ambient, l’A-
juntament ha engegat una nova
iniciativa per fomentar la gestió
orgànica de residus a través del
compostatge casolà. Aquesta
consisteix en transformar els resi-
dus orgànics de la cuina, el jardí o
l’hort en adob per a les plantes.
S’ha posat a disposició de les famí-
lies, i de forma gratuïta, un com-

postador, un taller inicial d’apre-
nentatge i un servei d’assessora-
ment continuat. Les persones
interessades es poden apuntar al
programa al llarg de tot l’any, ja
que s’aniran organitzat tallers i lliu-
rant compostadors quan hi hagi un
mínim de 20 persones.

I, finalment, el consistori ha pre-
sentat el projecte d’arranjament
de la zona verda prevista entre
l’avinguda de Ca n’Amat i la de
Martorell. Un camí de vianants
unirà ambdues avingudes respec-
tant l'arbrat i creant dues zones de
lleure en les quals s'instal·larà bà-
sicament vegetació i mobiliari urbà.
En aquests moments, s’està a l’es-
pera de presentar el projecte als
veïns de la zona.

breus en 
xifres
30 d’abril és la data pre-
vista pel llirament dels premis
Sesrovirencs de l’Any i no pas el
dia 23 com cada any, pel fet que
la Diada de Sant Jordi coincideix
amb el període de vacances de
Setmana Santa. Aquests guar-
dons, convocats per l’Ajunta-
ment, volen premiar l’esforç
individual i col·lectiu de persones
i d’entitats, així com també d’ac-
tivitats, que tenen una incidència
rellevant en el municipi i que, per
un motiu o un altre, han desta-
cat durant l’any 2010.

Una gran participació i
imaginació va ser la tònica del car-
nestoltes d’enguany. Unes trenta
comparses es van inscriure en les
dues modalitats carnavelesques:
infantil i adult. Entre totes elles es
van premiar aquelles disfresses
més originals, així com també, es
va tenir en compte el grau de difi-
cultat, quant a la seva elaboració.
Després de la rua, la festa va con-
tinuar al poliesportiu.

Nova iniciativa per gestionar residus orgànics a casa 
Inaugurat el nou camp de futbol de Sant Esteve
amb gespa artificial i noves dependències

Al nou camp de futbol s’ha instal·lat gespa artificial d’última generació. Aj.

Comparsa guanyadora “El circ”. Aj.

ABRERA - SANT ESTEVE SESROVIRES
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INICIATIVES

La iniciativa d’una antiga
alumna del col·legi Jose
Echegaray de Martorell (curs
83/84) ha fet que s’hagin
trobat tots els companys de
nou. Amb la sensació que
no hagués passat el temps,
es van poder trobar el passat
20 de novembre i, ara, han
creat un grup de facebook
per poder-se mantenir en
contacte.

25 anys del José Echegaray de Martorell

El Circo Italiano ha realitzat les seves representacions a pobles de la co-
marca, fent les delicies de petits i grans. Ha estat a Olesa i a Esparre-
guera i els propers destins són Martorell, Santa Coloma i El Prat. Durant
la visita a Olesa, fins i tot, un dels protagonistes, el cavall, va llegir la
nostra publicació. 

El Circo Italiano llegeix la bústia

Un grup d’alumnes i professors de
diferents instituts de secundària d’A-
lemanya i Itàlia han visitat Abrera
dins el programa d’intercanvi Come-
nius que duu a terme l’Institut Vol-
trera. Aquest és el segon any que
aquest IES participa en aquest pro-
grama europeu en col·laboració
amb diferents centres d'educació se-
cundària de països de la Unió Euro-
pea com Alemanya, Itàlia, la
República Txeca i Polònia. Per la seva
part, els alumnes abrerencs que acu-
llen aquests estudiants ja van visitar
Itàlia i Alemanya.

Programa d’intercanvi Comenius

PRESENTACIONS OFICIALS

Representació de
PxC a la comarca
La formació política Plataforma
per Catalunya (PxC) ha anunciat
que es presentarà a diferents
municipis de la comarca a les
properes eleccions municipals.
Al Baix Nord hi haurà candidatu-
res a Sant Andreu de la Barca,
Martorell, Olesa de Montserrat,
Esparreguera, i Abrera.

Nova campanya Joventut
Socialista de Sant Andreu
La Joventut Socialista de Sant An-
dreu ha posat en marxa una nova
campanya de participació "I tú,
quin Sant Andreu vols?". Aquesta
pretén rebre idees i propostes de la
gent jove per tal de debatir-les i in-
tentar afegir-les a les al programa
electoral del PSC.

Puigcercós i Simó
visiten Martorell
El president d’ERC, Joan Puigcer-
cós, i la portaveu d’ERC al Parla-
ment, Anna Simó, van visitar
Martorell el passat 8 de març.
Acompanyats del candidat del par-
tit a Martorell, Adolf Bargués van
passejar pel Mercat municipal Les
Bòbiles obsequiant amb un ram de
mimosa, símbol a Itàlia de la lluita
i la defensa dels drets de la dona.

Solidaritat Catalana a Abrera
S’ha constituït la Comissió Local d’A-
brera de Solidaritat Catalana per la
Independència, amb la intenció de
ser presents ja en les pròximes elec-
cions municipals del proper mes de
maig. Per potenciar la participació,
han iniciat el projecte “Imagina
Abrera” per tal que tots els ciuta-
dans puguin aportar el seu gra de
sorra en la confecció dels eixos bàsics
del programa electoral.

Joan
Galceran, Ara
Sant Esteve
L’exalcalde de
Sant Esteve,
Joan Galceran,

ha confirmat a la bústia que
serà el cap de llista d’una nova
candidatura independent que es
presentarà a les eleccions. Ara
Sant Esteve és el nom que ha es-
collit per a la seva formació. Prè-
viament, tal com havia anunciat
el mes passat, s’havia donat de
baixa del PSC.

Jordi Manfredi com
a candidat del PP d’Olesa
El PP d’Olesa va fer l’acte de pre-
sentació de Jordi Manfredi, com
a candidat a l’alcaldia, el passat
19 de febrer a l’Auditori de la
Casa de Cultura. Durant l’acte,
Manfredi va explicar les direc-
trius del programa electoral per
a les properes eleccions.

Democracia
3.0 a Sant
Andreu
Els afiliats del
nou partit De-
mocracia 3.0 van

escollir, el passat 25 de febrer, al
seu cap de llista per a les prope-
res eleccions municipals. La can-
didatura presentada per
l’exregidor de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, José
Manuel García Bravo, fou apro-
vada i ratificada pel Comitè Exe-
cutiu.

Propostes
d’ICV Martorell
El passat 10 de
març, ICV Marto-
rell va presentar
les propostes que,

durant un any i mig, han estat re-
collint de ciutadans, entitats, asso-
ciacions, etc. Les propostes es van
posar a debat per copsar la impres-
sió dels assistents per marcar les lí-
nies que centraran el programa
electoral del partit.

CAPS DE LLISTA

Rafael
Hernica,
ICV-EUiA a
Sant Andreu

ICV i EUiA, de
Sant Andreu de la

Barca, han ratificat el pacte d’acord
entre ambdues organitzacions per
presentar candidatures conjuntes.
Rafael Hernica serà de nou el cap
de llista de la coalició per a les pro-
peres eleccions municipals.

Jordi Albert, ERC
Sant
Andreu
Jordi Albert torna a
encapçalar les llistes
d’ERC a Sant An-

dreu de la Barca per a les properes
eleccions municipals.

Josep Rovira,
Acord
Municipal
d’Esparreguera
Josep Rovira és el
cap de llista d’A-

cord Municipal a Esparreguera per a
les properes eleccions. Una plata-
forma ciutadana impulsada per ERC.

Iñaki Andrés,
Entesa pel
Progrés
Esparreguera
El candidat a l’al-
caldia d’Esparre-

guera per l’Entesa serà Iñaki
Andrés. El passat 27 de febrer es
va fer l’acte de presentació a Can
Pasqual amb la participació del vi-
cepresident d’orga- nització d’ICV,
Lluís Moreno; l’exalcalde Xavier
Sitjà, i la diputada al Parlament,
Dolors Camats.

Isabel Ruiz,
PP Abrera
La regidora porta-
veu a l’Ajunta-
ment i presidenta
del PP d’Abrera,

Isabel Ruiz, és de nou la cap de
llista del partit a les properes elec-
cions municipals. La candida, que
és la segona vegada que es pre-
senta, va ser ratificada per la Junta
Local el passat 15 de febrer.

Cristina
Bigordà,
ICV Abrera
La llista d’ICV a
Abrera per a les
eleccions munici-

pals del 22 de maig està encap-
çalada per Cristina Bigordà.

Miquel Solà,
ERC Collbató
Miquel Solà torna
de nou a ser el
cap de llista d’ERC
a Collbató en les

eleccions muncipals del mes de
maig.

Miguel Ca-
rrión, Ad’A
Abrera
El passat 14 de fe-
brer, l’assemblea
d’Alternativa d’A-

brera (Ad’A) va escollir, per unani-
mitat, a Miguel Carrión com a cap
de llista per a les properes eleccions
del 22 de maig. Carrión és l’actual
president del partit i regidor a l’A-
juntament des de 2003.

Cristina Martín,
GIC de Collbató
Cristina Martín ha
estat escollida cap
de llista del GIC per
a les properes elec-

cions municipals. La decisió es va
prendre el passat 25 de febrer du-
rant l’assemblea del partit . Ara
s’ha de confeccionar la llista, de la
qual només ha trascendit el nom
d’Elies Rogent, que ha encapçalat
la candidatura en les dues ocasions
anteriors, i que la tancarà amb el
número 11.

Joan Carles Almirall, CiU Castellví
Joan Carles Almirall es torna a presentar com a cap de llista
per CiU per a les properes eleccions municipals. Entre els
reptes proposats hi ha posar ordre a les finances i idees
imaginatives de participació ciutadana.

Lluís Tomás,
INCAS Castellví
L’actual alcalde de
Castellví, Lluís
Tomás, torna a re-
petir com a alcal-

dable a les properes eleccions per la
formació INCAS-PM. La llista de per-
sones, que encara s’està confeccio-
nant, podria comptar amb l’actual
regidor no adscrit, Antonio Soto.

Anuncia’t a la bústia
Tothom et veurà! Tel. 675 475 038
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A
drià Arqué es presenta com a
cap de llista del PSC de Mar-
torell per a les properes elec-
cions municipals. En la seva
primera intervenció pública
com a candidat a l’alcaldia,

Arqué va explicar que el seu projecte per
Martorell és “fer fàcil el més difícil i estar al
costat d’aquells que són més febles davant
la crisi”. El cap de llista del PSC va criticar
que l’actual equip de govern “ha fet una
política d’aparador i no ha tingut en compte
l’opinió dels ciutadans i de les entitats” i,
per posar un exemple de la distància entre
el govern municipal i els martorellencs va
explicar que per accedir a determinades
plantes i despatxos de l’Ajuntament “cal una
empremta dactilar digital i només reconeix
les d’ells, els ciutadans i els regidors de
l’oposició no hi tenim accés. Quan ho he ex-
plicat a membres d’altres ajuntaments no
s’ho poden creure”.  Arqué, a més a més,
va criticar bona part de la gestió urbanística
dels últims quatre anys: “han convertit Mar-
torell en un parc temàtic enlloc de construir
una ciutat per viure i viure-la. S’ha ignorat
el patrimoni humà, cultural i natural de la
ciutat” i va criticar obres com la plaça de
l’antic Hospital o l’antiga Caserna de Caval-
leries.

L’alcaldable del PSC a Martorell va parlar
dels projectes que el seu partit té de cara al
futur, com són “un govern plural, alegre,
participatiu i transparent. Compromès amb
el medi ambient, millorant la sostenibilitat,
fent la mobilitat més sostenible i aplicant un
programa d’estalvi en il·luminació, jardine-
ria, despesa política i energètica; oferir al-
ternatives de treball pels joves i invertir en
infraestructures per aquest col·lectiu; portar
endavant la Llei de Barris amb el seu esperit
inicial; i acabar els projectes de l’hospital
comarcal, l’estació intermodal, la residència
d’avis i construir les escoles que es neces-
sitin”. 

El regidor i primer secretari local del PSC,
Xavier González, va ser l’encarregat de pre-
sentar l’acte. González va dir que “Arqué és
una persona en la que es pot confiar i de-
fensa Martorell sense cap interès propi,
només pel bé de la ciutadania. El nostre
candidat encarna els valors socialistes, de
justícia, d’humilitat i de proximitat. Més
enllà d’un projecte, el millor és conèixer a la
persona. Per això considero que Martorell
necessita a Arqué." A més a més, altres
membres del partit van voler oferir al seu
cap de llista una opinió de per què ha de ser
el proper alcalde de Martorell. Alguns dels
motius exposats van ser: “Arqué és lleial als
seus valors però per sobre de tot lleial al
poble que el va veure néixer i a al seva
gent”, “és la garantia de protecció i conser-
vació del nostre patrimoni cultural i artístic”,
“els seus valors de llibertat, igualtat, solidar-
itat i la justícia social no estan en venda”,
“ell no necessita aparentar o fingir senti-
ments, idees o qualitats. Idees li sobren,
qualitats positives les té totes i sobre els
sentiments només cal mirar-lo als ulls per
saber que amb ell no t’equivoques”, “Adrià
Arqué, per la seva actitud, sempre està ben
acompanyat. Som moltes les persones que
creiem en ell, en els seus valors i en el que
ell creu”.

El PSC prepara, pels propers dies, una
presentació pública del candidat oberta a
tothom.

Adrià Arqué defensa els valors
de la humilitat i la transparència

El PSC presenta un equip fort i rejovenit

A rqué va ser escollit per unanimitat dels
membres del partit com a alcaldable
del PSC per a les eleccions munici-

pals del mes de maig substituint l'exal-
cadessa Dora Ramon com a cap de files del
partit. Arqué, que és regidor de l'Ajuntament
de Martorell des del 2003, va ser ratificat per
la militància després de ser el candidat que

presentava l'executiva del partit.
Durant l’acte de proclamació com a can-

didat, Arqué va cridar a la militància social-
ista a treballar dur per a Martorell. D’una
manera contundent i clara va afirmar que
ara és el moment de treballar de cara a Mar-
torell, i mostrar que el PSC és un partit par-
ticipatiu, que sempre compta amb la veu de

la seva gent. El cap de llista socialista
afegeix que volen gestionar l’Ajuntament
amb "honestedat, humilitat, humanitat i re-
sponsabilitat".

Arqué va dir que comptarà amb un equip
fort i jove, entusiasta, preparat, i amb moltes
ganes de treballar, i també amb el suport de
la gent de Martorell per arribar a l’alcaldia.

Adrià Arqué, cap de llista del PSC de Martorell, en un moment de la seva intervenció. Arantxa Solís.

Xavier González, primer secretari del PSC de Martorell.
Arantxa Solís.

Imatge dels assistents a l’acte, al local social del PSC, just abans de la intervenció del candidat. Arantxa Solís.
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MARTORELL

SANT ANDREU DE LA BARCA

Com a candidat
d’ICV Martorell,

vull pel meu poble un ajuntament
gestionat per un equip de perso-
nes sense cap interès personal
més enllà de la seva militància ac-
tiva al barri, a l’entitat, al poble...
Volem un ajuntament que solu-
cioni els problemes generats per la
crisi econòmica i socials que
estem patint: atur, desnonaments,
desconfiança cívica, dificultats de
relació, mancances als serveis pú-
blics, etc.
ICV som l’únic referent amb pro-
jecte propi de l’esquerra a Marto-
rell, la única candidatura que pot
plantejar una alternativa real a
l’actual política. Volem un ajunta-
ment que prepari a les persones
per a reincorporar-se al món del
treball; que ajudi als comerciants i
emprenedors a fer realitat el seu
projecte; que desenvolupi un pro-
jecte urbanístic del segle XXI, re-
habilitant els centenars de
vivendes que estan desocupades;
que compti amb la gent jove per
solucionar els seus problemes
amb l’oci, l’estabilitat laboral, l’ha-
bitatge, la formació, la mobilitat,
la gestió dels espais públics, etc.;
que s’aliï amb les entitats i ciuta-
dania; en definitiva, ICV volem un
Martorell amb un ajuntament que
gestioni amb un model diferent,
més proper, sostenible, responsa-
ble i respectuós.

Xavier 
Gómez
Cap de llista
ICV Martorell

Para el PP de Mar-
torell las personas

son nuestra principal prioridad. Los
tres ejes básicos de nuestra cam-
paña electoral van dirigidos a las
personas: La reducción de impues-
tos, la ayuda a la familia y la segu-
ridad ciudadana.
Vamos a rebajar los impuestos,
aplicando las bonificaciones que la
ley nos permite y que el gobierno
CiU nos ha negado.
Estarem amb aquells que més ho
necessiten: la gent gran, els disca-
pacitats, els que pateixen maltrac-
tament. El PP de Martorell aposta
realment per recolçar a las fami-
lias.
Defendemos en nuestro ayunta-
miento el estricto cumplimiento de
la ley y el bilingüismo real de nues-
tra sociedad. No aceptamos  actos
de insumisión administrativa a las
sentencias de los tribunales.
Amb l’immigració, reclamem als
qui venen de fora el mateix que
ens exigim a nosaltres mateixos ,
Martorell a de ser tánt acollidor
com exigent.
Martorell ha de ser un pueblo se-
guro, para eso necesitamos más
policía local, para garantizar la li-
bertad de los que cumplimos las
normas y pagamos nuestros im-
puestos, para que no haya impu-
nidad con aquellos que no
respetan nuestra convivencia.

