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El Baix sale de la recesión sin pistonada
La economía se recupera aunque sin fuelle porque el territorio pierde competitividad
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polígono industrial de sant boi, imprescindible para la economía comarcal como segunda ciudad con más población
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El Baix cuenta ya con 700 km de carril-bici en la
arriesgada apuesta por la conexión intermunicipal
El AMB considera que es posible y necesario conectar
los distintos municipios para fomentar el uso de la bici

La ribera del río, los caminos a las playas o el paseo
marítimo de Castelldefels, los más frecuentados

carril bici en la ribera del llobregat a la altura de sant boi | jordi surroca

E

Edu Rodríguez

l Baix Llobregat es una comarca que respira
deporte y, por tanto, en ella, predomina la variedad. Se puede hacer desde escalada hasta actividades náuticas, pasando por el golf, sóftbol,
béisbol o rugby. La bicicleta, evidentemente, no es una
excepción y, de hecho, está en auge: los carriles bici
van en aumento y con ellos se pretende conectar toda
la comarca.
El motivo por el cual está al alza es sencillo y es que
la bicicleta tiene la ventaja de que mata dos pájaros de
un tiro: por un lado, te permite hacer deporte y por otro
no contaminas. Por tanto, según el AMB, se promociona el uso de la bicicleta, y no los vehículos con motor
de combustión, como un modo de transporte sostenible
ya que “aporta la posibilidad de realizar desplazamientos de hasta 5 km sin emitir gases contaminantes, sin
hacer ruido, con una ocupación reducida del espacio
público, con un coste muy bajo y con efectos positivos
para la salud.
En el caso de utilizar una bicicleta eléctrica, se amplía el potencial y la competitividad de este modo de
transporte respecto a los vehículos con motor: pueden
hacerse desplazamientos más largos y con más pendiente, la edad o el estado físico de la persona no es tan
restrictivo, la velocidad media es superior... Para lograr
este aumento en el uso de la bicicleta para ir a trabajar,
ir a la escuela, ir de compras, etc, es fundamental disponer de una buena red de carriles bici”.
Actualmente, las rutas más frecuentadas por la gente
de la comarca son la Ribera del río Llobregat, el camino
a la playa de El Prat, otro carril igual en Gavà, el paseo
marítimo de Castelldefels... En este sentido, es sobre

todo el primer ejemplo el que se lleva la palma, dado
que atraviesa 16 municipios a través de sus 30 km de
recorrido, a ambos lados del río, desde el macizo de
Collserola hasta el frente litoral.
El objetivo, en cualquier caso, va mucho más allá de
los carriles bici: se trata de conectar toda la comarca a
través de ellos. Por tanto, de aquí surgen dos preguntas:
¿es posible? Y, más importante aún, ¿es necesario?
Según el departamento de Transport i Mobilitat de
l’AMB, la respuesta a ambas preguntas es que sí. El
objetivo es conectar mejor los municipios entre ellos y
potenciar los tramos interurbanos.
De hecho, ya se ha empezado a trabajar en este sentido: hay más de 700 km de carriles bici en los alrededores de Barcelona. En El Prat, por ejemplo, han hecho
un circuito para conectar la ciudad con el aeropuerto.
Además, se pretende unir la Avenida Diagonal de Barcelona con Esplugues, lo que permitirá conectar de
manera ininterrumpida los ámbitos del Llobregat y del
Besos; para este proyecto se destinarán unos 800.000
euros. Un tercer proyecto es la implantación de un carril bus y un carril bici en la carretera C-245, entre Sant
Boi de Llobregat y Cornellà, y su posterior extensión a
Viladecans i Gavà.

A la espera de la respuesta ciudadana

el carril bici se extiende de barcelona a sus alrededores creando
una red total de más de mil km en toda la zona metropolitana |AMB

En todo caso, una cosa es hacerlo y otra es saber si finalmente se le sacará provecho o no, ya que es de esperar que haya tramos muy rentables (como ir de Sant Just
a Sant Boi en bici en 20 minutos o del Prat a L’Hospitalet en menos de 15), pero también que haya otros que
prácticamente nadie utilizará. Aparte, evidentemente,
que difícilmente se utilizará para ir de compras, a trabajar o a la escuela ya que la gente podría llegar sudada, lo
que es poco higiénico, y luego está la cuestión de dónde
se dejaría la maleta o mochila. Pequeños ejemplos cotidianos, pero importantes, que pueden influir -aunque
parezca mentira- en el uso de este medio de transporte
que, además, requiere de un cambio de cultura incluso,
que nos acerque a los países europeos escandinavos,
donde la bici es el medio más extendido durante todo
el año y ante cualquier condición climatológica. Hasta
empresarios y políticos van en bicicleta; algo casi impensable aquí.
Desde luego, el fomento de este vehículo ‘verde’ así
como la práctica del deporte son dos cuestiones beneficiosas para todos. Que se dé o no este cambio de conciencia, solo el tiempo lo decidirá. Dependerá de la aceptación ciudadana que la gran apuesta de los municipios
por este medio acabe siendo un éxito en términos de
movilidad y deporte o, en contra, un gasto innecesario
de las administraciones. III
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Ruth Jové,
la nostra Veu

jové continua la seva formació de teatre musical i cant particular després del seu pas per la voz | i. crespo

I. Crespo

E

s va presentar als càstings per fer callar al seu entorn íntim que l’esperonava a participar al programa ‘La Voz’ i en pocs dies estava a Madrid gravant
les conegudes ‘batalles’. La cornellanenca Ruth
Jové, amb 20 anys, ha estat una de les veus de la tercera
edició del famós programa de Telecinco després de superar les diferents fases prèvies, així com l’audició a cegues,
on acabaria fitxant per l’hospitalenc Antonio Orozco, impressionat per la seva veu. “Té una veu que transmet moltíssim, els seus girs, la seva versatilitat. A més, té una cosa
que no molts tenen. I és que quan canta, saps que és ella”,
diu una de les amigues culpables del seu pas pel programa.
Només la perfecció de l’actuació d’un dels seus companys, Antonio Tomàs, va fer que caigués eliminada del
programa a les batalles. Però la guerra no està perduda.
El seu potencial vocal la defineix i li ofereix unes oportunitats excel•lents per cantar des de pop fins al blues, així
com per participar a musicals al món del teatre. De fet,
la seva formació continua vinculada a aquestes dues vies
paral•leles: el teatre i el cant. “Estudio teatre musical des
de fa cinc anys i, des de fa dos, faig classes particulars de

La jove cornellanenca, de 20 anys,
ha estat una de les participants del
programa ‘La Voz’ de Telecinco

la cornellanenca avança a el llobregat que ja té un parell de
projectes per aquest final d’estiu | i. crespo

cant. Vull ser cantant des de petita, però ja sabia que no
tenia molta sortida així que vaig pensar en fer teatre per si
tenia l’oportunitat de cantar a musicals. Perquè això és el
que més m’agrada: cantar”, ens explica Jové.
I, en aquest sentit, Jové ha donat un pas més en l’objectiu de ser una professional del sector gràcies al seu pas
pel programa: “És una oportunitat molt bona per molta
gent que no és coneguda. Potser no treus un CD, però serveix perquè et conegui més gent. És propaganda totalment
gratuïta”, bromeja al seu pas per El Llobregat. De fet, ja
té els primers projectes per aquest estiu que, segur, tenen
molt a veure al seu pas per ‘La Voz’: el primer es tracta
d’uns concerts amb un company per l’agost i setembre que
encara està per tancar i el segon és un concert benèfic amb
diferents artistes, a la sala Razzmatazz, contra la violència
de gènere.
“Si una cosa important m’ha ensenyat el programa és
que puc fer-ho, que sóc bona. Jo no pensava que podria
passar cap fase del càsting, veients les veus d’altres edicions. Ara tinc més confiança, he guanyat més seguretat i, a
més, pel fet d’anar sola a Madrid, doncs, et fas més independent”. De fet, tot i els seus joves vint anys, Jové exposa
maduresa i seguretat a les seves paraules, la mateixa que
quan canta, com es pot veure, a les xarxes socials, per on
fa difusió de la seva encara curta carrera: “El sector està
molt complicat. El tema és que hi ha molta gent que no
canta, com Ylenia, per exemple, i que es deixen una pasta
en fer-li un CD, quan hi ha molta gent lluitant per fer-se un
espai i ser professionals”.
Tot i les evidents dificultats del sector, Jové continuarà
aprenent i treballant desprès de deixar pràcticament sense
paraules als ‘coaches’ en més d’una ocasió: “Vaig a donar
les gràcies a la gent que fa possible que descobrim veus
com la teva. Me he donat la volta en el segon ú i crec
que junts podem fer coses maravelloses”, va dir Orozco
a Ruth després d’interpretar ‘Warrior’ de Demi Lovato.
Més directa va ser Laura Pausini en altre dels programes:
“Em flipa molt la veu de Ruth”. Fa unes setmanes, doncs,
la cantant de Cornellà va tastar el multidimensional món
de la fama; ara cal tornar a la realitat d’un sector hostil
amb els cantants novells. Ho farà, però, amb aquestes dues
cartes de presentació i amb el suport incondicional de la
seva família -més encara després de la mort de la seva
mare- que acompanya a Ruth Jové en aquesta lluita per
viure de la música. III
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La industria y la construcción crecen y rompen la tendencia negativa, frente a una
comarca que pierde competitividad respecto al resto | bcn content factory

