
Els quatre elements bàsics 
de la mala gestió de CiU 
 Terra: es fan obres necessàries que arriben tard i en les que es podria haver pensat en 
l’estalvi en manteniment. Aire: els mitjans de comunicació del consistori ho són només per 
l’equip de govern i es silencia sistemàticament l’oposició. Foc: conflictes laborals a l’Hospital 
Sant Joan de Déu i conflicte per un institut que no paga la Generalitat. Aigua: la paguem més 
cara, però no serà de millor qualitat.              Més a la pàgina 2

Anna Simó presenta Adolf Bargués com a candidat a l’alcaldia

 Serà el diumenge 28 de setembre a les 12 del migdia. La viceprsidenta del Parlament 
participarà en l’acte que es celebrarà als jardins de l’Enrajolada.  Més a la pàgina 4

EL DIABLE REPUBLICÀ
MARTORELL  Casal Francesc Riera

Època III, número 1

Cargolada pel Sí + Sí
 Vine a la cargolada en favor de votar Sí + Sí a la 
consulta! Serà el 18 d’octubre a les 9 del vespre a la Nau 
2 de ca n’Oliveras. El preu: 15 €. Se sortejarà una cistella 
de productes catalans de primera qualitat valorada en 
500 euros.    Més a la pàgina 4

I a més: Parlem amb la Núria Riera, filla de l’alcalde d’ERC exiliat durant la 
dictadura, Francesc Riera, qui dóna nom al casal.    Més a la pàgina 3
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Terra

 Sí, és clar que sí, qui no vol esborrar, de totes totes, 
aquella cicatriu que tallava Martorell amb un trànsit esgarrifós? 
La N-II representaven per al Mur, l’avinguda de Pau Clarís i tam-
bé l’ avinguda Comte de Llobregat, pol•lució, soroll i perill. I ens 
ho han fet gruar. Deu anys després ja podem dir que està inte-
grat a la trama urbana de carrers de Martorell. D’hostal a hostal, 
del Congost a la Creu, ja podem gaudir d’un carrer més. 
 Es va començar quan érem un país de rics, i ara que 
som pobres seguim construint igual que abans. I ara ens està 
quedant un poble de ”Nuevos ricos”, com la Marbella del Jesús 
Gil. Però aquell model ja està esgotat. Ara toca un urbanisme de 
proximitat.
 Els materials més cars, que no els millors, ni de mil-
lor qualitat, i de més difícil manteniment: es posen llumetes de 
leds al terra o a les voreres i avui en funciona cap; s’han hagut 
de replantar  plantes comuns per substituir caríssims Bonsais 
de 6.000 €, avui morts; o replantar les també mortes Palmeres,  
Phoenix canariensis a 3.000/4.000€ la unitat, per la Washing-
tonia robusta 150/250€; s’amaguen obres d’art, com el bronze 
d’en Saus que, en comptes d’anar a la rotonda del cap del pont, 
com era previst, dorm a la caserna.
 Que no ens passi com a la Rambla de les Bòbiles, feta 
amb finalitat electoralista i quatre anys després el paviment 
segueix en mal estat (tot i haver estat reparat tres vegades).
 De l’oportunitat d’aquestes transformacions en queda 
un mal gust de boca per la pèrdua d’oportunitats i per l’estil des-
vergonyit i xulesc d’una mal entesa majoria. Aquest despotisme 
i prepotència expliquen, per exemple, com és que no s’hagi pre-
vist un carril bici o un enllumenat de baix consum.

Aer (Aire)

 Molt pocs s’assabenten de les decisions polítiques 
que els afecten directament. Com podem arribar a la gent: 
amb una web desfassada per la que paguem molts diners; amb 
un “patufet” municipal en constant campanya electoral; amb 
una ràdio silenciada per als altres càrrecs electes; embrutant el 
poble amb unes empastifades de cartells municipals reiterada-
ment iguals...
 Cap ban al carrer, amb el “Faig saber...” que anunciï  
temes que afecten a tots i es tracten al plenari. Cap emissió 
d’imatges dels plens o la impossibilitat de recuperar un àudio 
d’una sessió de més de dues hores.  
 Cap debat. Cap entrevista a la ràdio o al butlletí a 
regidors que no siguin de l’olla: només CiU. No es respecta cap 
mena de protocol. Els “altres” representtants municipals esde-
venen invisibles.

Ignis (Foc)

 Els conflictes, per mala o nul•la negociació entre les 
parts, han estat reiterats. Per prepotència o per ignorància? 
En l’àmbit educatiu la improvisació (tan reiterat que n’és el 
lema de campanya del govern dels millors) ha afectat diferents 
col•lectius. Qui més ho ha patit són la comunitat educativa i les 
nostres butxaques,  que patim aquesta mala gestió. 
 Mestres, pares i escolars, com a convidats de pedra en 
una volàtil decisió que segueix afectant-nos a tots. Els 28.108 
convilatans de Martorell encara no tenim un nou institut. 
La solució actual és un nyap: 1,5 milions que paguem des de 
l’Ajuntament en comptes de fer-ho des de la Generalitat (que és 
a quin li correspon), més les despeses de reubicar 132 usuaris 
del centre especial de treball, l’esplai Guspira i el centre obert 
de serveis socials. És un desgavell.
 Conflictes també al patronat de la Fundació Sant 
Joan de Déu, tant per als de la residència d’avis com per als de 
l’Hospital. Els seus treballadors encara estan sorpresos de les 
mentides del regidor/patró de torn quan primer assegurà que 
va saber de les retallades “per la manifestació convocada el 
mateix dia que inauguraven” (sic) el tram del congost de la N-II. 
I després, ell mateix va reconèixer al ple que en varen parlar 
amb els treballadors dues setmanes abans. La subrogació de la 
gestió del patronat no eximeix de responsabilitats a la Fundació. 
 S’està traint l’esperit dels esforços i donacions que ha 
fet la vila de Martorell des del 1206? De què serveix la Fundació 
si l’únic objectiu és la rendibilitat econòmica?