Francesc J.
Arpal
Cap de llista 
PP Martorell

Ningú pot negar
que durant els úl-

tims quatre anys Martorell ha vis-
cut una transformació urbana
històrica afavorint el benestar de
la gent. Hem creat nous espais,
places i carrers per a les persones
i un gran passeig des de la Plaça
dels Països Catalans fins al Pont
del Diable. Nous equipaments
com l’Espai Muxart, el Complex
Esportiu La Vila o revitalització
del Solàrium. El llistat és prou
ampli i tota l’obra feta no hi té
cabuda en aquest escrit, però la
gent de Martorell ja ho coneix
prou bé.
Si ens renoveu la seva confiança,
dirigirem tots els esforços en sor-
tir de la crisi sobre tres eixos prio-
ritaris: formació, treball i
habitatge. En la formació, a tra-
vés del Centre d’Excel·lència de
l’Automoció; en el treball, ho
farem a través del polígon logístic
a Solvay on es generaran 1.500
llocs de treball. I en habitatge,
amb el desenvolupament de
l’ARE a La Sínia I-II i La Vila.
Tot això sense deixar de continuar
millorant el teixit urbà de Marto-
rell. Tenim molt bones perspecti-
ves, les hem de saber aprofitar i
gestionar bé. Per a fer-ho possi-
ble ens cal un govern fort, potent
i cohesionat. Ajudeu-nos a acon-
seguir-ho.

Salvador
Esteve
Cap de llista
CiU Martorell

Al 2003 vam entrar, vam
créixer al 2007 i el 2011

ha de ser la consolidació del projecte
d'Esquerra a Sant Andreu de la Barca,
un projecte basat en l'aportació d'ho-
mes i dones independents, al marge del
partit, però que confien en la gent que
hem conduit la nau fins aquí, on se sen-
ten còmodes i poden desenvolupar la
seva tasca amb la llibertat i independèn-
cia necessàries. Durant aquest temps a
la oposició hem fet molta feina enfront
a una majoria absoluta de to autoritari i
personalista. Això ens ha permès, en-
guany, conjuntar una llista de candidats
i candidates que s'estimen Sant Andreu,
que s'hi deixen la pell cada dia i estan
preparats tan emocionalment com pro-
fessional per assolir el govern de forma
immediata.
Els temps han canviat, les inquietuds i
les problemàtiques també i estem pre-
parats per aportar les solucions adients,
començant per repensar la política, fent-
la propera a totes i a tots, des del jovent
fins a més grans, des dels que pensen en
un mateix fins als que pensen en els al-
tres. Sant Andreu som tots i totes, ara
és l hora del canvi, ens acompanyeu?

Jordi
Albert
Cap de llista
ERC Sant Andreu

En las próximas elecciones
de mayo participaré de

nuevo como candidato a la alcaldía de
Sant Andreu de la Barca, representando
a la coalición ICV-EUiA a la que agra-
dezco la confianza que han depositado
para este proyecto de política municipal,
en el que trabajaré con las mismas ener-
gías e ilusión de  siempre. Desde ICV-
EUiA creemos que quedan muchos
problemas que deben de resolverse y en
los que la cohesión social y la participa-
ción de la ciudadanía son derechos prio-
ritarios que no se pueden perder como ha
ocurrido estos cuatro últimos años. Que-
remos introducir cambios en el destino de
los recursos económicos que permitan
mantener un comercio de proximidad
desde los propios comerciantes, con ser-
vicios públicos que permitan detectar las
desigualdades frente a la exclusión social;
con un urbanismo en el que la ciudadanía
pueda participar activamente; la protec-
ción de nuestro entorno; la aplicación de
las energías renovables o la aplicación de
los precios públicos mediante la tarifación
social; exigir con rotundidad el hospital
comarcal que nos niegan. En definitiva,
que la población sienta que forman parte
de Sant Andreu.

Rafael
Hernica 
Cap de llista 
ICV-EUiA Sant Andreu

Sant Andreu de la Barca
ha continuat el seu

camí cap al futur. En els últims quatre
anys, la nostra ciutat ha avançat en-
cara més i ha assolit nous nivells de
qualitat de vida i de benestar per als
seus veïns i veïnes.
Tot i les dificultats de la crisi econò-
mica, la força i la energia de la nostra
ciutat ens ha permès continuar millo-
rant el nostre municipi en un treball
conjunt entre govern i ciutadania que
ha donat els seus fruits: nous serveis
com el nou teatre Núria Espert i la pis-
cina municipal coberta ja són una re-
alitat, importants espais com el Palau
o el Passeig del Parlament s’han trans-
format i hem incrementat l’atenció i
ajuda a les famílies oferint més serveis
per a les persones.
Sant Andreu és, avui, una ciutat que
hem fet gran entre tots i que hem de
continuar fent avançar cap al futur. 
Tenim un gran futur per davant que
ens hem de guanyar entre tots. Junts,
govern i ciutadania, hem de fer de
Sant Andreu la millor ciutat per viure.

Enric
Llorca
Cap de llista 
PSC Sant Andreu

Arribat el temps de precam-
panya, la federació local de

Convergència i Unió de Sant Andreu de la
Barca us fem arribar un primer resum del
nostre programa municipal, en format de
missatge. 
Volem escoltar la veu del poble. Governar
el poble amb el poble. I una aproximació
total de l’Ajuntament al ciutadà. 
Hem de garantir la seguretat ciutadana i,
per això, hi posarem més recursos.
Impulsarem el “Consell Municipal escolar”.
Més biblioteques obertes i construirem una
altra escola Bressol.
Crearem el Museu d’història i costums. Do-
narem suport a totes les entitats culturals i
una programació d’alt nivell al Teatre.
Crearem els transports urbans. Més atenció
a la Gent Gran, els infants i joves (casals i
festivals).
Implantarem “la racionalització” en les des-
peses i l’eficàcia en les inversions.
Dinamitzarem el comerç i promocionarem
el nostre teixit industrial. Cuidarem el “medi
ambient” i seguirem el control de la
pol·lució industrial.
Democratitzarem el Patronat d’Esports i fo-
mentarem l’esport per a tothom.
Crearem el Pla de conservació de carrers.
Ampliarem zones d’aparcaments i farem un
Palau firal multiús.

Joan
Gaspà
Cap de llista 
CiU Sant Andreu

Sóc Adrià Arqué,
candidat socialista

a l’Alcaldia de Martorell. Tot i que
el més important no és tant qui
sóc, un ciutadà més, l’important
són els valors en els que crec i el
que vull pel poble que em va
veure néixer.
Vull liderar amb vosaltres un nou
projecte d’excel·lència democrà-
tica a Martorell i assolir un millor
futur per a tots i totes.
Les societats excel·lents escolten
de forma activa als seus ciuta-
dans i vull comptar amb tu per a
la presa de decisions sobre el nos-
tre destí.
La democràcia municipal no pot
convertir-se en una oligarquia, en
el govern d’una camarilla, d’un
grupet, d’un lobby, d’una casta,
que governi d’esquenes a la ciu-
tadania o que sobreposi altres in-
teressos a les necessitats dels
ciutadans. Un Ajuntament no pot
ser un “búnker” opac ni estar
allunyat de la societat.
Primer són les persones, els seus
interessos i les seves necessitats.
Després, tota la resta.
Junts, obrirem portes perquè a
Martorell entri aire fresc i la veu
de tots els ciutadans.
El nostre vaixell, és honest i hon-
rat, està carregat de valors i con-
viccions, amb rumb cap a
l’excel·lència democràtica. Vine! 

Adrià
Arqué
Cap de llista
PSC Martorell

Un programa elec-
toral és un conjunt

de propostes que fem perquè de-
cidiu si hi voleu donar suport. A
Esquerra, creiem que el millor pro-
grama és aquell que, sense allun-
yar-nos de les nostres idees, inclou
les propostes de la pròpia ciutada-
nia.  
Per això treballem de manera par-
ticipativa. Ho fem mitjançant tro-
bades de debat on s’hi aboquen
il·lusions, mancances, propostes
de millora, plans de treball, etc. El
millor de tot, a part del resultat, és
la vivència d’escoltar i entendre,
de forma col·lectiva, com cons-
truir el nostre entorn més proper.
Les aportacions que hem treballat
s’han agrupat en els cincs eixos
principals de la nostra proposta de
govern: serveis socials i ocupació;
cultura, joventut, esports i salut;
urbanisme i medi ambient; co-
merç, empresa i coneixement; i
participació i transparència.
Creiem que qualsevol procés de
millora passa per la implicació de
totes les parts. Els que estimem
Martorell estem abocats a partici-
par-hi i, per suposat, a vetllar de
manera activa per la correcta exe-
cució de les propostes. Només
així, amb la suma de totes i tots,
garantirem que la proximitat i la
democràcia participativa siguin
cabdals en el govern del nostre
Ajuntament.

En una iniciativa sense precedents a la comarca, 39 caps de llista de diferents partits
locals han escrit per a un mitjà de comunicació en una mateixa edició. En aquest cas,
la bústia edita aquest especial amb unes pàgines dedicades a aquests escrits. La
cessió d’aquests espais ha estat gratuïta. Tenim dues voluntats: la pluralitat i que el
lector s’informi de primera mà dels qui són o poden ser els seus representants a la

institució més propera. Tot i que hi ha més partits que es presentaran a les eleccions
municipals, el proper 22 de maig, publiquem els escrits dels caps de cartell que s’han
confirmat a temps d’entrar en aquesta edició, i amb representació als 8 ajuntaments
del Baix Llobregat Nord. Totes les formacions que es presentin i vulguin participar a
través de la bústia, ens poden enviar un correu electrònic a info@labustia.cat.

Adolf
Bargue ́s
Cap de llista
ERC Martorell
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OLESA DE MONTSERRAT

ABRERA

Una renovada
il·lusió és el que

sento en agafar de nou el compro-
mís de tornar-me a presentar com
a candidat a l’Alcaldia d’Olesa pel
PSC.
Han transcorregut quatre anys des
del meu primer compromís. Vam
fer un programa ambiciós però re-
alista, pensant amb les necessitats
d’infraestructures i serveis que
Olesa necessitava. Moltes de les
propostes fetes són realitats avui
dia i d’altres no s’han pogut dur a
terme per diferents circumstàncies,
principalment, per no haver pogut
obtenir el finançament necessari
per a fer-les.
És per això, perquè hi ha feina per
fer, que he renovat aquell compro-
mís fet fa 4 anys.
El treball fet no sols ha estat mèrit
del cap de llista, els regidors del
PSC, l’executiva i molts companyes
i companys han dedicat moltes
hores i esforços per aconseguir-ho.
Ara ens toca rendir comptes de la
feina feta, i explicar quin serà el
nou projecte que el PSC presentarà
pels propers quatre anys.
Esperem poder obtenir de nou el
suport d’aquelles olesanes i olesans
que porten al cor els valors de les
persones honestes i que demanen
als seus polítics responsabilitat, sin-
ceritat, esforç, dedicació, diàleg i
l’esperit de servei al ciutadà que
tenim des del PSC.

Jaume
Monné
Cap de llista
PSC Olesa

El Bloc Olesà es
presenta a les

eleccions del mes de maig amb
un objectiu central per als pro-
pers quatre anys: l’estímul de l’e-
conomia local. Afavorir l’Olesa
residencial en contra de la del tre-
ball ha estat un tràgic error que
ens ha abocat a l’empobriment, a
la pèrdua de qualitat de vida i
només ha servit per enriquir uns
quants i perjudicar la majoria.
L’Olesa moderna i progressista és
l’Olesa del treball i no la de l’es-
peculació. 
Per aconseguir l'objectiu de crei-
xement econòmic, caldrà tirar en-
davant polítiques actives
d’ocupació i formació; facilitar al
màxim la implantació de noves
activitats i sectors; garantir que
l’administració local, en igualtat
de condicions, contractarà em-
preses olesanes i/o empreses que
contractin olesans. És necessari
generar riquesa i per això cal con-
vertir l’Ajuntament en un agent
actiu i dinàmic. 
Avui, Olesa compta amb més de
dos mil treballadors disponibles,
amb experiència i capacitat i, so-
bretot en el cas dels més joves,
amb una indiscutible qualificació.
Ells i la resta dels olesans són el
nostre principal actiu. Olesa,
també en el terreny econòmic, té
solució. 

Salvador
Prat
Cap de llista
Bloc Olesà

CiU encara les
properes eleccions

municipals amb il·lusió i moltes
ganes de treballar per Olesa i els
olesans. No serà fàcil. La situació
econòmica no permetrà disposar
dels recursos necessaris per dur a
terme les infraestructures i els ser-
veis que, amb tota legitimitat, re-
clamen els olesans. No volem fer
promeses que no podrem complir. 
Pensem que el que més valoren
els olesans és que allò que ja
tenim, funcioni: neteja, enjardi-
nament, estat dels carrers i vore-
res, seguretat ciutadana, ... Amb
això no volem dir que fins ara no
s’hagi fet res, però si que ho
podem fer millor.
CiU vol aconseguir una gran ma-
joria que permeti, per primera
vegada a la història d’Olesa, go-
vernar en solitari. És difícil, però
amb treball, positivisme i il·lusió
pensem que està al nostre abast. 
Tenim un programa engresca-
dor i realista. La nostra llista
està formada per persones pre-
parades que treballaran dur per
transformar Olesa en un lloc
pròsper i agradable, fent possi-
ble que tothom participi i se
senti protagonista d’aquesta
transformació. Junts podem fer
una Olesa millor. 

Mercè
Jou
Cap de llista
CiU Olesa

L’Entesa ha com-
plert el compromís

amb Olesa. Hem garantit l’estabi-
litat, defensant-la amb sentit
comú dels valors de d’individua-
lisme, el corporativisme, la corrup-
ció política i el populisme. La
transició política ha acabat, toca
un canvi cap a l’esquerra, garan-
tint els serveis, la salut i l’educa-
ció; hem de recuperar les places
com a lloc de trobada, és a dir, per
la diversitat de persones i situa-
cions amb sensibilitat cap aquells
que tenen dificultats per integrar-
se. Han de ser espais nets i acces-
sibles, però també amb funcions
educatives comunitàries. L’Ajun-
tament ha de recuperar el paper
en l’economia, la seva prioritat ha
de ser el treball potenciant la for-
mació. Cal seguir amb la partici-
pació, no simbòlica, sinó com a
democràtica. És temps de com-
promís perquè Olesa superi la
crisi: amb els treballadors per re-
organitzar el treball a l’Ajunta-
ment prioritzant el servei al
municipi sense pèrdues de treball;
per l’elaboració d’un pla per la in-
clusió; amb les entitats per sumar
esforços; amb el sector econòmic
local per implementar propostes
de societats mixtes i aprofitar re-
cursos; amb les forces polítiques
per fer real l’economia sostenible.

Jordi
Cornellas
Cap de llista
Entesa dels Olesans

Seguint els com-
promisos, des

d’ERC Olesa, hem demostrat que
hi ha una manera diferent de fer
política, treballant amb respecte
i intensitat, treballant cercant el
consens, participant, presentant
propostes i mocions, fent segui-
ment exhaustiu i de denuncia de
la gestió del actual govern Olesà.
ERC, i donat que no ha millorat
la situació, volem fer especial
incís en la neteja dels carrers, en
la qualitat de vida, que la partici-
pació ciutadana en la vida i les
decisions polítiques sigui un fet,
volem liderar un procés de canvi
i transformació de l’administra-
ció, establir polítiques clares de
subvencions a entitats i col·lec-
tius, seguint criteris clars, sense
oblidar la col·laboració mútua
entre entitats i ajuntament,
volem donar un clar suport als
emprenedors, als treballadors i
aquells que pateixen la crisi. El
camí que volem seguir el proper
mandat, es portar a terme un
programa capaç d’engrescar, un
programa que acabarem de tre-
ballar aquets mesos. ERC ens
presentarem a les properes elec-
cions amb un programa, no ple
de promeses sinó de fets, no em
propostes inassolibles sinó reals.

Mireia
Monfort
Cap de llista
ERC Olesa

El programa de Es-
querra Unida-Izquierda

Unida (EU-IU) para las elecciones mu-
nicipales es una propuesta de  trans-
formación social de izquierdas
basada en la participación popular,
donde la ciudadanía asuma más y
mayores responsabilidades en la
gestión de lo público.
Someteremos a consulta popular las
grandes transformaciones urbanísti-
cas que nos afecten e impulsaremos
el desarrollo de los contenidos del
Reglamento de Preocupación Ciu-
dadana.
Estudiaremos la viabilidad  econó-
mica de la recuperación de los ser-
vicios externalizados y la
constitución de una empresa muni-
cipal de servicios. Preservaremos los
ricos,  escasos y amenazados espa-
cios naturales, apostando por un
uso racional de la energía y el agua
y un modelo de movilidad más eco-
lógico. Priorizaremos las políticas so-
ciales luchando contra la exclusión
social y crearemos un reglamento
de gestión de ayudas económicas. 
EU-IU se presenta a estas elecciones
con un equipo de personas con un
elevado compromiso personal, con
un programa electoral que refleja
este compromiso y con la convicción
de que es hora de apostar por un
nuevo gobierno que de respuesta a
los verdaderos problemas de nues-
tro pueblo. 