Vaivén de datos macroeconómicos: el inestable
optimismo no compensa la creciente brecha social
Los datos muestran un cambio de tendencia en el número
de empresas, pero se alerta de la pérdida de competitividad
Imanol Crespo

C

omo todo periodo de transición, vivimos en
un momento de
contraposiciones en el que
los datos apuntan al optimismo y a la recuperación
pese a tener el reflejo de
una sociedad castigada por
estos últimos años. En este
año cargado de convocatorias electorales, escucharemos con insistencia el
concepto de recuperación
y la expresión –quizá desmesurada- de que “hemos
salido de la crisis”. Y será,
en cierta medida, verdad;
igual de verdad que toda
la gente que se ha quedado
desempleada en el camino.
Los niveles de paro siguen siendo desorbitados,
el desempleo de larga dura-

ción ahoga a gran cantidad
de familias y la pobreza ya
no es solo, en nuestro país,
cuestión de adultos, sino
que la pobreza infantil es
una auténtica realidad pese
a que se quiera ocultar bajo
el mantón del optimismo:
prueba de ello es que centros escolares abrirán en
Cornellà, la ciudad más poblada del Baix, para ofrecer el servicio de comedor
o que los casales de verano
aprovechen la excusa del
ocio para ofrecer y asegurar una ración a los niños y
niñas que participan.
De hecho, cuando nos
referimos a la ‘Pobreza’,
en mayúsculas, hace falta
mencionar los nuevos tipos
de pobreza existentes hoy
en día resultado de estos

Frente al optimismo, la realidad muestra una sociedad con
mayor desigualdad social y con asignaturas pendientes

Tasas de variación interanuales de ocupación y
empresas (en porcentajes) entre 2006 y 2014

años de crisis: la pobreza
de parte de la sociedad trabajadora, que pese a que
disponga de algún contrato, normalmente temporal,

sigue sin llegar a final de
mes; y, en segundo lugar,
la pobreza energética, es
decir, que no se dispone
de los ingresos suficien-

tes para poder pagar los
servicios mínimos de la
vivienda, un agravio de
la dignidad humana. Ante
esta situación, las últimas

elecciones municipales no
han sido más que una nueva muestra del notable
asqueo colectivo que prefiere una alternativa a la
expresión “más vale bueno
conocido que malo por conocer”. Si no, los partidos
alternativos como Ciutadans o los afines a la ideología Podemos no hubieran
obtenido tales resultados.
Con este mismo espíritu,
en Grecia se ha preferido ir
por un túnel oscuro de incierta salida que no tirarse al
barranco de la austeridad.
Otra muestra del asqueo
de la gente que cuando no
tiene nada que perder, ni el
miedo les echa atrás.
Pero volvamos al territorio. Aquí el optimismo y
el aroma positivista están
invadiendo la macroeconomía comarcal; sin em-
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bargo, con ciertos toques
de atención que invitan a
ser prudentes y mantener la
cautela.

Por fin, más empresas

Después de seis años de
caída de esta estadística,
el Baix Llobregat vuelve a
disponer de más empresas
que el año anterior: a finales de 2014, había en el
territorio 20.695 empresas
localizadas en nuestro territorio, lo que significa un
aumento del 3,5% interanual. Se rompe, así, la tendencia reduccionista que
ha afectado a la comarca en
este más de un lustro. Es,
sin duda, el dato más relevante y más importante del
último Informe Territorial
de la Provincia de Barcelona, precisamente, por este
cambio de tendencia.
No menos importante
es la mejora de la ocupación: la estadística aumenta en un 3,8% cerrando
el año con una cifra de
263.208 puestos de trabajo, el 12,1% de la provincia barcelonesa. De hecho,
dicho dato está por encima
de la media provincial que
se sitúa la mejora de la
ocupación en un 3,1%. Por
sectores, la industria abraza al 17,6% de los puestos

de trabajo de la comarca,
con gran tradición industrial. De hecho, se encuentra
también por encima de la
media provincial (15%).
En cualquier caso, es el
sector servicios el predominante, como ya es habitual en nuestras sociedades
modernas y urbanas, con
una tasa de ocupación del
75,3%. La construcción
(6,9%) y la agricultura
(0,2%) completarían la lista en términos generales.
En este sentido, gran parte
de la culpa de la mejora en
los datos de ocupación es
del cambio de tendencia de
la industria y la construcción que, tras sumar pérdidas en los últimos años,
pasan a crecer en un 6,1%
y en un 1,9% respectivamente.

El paro sigue cayendo

Con todo, el paro registrado ha disminuido un 9,5%
en el 2014, siendo así el segundo año consecutivo que
baja y quedando como la
tercera comarca de la provincia con la menor tasa de
paro.
Actualizando los datos
al cierre del mes de junio,
últimos datos de los que
se dispone al cierre de esta
edición, el Baix cuenta con

56.155 personas en paro
(13,3%). Sea por el inicio
de la campaña de verano o
sea por el contexto positivo, lo cierto es que todos
los municipios del territorio cierran el mes menos
paro que en el mes anterior.
Haciendo la comparación
con junio de 2014, habría
6.770 nuevos trabajadores,
lo que representa una mejora del 10,8%.
Pese a los buenos datos, cabe destacar un apunte interesante por lo que se
refiere al perfil por edades
de los parados, que es el
gran número de ciudadanos mayores de 45 años sin
empleo: un 6,5% es menor
de 25 años; el 44,5% tiene entre 25 y 45 años y un
49% tiene más de esta edad
adulta, edad compleja para
volver a encontrar trabajo o
reciclarse en nuevos sectores. De hecho, es la franja
de edad que menos disminuye (-3,2%).
Por ello, la prudencia
es, más que nunca, fundamental ante estos datos a
los que se suma, por ejemplo, la alta tasa de contratos
temporales (casi del 90%)
y la pérdida de competitividad de la comarca, en
comparación con otros territorios catalanes. lII

la industria ha experimentado en 2014 un crecimiento de más de seis puntos porcentuales respecto
al año anterior, lo que se ha reflejado en el aumento de la ocupación | bcn content factory

Vuit empreses del Baix, al ‘Accelera el Creixement’
Celler Vallès (Castelldefels), Josep M. Mas
Arcos (Martorell), Yaskawa Ibérica (Gavà),
Sistemes d’Edició, Art-Ser (Sant Joan Despí), Daos 2002, Global Fragrances Labs (El
Prat de Llobregat) i Explotacions Sadurní Begues són les vuit companyies del Baix Llobregat que han participat a la tercera edició
del programa ‘Accelera el creixement’, que
impulsa la patronal PIMEC i la Diputació de
Barcelona.

Així, el Baix Llobregat ha aportat un
17% del total d’empreses que han rebut
l’assessoria d’aquest projecte que té com a
objectiu elaborar un pla de creixement i oferir
suport per realitzar-lo.
La bona acollida de les tres edicions del
programa ha confirmat noves convocatòries.
De fet, a finals de juliol es farà la selecció de
les 50 noves empreses que participaran a la
quarta edició del programa III
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Retrocedemos de la tercera a la quinta posición
en el ranking de competitividad comarcal
El Baix Llobregat obtiene el peor registro desde 2009 al
perder dos puestos y bajar del podio de las 42 comarcas

Segrià y Tarragonés nos adelantan, mientras Barcelonés y
Vallès Occidental mantienen la primera y segunda posición

Joan Carles Valero

E

l Baix Llobregat
pierde
competitividad en favor
de otras comarcas
catalanas. El Vallès Occidental, con Sabadell y Terrassa como sus principales
motores, se mantiene con
mejores condiciones que
el Baix Llobregat para
la producción de bienes
y servicios intensivos en
conocimiento y tecnología. Por el contrario, nuestra comarca resulta más
atractiva para aquellas
actividades que priorizan
las ventajas logísticas de
la distribución, la cercanía
a las infraestructuras de
transporte y la disponibilidad de suelo.
Varapalo del Índice
ADEPG 2015 de Competitividad Territorial, que
sitúa al Baix Llobregat
como la quinta comarca
en el ranking catalán, perdiendo en solo un año dos

posiciones hasta caer a la
quinta en favor del Segrià
y Tarragonés, que se colocan en tercer y cuarto
lugar. En las dos primeras posiciones se mantienen Barcelonés y Vallès
Occidental, aunque en el
caso de la comarca a la
que administrativamente
pertenece L’Hospitalet, el
informe señala que la puntuación obtenida los dos
últimos años ha caído seis
puntos debido a que cada
vez concentra menos ventajas competitivas, en favor del resto de comarcas.
El Baix se descuelga
por primera vez del top
tres en el ranking de la
competitividad catalana y
cae a la quinta posición de
un índice que no analiza
el crecimiento ni el grado
de desarrollo económico
de las comarcas, sino que
determina su posición en
base a las condiciones que

ofrece el entorno comarcal
para favorecer la competitividad de las empresas.