Aqua (Aigua)

 De mala qualitat i la paguem per bona. Cap de les 
promeses no s’han complert. Paguem més que abans i tenim 
el mateix. Per encàrrec de CiU, els serveis tècnics  van dictami-
nar que Martorell necessitava poder reclorar l’aigua, extreure 
l’aigua dels nostres pous i millorar-ne la qualitat. L’única con-
dició redactada pels serveis municipals era que a la concessió 
del servei de l’aigua s’hi havia d’invertir 6 milions d’euros en 
millores abans d’aquest mes de juny. I no s’ha fet res.
 Primer decideixen el que ens cal a la plica de condi-
cions i ara ho aplacen fins al 2029?
 Com a curiositat: la petició de Sorea per invalidar les 
condicions pactades entra per registre de l’Ajuntament a la una 
del migdia i l’endemà a les 10 del matí ja surt la resolució favora-
ble. És habitual tanta celeritat? 
         En quatre hores de jornada laboral ha pogut passar 
per registre, secretaria, intervenció, serveis tècnics, regidoria i 
alcaldia... Quina eficiència!! Eficiència per interessos poc hon-
orables? El temps i potser la justícia ho diran.
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- Ets una filla de l’exili...
- Els meus pares i germans grans, el Feliu i l’Agustí Riera 
Domènech, van emigrar a causa de la Guerra Civil. Ells van viure 
tres anys a França, on van néixer dues de les meves 4 germanes. 
Les altres tres vam néixer a Mèxic.

- Què recordes del teu pare?
- Va morir el 14 de desembre de 1965, jo era molt petita. Les 
meves germanes m’explicaven meravelles del meu pare, del seu 
gran sentit de l’humor, de l’amor per la família i de la seva en-
trega en tot allò que feia a la vida. 

- En vas gaudir poc...
- He de confessar que tenia certa enveja per no haver pogut 
gaudir d’aquest pare tan dolç. Aquesta carència em va dur a 
substiuit l’ésser humà desaparegut per una permanent recerca 
de les meves arrels a través d’allò que m’explicaven la mare i els 
meus germans i germanes.

- Com decideixes crear la pàgina de Facebook “Francesc Riera 
Claramunt”?
- L’any 2001 vaig ser per primer cop a Barcelona, un meravellós 
viatge a les meves arrels, que em va inicitar a buscar més. L’any 
2010 va morir la mare i, com a tribut per a tots dos, vaig obrir 
la pàgina. Vaig pensar que si algú coneixia la seva trajectòria 
política podria completar-la amb l’aspecte humà i alhora enri-
quir la meva pròpia recerca amb aspectes que jo desconeixia.

- Una decisió ben encertada!
- Definitivament, ja que a través d’aquesta pàgina he trobat 
família que no coneixia, he pogut fer bona amistat amb per-
sones meravelloses que coneixien la trajectòria del meu pare... 
He après a estimar-lo encara més.

- Què en penses, ara que has tingut més informació, de les 
circumstàncies que van portar la teva família a l’exili?
- El fet que el pare fos un polític (però no només un polític) amb 
la seva trajectòria em fa sentir orgullosa. Que s’hagués d’exiliar 
em genera una sensació d’impotència, em fa enfadar... No 
sabria explicar-ho. El fet que la meva família hagués d’emigrar 
pels ideals del pare, per haver-se vist en risc per la seva ànsia de 
llibertat em sembla inhumà. Això ha fet que jo participi poc de 
la política a Mèxic.

- Al mes de maig vas venir a Martorell.
- Sí, vaig ser a Martorell i a Barcelona, amb la invitació d’assistir 
a la inauguració del Casal Francesc Riera.

- I vas inaugurar-lo
- Em va causar una gran emoció. Mai havia imaginat que seria 
jo l’encarregada de fer aquest gest tan important. Va ser una 
experiència extraordinària, començant per la forma en què em 
van rebre, la calidesa i amistat de cadascú. I poder recórrer els 
carrers per on havia passat el meu pare. 

- Dos dies abans, el 20 de maig, havies visitat el Parlament de 
Catalunya
- Una altra experiència sorprenent, una recepció tan formal... 
Ens va rebre la senyora Anna Simó, vicepresidenta del Parla-
ment, amb qui vaig poder parlar una estona. Em van lliurar cò-
pia de tots documents que tenien relacionats amb el pare. Vaig 
ser conscient de la realitat política de Francesc Riera. 

- Un gran record, sens dubte...
- Cada descobriment que en faig i dels ideals que representa 
m’obliguen a superar-me i a ser millor cada dia. No puc fallar a 
un home tan compromès i visionari com era el meu pare.

“No puc fallar a un 
home tan com pro-
mès i visionari com 
era el meu pare”

Núria Riera del Toro (Ciutat de Mèxic, 1954), 
filla petita del diputat i alcalde de Martorell, en 
Francesc Riera Claramunt: “Que els meus pares 
fossin exiliats ha fet que jo sigui una persona es-
tranya on vaig néixer. Com diu la cançó, ni sóc 
d’aquí, ni sóc d’allà”.
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Núria Riera, Adolf Bargués i Eva Creixell



Ens podeu trobar a:
 
 martorell@esquerra.org

 647 87 89 35

 https://www.facebook.com
 /roups/134160076749259/

 @ERCMartorell

Sant Antoni Maria Claret, 25B
Martorell
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jercmontserrati@gmail.com