Iván 
Serrano
Cap de llista
EU-IU Abrera

Estem a les portes
de finalitzar un

mandat municipal i d’haver de
decidir la nova composició del
futur Ajuntament. És doncs, un
moment de balanç i de reflexió
sobre el futur que volem per
Abrera. Un futur que necessària-
ment ha de posar la mirada en els
efectes de la crisi pels abrerencs i
abrerenques, que fan fronts a di-
ficultats derivades de la pèrdua de
la feina, de la disminució d’ingres-
sos, de l’endeutament hipotecari,
i en altres  casos, de tirar enda-
vant  el seu comerç o empresa. En
un context com l’actual, el paper
de l’Ajuntament serà fonamental
per a fer front a les desigualtats
que s’estan agreujant. Necessitem
un poble amb una administració
gestionada des de l’eficiència i
l’austeritat i que desenvolupi,
com mai, polítiques d’atenció a
les persones, amb més i millors
serveis públics que combatin les
exclusions, atenguin les necessi-
tats i permetin desenvolupar pro-
jectes personals en condicions
d’igualtat, tot promovent ocupa-
ció i benestar per a tothom.  Per
fer prioritàries les necessitats i
una sortida justa i equitativa de la
crisi cal impulsar canvis profunds
a l’Ajuntament per fer d’Abrera
un poble amb oportunitats per a
tothom.

Cristina
Bigordà
Cap de llista
ICV Abrera

Som al final d’una
legislatura que ens

ha permès fer realitat grans pro-
jectes de poble. El primer, el Mer-
cat Municipal, que ha resolt la
feblesa del comerç de l’alimenta-
ció. El segon, el Centre Polivalent,
que és a l’hora Casal de Joves, Es-
cola de Música i Centre Obert. I el
tercer, la construcció dels pisos
protegits de Can Morral. No ha
estat una legislatura fàcil. Hem
hagut de conviure amb una crisi
econòmica que ens ha fet dedicar
més esforços a les famílies que
més ho necessiten. Per això hem
reforçat l’àrea de Serveis Socials,
Dones i Igualtat, i hem treballat
per crear ocupació. La implantació
del nou Centre logístic de Merca-
dona, que donarà molts llocs de
treball  a veïns i veïnes d’Abrera,
n’és un bon exemple. Hem tirat
endavant projectes de renovació
urbana com el del carrer Rebato.
Hem apostat per la Salut, amb la
construcció de l’Ambulatori de
Can Vilalba, i per l’Ensenyament,
amb la nova Escola Bressol. El nos-
tre compromís amb Abrera consis-
teix en treballar des de la
proximitat i al costat de les perso-
nes. Per això farem del benestar i
les polítiques d’ocupació els nos-
tres principals eixos d’actuació.
Perquè volem que Abrera sigui un
poble encara millor.

Maria
Soler
Cap de llista
PSC Abrera

A Abrera es podria
viure millor si es

gestionessin correctament els re-
cursos municipals. Les possibilitats
de desenvolupament de la ciutat
que hem esdevingut són moltes
atesa la nostra situació estratègica,
el potencial econòmic i la riquesa
cultural que han aportat persones
vingudes d’arreu en aquests da-
rrers 30 anys. Som una de les ciu-
tats amb més expectatives de la
comarca però que aquestes ex-
pectatives es compleixin implica,
necessàriament, un canvi del
model de gestió municipal, més
proper a la ciutadania, conscient
dels seus problemes, necessitats i
prioritats.
Alternativa d’Abrera (Ad’A) ha de-
mostrat que es pot fer una oposi-
ció constructiva. Ara, volem
demostrar que es pot governar
d’una altra manera: compromís
pel municipi des del primer fins l’-
últim dia de legislatura, actuant
quan les circumstàncies o reque-
reixin i no només en any d’elec-
cions. Presentarem un projecte
seriós i responsable, portat a
terme per un equip de persones
implicades en millorar Abrera, pro-
vinents de diferents àmbits socials.
Alhora, la mateixa prioritat: els
veïns i veïnes d’Abrera.

Miquel Carrión
Cap de llista
Alternativa d’Abrera
(Ad’A)

Sóc Isabel Ruiz
Bautista, regidora

a l’Ajuntament i cap de llista del
Partit Popular d’Abrera a les pro-
peres eleccions municipals.
Representar els nostres veïns ha
estat per a mi una experiència
molt positiva perquè m’ha per-
mès conèixer de primera mà els
problemes, les necessitats i tot
allò que preocupa als abrerencs. 
Hem hagut de treballar des de
l’oposició, suportant la indiferèn-
cia de l’equip de govern (PSC),
que en moltes ocasions, ha negat
allò què demanàvem per als nos-
tres veïns, anteposant les idees
polítiques a les necessitats del
nostre poble.
És per això que, amb el conven-
ciment de poder incidir en el go-
vern municipal i aconseguir una
Abrera millor, juntament amb un
equip de persones totalment re-
novat,  em torno a presentar com
a candidata a l’alcaldia d’Abrera.
El nostre programa donarà res-
posta a les mancances d’Abrera i
és fruit de les peticions que ens
han fet arribar els veïns i veïnes.
Els eixos centrals es basaran en
una millor  seguretat ciutadana,
l’economia i el treball i l’atenció
a les persones, sobretot a aque-
lles que més ho necessiten. 

Isabel 
Ruiz
Cap de llista
PP Abrera
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ESPARREGUERA

Durant els últims
anys, l’Ajunta-

ment d’Esparreguera ha dut a
terme grans inversions en equipa-
ments municipals i infrastructu-
res, com el pont que uneix en
centre de la vila amb el barri de la
Plana, la Caserna de la Policia
Local, l’edifici que acull la Biblio-
teca i l’Arxiu municipal, l’Escola
Municipal de Musica i Dansa, així
com obres de manteniment de
places i carrers.
Tenim la convicció que estem mi-
llorant la nostra vila des de molts
àmbits, tot i les dificultats amb
què ens trobem, no únicament
les administracions locals sinó la
societat, en general. Hem passat
els últims temps ajustant els pres-
supostos municipals als ingressos
reals i amb la mirada posada en
els serveis als ciutadans.
Segurament, aquests temps d’ex-
pansió, pel que fa a la inversió en
grans equipaments, estan tocant
fons. No obstant això, la nostra
feina continua amb la mirada po-
sada en el benestar de les perso-
nes. L’atenció a les persones és la
prioritat d’aquest govern. 
S’acosten, doncs, temps de refle-
xió, d’aprofitar els equipaments i
l’oferta que ofereixen als esparre-
guerins, de gaudir del que tenim,
de tenir-ne cura i de sentir-nos or-
gullosos.

Francesca
Fosalba 
Cap de llista 
PSC Esparreguera

A la presentació
de la meva candi-

datura com a cap de llista, el 27
de febrer, Lluís Moreno, Vicepre-
sident d’ICV i regidor de l’Entesa,
Xavier Sitjà, batlle d’Esparreguera
(99-07), i Dolors Camats, porta-
veu d’ICV al Parlament, van des-
tacar els canvis aportats per les
polítiques d’esquerres, els riscos
de la resignació i la necessitat de
treballar amb optimisme en polí-
tiques igualitàries. Em presento
com l’expressió d’un lideratge po-
lític diferent, sòlid i proper, capaç
de mobilitzar energies i donar
confiança. Vull destacar 4 eixos
per a la governança de la vila. El
primer, no deslligar les polítiques
locals de les globals, en sintonia
amb altres Enteses, Iniciativa o
partits i moviments que lluiten
per la igualtat. El segon, que la
crisi ens faci replantejar les ac-
cions, però no les polítiques de
serveis públics, equitat, benestar,
cohesió social i sostenibilitat del
planeta. El tercer, el canvi de
model, recuperant i inventant in-
tercanvis socials i econòmics di-
rectes, participatius i amb valors
ètics. Finalment, plantar cara pels
més febles davant les propostes
de la dreta. Treballem amb CON-
VICCIONS traduïdes en DECI-
SIONS i ACCIONS de bona gestió
municipal.

Iñaki Andrés
Cap de llista
Entesa pel Progrés
Esparreguera

la bústia m’ha
donat l’oportuni-

tat d’adreçar-me als seus lectors i
vull fer-ho amb la següent refle-
xió. 
El proper 22 de maig serà un dia
molt important per a Esparre-
guera. Decidirem qui serà la per-
sona i l’equip que hauran de
treure el nostre poble del difícil
moment econòmic, polític i social
en què es troba en aquests mo-
ments. El nostre poble necessita
un canvi urgentment al govern
municipal per redreçar la mal-
mesa organització, la nul·la efec-
tivitat i la pobra economia del
nostre Ajuntament. 
Des de Convergència i Unió
estem preparats per ser l’opció
per al canvi.
Tenim la capacitat per analitzar la
situació i prendre les mesures
oportunes que recondueixin la
majoria dels problemes que en
aquest moment preocupen els
nostres conciutadans i mantenen
el nostre poble en una perma-
nent situació de crisi política i de
govern.
CiU serà el projecte que agluti-
narà tots aquells que creuen que
un canvi és l’única solució possi-
ble per recuperar l’Esparreguera
que estimem.
Esperem ser mereixedors de la
vostra confiança.

Joan-Paül
Udina
Cap de llista
CiU Esparreguera

Ara fa quatre anys
ens vam presentar

davant tots vosaltres amb cinc va-
lors clars com a eix del nostre pro-
grama: compromís, honestedat,
preparació, eficiència en la gestió
i corresponsabilitat en la presa de
decisions, és a dir, transparència i
participació. Valors que ens han
portat a escoltar a tothom i en
conseqüència a sumar. A sumar
centenars de persones que a títol
individual, des de la seva posició
independent, volen treballar pel
futur del nostre poble. Així ha nas-
cut l’Acord Municipal; la única al-
ternativa real a la situació d’apatia
i desil·lusió actual. El canvi, avui, es
diu Acord Municipal. Perquè l’A-
cord Municipal el fa la gent, la
gent que creu fermament en el
compromís, l’honestedat, la pre-
paració, l’eficiència i la correspon-
sabilitat. Esparreguera necessita
un canvi decidit i valent. I avui, a
la nostra vila, el canvi és la seva
gent, la gent que es mulla i s’im-
plica. L’Acord Municipal és el pre-
sent i el futur de la nostra vila.
L’Acord Municipal és l’Esparre-
guera dinàmica, l’Esparreguera
que es mou. L’Acord Municipal és,
sense dubte, la il·lusió del canvi. El
canvi és l’Acord Municipal. Suma,
tu també, pel canvi.

Josep Rovira
Cap de llista 
Acord Municipal-
ERC Esparreguera

No vamos a criti-
car como lo ha

hecho nuestro gobierno local
durante estos 4 años. Aunque,
ahora, a falta de 2 meses para
las elecciones limpien Olesa,
adecenten las zonas verdes y pa-
rezca que hay mas policía, por-
que todos sois conscientes de la
mala situación que se da en
nuestra ciudad. Pero si os vamos
a explicar que haremos si gober-
namos. Primero luchar contra la
crisis; crear empleo y ayudar a
los comercios locales. Las calles
limpias y arregladas. Olesa más
segura. Garantim més presència
policial als nostres carrers. Am-
pliarem el nombre d’agents i els
seus mitjans. Baixarem els im-
postos començant amb l’elimi-
nació de l’mpost de
clavegueram. Millorarem la ges-
tió dels diners públics. Quere-
mos una inmigración ordenada,
con derechos y  obligaciones.
Las ayudas primero para los de
aquí. Som els únics que garan-
tim que NO pactarem amb el
PSC i, així, poder evitar que tor-
nin a governar Olesa. Y re-
cuerda, para echar a ZP tienes
que apoyar al PP.

Jordi
Manfredi 
Cap de llista
PP Olesa

En les properes
setmanes s’acom-

pliran quatre anys des de la cons-
titució del Consistori com a
resultat de les eleccions municipals
del 2007. AIESPA vam tenir el
6.96% dels vots, i per tant, la re-
presentació d’un regidor, d’un
total de 21. D’aquest resultat s’ha-
via de deduir que el nostre paper
era estar a l’oposició, per tal de vi-
gilar el govern del PSC-Entesa. Du-
rant aquest període hem intentat
fer la nostra feina amb atenció, ca-
pacitat d’anàlisi, voluntat de con-
sens, i amb comprensió envers la
senyora alcaldessa, per intentar
trobar solucions a la complicada si-
tuació econòmica heretada dels
governs de l’Entesa.
Durant aquest període hem inten-
tat posar sobre la taula les moltes
mancances que té el nostre ajun-
tament, intentant cooperar amb
les nostres propostes, trobar aque-
lles solucions que fossin les ade-
quades per resoldre problemes
històrics. Hem de reconèixer que
no hem aconseguit que, ni per
una sola vegada, alguna proposta
hagi merescut l’interès del govern.
És per això que hem decidit ex-
pressar la nostra voluntat de con-
córrer per segona vegada a les
eleccions que se celebraran el 22
de maig d’enguany.

Ignasi Oleart
Cap de llista 
AIESPA
Esparreguera

El nostre objectiu
i desig i, possible-

ment el de totes les formacions
polítiques d’Olesa de Montse-
rrat, hauria de ser canviar en el
nostre Ajuntament les actuals
relacions entre l’oposició i l’e-
quip de govern (PSC-CiU-ELS
VERDS),  en benefici de la ciuta-
dania.
No podem seguir amb la con-
frontació i la crispació existent
que genera la manca de con-
fiança de l’actual equip de go-
vern.
Aquesta desconfiança es dóna
per la manca d’informació que,
en molts casos, l’equip de go-
vern no li dóna a l’oposició; o
bé, s’inclouen en els Plens, per
via d’urgència, temes que són
aprovats sense l’estudi neces-
sari.
El nostre grup, en aquests
casos, mai aprova la seva inclus-
sió. Tots els partits hauríem de
defendre els mateixos interessos
i exigir major transparència i
accés, sense reserves en forma i
temps, als documents necessa-
ris  per al seu anàlisi i estudi i
poder emetre un vot raonat en
els Plens en el moment de la vo-
tació.

Juan
José Vílchez 
Cap de llista
POI Olesa

El nostre partit es
torna a presentar a

les eleccions i m’ha fet confiança
perquè segueixi com a cap de
llista. Aquesta decisió s’ha pres per
unanimitat dels membres del par-
tit. La nostra línia de treball serà la
de sempre, aconseguir que l’Ajun-
tament funcioni i doni un bon ser-
vei als ciutadans i que els regidors
siguin gent preparada per la feina
(subratllem gent preparada) ens
referim a que una persona que no
sap de mecànica no pot ser res-
ponsable de canviar un motor,
s’ha de fer responsable d’una regi-
doria per la que estigui preparat.
Si nosaltres entrem a l’Ajuntament
el primer que farem serà una au-
ditoria per saber en què s’han gas-
tat els diners i quina és la quantitat
d’euros en què està endeutat i ho
explicarem als ciutadans. Després
baixarem els sous dels polítics per-
què són abusius. Vull recordar que
l’únic regidor que va votar en con-
tra de aquesta pujada va ser el
nostre. Al partit volem persones
vàlues, que treballin per el poble,
no que sigui el poble qui treballi
per ells. Sabem i tenim assumit
que serà difícil treure Esparreguera
de la situació que es troba però
estem convençuts que és possible
tirar endavant aquest projecte si es
té il·lusió, preparació i ganes de
treballar.

Gustau
Pérez
Cap de llista Gent
d’Esparreguera

Sóc Mònica Torre-
Marin candidata a

l’alcaldia per CiU i assumeixo el
repte de lideratge d’un projecte que
pretén millorar el futur d’Abrera, us
presento algunes de les propostes
Intentar reduir l’atur amb convenis
amb empreses locals, formació ocu-
pacional i dinamització del comerç. 
Apropar  l’ajuntament al ciutadà do-
nant més  facilitats per realitzar ges-
tions i tràmits. 
Solucionar el dèficit de places resi-
dencials per a la gent gran. 
Millorar el transport públic munici-
pal en les freqüències dels horaris i
rutes.
Volem un municipi mes segur, i ho
aconseguirem amb més personal i
mitjans, com ja hem defensat des
de la oposició. 
Cuidarem l’entorn natural i històric
del municipi, adequant els espais  i
creant itineraris per tal de que els
ciutadans en puguin gaudir. 
Reclamarem fermament a la Gene-
ralitat  la creació d’un servei d’ur-
gències 24 hores amb metge de
família i pediatre. 
Gestionarem millor l’accés a pisos
protegits ( de lloguer o de compra).
Prestarem un servei d’atenció als
col·lectius amb més dificultats, un
municipi acollidor és aquell que atén
i serveix a tothom. 
I sabem que tot això i més és possi-
ble amb una gestió més eficient dels
recursos.