Toma de decisiones

La logística y la red de telecomunicaciones sigue siendo el peso fuerte de la comarca, mientras que
suspende en aspectos como emprendeduría o sostenibilidad | bcn content factory

En definitiva, este análisis
ayuda a la toma de decisiones en el ámbito de la
planificación
estratégica territorial y supone un
instrumento también útil
en el proceso de decisión
de localización de las empresas, ya que se tienen en
cuenta elementos como las
infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones, la disponibilidad de
mano de obra cualificada,
el acceso a los mercados,
los servicios de apoyo a la
producción y la disponibilidad de suelo, entre otros
indicadores de un total de
45.
Los indicadores (ver
gráfico adjunto) están desagregados comarcalmente, pero se agrupan en diez
dimensiones, dos de ellas
centradas en la sostenibi-
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lidad del modelo de desarrollo de los territorios
y otras ocho en las condiciones de competitividad, que a su vez han sido
agrupadas según si corresponden a los factores de
producción, a las ventajas
de distribución o a las condiciones de la demanda.

Sin dinamismo ni espíritu

La caída del Baix Llobregat a la quinta posición es
en parte mérito del Segrià,
que por primera vez se
pone en tercera posición,
ya que su rango se situó
en anteriores ediciones
entre la quinta y séptima
posición.
En cuanto al Tarragonès, se ha mantenido
en la cuarta posición. Un
análisis de los aspectos
más negativos que han arrastrado al Baix Llobregat
a perder dos posiciones en
el ranking de competitividad desvela que la comarca no tiene espíritu emprendedor ni dinamismo
empresarial, al situarse
por debajo de la media de
Cataluña (posición 23 de
un total de 41 comarcas).
Otros aspectos negativos
son la sostenibilidad medioambiental (22 posición
del ranking) y la sostenibilidad social (puesto número 19).
La cualificación de los
trabajadores y los recursos para la educación y la
formación profesional son
los factores de producción
más negativos del Baix
Llobregat, al situarse en el
puesto 16 de las comarcas
catalanas. En innovación y
desarrollo tecnológico nos
encontramos en la posición 9, mientras en acceso
a los mercados de clientes
y proveedores y acceso a
la información, estamos
en el sexto puesto, el mismo que la disponibilidad
de polo de desarrollo e infraestructuras.
El Baix Llobregat se
mantiene en el podio de
las comarcas catalanas en

infraestructuras de transporte y comunicaciones
(segunda posición), gracias a que el territorio acoge
el puerto, el aeropuerto y
un importante nudo viario
y ferroviario. En tercera posición también nos
encontramos gracias a la
disponibilidad de suelo y
espacio para la actividad
económica, por su gran
número de polígonos industriales; la misma posición que en cuanto a
volumen de mercado y de
actividad, por la gran concentración industrial y de
servicios.

Estrategias propias

El Baix Llobregat tiene
que definir sus propias estrategias para lograr atraer
las inversiones futuras,
focalizando sus ventajas
competitivas y definiendo
sus propios nichos o especialidades en un mercado
global. Este índice ayudará a los responsables
políticos y económicos
a tomar decisiones para
elevar nuestra competitividad, un concepto po-

liédrico y multidimensional, más allá de los cuatro
grandes factores del análisis económico clásico: el
suelo, el capital, los recursos naturales y el trabajo.
En este ranking se pone de
relieve la importancia de
la educación y la innovación tecnológica, lo que se
denomina conocimiento,
como factores subyacentes
al crecimiento económico.
Ante el contexto actual
de contracción de las economías comarcales y la rivalidad entre los territorios para atraer inversiones
privadas, fondos públicos,
turistas o actividades de
renombre, mejorar los índices de competitividad es
muy importante.
Entendida la competitividad como la habilidad
de un territorio para crear
y mantener más valor añadido a sus empresas y más
prosperidad para sus habitantes y sin que sea una
finalidad pos sí sola, sino
una forma de elevar el nivel de vida e incrementar
el bienestar social. De ahí
su importancia. lII

Com hem perdut el pòdium?
Per millor interpretació de les dades cal saber
que els indicadors dels factors de competitivitat de les 41 comarques catalanes analitzades són els següents:

Factors de sostenibilitat
Sostenibilitat social: Llocs de treball sobre población 15-64 anys; taxa d’atur absoluta de 15-64 anys (%); percentatge de persones ocupades assalariades amb contracte fix;
índex d’incidènts en jornada de treball amb
baixa (per cada cent treballadors). El Baix Llobregat queda en el lloc 19 de 41 comarques
Sostenibilitat mediambiental: Llocs de
treball en activitats mediambientals per cada
10.000 habitants; consum domèstic d’aigua
per habitant (m3); consum industrial i de serveis d’aigua per establiment (m3); coeficient
de generació de residus municipals per habitant i dia (kg/hab./dia); percentatge de recollida selectiva de residus municipals (5); residus
industrials per km2 (Tn) i percentatge de residus industrials valoritzats (%).El Baix Llobregat queda en el lloc 22 de 41 comarques.

Factors de competitivitat

el baix debe definir sus propias estrategias más allá de las
características del barcelonés | bcn content factory

Qualificació dels recursos humans i
recursos per l’educació i la formació professional: Llocs de treball de l’ensenyament
per cada 10.000 habitants; taxa específica
d’escolarització als 17 anys (%); percentatge
de titulats superios (%); percentatge de población amb estudis post-obligatoris (%) i percentatge de directius, tècnics professionals i
científics (%).El Baix Llobregat queda en el lloc
16 de 41 comarques.
Infraestructures de transport i comunicacions: Llos de treball de transport i comunicacions per cada 10.000 habitants; percentatge de población amb accés a la xarxa
ferroviària (%); inversions del Departament de
Politica Territorial i Obres Pùbliques (DPTOP)
per comarques i km2 (milers d’euros); percentatge de llars amb banda ampla (5) i autobuses per km2. El Baix Llobregat queda en el
lloc 2 de 41 comarques.
Disponibilitat de sòl i espai per a

l’activitat económica: Percentatge de sòl
susceptible de ser transformat en urbanitzable (%); percentatge de sòl urbanitzable i
percentatge de superficie d’edificis no residencials iniciats. El Baix Llobregat queda en
el lloc 3 de 41 comarques.
Disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures: Llocs de treball
en serveis empresarials avançats per 10.000
habitats; llocs de treball en serveis de tecnologies de la información per 10.000 hab. I llocs
de treball en serveis financers per 10.000 habitants. El Baix Llobregat queda en el lloc 6 de
41 comarques.
Accés als mercats clients i proveïdors,
accés a la informació: Distància mínima als
pols de distribució de serveis i mercaderies;
distancia en minuts a l’exis viari principal; distancia mitjana al mercat final català (km); densitat de población (habitants/km2); percentatge de población en municipis de 5.000 o més
habitants (%) i percentatge de persones que
han realitzat alguna compra per internet (1674 anys). El Baix Llobregat queda en el lloc 6
de 41 comarques.
Innovació i desenvolupament tecnològic: Llocs de treball en recerca i desenvolupament per 10.000 habitants; llocs de treball
en indústries de mitjana-alta tecnología per
10.000 habitants: llocs de treball en serveis
intensius en coneixement per 10.000 habitants i índex de diversificació productiva. El
Baix Llobregat queda en el lloc 9 de 41 comarques.
Volum de mercat i activitat: Quota de
mercat (Espanya=100 mil unitats); percentatge d’empreses; variació de la población (interanual) en % i habitatges iniciats per 1.000
habitants. El Baix Llobregat queda en el lloc 3
de 41 comarques.
Esperit emprenedor i dinamisme empresarial: Número d’empreses per 1.000
habitants; número de treballadors autònoms
per 10.000 habitants; variació en l’ocupació
(interanual en %) i variació en les empreses
(interanual en %). El Baix Llobregat queda en
el lloc 23 de 41 comarques. III
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Prudència