Mònica
Torre-Marin
Cap de llista
CiU Abrera

La nostra pro-
posta electoral

neix de la voluntat de presentar
a la ciutadania d'Abrera un nou
projecte polític, l'Acord Munici-
pal d'Esquerra, que combina
l'experiència i la trajectòria d'Es-
querra Republicana de Cata-
lunya a Abrera, i les ganes de
canvi de molta gent d'Abrera
que s'ha acostat a nosaltres inte-
ressada per les nostres propostes
i que s'ha sentit representada
amb la nostra feina a l'Ajunta-
ment els darrers anys, i que ja ha
mostrat la intenció de donar
confiança a aquest nou projecte,
que representa un acord entre
una força política històrica i un
nombrós grup de ciutadans i ciu-
tadanes, i això ara, no és fàcil.
Aquest projecte l’encapçalo amb
ganes de treballar per Abrera,
des de la joventut i des de l’ex-
periència d'aquests dos darrers
anys a l'Ajuntament. Us presen-
tem una veritable alternativa po-
lítica a Abrera amb il.lusió,
treball, joventut, experiència, di-
versitat i oferirem al poble d'A-
brera una opció de canvi de
veritat amb grans propostes i
grans projectes. Podeu seguir les
idees principals del projecte a
www.sergisantamaria2011.cat.

Sergi Santamaria
Cap de llista 
Acord Municipal
d’Abrera d’Esquerra



Especial Eleccions Municipals Escrits dels caps de llista amb representació18

SANT ESTEVE SESROVIRES

COLLBATÓ

CASTELLVÍ DE ROSANES

Quan diem que
Sant Esteve es

troba en un bon moment, fem
aquesta afirmació perquè hem fet
la feina que ens vàreu encarregar
fa quatre anys. L’hem preparat
per impulsar l’economia tan aviat
com aquesta comenci a dinamit-
zar-se. En l’aspecte social, s’ha
consolidat una xarxa de suport a
les persones i les famílies que
constitueix un valor a preservar i
potenciar, i ho hem fet amb vosal-
tres. Ben aviat tindrem l’oportuni-
tat de formar als nostres joves a
l’escola d’oficis i formació profes-
sional de Can Margarit i oferir-los
feina a les empreses ubicades a
Sant Esteve. Aquest és i serà un
objectiu prioritari, perquè treba-
llem per generar oportunitats per
tots els colectius, però especial-
ment, per als joves. Avui sabem
que encara queda un període que
hem de ser prudents. La nostra
proposta és acabar els equipa-
ments iniciats i gaudir-los plena-
ment, compartir-los entre tots
amb civisme i responsabilitat. Mi-
llorar els nostres parcs i augmen-
tar el recorregut de les rutes
verdes. Promoure espais de joc
lliure per als nostres infants i am-
pliar el catàleg de serveis d’aten-
ció domiciliària. Us demano la
vostra confiança per treballar
junts per aquests objectius.

Enric
Carbonell
Cap de llista 
PSC Sant Esteve

Sóc l’Ana Úbeda,
tinc 43 anys i en-

capçalaré la candidatura socia-
lista en les properes eleccions
municipals. Actualment sóc pri-
mera tinent d'alcaldia i regidora
d'Urbanisme, Hisenda i Medi
Ambient, i m’avalen més de deu
anys d’experiència a l’Ajunta-
ment de Collbató
Em vaig llicenciar en Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials a la UB,
on també vaig obtenir el títol
d’Actuaria. També he fet dos pos-
tgraus en auditoria pública i funció
directiva, i un màster en direcció
econòmico-financera per l’Insti-
tuto Nacional de las Administra-
ciones Públicas (Madrid).
A nivell professional puc dir que
compto amb més de vint anys
d’experiència com a economista a
l’Ajuntament de Cerdanyola, d’on
sóc funcionària per oposició i on
he desenvolupat tasques de gestió
econòmica en els departaments
de Cultura, Intervenció i Serveis
Econòmics. Actualment sóc cap
dels Serveis Econòmics i gerent de
l’empresa municipal Cerdanyola
Promocions SLU. Amb anterioritat
també he estat consellera del
Consorci del Parc de l’Alba, com-
plex científic que acull el Sincrotó
Alba.

Ana
Úbeda
Cap de llista
PSC Collbató

La situació econò-
mica del país i 28

anys de govern monocolor a Sant
Esteve ens obliguen a fixar prioritats
excepcionals que potser no serien
imprescindibles en un altre moment.
Els 4 punts fonamentals en que cen-
trarem l’acció de govern són: 
Redreçar la situació econòmica mu-
nicipal. Farem una auditoria per co-
nèixer amb profunditat els deutes i
la deficient gestió feta. Un pla de
viabilitat i racionalitzar las despeses
de l’ajuntament seran els següents
passos.
Revisarem el POUM que està apro-
vat inicialment i en període d’expo-
sició pública. Caldrà introduir
importants modificacions per plani-
ficar un poble que en el futur conti-
nuï tenint una dimensió humana i
uns serveis de proximitat.
Mantindrem els serveis que actual-
ment tenen bona acceptació i incre-
mentarem aquelles actuacions
dirigides a la població amb més ne-
cessitats: creació de llocs de treball,
formació...
Modificarem les formes i l’estil de
governar. Volem que els veïns i veï-
nes siguin protagonistes del seu
futur com a poble, no uns subjectes
passius sotmesos als capricis de l’al-
calde de torn. Pedagogia en tot el
que es fa, participació en la presa de
decisions, és a dir democràcia des-
prés de massa anys de dirigisme.

Jordi
Borrell
Cap de llista
Entesa Sant Esteve

Després de 28
anys de govern, la

situació municipal que ens deixa
el PSC, les  seves baralles internes
pel poder, fa que es presentem,
una formació sòlida amb un
equip de gestors capaços de re-
dreçar el consistori en la propera
legislatura i governar per primer
cop a Sant Esteve.
El programa de CiU té tres eixos:
rigor i austeritat  amb una audito-
ria externa, que ens permetrà
tenir una visió exacta de la realitat
i fer un pla que equipari els in-
gressos i les despeses ordinàries. 
Mantenir la identitat i el caliu de
Sant Esteve i evitar que el poble
tripliqui la seva població com
volen fer els Socialistes: que de
7800 habitants actuals  passarem
a   20.000 habitants. Revisarem
tots els projectes urbanístics en
especial  la entrada del Poble.
Prioritat: l’atur i la sortida de la
crisi amb nous plantejaments. En
especial pels nostres joves. Cal fer
una política  oposada a la del
totxo ,reactivar el teixit productiu,
recolzant pimes, comerços i autò-
noms com els dinamitzadors reals
de la economia i creadors de ri-
quesa.
Us animem a totes les veïnes i
veïns del poble a convertir-vos en
els Ambaixadors del Canvi. El
Canvi en Positiu!!

Jaume
Campabadal
Cap de llista 
CiU Sant Esteve

Em dic Maria del
Carme Rallo i Ca-

sanovas. Encapçalo la llista que
Esquerra Republicana de Cata-
lunya presenta les properes Elec-
cions Municipals a Sant Esteve
Sesrovires. Sóc llicenciada en Psi-
cologia i Educadora Social. Ac-
tualment segueixo la meva
formació cursant un màster que
compagino amb la feina en un
hospital psiquiàtric, la consulta
com a psicòloga i la política.
Aniré acompanyada per Adrià
Companys (actual regidor d’Es-
querra a Sant Esteve), Mercè Mar-
tin, Ismael Pérez, Meritxell
Moreno, Marisa Campos, Mont-
serrat Acero, Josep M. Moreno,
Francisco Sánchez, Jordi Rubinart
i Jordi Amate entre d’altres. Som
dones i homes honrats, realistes,
valents, propers a la gent, com-
promesos amb i per Sant Esteve,
que col·laborem en associacions i
entitats culturals, socials i esporti-
ves del poble. Dones i homes que
ens hem marcat com a repte
aconseguir superar l’actual repre-
sentació d’Esquerra al municipi de
Sant Esteve per poder dur a terme
un projecte orientat al poble,
transparent, realista, negociat,
acordat, que escolti i comparteixi.
Dones i homes per un Municipi
Transparent, Equilibrat, Com-
pacte, Públic, Sostenible i Català.

Maria 
del Carme Rallo
Cap de llista 
ERC Sant Esteve

Em dic Cristina
Martín i em pre-

sento com a cap de llista del Grup
d’Independents de Collbató a les
properes eleccions municipals. Sóc
casada i mare de tres fills, llicen-
ciada en Ciències Empresarials i
Màster en direcció d’Empreses per
ESADE. Em sento molt il·lusionada
de tenir l’oportunitat d’impulsar
un programa de govern que per-
meti garantir un futur de qualitat
per les persones que vivim a Coll-
bató, sota els eixos següents:
Un poble per viure amb millors
serveis, unes finances municipals
sanejades, polítiques socials adre-
çades sobretot a joves i a perso-
nes grans. 
Un ajuntament proper, transparent,
eficient i que col·labori activament
amb les Entitats de Collbató. 
I un futur de qualitat donant pas a
iniciatives dels emprenedors, pre-
servant i millorant el nostre en-
torn, no especulant amb el
territori i potenciant el turisme. El
GIC és una associació de gent del
poble que treballem pel poble.
Tenim les propostes, la gent i la
il·lusió per millorar Collbató, des
de l’honestedat, l’esforç i la trans-
parència. Els temps no són fàcils i
caldrà treballar amb responsabili-
tat i austeritat.

Cristina Martín
Cap de llista Grup
d’Independents de
Collbató (GIC)

Sense un teixit
econòmic, ordre

pressupostari ni política d’inver-
sions no hi han serveis ni equipa-
ments que facin sentir-nos
orgullosos de viure a Collbató.
El creixement i caiguda de la
construcció ha anat en detriment
dels recursos econòmics i socials
tradicionals. Això, la crisi global i
la manca de competència de l’e-
quip actual ens motiva a apostar
pels següents eixos de govern:
Promoció econòmica: Del tu-
risme i dels serveis per si matei-
xos i com a motors de la
indústria, l’habitatge i l’agricul-
tura, facilitant-los el valor afegit
“Qualitat Collbató”.
Inversió en benestar social: Els re-
cursos generats són pel benestar
dels ciutadans: Sanitat, esport,
educació, via pública, avis, joves,
infants, piscina, treball...
Racionalitat i austeritat pressu-
postària: Els pressupostos han de
ser la programació de la política
dels eixos anteriors. Una correcta
taxació, rigor, control de qualitat
és, a la vegada, estalvi i inversió.
A Collbató cal un canvi d’objec-
tius, de maneres, d’actitud...
Amb responsabilitat i valentia cal
prendre decisions i construir un
futur digne.

Ramon
Ferrer
Cap de Llista
CiU Collbató

Les properes elec-
cions marcaran un

abans i un després a Collbató. Fa
uns anys, es va iniciar un espiral
d’enfrontament entre dos sectors
polítics que ha arribat a contami-
nar la vida cultural, social i polí-
tica. Un enfrontament que dividia
a la gent i a les entitats entre “els
meus” i “els altres”. Un enfronta-
ment que ens ha fet perdre massa
temps i massa energia. Un en-
frontament que ja ha esgotat la
paciència a molta gent.
Això és el passat. Tot indica que
els propers anys seran complicats
per als ajuntaments. Al ja conegut
pèssim finançament local, l’hi
haurem de sumar les retallades
que estan aplicant la resta d’ad-
ministracions, Generalitat i Estat i
que, afecten directament als ser-
veis que s’ofereixen localment.
Ara toca planificar el futur que
volem per al nostre poble, no pas
fer nyaps. Ara toca cercar els con-
sensos que permetin tirar enda-
vant els projectes estratègics
necessaris, no pas improvisacions.
Ara toca diàleg, i no pas bàndols.
I els únics que podem facilitar
aquestes situacions som nosaltres,
per que som els únics que pen-
sem diferent, els únics que treba-
llem per tothom.

Miquel
Solà
Cap de llista 
ERC-AM Collbató

Com s’acostuma
a dir, sembla que

era ahir, però ja han passat qua-
tre anys des de l’inici de la legis-
latura. El més fàcil seria parlar de
tot el que s’ha fet malgrat les di-
ficultats viscudes. Han estat mol-
tes actuacions i accions, sempre
pensant en millorar la qualitat de
vida de la ciutadania; segura-
ment amb encerts i també amb
errades.
Però ara també és el moment de
parlar del present i del futur. No
cal ser molt llest per veure la si-
tuació actual i la que ve, i és per
això que és el moment d’oferir la
il·lusió i les ganes, però sobretot
la responsabilitat, per posar-se al
capdavant -sempre amb el suport
dels ciutadans i ciutadanes- per
intentar sortir-ne com abans mi-
llor. Aquest ha de ser un dels ob-
jectius prioritaris a tenir en
compte. Tots coneixeu el meu ta-
rannà i la meva manera de fer.
Una experiència, una proximitat i
una forma de ser que poso a dis-
posició dels meus convilatans i de
les meves convilatanes, i sobretot
del poble que m’estimo, per sor-
tir-ne. Ofereixo aquesta garantia.
Per a mi ha estat, i espero que
continuï essent així, un dels or-
gulls més grans de la meva vida
poder treballar per Castellví de
Rosanes.

Lluís Tomàs
Cap de llista 
Independents de 
Castellví (INCAS-PM)

Ens presentem
amb molta

il·lusió, creiem que ara estem
preparats per fer el canvi al nos-
tre poble, sobretot amb un
equip de gent capacitat per as-
sumir els reptes que se’ns pre-
senten i les dificultats que
tindrem per la complicada situa-
ció econòmica que es troba l’a-
juntament amb un Pla de
Sanejament que ens ha fet la
Diputació per sortir en 3 anys de
números vermells. Volem gover-
nar Castellví per tothom sense
excloure a ningú i comptant
amb tots perquè aquest canvi
sigui en positiu, mirant cap el
futur del nostre municipi. El pri-
mer repte serà posar en ordre
les finances municipals, propo-
sant també amb idees imagina-
tives perquè la gent participi
més en la vida social del muni-
cipi, intentant unir els barris
amb el casc, que els nostre joves
puguin exercir l’esport al nostre
poble, conservant el nostre pa-
trimoni natural, modernitzar els
diferents barris i el casc amb uns
plans d’actuació a mig i llarg
termini, i així marcar el full de
ruta cap on hem d’anar sense
improvisacions. En fi molta
feina...

Joan Carles
Almirall
Cap de llista 
CiU Castellví
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S
alvador Esteve, actual alcalde
de Martorell, tornarà a presen-
tar-se com a cap de llista de
CiU per a les properes elec-
cions municipals del 22 de
maig. En l’acte de presentació

pública, Esteve va assegurar que “tenim un
horitzó que val la pena seguir lluitant per ar-
ribar-hi. Hem fet una obra de govern de qua-
tre anys consistent perquè he pogut comptar
amb un equip de govern fort i compacte.
Tenim projecte, tenim idees i tenim futur. La
gent de Martorell ha palpat l’obra de govern
que s’ha fet en aquests últims quatre anys,
però no tindrà continuïtat si no es guanyen
les eleccions”. Esteve va explicar que els seus
objectius pel futur són “sortir de la crisi a
través de tres eixos principals: la formació, el
treball i l’habitatge. Martorell té actius per sor-
tir abans de la crisi que d’altres pobles.
Perquè? En formació, a través del FPCat que
es construirà a Martorell i que serà un refer-
ent per a la gent jove; el treball i la recu-
peració econòmica ve a través de noves
empreses. I ho farem en el polígon logístic
dels terrenys a Solvay on es crearan entre
1.500 i 2.000 llocs de treball. I en habitatge,
amb el desenvolupament de La Sínia i l’ARE
–La Sínia II-, amb la construcció de 1.100
habitatges de protecció oficial”.

El regidor, tinent d’Alcalde i portaveu de
CiU a l’Ajuntament de Martorell, Xavier Fonol-
losa, va participar en l’acte de presentació del
seu candidat, on va elogiar l’alcalde: “Sal-
vador Esteve és el nostre millor actiu. La gent
de Martorell se l’estima, l’admira i el respecta.
Segueix tant enamorat com el primer dia, ho
fa amb més experiència i entén la política
com un acte de servei i que ha de servir per
millorar la vida de la gent perquè té una gen-
erositat extraordinària”. De la trajectòria
d’Esteve, Fonollosa va explicar que “de 1987
al 2003, Martorell va viure la transformació
més important que fins aleshores s’havia fet.
Durant 16 anys, es van dissenyar, urbanitzar
i construir barris capdals del Martorell actual
com són el Torrent de Llops, les Bòbiles i Can
Cases. Edificis com el Centre Cultural o la ma-
joria de llars d’infants municipals. Es van con-
struir més de 3.000 habitatges, dels quals
1.200 eren de protecció oficial. Una transfor-
mació feta des de la responsabilitat, la co-
herència i el compromís”.

Salvador Esteve aposta per la creació
d'ocupació i la formació per sortir de la crisi

Salvador Esteve té 65 anys i milita a Con-
vergència Democràtica des de l’any 1977.
Ha estat alcalde de Martorell durant 20
anys, de l’any 1987 al 2003 i de l’any
2007 fins ara. Des de fa 4 anys també és
president de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis. En l’àmbit social, Esteve va ser cap
de l’Agrupament Escolta Joan XXIII de
l’any 1963 al 1973; va ser fundador i vice-
president del Cine Club 20 i mig de l’any
1965 al 1974; també va ser vocal de la
junta de Foment de Cultura, de la junta de
Bàsquet Club Martorell del 1984 al 1987;
vice-president de l’AMPA de l’escola La
Mercè del 1980 al 1984 i membre del
primer Consell Escolar de l’Institut Pom-
peu Fabra de Martorell, en representació
dels pares del 1986 al 1987. Pel que fa a
la seva vida personal està casat, té 5 fills i
10 néts. 

Biografia

CiU vol continuar transformant Martorell

A les eleccions municipals del 2007
CiU de Martorell va tornar a guanyar-
les i Salvador Esteve va recuperar

l’alcaldia, després dels quatre anys de tri-
partit PSC, ERC i ICV.  En questes eleccions
torna a presentar-se per continuar gover-
nant Martorell. Després de la seva tornada i

havent passat un mandat, l’alcalde valora
positivament els projectes posats en marxa
fins ara pel seu equip de govern: “és una
evidència que durant aquests anys s’ha fet
molta feina. Ens vam prometre amb els ciu-
tadans que en quatre anys faríem la feina
de 8 anys, però hem anat més enllà”. Un

dels reptes fins a les eleccions municipals,
segons Esteve, “és que hem de ser capaços
de fer memòria d’allò que hem fet, perquè
ens oblidem molt ràpidament d’allò que no
ens agradava. El que hem fet ja està fet, i
ens ha de servir com a garantia del què hem
de fer.”

Xavier Fonollosa, mà dreta d’Esteve, en un moment
de la presentació. Arantxa Solís.

Salvador Esteve en la seva presentació pública com cap de llista de CiU de Martorell. Jordi Benavente.

El públic assistent a la presentació, el passat 27 de febrer, a El Progrés. Arantxa Solís.
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Júlia
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De parte de tus padres.
Te queremos

Olesa de Montserrat

Neuss
11 d’abril, 16 anys. Para mi mayor
tesoro, te deseo lo mejor, gracias

por todo lo que me das
Martorell

Biel
12 de març,

4 anys
Moltes Felicitats!!

Olesa de Montserrat
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Martorell  
Elena Álvarez Ibáñez
Juanjo Lopez Gonzalez
Sergio Lopez Álvarez 
Carles Vila Pascual
Àuria Artigas Sanmarti

Esparreguera 
Andreu Miras Paredes

Abrera  
Raul Gordillo Domínguez
Mireia Alonso Buenaventura

Sant Andreu de la Barca  
Maria Isabel Gúiza Ortiz
M. Teresa Rigau Sabatés
Oscar Sanchez Rigau 
Agutí Rigau Agustina 

Olesa de Montserrat 
Chari Cabanillas Lucena
Xovana Selles Blasco
Lidia Concepcion Estellés
Miquel Andreu Garcia 
Cristina Arias Rozic 
Fernando Morillo Perez
Alba Tarrason
Elisabet Morral Antón 

Montse
26 de febrer, 49 anys

A mi mamá, la mejor del mundo,
de tu hija NEUSS

Martorell

Ivan
15 de març,

6 anys. 
Feliç aniversari!!!

Esparreguera

Lucía
18 de març, 5 anys

Felicitats Chipi!
De part de la mama,

el papa i l’Alex

Enhorabona pels qui han guanyat i agraïm a tots els qui han participat.  Alhora, engresquem als qui no
hagin sortit i a tots/es els lectors/es en general, a participar a les properes promocions de la bústia.
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Guanya menús als
restaurants del Baix Nord!
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LA VOSTRA OPINIÓ
El pasado verano en los cursos de natació d'estiu
impartidos en el Complex Esportiu Municipal de
Sant Esteve Sesrovires, se produjo un grave inci-
dente que pudo haber terminado en tragedia por-
que los responsables, monitora y socorrista no
cumplieron con su trabajo. La monitora de ese día
no se percató en ningún momento de que mi hijo
de 3 años se encontraba debajo del agua, el so-
corrista tampoco, pasaba el tiempo y vimos a
nuestro hijo en evidente peligro. Fuimos los padres
los que alertamos de la situación, es cuando apa-
reció el socorrista y sacó al niño del agua, que por
fortuna se encuentra bien. Sabemos lo que hu-

biera pasado si no hubiéramos estado allí. Pero
para los máximos responsables no debió de ser
tan grave puesto que ha día de hoy y después de
poner varias reclamaciones solicitando informa-
ción sobre el tema por escrito, no hemos recibido
nada al respecto. Todo sigue igual...los mismos
"PROFESIONALES" a cargo de más niños. Tam-
bién es cierto, que hay monitores que imparten
sus clases con  profesionalidad. Esperando una
respuesta y se tomen la medidas oportunas para
que esto no se vuelva a repetir.

Victoria Blázquez
Sant Esteve Sesrovires

PREMIS

Com diuen, a la tercera va la vençuda. El pro-
grama de TV10, En paral·lel, ha estat guardo-
nat amb el Premi Zapping en la categoria de
televisió local, el millor programa informatiu,
reportatge i documental. El premi el van recollir
els protagonistes del programa, David Molero,
Meritxell Pubill i Clàudia Romero, acompanyats
de la directora de TV10, Sònia Gasulla. 

La Unió de Botiguers d'Esparreguera va rebre,
el passat mes de novembre, un reconeixement
per la Confederació de Comerç de Catalunya,
en la setena edició dels premis a la millor ini-
ciativa lingüística del sector comercial per fer
servir el català als comerços.

Incidente en el
Complex Esportiu de Sant Esteve

LA NOSTRA OPINIÓ
Els darrers esdeveniments valen una certa atenció
a la política municipal perquè no tot és el que sem-
bla. L’any va començar amb dues sorpreses: la di-
missió i sortida del govern olesà del regidor
socialista Víctor Serrano i la tornada a l’escena
política de l’exalcalde sesrovirenc Joan Galceran
–que confirma la seva baixa del PSC i la presenta-
ció d’una llista independent a les eleccions-. Ara,
just en el tancament d’aquesta edició, i no menys
sonada que les anteriors, dos regidors del govern
socialista de l’Ajuntament de Sant Andreu, Maria
Antònia Borbón i Francisco Luis Gutiérrez, fan
efectives les seves dimissions irrevocables que, pels
motius donats es denota que no tot són “flors i
violes” com podria semblar. Així les coses, lluny de
ser en un moment puntual i afers situats en un
període concret, denota una certa tensió en l’am-
bient. Tot fa pensar que encara es pot produir al-
guna altra sorpresa abans de les eleccions. I, qui
sap, si després. En tot cas, en aquesta publicació

trobareu les versions que han volgut donar a la
bústia els seus protagonistes, així com les propos-
tes dels caps de llista dels diferents municipis en
un Especial Eleccions a les pàgines centrals de la
publicació. També, com s’encara la nostra co-
marca des de la Generalitat amb l’entrevista al de-
legat del govern a Barcelona, l’olesà Salvador
Jorba. Al reportatge (pàg3) fem un repàs de les
esperances que té el Baix Nord en les iniciatives
privades pel que fa a l’ocupació i a l’economia dels
nostres municipis, unes més madures i altres més
verdes, però en tot cas, bones espectatives, que si
es fan realitat, es podrien generar a la zona uns
15.000 llocs de feina durant els propers anys. Des
d’aquest més la bústia també us informa, a
banda del suport paper i de la web, a través del
nostre facebook, amb la participació i les aporta-
cions de tothom que ho vulgui. I així, ens podem
anar fent una idea del que passa en el nostre te-
rritori més proper.

No tot és el que sembla

Consulta l’agenda

i les fotos del Carnastoltes a

www.labustia.cat

i les notícies a

www.facebook.com/labustia
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Oficina: C/ Salvador Casas,11, 3-1 · 08640 Olesa de Montserrat

BANY COMPLET
plat de dutxa, water, pika,
ceràmica en terra i paret

1600 €
CUINA COMPLETA  

mobles, encimera,
griferia, rajola i extractor

2500€

Persones de confiança
treballant per vostè

Paviments Industrials, Cuina, bany, terra, locals,
tancaments d’alumini, fusteria

URGÈNCIES
678 406 679
697 517 998

ELS MILLORS
PREUS.

PRESSUPOST
SENSE

COMPROMÍS

Interiorisme, electricitat, lampisteria, pladur, pintura,
rehabilitació de façanes, guixador

Tel. 93 118 44 79

Tel. 902 365 954
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Gestió de Cementiris
www.exfun.es

Serveis Funeraris
www.pomfusa.com

COLLBATÓ - CASTELLVÍ DE ROSANES

A mb la licitació del con-
tracte d’execució d’o-
bres de la primera fase

de l’adequació parcial del
“Casal a Biblioteca”, que és com
s’ha anomenat, finalitzarà l’obra
més emblemàtica i, al mateix
temps, més polèmica del municipi.
En aquesta actuació, s’habilitarà
l'interior del Casal, que d'acord
amb el projecte realitzat en el seu
dia per la Diputació, serà un espai
multiús que permetrà allotjar la bi-
blioteca, el casal d'avis i una sala
polivalent, amb al intenció de con-
vertir aquest cèntric edifici en el
lloc de trobada i referència (vegeu
la bústia febrer’11). El projecte,
des del seu inci, s’ha topat amb di-
verses dificultats: des d’un aspecte
original “poc afortunat” que va
promoure un canvi radical de sos-
tre i façana, fins un seguit de de-
fectes estructurals que van obligar

a un reforçament integral. A més,
es va plantejar també l’enderroc
refent el projecte des del principi,
però finalment es va optar per con-
servar-lo i enllestir-lo per fases. A
més, durant molt de temps, l’edi-
fici no s’ha pogut utilitzar més que
com a magatzem, fins que la cons-
trucció de la nova nau dels serveis
municipals al polígon de Les Gines-
teres ha deixat l’espai lliure. L’im-
port de la primera fase és de
924.427 euros (sense IVA).

Coincidint amb el final de les
obres de cobertura de la pista
esportiva de l'Avinguda Cente-
nari, el recinte d'aquest equipa-
ment restarà fins al 19 març, data
prevista  per a la seva inauguració.
Concretament, s’està realitzant les
obres d'enjardinament de l'espai
públic adjacent. Amb la cobertura
de la pista, el municipi podrà
comptar amb un espai cobert en

el qual es podrà entrenar, compe-
tir i realitzar actes públics de mit-
jana i gran capacitat protegits de
les inclemències meteorològiques.
A més, la readaptació de la pista
a les dimensions de la nova es-
tructura, ha permès guanyar uns
metres més i poder, així, habilitar
els dos espais interiors que, a par-
tir d'ara, acolliran les seus socials
del Centre d'Esports Collbató i la
Penya Blaugrana.

Finalment el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat ha posat de nou
en marxa la promoció de des-
comptes amb la col·laboració
de nou espais turístics, entre els
que hi ha les Coves del Salnitre.
Es tracta d’escapades en família i
els interessats han d’omplir un for-
mulari i seran obsequiades amb un
cupó de promocions per visitar els
principals recursos turístics del Baix
Llobregat.

Un original concurs de fo-
tografia amb telèfon mòbil sobre
qualsevol tema del municipi. La par-
ticipació ha estat oberta a joves de
12 a 18 anys. Les imatges seran ex-
posades al web municipal i al face-
book de Barraka Jove. Al tancament
d’aquesta edició, és previst el lliura-
ment de premis el 12 de març.

Quatre mil euros és l’ajut
que l’obra social de La Caixa ha
concedit a l’Associació Collbató per
la Solidaritat. Aquests diners es des-
tinaran a les estades d’enguany de
diversos nens i nenes bielorussos
afectats per la radicaicó nuclear de
Txernòbil que organitza, cada any,
aquesta entitat. D’altra banda, l’as-
sociació continua amb la seva cam-
panya de recollida de roba, joguines
i llibres, a més, d’ajudar les famílies
del poble que estan passant greus
problemes econòmics.    

El 19 de març és previst la inauguració de la pista esportiva de Collbató

Fil a l’agulla al polèmic projecte del Casal de Cultura
breus 
en xifres

Unes 200 persones van par-
ticipar, el 26 de febrer, a la primera
edició del Beforenaval, una de les
cites amb el Carnestoltes. Organit-
zada per l’Associació de Joves, la
festa va comptar amb la gresca de
la Martukada i ball de disfresses. La
gresca va continuar dissabte 5 de
març amb el carnestoltes popular.
Les disfresses de tota mena van con-
viure amb l’essència brasilera, que
va ser present a la celebració en
forma de batucada i espectacle. La
festa va continuar amb ball al CCR
on la nota més divertida la va posar
el concurs de lambada. L’endemà,
es va celebrar la festa al Centre Cívic
de Can Sunyer.

Dues obres al barri del Taió
per tal de millorar la con-
ducció de les aigües de la

pluja. La primera de les actuacions,
que ha realitzat l’Ajuntament, ha
estat al pas que hi ha entre l’avin-
guda del Taió i el carrer de la Mina
on les aigües es recullen a través
d’una reixa i es conduiexen a un
pou, evitant, d’aquesta manera, que
s’arrosseguin les terres de la zona
cap al mig del carrer de la Mina en
cas de precipitacions fortes. La se-
gona de les obres s’ha fet al carrer
de Mossèn Damià, en el qual s’ha
instal·lat una reixa interceptora d’ai-
gua a la meitat del carrer. Aquesta
nova infraestructura permetrà evitar
les acumulacions d’aigua de pluja
que s’han donat anteriorment en
aquest punt, i que perjudicaven tant
la circulació com les cases veïnes.

D’altra banda, amb el final de
les obres dels pluvials al carrer
de Sant Llorenç de Morunys,
s’han realitzat millores al barri
de Can Sunyer-Valldaina. Els Jar-
dins de l’Onze de Setembre tenen

una nova tanca perimetral, que
completa la barana de fusta que hi
havia a la part de dalt dels jardins.
L’actuació s’ha fet gràcies a la
col·laboració de la residència Palau
de Can Sunyer, situada davant d’a-
questa zona verda. Uns metres
més amunt, entre els carrers del
Montseny i del Montgoi, s’ha can-
viat l’antiga vegetació de la illeta
per noves espècies més adients a
l’emplaçament. Queda pendent
encara la construcció de la vorera
per completar el condicionament
d’aquest espai. Així com també, la
instal·lació de nous contenidors
per a la recollida selectiva.

El grup municipal de CiU ha
fet arribar una nota de premsa
en la que informa que “segons la
llei de morositat, l’Ajuntament in-
compleix el termini de pagament”
d’algunes factures que “podrien
superar els 400.000 €” si se
sumen, segons diuen, tot l’any
2010 i fins ara. En aquest sentit,
l’alcalde, Lluís Tomás (INCAS-PM)
ha comentat a la bústia que, pri-

mer de tot “la llei de morositat va
entrar en vigor el 7 de juliol” i que,
les factures que estan impagades
estan relacionades a “imprevistos,
com les nevades, que es van haver
d’imputar en partides pressupostà-
ries d’altres proveïdors per poder
fer les actuacions” i, que ara, són
aquests altres proveïdors els que
estan pendents de poder cobrar un
cop arribin “les subvencions que
han estat atorgades”. Segons
Tomás “ja s’ha negociat amb els
proveïdors i no aplicaran interes-
sos”. Ara bé, segons l’alcalde

“aquestes institucions obliguen
amb la llei de morositat i, després,
són ells els que triguen a pagar”. 

I, finalment, del 16 al 19 de març
se celebra la Festa del Medi Am-
bient. S’han programat diferents
activitats, per a totes les edats, com
xerrades sobre la construcció soste-
nible o el cicle de l’aigua; una gim-
cana familiar i xocoltada; i
l’espectacle de música i titelles “Eu-
reka”. El plat fort, però, és la xerrada
del conegut meteoròleg Francesc
Mauri sobre el canvi climàtic (vegeu
els actes a www.labustia.cat). 

Polèmica entre CiU i l’Equip de Govern per l’impagament d’algunes factures 

Obres de millora als barris del Taió i Can Sunyer

Obres de millora de conducció d’aigües pluvials al carrer de la Mina, al barri del Taió. Aj.

Licitades les obres del Casal de Cultura que acollirà, entre d’altres, la biblioteca. A.S.

Ritme brasiler en la festa de carnaval. Aj.

breus en 
xifres
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GRES · CERÀMICA · MOBLES I ACCESSORIS DE BANY
PEDRA NATURAL · BARBACOES · LLAR DE FOC

MANPARES · ÁRIDS I TERRA PER A JARDÍ

Ctra. Martorell-Terrassa km 3,5 (Urbanización Santeugini)

fca.serraramos@gmail.com Tel. 93 776 92 35

Posem a la seva disposició paletes de confiança

OFERTA EN GRES I RAJOLES

*Fins a esgotar existències

OFERTA Revestiment - Aplacat MONTBLANC*

ENTREVISTA

Ha dit que el càrrec li ha vin-
gut per sorpresa.

Sí, és la pura veritat. Jo vaig mar-
xar amb la meva filla de vacances
de Nadal i la meva dona es va que-
dar aquí treballant. Vaig marxar
tranquil a descansar una mica. I el
dia 10 de gener m’ho van comuni-
car. L’endemà ja m’anomenava el
Govern i el dia 12 sortia publicat i
es feia el relleu de càrrec. 

Quines són les funcions d’un
Delegat de Govern?