esprés de mesos d’una actualitat quasi frenètica a
nivell polític, l’estiu arriba com a tap descompressor per fer una pausa fins el setembre. Des del mes
de març que es va iniciar la considerada precampanya fins al tancament dels cartipàs que conforma cada
govern municipal han passat quatre mesos que han deixat,
amb les eleccions municipals del 24 de maig, un dibuix
polític de certa continuïtat però amb ‘inputs’ de renovació
interessants que segur faran canviar l’status quo local de
molts ajuntaments.
Aquest procés esdevingut als darrers quatre mesos mencionats ha estat pràcticament retransmès, edició a edició,
per El Llobregat amb una clara vocació de servei a la ciutadania i amb una aposta clara pel periodisme de dades com
mostra cadascun dels monogràfics polítics que hem realitzat.
A saber: hem ofert una enquesta política de precampanya amb un acte de participació ciutadana; hem realitzat
l’únic debat electoral a nivell comarcal; hem exposat tots
els cap de llista de tots els municipis del Baix i L’Hospitalet; hem dibuixat el mapa polític de cada consistori amb tots
els regidors, per partits; i, per últim, acabem ‘la temporada’
amb tres preguntes comunes a tots els alcaldes del territori,
a més d’oferir com queden repartides les responsabilitats de
cada govern municipal.
Ara sí, amb tots els ingredients sobre la taula, la política
ha de respondre a la veritable realitat que marca el panorama polític i social del territori. Quan tot fa pensar que
l’estiu ha de ser un període d’esbarjo, de goig i de descans,
la realitat de moltes famílies és que esdevé un drama pel
simple fet d’haver acabat el curs escolar i, per tant, la possibilitat de portar als més petits als menjadors dels centres
educatius, sent aquest un nou problema derivat de la crisis.

n l’acudit d’en kap

facebook.com/el.llobregat

Casals d’estiu, cases de colònies, el tercer sector i, en menor
grau, els ajuntaments han pres, com és el cas de Cornellà,
mesures per fer front a aquesta nova realitat social derivada
de la crisis. Una nova prova de que la situació i el context
teòricament optimista ha de ser abordat amb cautela. De
fet, aquest mes han aflorat dos conflictes laborals més, en
aquest cas, a Abrera amb General Cable i Johnson Control
Eurosit, ambdós resolts amb un pacte amb els sindicats després de fer vaga.

Les estadístiques donen un toc d’alerta

La mateixa prudència, doncs, demanen els darrers informes econòmics que té el territori com a referència i que són
protagonistes de ‘El Tema’ d’aquesta edició. Si és veritat
que podem considerar que el Baix Llobregat ha deixat la
recessió enrere amb una evolució positiva del creixement i
de l’ocupació, també és veritat que és així a costa de molta
gent que s’ha quedat enrere i que queden moltes assignatures pendents. Entre les més destacades trobem l’excessiva temporalitat dels contractes, pràcticament del 90%, així
com la pèrdua de competitivitat comarcal respecte a altres
territoris, dada que convida a la reflexió ja que, després de
molts anys, el Baix perd el pòdium històric on estava consolidat.
Dit això, doncs, és hora de que la política deixi pas a
l’economia i a la lluita en front d’aquesta realitat social que
demana, davant de situacions complexes i en molts casos
noves –com la pobresa energètica o la pobresa de molts treballadors que no arriben a final de mes tot i tenir feina-,
mesures arriscades i innovadores. L’optimisme no pot ser
sinònim d’una excessiva confiança que ens faci baixar la
guàrdia. I en aquest sentit, la prudència és la millor arma
per afrontar una realitat que no fa vacances. III
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La dependència moderada es comença
a reconèixer amb complicacions
50. 640 ciutadans del Baix Llobregat van demanar al decurs
del 2014 el reconeixement del seu grau de dependència

Els serveis socials dels Ajuntaments, que són els que hauran
de prestar servei a aquestes persones, estan col·lapsats

Beatriz Fontseré

L

es persones amb una dependència de grau 1 reconeguda
pels Serveis Socials entraran de forma progressiva a formar part de la llei de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència (Lapad)
a partir d’aquest juliol. Segons la Llei de Dependència, aquestes
persones tenen reconeguda una dependència moderada que evidencia la necessitat de rebre ajuda per realitzar diverses activitats
bàsiques de la seva vida diària.
Els serveis que facilita la norma estatal per aquest col•lectiu
de grau 1 és rebre assistència per resoldre els seus impediments
rutinaris, almenys, una vegada al dia, o rebre aquesta ajuda de manera intermitent o limitada per resoldre les seves mancances d’autonomia personal. La Generalitat de Catalunya ha anunciat que
destinarà 18 Milions d’euros per aquest col•lectiu, un col•lectiu
que porta quatre anys en llista d’espera després que al 2011, el
govern de Mariano Rajoy decidís endarrerir el reconeixement
d’aquest grau de dependència per manca de recursos econòmics.

Col•lapse dels Serveis Socials

El reconeixement del grau 1 ha entrat en vigor amb desconeixement per part dels Serveis Socials. Fonts del Col•legi de Treballadors Socials de Catalunya asseguren que “érem conscients que el
reconeixement de grau 1 començaria a atorgar-se ara, però encara
no sabem quins mecanismes podrem aplicar”. I és que, els Serveis
Socials dels Ajuntaments, que són els que hauran de prestar servei
a aquestes persones, estan col•lapsats. “Els casos de dependència
augmenten cada dia i l’Administració ha reduït molt els nostres
recursos, no donem abast a tots els expedients que tenim sobre la
taula”, asseguren des del Col•legi de Treballadors Socials.
De fet, segons dades de la Generalitat de Catalunya, a data
de 31 de desembre de 2014, 50.640 persones del Baix Llobregat
van sol•licitar una valoració de grau de dependència, però només
16.021 es beneficien de la Llei. A nivell de L’Hospitalet, la comarca del Barcelonès va demanar durant el 2014, 155.718 reco-

neixements i a data de 31 de desembre del 2014, 39.809 persones
rebien qualsevol servei de la Llei de la Dependència. Això significa que encara són molts els expedients pendents de resoldre.

Enduriment dels criteris d’atorgament

I no només els Serveis Socials estan col•lapsats, sinó que els criteris per atorgar aquests serveis s’han fet més restrictius. La residència Teresa Duran de Cornellà és un exemple. “Al setembre
del 2013, la Generalitat va deixar d’atorgar la prestació econòmica
vinculada –una subvenció econòmica per pagar una plaça de residència privada mentre se’ls atorga una plaça de residència pública-, per raons de manca de pressupost. Ara, el govern català
ha tornat a atorgar aquesta prestació, però no a tothom, només a
aquelles persones que es troben sota uns paràmetres de necessitats
molt concrets”, explica el director de la residència Teresa Duran,
Josep Serrano.

La burocràcia també endarrereix els tràmits

I al col•lapse dels Serveis Socials i a l’enduriment dels criteris
d’atorgament de graus de dependència, també es suma la burocràcia de l’Administració. El procediment és complex perquè, primer
s’ha de sol•licitar el reconeixement de la dependència; després,
es fa una revisió inicial i una segona revisió. I finalment, es passa
al seguiment del reconeixement a través del Programa Individual