Jo diria que tenim dues funcions
importants. La primera, és la repre-
sentació de la Generalitat davant
el territori, tant sigui acompanya-
ment o substitució de president i
de consellers. I, en aquest cas, el
que em toca a mi és l’Àrea Metro-
politana de Barcelona. I, en segon
lloc, som la palanca d’ajut entre els
Ajuntaments i la Generalitat.
Aquesta està organitzada vertical-
ment, per departaments, que bus-
quen la seva incidència en el
territori. Cap la viu globalment ni
tampoc els conflictes dels ajunta-
ments. Nosaltres veiem el territori
sencer i fem aquesta intermediació
de gestió, parlant amb consellers i
directors generals perquè els temes
no s’encallin i que la resposta sigui
més efectiva davant la gent.

Quina és la seva tasca diària
Una part de jornada és la pre-

sència a les Juntes locals de Segu-
retat, això sí que ho hem d’anar
coordinant Ajuntaments i Genera-

litat. Anem pels diferents pobles,
tenir una relació amb els alcaldes
per saber quines problemàtiques
tenen i, sobretot ara que s’ha de
reduir el tema d’inversions. Cada
un intenta veure que és el més ur-
gent. Després, la representació
acompanyant als consellers perti-
nents. I, entremig, busquem hores
de despatx per refer tota la infor-
mació. Tinc un bon equip tècnic
que fa la primera gestió (com està
una subvenció, un PCAL, un pro-
jecte). Algú les ha d’anar desblo-
quejant i donar resposta. 

Ajuda l’haver estat regidor
Realment, sí que tinc molt inte-

rioritzat la visió del que pateixen
els alcaldes quan han de demanar
coses, seguir procediments, quan
tenen problemàtiques d’emergèn-
cia, i el sols que s’acostumen a tro-
bar. I, això, no és de rebut. La
Generalitat, com a màxima institu-
ció del país, ha de donar solucions,
i ha d’estar molt més propera als
alcaldes. I, això, ho intentarem fer
de totes totes.

Quins són els objectius del
seu càrrec

N’hi ha dos de molt importants.
El primer, col·laborar a donar
aquesta força moral al país, que fa
falta. Donar suport i estar quan, a
l’hora i al lloc que em necessitin.
Per a mi, és molt important perquè
ens dóna la sensació que l’hem
perdut una mica. I, el segon, que
podem anar solucionant molts pe-
tits problemes, que no faran cap
meravella, però que ajudaran a

desencallar temes pendents i ne-
cessaris. Poder coordinar una mica
millor el territori perquè no hi hagi
desequilibris entre les poblacions.
Ens hem donat compte que qui té
més contacte, aconsegueix més
(com per exemple, el Barcelonès té
molt força). S’ha d’ajudar als po-
bles que que no poder contactar
directament amb el conseller, per
exemple. En fi, un equilibri territo-
rial amb una visió més àmplia.

I en el cas del Baix Nord, que
ens afecta més directament?

El Baix Nord té una sèrie proble-
màtiques específiques. La primera,
les comunicacions. Com el ferroca-
rril. Ja tinc demanada una reunió
amb el president de FGC perquè
hem aconseguit una doble via de
tren però no tenim un metro i, això
s’ha de millorar. La meva intenció
és fer-li veure aquesta necessitat.
Tenim carreteres acabades que no
porten enlloc. Ara, han desbloque-
jat el pont de l’autopista amb la
nacional. Però també hi ha el IV
Cinturó, que és importantíssima. I,
després, els equipaments. Com les
escoles ja que hi ha poblacions que
encara tenen barracons, o escoles
i instituts per fer. A nivell sanitari,
estem coberts en hospitals, però
falten centres sanitaris i CAPs. En
temes socials, les residències d’a-
vis. A més dels esportius i els cul-
turals. Ja anirem veient com ho
anem ajustant.

En pocs mesos, dos olesans
aconsegueixen càrrecs impor-
tants a la Generalitat.

Hem tingut sort perquè l’altra
persona és diputada al Parlament
per UDC. Des de sempre, els par-
tits polítics olesans que jo conec
més, s’han tancat molt. Quan vaig
venir a viure a Olesa ja ho vaig co-
mentar que ha quedat molt tan-
cada en si mateixa. Li ha costat
molt bellugar-se i, per exportar,
t’has de bellugar. En aquest cas, la
Mercè Jou ho ha fet i això ha por-
tat que pugui obtenir un càrrec
com a diputada. En el meu cas, ha
passat que els dirigents d’Unió De-
mocràtica em coneixen personal-
ment des dels 17 anys. Suposo que
han premiat, si es pot dir d’aquesta
manera, la fidelitat; la constància i
la voluntat de conèixer com sóm.

Sempre ha participat en les
activitats culturals del municipi.
Podrà continuar?

Ho intentaré. A veure, hi ha al-
guna actuació teatral que ara no
podria fer, ja que potser no s’en-
tendria igual. Ara bé, d’altres que
sempre he col·laborat voluntària-
ment, les podré continuar realit-
zant, com el el festival de
l’Associació de prodisminuïts, la
coral, la UEC, la Passió o un espec-
tacle que es prepara per a Sant
Joan. L’únic factor que em pot
condicionar és el temps. Ja he avi-
sat que no sé fins on podré arribar,
però ho intentaré. Sempre m’ho
he passat molt bé a les entitats
d’Olesa. Ajuda a conèixer les per-
sones i a cohesionar-te amb dife-
rents caràcters, oficis..

Què en pensa del que li ha
passat a l’alcaldessa d’Olesa?

Ha tingut molt mala sort. És una
dona que, a banda de treballar a
l’Ajuntament, ha cuidat els seus
pares, ha estat amb la família. I
eren deu dies de descans que tenia
sobredament merescuts. I que et
passi això el primer dia, és molt

mala sort. Però sortosament, la
Magda té molta voluntat, força i
empenta i, crec que els desànims
han estat deu minuts. De seguida,
ha pensat en tornar com sigui a
l’Ajuntament. Crec que, en primer
lloc, CiU la necessita. És suficient-
ment vàlida i capaç per tirar enda-
vant el que li queda de mandat. I,
en segon lloc, a Olesa li va bé tenir
la Magda d’alcaldessa, ho dic sin-
cerament. La seva manera de por-
tar l’ajuntament crec que,
visualment, és molt bona i s’està
veient molt bé per la part de la
gent d’Olesa.

Tornarà a anar a les llistes
municipals?

Si. No és incompatible amb el
càrrec que tinc. No per sortir sinó
per donar suport. Ens hem trobat
que podem fer una llista molt re-
novada, amb un equilibri de gent
jove i gent que ha estat a l’Ajunta-
ment que, creiem que pot ser molt
eficaç i vàlida pel poble. Crec que
es posaran un parell de persones
que han estat a l’ajuntament per
temes com, urbanisme i hisenda,
en aquests moments importants.
Crec que fem una llista molt com-
pensada i amb saba nova. Ara bé,
em tindran, sóc molt pesat. 

Ha canviat aquest càrrec la
seva vida habitual?

Sí. He perdut l’agenda. Ja no sé
quan puc quedar, què puc fer ni
quan. Tinc una secretària que do-
mina la meva agenda i aquesta
marca la meva vida. Ara, m’és
igual, estic content perquè aquests
càrrecs duren molt poc. I dedicar
quatre anys al meu país és un
honor impressionant. Sí que reper-
cutirà amb la familia, amb la meva
vida diària. Però, mira, una oportu-
nitat com aquesta la tens només
una vegada a la vida, no dues. Per
tant, s’ha d’aprofitar.

Salvador Jorba, delegat del Govern a Barcelona

Salvador Jorba està casat i té una filla. Tot i que ser fill de Barcelona, viu a Olesa des que es va
casar. Persona molt vinculada a les activitats i entitats de la població, ha treballat sempre a l’em-
presa privada. Als 17 anys va entrar a la Unió de Joves d’UDC ja que, segons ell, “era el més
proper a les meves idees”. Durant quatre anys va ser secretari general en els que va poder muntar
els campaments i la universitat d’estiu i treballar en accions socials. Regidor durant anys a l’A-
juntament d’Olesa, tant a l’equip de govern com a l’oposició, per a ell, la política ha estat un
hobby que ara s’ha convertit en professió. Jorba va rebre a la bústia a la seva casa d’Olesa. 

“La Generalitat, com a màxima
institució del país, 

ha de donar solucions”

OLESA DE MONTSERRAT
Olga Solà

Salvador Jorba va rebre la bústia a casa seva. Ll.G.
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Té el seu negoci
o comunitat dins
la normativa vigent?

Informi’s, resoldrem els dubtes i li farem un pressupost
mainprogarrigues@mainprogarrigues.com · Tel. 902 103 754 – Mòbil 600 82 52 84

BAIXA TENSIÓ
Locals de pública

concurrència - Edificis
Pàrquings

Des de 110 €

INSTAL·LACIÓ
TÉRMICA
(Solar A.C.S.)
Des de 250 €

Li oferim els manteniments de: 

Èxit d’assistència i bon
temps han estat les tòni-
ques de les fires de comer-

ciants que s’han organitzat al Baix
Nord.

A Martorell, les dues fires de les
associacions comercials de La Vila
(el dimecres 17 de febrer, amb el
Vilaestoc a La Vila) i Nou Martorell
(el diumenge el 6 de març, amb el
Forastock, al tram central del carrer
Pep Ventura) van tenir molta
afluència de gent i de participació.

L’Agrupació de Comerç i Serveis
de Sant Andreu (ACSSAB) va fer

la seva VI Fira al carrer el passat
diumenge 27 de febrer. La mostra,
celebrada al Passeig del Parlament,
va comptar amb menys carpes
d’associats però amb una gran
afluència de visitants, superant les
3.000 persones.

La Unió de Botiguers d’Esparre-
guera va sortir al carrer, el passat
dissabte 26 de febrer, amb motiu
de la Firastock. Una participació
molt important de 28 socis i també
amb una gran afluència de gent al
carrer Sant Joan, fent que les ven-
des fos un èxit.

A la VI Fira d’Oportunitats d’A-
brera, organitzada per l’Associació
de Comerciants i Botiguers, una
trentena de comerciants van mun-
tar els seus estands a la plaça Pau
Casals. La mostra, que es va fer el
diumenge 6 de març, va comptar
amb diferents activitats per ame-
nitzar la diada.

I, finalment, al tancament d’a-
questa edició estava prevista la Fira
al carrer, organitzada pel Comerç
d’Olesa, el diumenge 13 de març,
a la plaça de Catalunya, amb ac-
tuacions, balls i inflables.

Aquest mes es compleixen dos
anys de la inauguració de la bo-
tiga de bricolatge, jardineria i de-
coració Bricorama, a Abrera, un
establiment que ha posat a l’abast
dels seus clients tot allò necessari
per equipar amb productes de

qualitat la seva llar. Per celebrar
l’aniversari, l’establiment ha orga-
nitzat una campanya que durarà
fins els 27 de març i oferirà des-
comptes en les compres (de fins al
15%), promocions i regals pels
seus clients.

Bricorama celebra el seu 
segon aniversari a Abrera

Seat ha instal·lat a la seva fà-
brica de Martorell una im-
ponent instal·lació de

panells solars fotovoltaics per
proveir part del seu gran consum
energètic. Es tracta de la estació
d’energia fotovoltaica d’aquest
tipus més gran d’Espanya i ha tin-
gut un cost de 17 milions d’eu-
ros. En una primera fase, entren
en funcionament 20.000 panells
solars, que ocupen una superfície
de 135.000 metres quadrats i ge-
neren 4 MW d'electricitat. Hi ha
dos grans blocs de panells, un a
la fàbrica i un altre en la campa
on esperen els vehicles que ja
estan enllestits. La funció de les
plaques de la campa són dues,
primer protegir els cotxes de les
inclemències del temps i la se-
gona generar electricitat. Poste-
rior a aquesta primera fase, hi ha
dues més que es completaran du-

rant 2012 i 2013, respectiva-
ment. L'objectiu és tenir sis plan-
tes que produeixin energia amb
llum solar i generar un total de
10,6 MW en una superfície total
de 320.000 m², més del doble de
la potència actual. Encara així,
amb prou feines cobriran el 12%
de la seva demanda, i òbviament
solament en horari diürn. La ins-
tal·lació actual estalvia a l'any
2.800 tones de diòxid de carboni,
que  equivalen a 1.000 hectàrees
de bosc. Però l'objectiu és arribar
a 6.200 tones de reducció. En
línia amb la política de sostenibi-
litat de Seat, la companyia va
ocupar en 2010 el primer lloc a
Espanya en el rànquing de matri-
culació de vehicles amb nivells
d'emissió de CO2 inferiors a 130
g/km, amb un increment del
42% en relació amb els resultats
de l'exercici anterior. 

Panells solars fotovoltaics
a la Seat de Martorell

Els amants de les motos tenen al
seu abast una gran varietat de mo-
dels i accessoris per complementar
els seus vehicles de dos rodes grà-
cies a l’obertura de la nova botiga
Di Moto. En el nou espai de 150
m2, ubicat a la carreta de Piera, 21-
27 de Martorell, s’ofereixen tot tipus
de serveis per reparar o personalit-
zar la teva motocicleta. A més a

més, els clients poden trobar atrac-
tives promocions i ofertes per adqui-
rir un nou vehicle (motocicleta de
passeig, scooter, motocròs...), ja que
Di Moto ofereix la possibilitat de
pagar amb finançament i contractar
l’assegurança del vehicle. Si desit-
geu obtenir més informació d’ofer-
tes i promocions podeu trucar al
telèfon 93 1787510. 

Nova edició del VilaEstoc a La Vila de Martorell. A.S.

Firastock d’Esparreguera al carrer Sant Joan. UBE.

Les fires de comerciants tornen a
convocar milers de persones

Forastock de Nou Martorell a la Rambla Pep Ventura. S.M.

La Fira d’Oportunitats d'Abrera  a la placa̧ Pau Casals. Ll.G.

Varietat de models a Di Moto de Martorell
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Bosch Car Service… Qualitat, Preu i tots els Serveis

Av. Pau Claris, 28-A / 30-A · Martorell · Tel. 93 775 00 33 - Fax 93 775 00 42

AUTO REPARACIÓ
Ramon Puente

· Injecció de Benzina
· Injecció Diesel
· Electricitat / Electrònica
· Encesa
· So · Pre ITV

· Frens ABS, ESP
· Mecànica de manteniment
· Mecànica de Climatització
· Aire Condicionat
· Turbo-Compressors

MENÚ CALÇOTADA
• Calçots
• Carn a la brasa amb seques
• Crema Catalana
• Copa de cava
• Vi, gasosa i aigua
(Pa, cafè, refrescos i licors no inclossos)
(8% IVA no inclòs)

• Menú diari • Comunions
• Batejos • Celebracions
Menjador amb capacitat
per 150 persones

Autovia Martorell-Igualada • Sortida Autovia Km 575
Collbató (BCN) · Tel. 93 777 91 03 · 619 27 61 17

Preu 

19€
Mayka C/Ferrocarrils Catalans, 14. Tel. 93 778 39 79. Olesa.
Mayka 2 Montse. Av.Generalitat, 30. Tel. 654 560 872. Abrera

Samarretes personatges Disney, de futbol…
Corseteria, marques principals - Roba de bany

senyor i senyora. Arranjaments i molt més
Si no ho troba, consulti’ns

Tintoreria-bugaderia ecològica-merceria
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S ant Andreu de la Barca va ser
capital del ciclisme nacional i
internacional durant dos dies.

Els dies 12 i 13 de març es va cele-
brar el Gran Premi Marzocchi-GP Di-
putació de Barcelona, que enguany
va arribar a la dotzena edició. La
competició va aplegar més de 350
participants arribats de diferents
punts de l’Estat i de països com
França, Andorra i Suècia. Els millors

L a secció de gimnàstica artís-
tica de la Associació espor-
tiva de Sant Andreu de la

Barca va començar la temporada a
Terrassa assolint tres podis. Nerea
Iñigo va finalitzar amb tercera po-
sició de nivell 10 sènior. Belen
Iñigo va assolir la medalla d'or (ca-
tegoria Base 2 G), i juntament
amb les seves companyes Marta
Castellanos i Nerea de Mariscal
van obtenir la medalla de bronze
per equips. D’altra banda, es va
celebrar la segona fase de gimnàs-
tica artística a Vic on el club va ob-

tenir podis a la categoria Pro-
mogym 2 A i a EE D/3 aparells: l’e-
quip format per Cristina Martínez,
Claudia Ruiz, Noèlia Molero i
Paula Sánchez van ser segones en
Progogym 2 A. Lídia Ramos va
quedar tercera en el nivell EE D/3
amb la segona millor nota de salt
i la tercera en barra. També cal
destacar que Belen Iñigo va tornar
a repetir podi amb un or a la cate-
goria Base 2 G una setmana des-
prés -de nou a Vic- i va aconseguir
el passaport per al Campionat
d’Espanya del proper juliol.

X avi García, en categoria
masculina, i Carme Balles-
teros, en la femenina, van

ser els guanyadors de la vuitena
Cursa Atlètica Vila d’Esparreguera
que enguany va aplegar més de
600 participants. García, del Pra-
tenc, va fer un temps de 32’42’’.
Charles Larsen (independent,
32’45’’) i Juan González (CAO,
33’36’’) van ser segon i tercer res-
pectivament. Mentre, Ballesteros,

del Califòrnia Sport, va aturar el
crono en 41’24’’. Sara Prescoli
(CAO, 42’05’’) va ser se gona, i Júlia
Olle (FACVAC, 43’11’’) tercera.