d’Atenció. “La meva mare va patir un ictus cerebral a mitjans de
2012. Vam sol•licitar el grau de dependència. En una primera valoració, ens van atorgar el grau 2 i en una segona valoració, el tercer.
Ens van concedir l’ajuda; però quan ella va morir, al gener del
2013, encara no ens havíem pagat ni un euro”, explica Ana Maria,
una veïna de Sant Andreu de la Barca. En total, 58.864 catalans
amb una dependència moderada rebran aproximadament 300 euros per part de la Generalitat per cobrir les seves mancances rutinàries més bàsiques. El govern català assumirà el 80% del servei i,
la resta, l’Estat espanyol. A més, de manera extraordinària, aquest
reconeixement del grau 1 de dependència es podrà compaginar
amb d’altres subvencions públiques. El Departament de Benestar
Social i Família assegura que això serà possible perquè consideren
insuficient la prestació econòmica que atorga el grau primer.
De fet, el text de la Llei de Dependència té alguns detractors.
Un exemple és el Comitè Català de Representants de Persones
amb Discapacitat (COCARMI). Aqueta associació desenvolupa
una recollida de signatures a favor de la Iniciativa Legislativa Popular per modificar l’actual Llei de Dependència. La iniciativa es
porta a terme a nivell estatal a través de diferents federacions i, a
inicis de juliol, ja portaven 430.000 firmes –els hi resten 70.000
per aconseguir el seu propòsit-.
Entre les modificacions que proposen en el text, es troba el reconeixement dels “diners de butxaca”. Meritxel Caralt, responsable de comunicació de COCARMI, explica que “actualment, hi ha
persones que destinen tot el seu sou o la seva pensió en pagar una
residència i no pot assumir d’altres despeses bàsiques derivades de
la seva dependència, com pot ser la compra de medicaments. Nosaltres volem que l’estat reconegui que les persones han de poder
destinar un mínim d’ingressos personals per sobreviure i això són
els diners de butxaca”.
La ILP també vol que les persones dependents amb ingressos
mensuals inferiors a 1.300 euros, només paguin el 60% dels serveis sanitaris o socials. Bàsicament, les modificacions que proposa
el col•lectiu de COCARMI estan centrades en el sistema de copagament de la Llei de Dependència. III
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El llibre “Sueño con Alba” recapta fons per
a la investigació contra el càncer infantil
En Rafael Pérez, autor del llibre, va perdre a la seva filla de cinc anys a causa del sarcoma d’Ewing
vides”. A més, la responsable ha reflexionat amb la idea que
“les persones individuals demostren més que les institucions”, davant lo que s’ha de prendre exemple.
L’Óscar, que ha comparegut com a “investigador anònim” al qual li mou la vocació, reivindica les paraules del
Ministeri de Sanitat qui diu que “el càncer infantil estava
pràcticament curat”. Fa 25 anys que “estem en la mateixa
situació, és a dir, un nen té un 80% de possibilitats de sobreviure, però encara s’ha de fer un gran esforç” assegura
l’investigador.
Després de dos anys d’investigació, l’Óscar remarca que
“tenim resultats prometedors, ja què hem sintetitzat la molècula, la qual cosa podria ser la solució a altres tumors poc
freqüents”. Més de 800 investigadors treballen a l’IDIBELL
en la recerca clínica, bàsica i epidemiològica. La investigació s’estructura en 56 grups cadascun organitzat en sis àrees
científiques, però on destaca el càncer i la genèrica molecular humana.

D. G. B.

“S

ueño con Alba” narra la historia de l’Alba, una
nena de cinc anys que va morir a causa d’un
càncer. L’heroïna va estar lluitat des dels cinc
mesos de vida contra el sarcoma d’Ewing, una
malaltia que es pot presentar durant la infantesa o bé a l’inici
de l’edat adulta quan els ossos agafen força i creixen ràpidament.
En Rafael Pérez, el pare de l’Alba i escriptor de l’obra,
assegura que a la narració “explico la vida de la nostra família i de tots aquells que ens hi van fer costat” en uns moments tan complicats. Ara, en Rafael vol complir la promesa
que li va fer a la seva filla: trobar la cura d’aquesta dolència
que va patir l’Alba.

456.000 euros contra el càncer infantil

Encara que la seva filla ja no estigui entre ells seus familiars,
però si en els seus pensaments, amb aquest llibre en Rafael
“rememora les vivències passades al costat de l’Alba”. Per
tal de no faltar a la seva paraula, el pare de la nena va crear
al 2003 l’Associació Alba Pérez a l’Hospitalet, i en tan sols
dos anys ja ha recaptat 456.00 euros destinats, íntegrament,
a la investigació del càncer infantil.
Concretament, 56.000 euros es van donar a l’hospital infantil de Sant Joan de Deu, i 400.000 euros al fons per a la
recerca que l’Óscar Martínez-Tirado du a terme a l’Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (l’IDIBELL) a través
de la beca Alba Pérez. Els diners que es sumin amb la ini-

D’esquerra a dreta, jaume raventós, mercè perea i rafael pérez
durant la presentació del llibre a l’hospitalet | d. g

ciativa del llibre es lliuraran al grup de recerca en sarcomes
de l’Óscar.

Implicació de les institucions

A la presentació del llibre han estat presents la tinent d’alcalde d’Hisenda i Personal, Mercè Perea, que va disculpat
a l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marin, per no poder assistir a “un acte tan entranyable que dona esperances a altres

Verano de reflexión

M

e voy de vacaciones, así no quiero oír ni hablar de economía ni de política: quiero desconectar. Igual me equivoco, pero creo que la mayoría de los ciudadanos afrontan las vacaciones de verano con este pensamiento, más o menos consciente. Y yo tengo mis dudas
sobre si esta actitud es la más adecuada.
Las principales preocupaciones de los españoles son, por este orden, el paro, la corrupción, los
problemas económicos y la política, según el barómetro de junio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por tanto, comprendo que uno esté harto de escuchar y, sobre todo, sufrir en carne propia los
desaguisados ajenos.
Y, sin embargo, ¿deberíamos olvidarnos absolutamente de todo, aislarnos en una burbuja y ascender, ascender y ascender hasta caer en picado el último día del verano? Yo creo que no. Principalmente, porque, por mucho que uno quiera aislarse del mundo, el mundo no va a detenerse por nosotros.
Por mucho que uno no quiera verla, la realidad es la que es y, antes o después, nos encuentra.
Igual no queremos pensar en la economía porque tenemos un trabajo estable y no tenemos que
preocuparnos por nuestra silla cuando regresemos, pero las estadísticas revelan que mucha gente sobrevive con contratos precarios, mucha inestabilidad y mucha incertidumbre. Y la inestabilidad
desmotiva, y la desmotivación disminuye la calidad y la productividad. Tal vez por eso somos un país
poco competitivo y muy dependiente de las subvenciones, quizá por eso sólo podemos competir con

Accions solidàries

Jaume Reventós, director d’IDIBELL, reclama a les entitats
i als ajuntaments més implicació en aquest tipus d’investigacions i més facilitats a l’hora de fer esdeveniments per
recaptar fons.
Des de l’Associació Alba Pérez s’han promogut unes
100 accions solidàries arreu de l’estat espanyol que es promocionen en la seva web “asociacionalbaperez.org” i al seu
Facebook que engloba a 120.000 seguidors, 4.000 dels quals
col•laboren amb la comunitat. III

Eva Jiménez
Periodista

el resto del mundo con salarios bajos y no con proyectos innovadores y globales. El caso de Grecia
podría ser el espejo en el que podríamos aprender a prevenir muchos fracasos.
Igual no queremos pensar en la política, pero la maquinaria electoral que se puso en marcha para
las elecciones de mayo no ha parado y es probable que no pare durante el verano, con las elecciones
generales y autonómicas, en Catalunya, a corto plazo. No hay que ser muy inteligente para darse
cuenta de que estamos ante un momento decisivo de nuestra historia, ante la posibilidad de que
gobiernen partidos desconocidos y de que Catalunya se desvincule de España. No estaría de más
plantearse seriamente en qué tipo de sociedad queremos vivir y quién responde mejor a nuestros valores: bienestar o justicia, mantenimiento del sistema o regeneración, federalismo o separatismo, etc.
Y ser conscientes de que tomar una decisión comporta renunciar a las ventajas que posee la opción
u opciones contrarias.
No vivimos en un mundo perfecto, ni siquiera en vacaciones, pero creer que los desafíos a los que
nos enfrentamos (y hoy no quiero hablar del Estado Islámico ni de la indiferencia con la que asistimos
a la tragedia del continente africano) se solucionarán por el mero paso del tiempo constituye una ingenuidad y una ceguera mayúsculas. Al menos seamos conscientes de ello y no nos quejemos cuando
otros, que viven mejor que nosotros, se limiten a evadirse del mundo como lo hacemos nosotros en
verano. III
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el president del clúser, joan orrit; l’alcaldessa de sant boi, lluïsa moret; i el conseller de salut, boi ruiz, inauguren la nova seu ubicada al palau marianao de sant boi, ciutat vinculada al sector de la salut mental des de fa 150 anys | imanol crespo

Sant Boi, la porta a Europa en salut mental
El Clúster de Salut Mental de Catalunya inaugura la seva nova seu al
Palau Marianao de Sant Boi, amb l’objectiu d’internacionalitzar l’entitat
Imanol Crespo

C

a l’acte va assistir gran part de la representació política a
l’ajuntament de sant boi, així com el sortint president del consell
comarcal, josep perpinyà, i jaume bosch, alcalde de sant boi fins
a l’any 2014 i impulsor del clúster de salut mental de catalunya

ent cinquanta anys d’història vinculen la ciutat
de Sant Boi amb el sector de la salut mental,
el que ha convertit aquest municipi en un referent a tots els nivells de l’administració. Ja
fa dos anys, l’Ajuntament santboià va promoure i, finalment, constituir l’actual Clúster de Salut Mental de Catalunya que aquest mes ha fet un pas més en el seu vincle
amb la ciutat. El Palau Marianao de Sant Boi serà, des
de juliol, la nova seu de l’entitat que aglutina tant el món
empresarial com acadèmic i institucional per agrupar en
un espai les seves tasques, millorar el treball cooperatiu i, sobretot, aprofundir en la internacionalització del
Clúster. “Hem de col•laborar, cooperar i crear ponts amb
l’exterior. Hem de projectar-nos a Europa”, ha dit el president del Clúster i director gerent de l’Hospital Benito
Menni CASM Germanes Hospitalàries, Joan Orrit.
Aquesta és la prioritat d’una institució que aplega a
un total de 38 empreses, centres universitaris, entitats i
institucions públiques i que, a través de la tasca coordinada i conjunta, permet aprofundir en termes d’innovació, la formació i la prevenció, entre d’altres aspectes
fonamentals. En aquest sentit, i tot i la curta història del
Clúster de Salut Mental de Catalunya, aquest ja ha estat
reconegut a nivell internacional amb el certificat Bronze
Label d’Excel•lència de Clústers que atorga l’European
Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). Ara, l’associa-

ció treballa per formar part del programa d’investigació i
innovació Horitzó 2020 i, així, optar a fons europeus que
donarien un nou impuls al Clúster.

La investigació també és un motor econòmic

Pel que fa la nova seu, el Palau de Marianao, on fins
ara s’ubicava la Policia Nacional (que passa a estar a la
zona del Mercat de la Muntanyeta), l’Ajuntament cedirà temporalment un espai total de 280 metres quadrats a
les plantes baixa i primera de l’històric edifici, totalment
remodelat al seu interior i habilitat amb diverses sales de
reunions i despatxos, a més d’una sala d’exposicions i
multiusos. “Crec que el Clúster és un exemple i una manera d’entendre que quan hi ha dificultats podem avançar
gràcies a sumar i a ajuntar-nos”, ha destacat el conseller
de Salut, Boi Ruiz, que parlava, a més, del Clúster com
un dels grans projectes de Catalunya que sobreviu a qualsevol alternança política i que posiciona Sant Boi: “és
un dels millors llocs per ser tractats en salut mental”, ha
tancat.
Per la seva part, l’alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, ha destacat el vincle tradicional de Sant Boi amb el
món de la Salut Mental, però també el futur prometedor
d’aquest sector a la ciutat: “Ens posiciona com a ciutat de
referència a tot el país per tenir noves aportacions al sector”, ha dit Moret, que considera la salut mental un àmbit
estratègic també com a motor econòmic. Segons ha dit,
hi ha 4.000 persones que actualment treballen vinculades
amb les diferents arrels del sector. III
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lll educació

El drama de muchas familias de acabar el curso

El hambre no hace vacaciones en agosto
Miles de familias ven el verano como el final de curso
académico y, por tanto, el cierre de los comedores escolares
B. Fontseré

M

artina es una niña de siete años que vive en
un piso de tres habitaciones, un cuarto de baño
y un amplio comedor en un bloque de pisos
antiguo del barrio de Les Planes, de Sant Joan
Despí. Su habitación tiene vistas a una pequeña plazoleta
que la ha visto crecer. Con ella, conviven sus padres y
un hermano mayor de 12 años. Martina parece una niña
normal en un barrio normal, sin embargo, hace tres años
que no estrena ropa. Su madre le consigue camisetas, pantalones y vestidos que, previamente, han llevado las hijas
de sus amigas o de sus antiguas compañeras de trabajo. La
mamá de Martina ya no ríe como antes, y su padre, se pasa
el día fuera de casa, desesperado intentado buscar trabajo.
Martina es una de los miles de niños de todo el Baix
Llobregat y L’Hospitalet que necesitan ir al colegio para
tener, al menos, una comida digna al día. Sus padres llevan cuatro años sin trabajo estable. La madre de Martina
trabajaba como secretaría en una empresa de Cornellà que
en 2008 cerró sus puertas porque se trasladó a la Rioja y,
desde entonces, ha tenido diferentes ocupaciones: dependienta, cuidadora de ancianos y, actualmente, limpiadora.
No cotiza pero, dice “al menos tengo dinero para comprar
comida”. El padre de Martina, en cambio, no tiene nada.
Toda su vida se ha dedicado a la construcción. Dejó sus
estudios para trabajar y no tiene ni el graduado escolar.
Hace alguna “chapuza” que da un poco de alivio a la familia, pero nada seguro. Ninguno de los padres de Martina
cobra subsidio. Ellos intentan alimentar a sus hijos y gracias a sus padres –los abuelos de Martina-, tienen lo bási-

150 niños de Cornellà formarán parte de casales
solidarios para que coman durante las vacaciones

co para que sus hijos desayunen y cenen. “Por la mañana,
leche con galleta; y por la noche, leche con galletas. Si
hemos gastado poca luz o poco gas, entonces intento comprar pan de molde y hago sándwiches”. Ese es el menú de
Martina cada día.

Temido fin de curso

Durante el curso escolar, las becas comedor hacen que,
como Martina, muchos niños puedan comer verduras, carne y pescado, y fruta… Lo básico para disponer de una dieta equilibrada durante los primeros años de su vida. Pero
cuando acaba el curso y comienzan las vacaciones, estos
niños pierden esta opción. Algunos ‘espláis’ se convierten
en solidarios y durante sus actividades de julio, dan de comer a esos niños que, de manera evidente, lo necesitan.
También hay asociaciones, como la Fundación Pere Tarrés, que da ayudas económicas a algunos casales de verano que soliciten subvenciones para dar menús infantiles.
Incluso también hay ayuntamientos que elaboran planes concretos. En el Baix Llobregat, el más destacado es
Cornellà, que durante julio y agosto dará de comer a 150
niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Y lo hará a
través de casales que abrirán también durante agosto. La
diferencia con otros programas es que en Cornellà, para
evitar estigmatizar colectivos, estos casales tendrán niños
de todos los tipos posibles, independientemente de su situación económica. De esa manera, en agosto habrá niños
cuyos padres no tienen qué llevarse a la boca, pero también habrá menores cuyos padres trabajan en agosto y necesitan conciliar su vida familiar y laboral durante el octavo
mes del año. III

acabar el curs deixarà de ser un problema per 150 famílies

Nuevo centro solidario en
Cornellà ayudará a 40 niños

C

ornellà ha sumado un casal de verano este
2015 que dará servicio a los barrios Centre, Riera y Fontsanta a través del colegio
L’Areny. Precisamente, el casal de este colegio acogerá a 40 niños gracias a la colaboración de
la Fundación Pere Tarrés.
A parte de este centro, se suman los de años anteriores: el Club Infantil y Juvenil Santfeliu-Sat Ildefons y el colegio Sant Miquel –a través de la parroquia-. III
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educació

Kumon Viladecans premia l’esforç dels
seus alumnes amb un diploma

El 97,05% dels
estudiants del Baix
aproven les PAU
La nota mitjana és de 6,606, tan
sols un 0,1 per sota de la nota a
Catalunya
Begoña González

Continuar estudiant a l’estiu per
ser un “crack” el proper curs
Els programes de continguts espcialitzats com els de lectura
o els de matemàtiques milloren les habilitats dels estudiants
Dayana García Blas

E

ncara que l’estiu representa un “kit kat” de descans pels nens i nenes, molts pares s’amoïnen
per si els seus fills obliden el que han après a
l’escola durant tot l’any. Davant la preocupació
familiar, el Kumon es presenta com l’alternativa perfecte
que combina educació i esforç amb entreteniment en les
matèries de lectura i matemàtiques.
Amb aquest mètode integral l’alumne pot guanyar
aptituds i millorar les seves habilitats per ser més autònom al proper curs. En l’àrea de ciències exactes, els
nens aprenen a ser més resolutius i a entendre els problemes matemàtics, i quan ho aconsegueixen, s’animen
i intenten optar a la millor nota de la classe. Per tant, el
que sembla ser una competició, és un interès interioritzat
per instruir-se cada dia una mica més. Aquest programa
consta de 21 nivells que tracten el càlcul i està dirigit a
alumnes d’educació infantil fins als de batxillerat, incloent els universitaris. D’altra banda, els estudis en comprensió lectora compten amb 18 fases que van des de codificar les paraules fins a fer un estudi crític de diverses
tipologies textuals.