Valoració positiva
Antoni Font, director de la cursa, va
destacar al final de la prova atlètica
que “a nivell d’organització estem
molt contents perquè tots els parti-
cipants de l’edició d’aquest any van
acabar molt contents. A més, el
temps ens va respectar i no va haver
cap problema”.

Carme Ballesteros i Xavi
García guanyen la Cursa

El ciclisme i la gimnàstica, protagonistes

La prova va aplegar a un gran nombre d’aficionats. Arxiu Les santandreuenques van pujar al podi a Terrassa i Vic. AESAB

Més de 350 riders van participar en la dotzena edició
del Descens Marzocchi-GP Diputació de Barcelona

Excel·lent començament de temporada de la secció
de gimnàstica artística de l’Associació Esportiva SAB

SANT ANDREU DE LA BARCA.
Dissabte 19 de març se celebrarà
en el Complex Esportiu Bonvan-
tura Pedemonete el Torneig de
Kàrate Vila de Sant Andreu de la
Barca, que enguany arriba a la
seva vuitena edició. S’espera la
participació de clubs procedents
de l’Hospitalet de Llobregat, Coll-
bató, Sant Feliu de Llobregat i
Cadis. La competició, organit-
zada per l’Associació Esportiva
Karate Kobudo i Goshin SAB,
constarà de quatre parts: una
competició de katas, una demos-
tració d’arts marcials, una com-
petició de kumité i finalment ses
lliuraran els trofeus als millors en
cada modalitat.  Més de 600 participants van pendre part a la vuitena edició. ADF Esparreguera

especialistes del descens es van
donar cita en aquest Gran Premi,
que obria l’Open d’Espanya. Jaume
Moreno, president del Moto Club
Sant Andreu de la Barca, destaca
que “el nivell d’enguany ha estat
excepcional, i podem dir que sóm
una referència a nivell nacional”. El
mandatari destaca, a més, que
“l’organització va ser perfecte tot i
que dissabte ens va ploure i el circuit
va ser una mica més complicat per
a tots els participats. Tothom va
quedar content i ja començem a tre-
ballar per la següent edició”.

Oulego, tercer
El guanyador del 2011 a la catego-
ria elit va ser el ciclista francès Fa-
bian Barel, amb un registre de
1’55’’348. En segona posició a la
classificació general va finalitzar el
guanyador de l’any passat Bernat
Guardia (1’56’’187). En tercer lloc
va acabar el rider local Iván Ou-
lego, que va aturar el crono amb
1’57’’523. El suec Robin Wallener
(1’58’’298) i el també santan-
dreuenc Pascual Canals (1’58’’511)
van ser quart i cinquè respectiva-
ment..

Eva Castro (fèmines)

Irai Etxebarria (sots’23)

Luis Enrique Zarco (cadet)

Mario Pérez (júnior)

Álex Marín (infantil)

Jordi Simó (rígida)

Xavier Temporal (màster 30)

Carles Barcos (màster 40)

Antoni Prat (màster 50)

Els guanyadors

SANT ANDREU DE LA BARCA
Marçal Fontanals

ESPARREGUERA
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 Visiti el gran centre d’OPORTUNITATS!!!

  
 

COMPRA-VENDA
Tel. 93 874 35 35

Preus de GRAN OCASIÓ!

Tel. 93 891 10 93

www.mercaxollo.com
Regals, mobles, matalassos, complements, material d’hostaleria, billars… 

Buidem bars, restaurants, pisos i cases. A tot Catalunya
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MARTORELL. Ja hi ha data per a
la vuitena edició de la Milla Po-
pular. La prova se celebrarà al 7
de maig i estarà organitzada per
al Martorell Atlètic Club amb la
col·laboració de l’Ajuntament. Els
organitzadors esperen millorar el
nombre de participants de les da-
rreres edicions. D’altra banda, l’e-
quip femení de waterpolo del
Club Natació Martorell no ha
hagut d’esperar fins al final de la
temporada per assegurar-se la
seva presència a la Primera Divi-
sió Nacional. Mentre, Israel
Núñez es va proclamar campió
d’Espanya de duatló de policies i
bombers que es va celebrar a Vi-
ladecans. A més, el ciclista mar-
torellenc fou segon en la primera
prova de la Challengue Garraf-
Penedès.

COLLBATÓ. A partir del proper
14 de març s’obrirà el període
d’inscripció de la Cursa de l’Alba,
que enguany arribarà a la seva
vint-i-quatrena edició i està orga-
nitzada per l’Ajuntament d’a-
questa localitat del Baix Nord. La
cursa atlètica se celebrarà el 8 de
maig i tindrà un recorregut de
poc més de vint-i-quatre quilò-
metres amb un desnivell positiu
de 1.000 metres (més de 2.000
m d’acumulat). La sortida serà
des de la piscina municipal i la
competició es dividirà en cinc ca-
tegories diferents (júnior, sènior,
veterà, màster i absoluta). Els pri-
mers classificats de cada catego-
ria tindran premi.

COLLBATÓ. El 4000peus Asso-
ciació Excursionista Collbató or-
ganitza el proper 20 de març una
bai xada en mountain bike des de
Martorell fins al Prat de Llobegat.
La sortida serà a la Pista Polies-
portiva (8,30 h) i els participants
seguiran el riu Llobregat. 

Passejada pel riu Llobregat. Arxiu

E l CETT Esparreguera va
aconseguir dos importants
èxits esportius en els passats

Campionats d’Espanya de tennis
taula que es van celebrar a Alme-
ria. L’equip esparreguerí es va pro-
clamar campió nacional en la
categoria de peu (adaptat), men-
tre que Jordi Morales va acabar en
segona posició en la classe 7. És el
segon cop que l’entitat aconse-
gueix la primera posició (l’any pas-
sat va ser sotscampiona a
Ante quera). “Per a nosaltres és un
fet molt positiu assolir dos podis
en una competició on s’apleguen

Jordi Morales, sotscampió d’Espanya a Almeria
ESPARREGUERA

Jordi Morales. FCTT

S’espera una gran participació. Arxiu

L ’RC Manresa serà el rival del
Rugby Club Martorell en els
quarts de final del playoff

d’ascens a Segona Catalana. Els
del Baix Nord van finalitzar la fase
regular de la Lliga de Tercera Cata-
lana en segona posició de la clas-
sificació amb un balanç d’onze
victòries i dues de rrotes. A més, el
club ha creat un equip femení que,
de moment, compta amb catorze
jugadores. 

Atletisme escolar
El CEIP Vicente Alexandre es va
proclamar guanyador de la quarta
edició del Campionat Escolar d’A-
tletisme. La seva alta participació i

els resultats obtinguts el va per-
metre sumar un total de 183,
punts. En segon lloc, va finalitzar
el CEIP Lola Anglada (154) i tercer
va ser el CEIP Mercè Rodoreda
(134). També, cal destacar que,
l’atleta juvenil del Martorell Atlètic
Club, Abisola Zainab, va finalitzar
en quarta posició  en els 60 me-
tres en els Campionats de Cata-
lunya en pista coberta a Sabadell.

Actualitat ciclista
Antoni Folqué continuarà sent el
màxim responsable de la Penya
Ciclista de Martorell després d’a-
provar-ho l’assemblea de socis. A
més, l’entitat esportiva va comen-

El Manresa, rival de l’RC Martorell en el playoff
MARTORELL

L ’Abrera Club Ciclista ja té
data per a la segona edició
de la Tavascà 2011-La Ruta

dels Bandolers. L’entitat esportiva
local orga nitzarà aquesta marxa ci-
cloturista en BTT no competitiva el
proper 1 de maig. La prova tindrà
dos recorreguts diferents: una de
les novetats d’enguany serà que la
distància més curta estarà dedi-
cada a José García Rodríguez
‘Lora’, que va ser un abrerenc molt
conegut al municipi i gran amant
del ciclisme que, per un malaurat
accident, va perdre la vida amb la

seva bicicleta. La distància serà de
21 quilòmetres i discorrerà inte-
grament per Abrera. Mentre, el
llarg tindrà un recorregut d’uns 60
km amb un desnivell de 1.600 me-
tres. Les inscripcions estaran ober-
tes fins al 29 d’abril o fins arribar
als 600 participants. Cal recordar
que els guanyadors de la primera
edició van ser, en la distància
llarga, el representant de la UC
Masquefa, Pablo Villajos. Mentre,
el guanyador en la curta fou el co-
rredor independent, Juan Albert
Colomé.  

La Tavascà 2011, dedicada a José García ‘Lora’
ABRERA

L’ajuntament organitzarà el
proper 3 d’abril la XII Caminada
de Primavera amb sortida da-
vant del Pavelló Esportiu a les
set del matí. El recorregut fina-
litzarà en el Monestir de Mont-
serrat. En un altre ordre de
coses, el Club Esportiu Abrera
ha inscrit per l’edició 2010-11
de la Copa Catalunya de futbol
sala tres equips (benjamí A,
cadet A i juvenil A).

XII Caminada i  
futbol sala

Van finalitzar en segon lloc. RCM

els millors de l’Estat, ja que repre-
senta una gran empenta per con-
tinuar treballant en la mateixa

línia”, explica Joan Romeu, presi-
dent del club.

Eleccions al futbol sala
El 2 de març es va celebrar la junta
ordinària del Club Futbol Sala Es-
parreguera i va decidir la celebra-
ció d’eleccions a la presidència de
l’entitat. Del 15 al 18 de març es
proclamaran les candidatures i si
hi hagués més d’una, del 19 de
març al 7 d’abril està previst fer la
campanya electoral. El 9 del pro-
per mes seran les eleccions apro-
fitant que la majoria dels equips
juguen a casa. L’actual president

és Francisco Aguayo. Al tanca-
ment de la present edició el man-
datari té la intenció de
presentar-se a la reelecció.

Trobada escolar
El camp municipal del Centre d’Es-
ports Esparreguera va acollir dis-
sabte 5 de març una Trobada
Escolar de centres educatius del
municipi en les categories benjamí
i prebenjamí. Els equips del club
van jugar davant dels formats per
les escoles Pau Vila, Montserrat,
Puig, Mara de Déu, Taquígraf i Ro-
ques Blaves. 

çar la nova temporada on té pre-
vist fer un total de 31 sortides -
tots els diumenges-. Els grups es
dividiran en tres (A, B i veterans).

Dinovena Marxa
El proper 20 de març es farà la di-
novena edició de la Marxa de la
Primavera amb un recorregut de
10,8 kilòmetres. Una bona opor-
tunitat per descobrir l’entorn na-
tural del municipi de Martorell. La
sortida començarà a les deu del
matí des de la Plaça del Pavelló Es-
portiu Municipal. Els menors de
catorze anys podran participar-hi
si s’inscriuen acompanyats d’un
adult. A tots els participants es re-

comana que portin l’esmorzar de
casa encara que hi hauran avitua-
llaments.



Passeig del Progrés, 37 · 08640 Olesa de Montserrat
Tel. / Fax. 93 778 23 86 · 93 778 48 81 

e-mail: ardecos.scp@terra.es • www.ardecos.com 

Ardeco’s és una empresa tèxtil amb fabricació pròpia,
amb venta al major i detall. Un servei reconegut des de 1965. 

UNIFORMES LABORALS
(Sanitaris, Hostaleria,
Industrial, Seguretat i

Protecció, Calçat de Seguretat)  

EQUIPAMENTS
ESPORTIUS

(Futbol, Futbol Sala, Basquet,
Voleibol, Atletisme, etc.) 

UNIFORMES ESCOLARS
(Bates, Xandalls, Samarretes,

Polos, Pantalons curts,
Faldilles, motxilles, etc.)  

TÈXTIL  
( Samarretes, Polos,

Sudaderas, Polars, Pantalons,
Gorres, Davantals, bates, etc.)

VESTUARIS PER GRUPS 
(Castellers, Geganters,
Bastoners, Disfresses

de carnestoltes, 

SERVEIS
ACCESORIS

(Brodats, logos
serigrafia, vinil) 

Motos, recanvis, accessoris i servei tècnic

Carretera de Piera, 21-27 Cruïlla
amb Pau Claris (antiga N-II)
Tel. 93 178 75 10 Martorell

Honda Scoopy SH125i  

Finançat 78,70 €/mes 
3.199€

DI MOTO T’OBSEQUIA AMB:
Caçadora+Guants

+Casc+Antirobament

Foto de família dels guardonats en l’Acte de Reconeixement als Esportistes i Clubs olesans. Aj. d’Olesa de Montserrat

La regidoria d’Esports de l’A-
juntament d’Olesa va orga-
nitzar a l’Auditori de la Casa

de Cultura la quarta edició de
l’Acte de Reconeixement als Es-
portistes i Clubs olesans. L'ajun-
tament va premiar a tots aquells
que durant el 2010 havien acon-
seguit algun títol, medalla, bona
marca o gran resultat, tant perso-
nal com col·lectiu (es van guardo-
nar 39 esportistes i 15 equips).
Cal recordar que l’acte, que va
néixer ara fa quatre anys, pretén
reconèixer la tasca esportiva d’es-

portistes i clubs que han assolit
èxits i reconeixements importants
durant l’any anterior, i promou,
d’aquesta manera, una trobada
de tots els esportistes locals.

El Bombons, destaca
El Bombons Blasi Xaloc Olesa va
ser un dels grans protagonistes en
els passats Campionats d’Espanya
de tennis taula que es van celebrar
a Almeria. La parella Oriol Monzó
(Olesa) i Marc Durán (Borges) es
van proclamar campions en la mo-
dalitat de dobles, mentre que Dani

OLESA DE MONTSERRAT

Reconeixement a l’esport olesà
El Bombons Blasi Xaloc assoleix quatre podis en els
passats Campionats d’Espanya de tennis taula     

Francesc Altarriba és el nou president del Tirc Arc
Olesa en substitució de Domènec Paloma 

L’atleta del Futbol Club Barce-
lona, Marc Orozco, es va procla-
mar campió estatal dels 400
metres llisos en els XLVII Cam-
pionats d’Es panya d’Atletisme
en pista coberta que es van ce-
lebrar a València els passats 19 i
20 de febrer. L’olesà va aconse-
guir un registre de  47’’29 supe-
rant a Mark Ujakpor, segon, i
Roberto Briones, que va finalit-
zar en tercera posició. Orozco va
quedar lluny del rècord d’Es-
panya que, actualment, està en
poder de David Canal. D’altra
banda, va participar en el Cam-
pionat d’Europa indoor a Paris
on es va classificar en tercera
posició a la seva sèrie dels 400
metres amb un temps de 47’92
i no va poder passar a les semi-
finals de la prova. 

Orozco, campió

Sant Esteve va ser capital del bàdminton i el voleibol
SANT ESTEVE SESROVIRES

tat, de França i Canadà. 
D’altra banda, es va celebrar en
el Pavelló Poliesportiu Municipal
la primera Trobada Escola de
Vòlei. Més de 300 nens i nenes
de diferents clubs i escoles de
Catalunya en les categories aleví
i benjamí van participar en una
activitat ludicoesportiva. 

El municipi del Baix Llobregat
va acollir dues importants
cites esportives d’àmbit esta-

tal i català. Els dies 5 i 6 de març el

pavelló poliesportiu de l’Escola
Àgora Masia Bach va ser seu del
Circuit Català i  el Circuit Nacional
de Bàdminton puntuable pel Ràn-
king Nacional. En la primera com-
petició van participar 170 jugadors
i jugadores d’arreu de Catalunya, i
en la segona al voltant de trenta
jugadors de diversos punts de l’Es-

Torres (Olesa) i Alfredo Carneros
van ser tercers a la classificació.
Mentre, l’equip aleví va finalitzar
tercer. Oriol Monzó també va
aconseguir la medalla de bronze
individual. A la Copa del Rei, el
Bombons Basi va ser eliminat en els
quarts de final davant el DKV Bor-
ges Vall per 3-0. 

Canvi presidencial
Francesc Altarriba és el nou presi-
dent de Tir Arc Olesa després del
procés  electoral a la presidència
establert el 22 de gener (la seva

candidatura va ser l’única que es
presentar). Altarriba serà president
durant els propers sis anys, substi-
tuint en el càrrec a Domènec Pa-
loma que havia estat al capdavant
de l'entitat en les últimes quatre
temporades. D’altra banda, Caldes
de Montbui va acollir el Provincial
de Sala. Els arquers olesans van
aconseguir un total de vuit meda-
lles (quatre d'or, una d'argent i tres
de bronze). Joan Alcoverro, en sè-
nior, Jaume Abayà i Alba Ubach,
en aleví, i en infantil compost Gui-
llem Figueras van ser els campions. 

Presentació
El 27 de febrer passat es va prese-
nar oficialment els diferents equips
de la Penya Blaugrana i el Futbol
Club Sant Esteve. En total van des-
filar per la nova catifa de gespa ar-
tificial del nou Camp Municipal de
Futbol al voltant d'uns 200 juga-
dors i jugadores que composen els
diferents equips de l'entitat sesro-
virenca. L’entitat, a més, compta
amb una nova instal·lació esportiva
que aquell mateix dia va poder es-
trenar.

Èxit en bowling
Les instal·lacions de la bolera de
Sant Vicenç dels Horts es va dis-
putar el Campionat de Catalunya
de bowling on va participar el
Club Seven 3. Cal destacar que sis
jugadores de l’entitat sesrovirenca
es van classificar per a la final. Lía
Mojarro es va proclamar cam-

piona de Catalunya de la Segona
Categoria, mentre que Txell Sán-
chez va ser sotscampiona. Xavier
Comas també va aconseguir el
títol en la Segona Categoria mas-
culina. 