Un esforç recompensat

El centre Kumon de Viladecans, que acull 161 alumnes
que estudien les dues matèries d’especialització, ha volgut reconèixer l’empenta d’aquests herois amb el lliura-

ment d’un diploma acreditatiu pel bon rendiment aconseguit. La Montserrat Aracil, professora de l’espai, remarca
que és “un reconeixement a l’esforç, una motivació per a
ells. És important que vegin que valorem la seva feina”.
Gràcies a aquests cursos molts nens es troben segurs
davant dels exercicis o dels exàmens a l’escola i són autodidactes ja què, en alguns casos, destaquen a la classe
pel poder de concentració que adquireixen i la constància
amb la que treballen diàriament. L’educadora assegura
que “se senten satisfets de la feina feta i orgullosos dels
objectius que, de mica en mica, van aconseguint”.
Els equipaments Kumon, d’origen japonès, van ser
fundats pel matemàtic Toru Kumon fa 50 anys. Per
aquest motiu l’ensenyament i totes les activitats provenen d’aquest país asiàtic. El taller de papiroflèxia, del
que van gaudir els infants el dia del reconeixement a
l’esforç, és un exemple ja què “és una activitat molt relacionada amb les matemàtiques, i últimament he notat un
cert interès per la papiroflèxia en els meus alumnes, si
fins i tot em porten regalets fets per ells mateixos, fets de
paper” ha afegit Montserrat Aracil.

240 centres Kumon a Espanya

En l’actualitat, la xarxa de centres Kumon la conformen
25.000 equipaments repartits a nivell mundial i on es formen a més de 4.400.000 estudiants que afermancen la
qualitat dels programes de lectura i matemàtiques. A Espanya, hi ha 240 centres Kumon, ubicats en 13 comunitats autònomes, que ensenyen a uns 21.000 alumnes. III

E

ls joves alumnes del Baix Llobregat han agafat
amb ganes les vacances d’estiu i és què després
d’una de les etapes que requereixen més esforç a
la vida de l’estudiant, ja podran accedir a la Universitat o als graus superiors després d’haver aprovat les
Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
En aquesta convocatòria 2015 en la que s’hi han presentat 2.136 alumnes del Baix Llobregat, el 97,05% han
aprovat les proves amb una mitjana de 6,606, tan sols 0,1
punts per sota de la de la resta de Catalunya i suposant un
2% més que l’any anterior.
A més, el Baix Llobregat és la tercera comarca amb
major nombre d’alumnes (8,26% de tota Catalunya) que
es presenten a aquestes proves per darrere de Barcelona
(32,93%) i el Vallès Occidental (12,96%), i presenta un
nombre d’aprovats igual –percentualment- que la xifra
de Catalunya.
Tot i que les dades són favorables per a la comarca, perquè gairebé la totalitat dels presentats acaben
aprovant les proves, encara queda un punt negatiu a resoldre: la diferencia entre la nota de les proves i la de
l’expedient. Aquest és un punt en contra de l’educació
del Baix Llobregat perquè tot i no se la comarca amb
major diferència entre ambdues notes, si que és cert que
segueix existint un matalàs important entre l’avaluació a
les escoles -molt més favorable- que no pas les notes obtingudes a les proves, atès que les segones son un 0,659
més baixes. III
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lll Societat
Exemple en convivència religiosa

El Baix, la tercera comarca amb més diversitat religiosa
La comarca compta amb 8 confessions diferents, entre
les quals, ha crescut l’Església Evangèlica i el Islam
Beatriz Fontseré

L

’Església Evangèlica creix al Baix Llobregat.
Al llarg del 2014, s’han creat nou llocs de culte nous a la comarca, arribant als actuals 65. El
Islam també ha crescut en el darrer any. Els fidels d’Alà ara compten amb 21 temples a la comarca,
dos més que en comparació amb el 2013. En canvi, els
Testimonis de Jehovà han reduït els seus llocs de culte
i si al 2013 tenien 17 temples, actualment en tenen 16.
Deixant de banda el catolicisme, aquestes són les tres
religions més seguides al Baix Llobregat, segons dades
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.

Exemple de diversitat

Aquest augment de temples de religió musulmana i de
l’Església Evangèlica està estretament relacionada amb
els fluixos migratoris del Baix Llobregat. Els marroquins i els llatinoamericans són els col•lectius immigrants amb una major presència al Baix Llobregat,
col•lectius que veneren aquests tipus de religions. El
Baix Llobregat és la tercera comarca amb una major
diversitat religiosa de Catalunya. Ens precedeix el Barcelonès –que inclou L’Hospitalet- i el Vallès Occidental. Segons la vicepresidenta del Govern català, Joana
Ortega, “Catalunya és un exemple de convivència entre
confessions religioses”.
Segons el Departament de Governació de la Generalitat, el Baix Llobregat és una de les zones de Catalunya
amb una major diversitat religiosa. Concretament, a la

La comarca compta amb 8 confessions diferents, entre
les quals, ha crescut l’Església Evangèlica i el Islam

nostra zona es veneren vuit religions diferents, entre
les quals es troba el Budisme, l’Església Mormona,
l’Església Evangèlica, l’Església Oriental, el Hinduisme, el Islam, el Taoisme i els Testimonis de Jehovà.
El 52’4% dels residents al Baix Llobregat es considera catòlic; el 15%, seguidor d’una altra religió; el
18’2%, es considera atea; i el 12%, agnòstic. En comparació amb la resta de Catalunya, estem per sobre de
la mitjana en quant a la pràctica religiosa, però és una
xifra lleument superior. “Jo crec en Déu i m’he casat
per l’Església Catòlica. Les meves filles han estat batejades i ara, faran la comunió. La religió cristiana forma part de la meva vida, però no acostumo a anar a
missa”, explica Mónica, una veïna de Santa Coloma de
Cervelló. En canvi, Aicha viu l’Islam activament. “La
meva família és religiosa i practicant. Jo porto hiyab
(el vel de les musulmanes) per convicció i rés cada dia.
Menjo carn sacrificada mirant a la Meca i, per suposat,
no prenc begudes alcohòliques ni menjo porc; però de
vegades menjo pizza i McDonald’s. Practico la meva
religió musulmana adaptant-me a la meva nova realitat
europea”, explica aquesta jove de 17 anys resident a
Cornellà de Llobregat.

Desconeixement de les religions minoritàries

“Em dic Xavi, tinc 51 anys i sóc Budista. Quan era més
jove, el meu nivell de vida em feia no viure. Estava
casat i la meva dona i jo només treballàvem per pagar
la hipoteca. Hi havia dies que només prenia cafè i formatge. Per casualitat, vaig accedir a un llibre sobre Budisme i em va agradar el seu estil de vida. Ara, tinc una
dieta equilibrada i cada dia li dóna gràcies a la vida pel

monestir budista ubicat al garraf | arxiu

Sol, l’aire o l’aigua. He canviat la meva mentalitat, però
no vaig amb pijama taronja i em passo el dia assegut.
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s o c i e tat

Trobo que hi ha força desconeixement sobre la meva
religió”, assegura aquest veí de Vallirana.

Nou Diccionari sobre Religions

El Palau Novella, situat en el Parc Natural del Garraf
(pertanyent a Castelldefels), disposa del únic Monestir
Budista del Baix Llobregat. Sobretot els caps de setmana, molts ciutadans s’apropen per conèixer aquestes
instal•lacions, però pocs coneixen la filosofia budista.
Aquesta ha estat una de les raons que ha motivat la creació del primer Diccionari de les religions.
L’edició d’aquest diccionari és fruit de l’entesa entre la Direcció General d’Afers Religiosos i l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, amb l’assessorament del TERMCAT i la col•laboració de l’Obra
Social “la Caixa”. La vicepresidenta Joana Ortega ha
destacat que aquesta obra és una eina pionera, suma de
moltes sensibilitats, i una aportació a la cohesió social. “Ens cal una feina de difusió de la realitat religiosa
de Catalunya”, ha afirmat Joana Ortega, “perquè estem
convençuts que conèixer l’altre és fonamental per eliminar prejudicis i conformar una cultura de convivència en pau”.
Aicha, la jova musulmana de Cornellà, explica que
“el Islam és una religió que significa pau i, cada vegada
que surten notícies relacionades amb grups terroristes
musulmans a Catalunya, em poso a tremolar perquè
aquests no són bons musulmans. Els que els occidentals consideren yihaidistes, estan atemptant indirectament també contra nosaltres perquè estan empitjorant
la imatge dels cristians sobre nosaltres”. Potser el Diccionari de les religions és un pal•liatiu, però és un pas
endavant per la integració religiosa, una integració que,
al Baix Llobregat, fins ara ha regnat per sobre de qualsevol Déu. III

Pere Rovira

¿A quien sirven los políticos?