Altres notícies
El Club Taekwondo Sesrovires va
guanyar tres medalles en el Cam-
pionat en categoria cadet celebrat a
Barcelona el passat 30 de gener.
Carlota Castellano (pes lleuger),
Cristina Lopera (superlleuger) i Da-
niel Gómez (pesat) van obtenir la
medalla de bronze. Castellano, grà-
cies al seu bronze, podrà entrenar-
se amb la selecció catalana al Centre
d’Alt Rendiment de Sant Cugat. En
un altre ordre de coses, l’Escola Mu-
nicipal de Patinatge Artístic va par-
ticipar amb deu noies en la primera
Jornada Comarcal Escolar i va obte-
nir set medalles.

David Boltà va iniciar el Campio-
nat de Catalunya d’Autocross
amb molt bon peu. El pilot de
l’equip Tresina Sport va guanyar
amb un Peugeot 206 la primera
prova de la competició que es
va celebrar a Mollerussa. Boltà
és el líder provisional de la clas-
sificació. Mentre, la parella Unai
Flores i Pau Canals va acabar
tercers de la seva categoria en la
segona prova puntuable de la
Copa Catalana de Resistència
Off-Road a Lleida. 

Boltà, primer líder

El FC Sant Esteve i la Penya Blaugrana es van presentar. Aj. Sant Esteve Sesrovires

la bústia
març’11esports@labustia.cat

28 ESPORTS



la bústia
març’11

29

Per més informació  tel. 675 475 038
LA GUIA GASTRONÒMICA

Menú diari (Vi o Cava)

Autovia  A2 - Barcelona - Lleida, km 570 

Sortida Montserrat - Manresa - 08294 El Bruc
Tel. 93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61·Fax 93 771 00 86

hotel@hotel-bruc.com - www.hotel-bruc.com

Dissabtes nit, sopar amb ball

Menú diari

Menú diari
Menjador privat ·Plats per emportar

RESTAURANT
PIZZERIA

Via Esport, 17 cantonada Vall del Palau
Sant Andreu de la Barca · Tel. 93 653 25 00 

Menú diari a 9 €
Esmorzars i dinars
Obert tots el dies
Sopars divendres i dissabtes
Menjar per emportar
Classes d’equitació
Lloguer i venda de cavalls
Ponis pels més petits

Can Llopet de Dalt, núm. 2 · Barri Can Prats
08635 Sant Esteve Sesrovires · Tel. 93 771 41 26

restcanmartinet@gmail.com

Preus especials per a grups
Pep Ventura, 16 - Martorell - Tel. 93 775 27 18

Restaurant La Roca Dreta
Esmorzars – Menú diari – Menús a la carta – Menjar casolà
Embotits – Pizzes – Xapates – Suggeriments – Vins i caves

2 d’abril: sopar ball
amb música disco dels 80

Pizzes per emportar

MENÚ
CALÇOTADA

• Menú diari • Comunions
• Batejos • Celebracions
Menjador amb capacitat
per 150 persones

Autovia Martorell-Igualada • Sortida Autovia
Km 575 Collbató (BCN) · Tel. 93 777 91 03 · 619 27 61 17

19€

aldiwan@aldiwan.es · Tel. 93 774 03 26
Plaça Sta. Anna, 8. Martorell

• Menjars per emportar i celebracions
• Reserva per a grups i empreses

• Servei wifi • Menú i servei de carta

Mira pàg. 20

Un trosset de les delícies del Líban a Martorell, el Restaurant Aldiwan
Anar al Restaurant Aldiwan de

Martorell és fer un viatge exprés al
cor del Líban i gaudir de la seva cuina
exòtica i dels seus perfums encisa-
dors. El local està expressament dis-
senyat per acollir els comensals en un
ambient relaxant i agradable, amb
sofàs, llums tènues, espelmes, mú-
sica àrab de fons i motius que recor-
den l’arquitectura musulmana.  

A l’Aldiwan es poden tastar plats
tradicionals de la cuina libanesa, com
són el Kibbe, l’Humus, el Tabule, la
Musaka, el Cuscus, entre molta va-
rietat. A més a més, el restaurant dis-
posa d’una carta de vins del país,
l’Hertage i el Ksara; també de cerve-
ses, com l’Almazza; i de licors, com
l’Arak, que és semblant a l’anís sec.
Tot i així, també es poden beure be-
gudes i licors espanyols. I per acabar

d’arrodonir els àpats l’Aldiwan
també recomana als clients tastar la
Xixa, una pipa amb la que no es
fuma tabac, sinó herbes aromàtiques
i gustoses.    

Els caps de setmana, divendres i
dissabte a la nit, el local ofereix un
espectacle en directe en el que una
ballarina balla la dansa del ventre, un
ball molt tradicional als països musul-
mans. És un espectacle apte per a
tots els públics i es recomana reservar
taula a les persones que en vulguin
gaudir. És obert de dilluns a diven-
dres de 2/4 de 9 del matí a les 12 de
la nit, i el dissabte de 8 del matí a 4
de la tarda i pel vespre a partir de les
8. L’Aldiwan és l’únic restaurant li-
banès del Baix Llobregat i està ubicat
a la plaça Santa Anna, 8, de Marto-
rell. El seu telèfon és 93 774 03 26. 

Forma part de
La Guia Gastronòmica

Tel. 675 47 50 38
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Enoteca Divins. Plaça Joan Serrats, 5 i 7. Tel.
93 774 23 87. Martorell.

Gall Dandy. C/Anselm Calvé, 152. Tel. 93 778
14 08. Olesa de Montserrat.

Ainalba Dogs.Av. Francesc Riera, 11-13, local
6. Tel. 93 776 98 62. Martorell.

Cap i Cua. C/Sant Joan, 23. Tel. 93 777 17 61.
Esparreguera. 

Oficina en alquiler. Esparreguera. Céntrica
en la calle más comercial. Tel. 607 39 39 15.

Sant Jaume Park. Pisos, locales y parkings en
venta o alquiler. Tel. 93 770 13 88.

Casex. Cases Esclusives amb jardí individual i
piscina opcional. Tel. 93 363 40 28.

Grup Qualitat. Pisos 3 h des de 213.000
euros. . Visiti pis mostra. Tel. 607 588 514.

Sant Hilari Park II. Cases aïllades i aparella-
des. Av. Sant Hilari. Abrera. Tel. 93 745 74 74.

Or i plata. C/Pintor Fortuny, 4 Local 2. Marto-
rell. Tel. 93 775 47 41-677 34 92 89.

Serra Ramos. Materials de construcció. Ofer-
tes. Tel. 93 776 92 35. Ctra. Martorell-Terrassa,
km. 3,5 (urb.Santeugini). Castellbisbal.

Acemar. Grup Gamma. 1.000 m2. Pol.I.La Pe-
drosa. Tel. 93 772 87 87. Masquefa.

Sia Biosca. Equipaments per a la llar i la cons-
trucció. Av. Comte de Llobregat, 42. www.sia-
biosca.com. Martorell.

Serimar. Tot en reformes i construcció, pres-
supostos a mida i sense compromís, manteni-
ment, treballs urgents. Tel. 659 789 708.

Instalaciones Alger. Aire acond., calefacción,
electricidad, energía solar, fontanería, gas, re-
formas y domótica. Tel. 615 070 485.

Pintor decorador. Estuques decorativos, mol-
duras y esmaltados. Presupuestos sin compro-
miso. Profesionalidad y precios ajustados. Tel.
637 450 057.

Base: Sayas Sports. Martorell, C/Josep Pla,
12. T. 93 773 51 61. Olesa, C/Alfons Sala, 6. T.
93 772 95 42. Esparreguera, Av. Francesc
Macià, 265. T. 93 770 86 67. Montserrat Centre
Abrera. T. 93 770 45 29.
Ombicis. Venda i reparació de bicicletes. C/ del
Sol, 11. Sant Andreu de la Barca.
Gimnàs Stylo. Av. Francesc Macià, 35. Tel. 93
777 38 02. Esparreguera.

Jordi Foto Digital. C/Santacana, 7. Tel. 93
775 01 03. Martorell.

Jahiro Ernesto. C/Catalunya, 27, local 3. Tel.
93 653 25 27. Sant Andreu de la Barca.

Foto Sampietro. C/República Argentina, 13.
Tel. 93 778 08 93. Olesa de Montserrat.

Foto Studi R. C/Josep Tarradellas, s/n. Tel. 93
770 25 01. Abrera.

Valentí Sort Fotògraf. C/Sant Joan, 14. Tel.
771 50 44. Sant Esteve Sesrovires. 

Titu’s Kids. Joguines. C/Mercè Rodoreda, 6.
Tel. 93 774 55 55. Martorell.

Menuts. Puericultura, mobiliari, llista de nai-
xement, decoració i articles exclusius. Crta de
Piera, 28. Tel. 93 775 14 48. Martorell.

PC Deluxe. St.Antoni MªClaret, 5. Tel. 93 775
17 81. www.pcdeluxe.es. Martorell.

Sibaix Computers. Av. Congost, 4-6. Tel. 93
777 76 57. www.sibaix.com. Martorell.

G&L Assessors. Laboral, fiscal i comptable.
Tècnic tributari. Plaça de les Fonts, 6, baixos. Tel.
93 778 19 46. Olesa de Montserrat.

gestioab. Gestió Integral de Comunitats. Pas-
seig del Castell, 164. Tel. 639 316 630.
www.gestioab.com. Esparreguera.

Autoreparació Ramon Puente. Bosch Ser-
vice. Pau Claris, 28-A/30-A. Tel. 93 775 00 33.
Martorell. 

Nissan Martorell-Sanfeliu Automoció.
Av.Comte de Llobregat, 42. Tel. 93 776 50 81.

Martorell Motor-Seat-Volkswagen Ser-
vei Post Venda.Av. Pau Claris, 44. Tel. 93 776
92 40.

Autovidre Martorell. Montaje y reparación
de lunas. C/J.B.B, nave 8. Pol. Ind. La Torre. Tel.
93 775 26 76. A Esparreguera. C/Torrent
Mal,35. Tel. 93 770 96 12.

Kumon Sant Andreu de la Barca.
www.kumon.es. Tel. 93 653 11 55.

113 Dansa. Escola d’Arts Escèniques. C/Lluís
Puigjaner, 113. Tel. 93 778 23 51. Olesa.

Escola de ball “La Lluna”. Pl. Nova, 9 (cos-
tat de l’església). Tel. 93 778 51 83. Olesa.

Tintoreria-bugaderia World Ecologic Sec.
M.Centre Abrera. Servei de planxa. Informi’s. T.
93 770 25 09.
Tintoreria-bugaderia ecològica-merceria
Mayka. Ferrocarrils Catalans, 14. Tel. 93 778
39 79. Olesa. Mayka 2 · Montse. Av. Gene-
ralitat, 30. Tel. 654 560 872. Abrera. 

VistaOptica Olesa. C/Anselm Clavé, 150 .
Tel. 93 778 46 20 i Parc de l’Estatut, 12 local,
3. Tel. 93 778 34 77.
VistaOptica Esparreguera. C/Sant Miquel,
3 baixos. Tel. 93 777 22 73

Servièxit Comunicació Integral. Distri-
bució, web, treballs periodístics i gràfics, re-
alització de programes i revistes.
info@serviexit.com.
La publicidad a su alcance. Regal em-
presa, fabricació vestuari laboral i escolar. Pl.
Santa Anna, 4. Tel. 93 774 80 99 (matins).
Tel. 649 86 90 13. 

Jess’y Art Zone Martorell. C/Lluís Gaya, 3. T.
93 776 59 19. Olesa. C/Jacint Verdaguer, 36.
Tel. 93 778 04 46. Esparreguera. C/Sant Joan,
11. T. 93 707 69 59. Jess’y Stetic Sun Olesa.
C/Jacint Verdaguer, 32A. T. 93 778 64 90.
Bio Bio. Espai Natural. Aliments ecològics, die-
tètica i comerç just. Av. Francesc Riera, 11. Tel.
93 773 50 06. Martorell. www.biobio.cat. 

Max. Cura per imposició de mans (cura de grà-
cia). Vaig néixer vestit. Tel. 616 508 440.

Precisamos personas serias y emprende-
doras para ingreso extra u oportunidad de ne-
gocio. Tel. 93.100.07.47

Catalana de Crèdit. Préstecs 24 h. Solucio-
nem embargaments, hipoteca al 100% amb
les millors condicions, Rapidesa i eerietat. Si no
ho aconseguim, no cobrem. C/Anselm Clavé,
134. Tel. 93 775 79 44 · 656 708 703.

Coworking al Baix Llobregat. www.mar-
torellinnova.com.

F.Vidal, S.A. Al servei de l’oficina. Av. Comte
de Llobregat, 4. Tel. 93 775 01 46. Martorell.

Solar Workcat. Instal·lacions d’energies re-
novables. Tel. 627 307 162. Martorell.

Viatges EstivalTour. C/Jacint Verdaguer, 6.
Tel. 93 773 70 21. Martorell.

Gas Oil a domicili. Petronieves. Gas oil de
calefacció microfiltrat. Servei d’urgències. Tel.
902 33 55 55.

Residència d’Avis Martorell. C/Pedró, 29.
Tel. 93 775 21 53. Martorell.

Pomfusa. Martorell. Tel. 902 365 954

Música. Bodes i/o tot tipus de cerimònies. Violí
i soprano. 93 779 22 92 - 610 294 710

Disco mòbil per a casaments i festes.
300 euros tot inclòs. Tel. 600 372 017 (Jordi).
Venda de llenya (alzina, roure, pi). Neteja de
parcel·les i boscos. Poda i tala de pins. Desbros-
sament, tractament d’herbicides. Pressupost sense
compromís. Tels. 608 166 516 - 650 445 042.
Es necessita comercial i administratiu/va
comercial. Interessats: envieu currículum a
info@serviexit.com.

Alimentació-beguda

Animals

Cases-Pisos-Terrenys

Compra-Venda 2ª mà

Construcció-Reformes

Esports

Fotografia

Infantil

Informàtica

Gestors-Advocats

Motor

Escoles

Neteja-Tintoreria

Òptica - Ortopedia

Comunicació-publicitat

Salut-Espais Naturals

Diversos

Mayka C/Ferrocarrils Catalans, 14. Tel. 93 778 39 79. Olesa.
Mayka 2 Montse. Av.Generalitat, 30. Tel. 654 560 872. Abrera

Samarretes personatges Disney, de futbol…
Corseteria, marques principals - Roba de bany

senyor i senyora. Arranjaments i molt més

Si no ho troba, consulti’ns

Tintoreria-bugaderia ecològica-merceria

Lectors i professionals: entra a formar part dʼaquesta secció a publicitat@labustia.cat
Com publicar a classificats? Enviar el text o anunci a publicitat@labustia.cat. Abans del tancament de l’edició
cal fer una transferència al compte corrent, que es facilitarà juntament amb l’import a ingressar, a través de correu electrònic. 

Preus: Anuncis per paraules: 1 € + IVA per paraula (1,18 € IVA inclòs), amb un mínim de 17 €+IVA (20 €, IVA in-
clòs). Si es vol resaltar en groc: 0,25 € + IVA addicional per paraula (0,30 € IVA inclòs).

Anuncis en mòduls (màxim 2 mòduls): 1 mòdul: 47 € (1 mes), 42 € (3 mesos), 37 € (6 mesos) i 32 €  (12 mesos).
IVA no inclòs. 2 mòduls: 94 € (1 mes), 84 € (3 mesos), 74 € (6 mesos) i 64 € (12 mesos ). IVA no inclòs.

Tel. 697 337 134

SANDRA
Vidente

Horas concertadas · Videncia sobre fotos

Leo el futuro a través
del Tarot · Arreglo todo
tipo de problemas senti-
mentales i de negocios

Distribució de tota mena
de publicitat, fullets i revistes.

Li farem una visita sense compromís.
info@serviexit.com

Tel. 617 77 57 40

Anuncia’t a la bústia
Tothom et veurà!
Tel. 675 475 038

Tel. 610 732 779

Classes d’informàtica
a domicili

· Internet
· Ofimàtica
· Retoc

fotogràfic
Particulars -professionals -

empreses grups. Preus ajustats.

ALEVA
PUERTAS AUTOMÁTICAS
Mantenimiento y montaje

Avda. Francesc Riera, 6
08760 Martorell

Tel./Fax: 93 775 06 42
Móvil 607 558 555

Puertas y
automatismos

MARTORELL:
Passeig del Sindicat, 226 · Tel. 93 775 43 16

CORNELLÀ:
C/ Revolt Negre, 12 · Tel. 93 261 90 09

Defensem
els teus drets

ACOSTA’T ALS
NOSTRES LOCALS!

www.ugtbaix.org
Tel. 93 773 64 90 – 690 03 96 60
Pl. Joan Serrats, 6, local 3 

Martorell

NET I PULIT
TAPISSERIES

Neteja profunda
de l’automòbil

Estem preparant “La Guia Saludable” Professionals, centres mèdics, d’estètica, clíniques
dentals, productes ecològics, propostes saludables...

Contacti amb nosaltres: & 675 475 038  o publicitat@labustia.cat
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