S

e avecina un otoño caliente en materia política. Ahora el
verano es un buen momento para reflexionar sobre qué
entendemos de esta materia y que podemos exigir a
aquellos que nos representaran.
Todos estamos de acuerdo que la política debería perseguir el
“Bien Común” de sus ciudadanos, según las diferentes opciones
que se presenten. ¿Qué entendemos por “Bien común”? Todas
aquellas acciones destinadas a lograr la plenitud del desarrollo de
cada persona y organización social según su propia naturaleza,

presentació del nou diccionari de religions | arxiu

mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

dentro de un orden moral. “El orden social y su progreso deben
subordinarse al bien de las personas, y no al contrario”.
Toda acción política debería orientarse a proteger, defender y
salvaguardar la dignidad de la persona humana, en la doble vertiente: material y espiritual.
J. Maritain dice: “ El Bien común ... no se mantiene en su verdadera naturaleza si no respeta aquello que es superior a él, si no
está subordinado... al orden de los bienes eternos y a los valores
supra temporales de los que depende la vida humana... . Me refiero a la ley natural y a las reglas de la justicia y a las exigencias del
amor fraterno… a la vida del espíritu... a la dignidad inmaterial de la
verdad... y de la belleza”.
Yo, personalmente, desconfío de los discursos mesiánicos de
los políticos; prometiéndonos un “pseudoparaíso” aquí y ahora. Así
mismo, generan una convivencia todavía más difícil cuando estos
mismos servidores utilizan un lenguaje provocador, de confrontación, de enfrentamiento gratuito e irresponsable,…
La política no puede alimentarse de “parlanchines” que despiertan los bajos instintos de la venganza y el odio, como sí para
gobernar cualquier medio o estrategia fuera justificable.
Condición muy importante para el ejercicio del Bien Común
es la Paz, entendida no sólo como la ausencia de conflictos, sino
también como la armonía positivamente cultivada entre personas y
grupos. Por tanto, debe estar fundamentada en el amor mutuo y la
caridad. Fomentar o permitir la siembra de rencores y odios acaba
trayendo más pronto que tarde la violencia y la ruptura de la paz.
Asociadas y derivadas de la paz encontramos el orden, la estabilidad y la seguridad, que contribuyen grandemente a una convivencia más fructífera. III
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lll Medi Ambient
Possible agressió
mediambiental a la
costa del Garraf

Ecologistes en Acció reclama obrir
una investigació per saber què va
causar la suposada pertorbació
Redacció

Q

uantitats significatives de plantes aquàtiques
mortes tant al litoral com a la sorra de la platja
de Gavà han aixecat les alarmes. El Grup Les
Agulles – Ecologistes en Acció han reclamat
a les autoritats competents obrir una investigació per conèixer les causes, segons ells, d’una probable agressió a
un ecosistema catalogat com a les costes del Garraf.
La planta més abundant que s’ha trobat, al llarg de
dos quilòmetres, és la ‘Cymodocea nodosa’, que acostuma a trobar-se a aigües poc profundes i en sòls arenosos. En aquest sentit, segons destaca l’organització, és
un tipus de planta associada a praderies de ‘Posidonia
oceànica’, una espècie aquàtica exclusiva de la zona mediterrània i protegida per la Directiva Hàbitats ja que es
troba amenaçada d’extinció.
Trobat, doncs, aquest tipus de planta al litoral
baixllobregatí és mostra, segons denuncia Ecologistes
en Acció, d’alguna pertorbació inusual i de dimensions
considerables. Descartada la possibilitat de que hagi estat fruit d’una pertorbació natural (com, per exemple,
una tempesta de tardor), tot apunta a una causa artificial
relacionada amb l’activitat humana. De ser així, l’entitat
qualifica els fets de greus ja que està totalment prohibit
pertorbar els fons marins amb presència de Posidònia,
espècie, com dèiem, en regressió; més encara a la costa
del Garraf on és particularment escassa. De fet, aquestes
suposades agressions podrien significar una pèrdua pràcticament irrecuperable.

Males pràctiques a la platja o per pescados

Les primeres hipòtesis, a falta d’un comunicat oficial,
centren l’atenció en una mala pràctica a les tasques de
regeneració de les platges o bé una mala pràctica per part
dels pescadors. Per tot, l’organització vol establir a partir
d’aquesta investigació l’abast de l’impacte, els seus responsables, així com l’aclariment de les raons o indicis
d’aquest delicte ambiental. III

mostres de cymodocea trobades a gavà

entrada de uno de los grandes cruceros, habituales por estas fechas, en el puerto de barcelona; en la imagen se aprecia la estela
de humo negro que generan y que siguen emitiendo mientras están atracados en el muello | imanol crespo

Port de Barcelona bonificará con un
millón de euros a los barcos ‘verdes’
Los descuentos en las tasas a los buques podrán alcanzar hasta el 70%,
en el caso que se conecten con red eléctrica al muelle barcelonés
Imanol Crespo

N

o hay mejor manera de defender la sostenibilidad
y el medio ambiente, hoy en día, que premiar o
bonificar actuaciones con este objetivo. Siendo,
por tanto, más barato el hecho de invertir en sostenibilidad que seguir contaminando permitirá, a medio y
largo plazo, reducir los niveles de polución. Ante esta premisa, el Puerto de Barcelona reservará hasta un millón de
euros para bonificar a los barcos ‘medioambientales’ y, por
tanto, más limpios con tal de incentivar estas embarcaciones
con buenos comportamientos desde el punto de vista de la
sostenibilidad.
Así lo comunicaron este mes en una jornada informativa
-realizada para los miembros de la Asociación de Consignatarios de Barcos de Barcelona- que llega tras la alerta que El
Llobregat hizo, en el mes de junio, con el reportaje ‘Un lujo
que nos contamina’, en donde se denunciaba la agravada
situación, en términos de contaminación, producida por el
éxito turístico de los cruceros.
Las nuevas bonificaciones, que entraron en vigor ya este
1 de julio, se concretarán a través de las tasas que los barcos
pagan por atracar en el Puerto de Barcelona y que podrían
alcanzar hasta el 70% de la cuota; una excelente noticia para
atraer a las naves ‘verdes’; es decir, con un perfil respetuoso
con el medio ambiente que permita reducir las emisiones
contaminantes que genera, por su actividad, el Puerto: “Debido a la vinculación histórica de la infraestructura con la

ciudad de Barcelona, el medioambiental es un aspecto que
entendemos como clave para una buena relación y compromiso con la ciudadanía, el tejido empresarial y la sociedad
en general”, ha dicho la directora comercial, Rosa Puig, durante la presentación de la jornada. Y añadía: “El desarrollo
medioambiental es una prioridad estratégica del Puerto de
Barcelona”.
En este sentido, Puerto de Barcelona ha destacado las
distintas iniciativas que en los últimos años se han desarrollado en los navíos con el mismo objetivo de promover la
sostenibilidad y el buen comportamiento ambiental. Es lo
que ha permitido crear tres esquemas principales de incentivos, estandarizados en los principales puertos europeos y del
mundo: el Enviromental Ship Index, el Clean Shipping Index y el Green Award. Con estos perfiles, se podrá conseguir
la bonificación del 5% que ofrece la Ley de Puertos.
Además, con las nuevas bonificaciones que promueve
el Puerto de Barcelona para el ejercicio del año 2016 se establece un descuento del 20% en la tasa de barcos para los
buques con motor a propulsión o auxiliares de gas natural;
un 50% para los buques con combustible de Gas Natural Licuado (GNL) o bien un 70% para los que se conecten con
red eléctrica al muelle.
Con todo, efectivamente, Puerto de Barcelona reafirma
su apuesta por ofrecer una alternativa sostenible también en
el sector naval que permita dejar en el pasado los grandes
cruceros emitiendo, durante horas y horas, el característico
humo negro del fueloil. III
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Sindicats i General Cable arriben a un
acord per reduir els efectes de l’ERO
Finalment, seran 89 els treballadors de la planta d’Abrera afectats, en compte dels 123 inicials
Beatriz Fontseré

L

’empresa General Cable va presentar un Expedient
de Regulació d’Ocupació d’Extinció de Contractes
a inicis d’estiu que reduiria un terç la seva plantilla
a Catalunya. A priori, aquest l’ERO es distribuiria
de la següent manera: 138 acomiadaments afectarien la
planta de Manlleu; 123, a Abrera; 14, a Montcada i Reixac i catorze acomiadaments més a les oficines centrals de
Barcelona. Després de nombroses actuacions per part dels
treballadors i dels sindicats, ambdues parts van a arribar a
un acord. Segons ha pogut saber El Llobregat en primícia,
s’han reduït 93 acomiadaments i, d’aquesta manera, finalment seran 196 les persones que perdran la seva feina.
La fàbrica de Manlleu seguirà sent la més afectada per
aquest expedient, amb 96 acomiadaments. La seguirà la
fàbrica d’Abrera, amb 89 treballadors menys; i onze treballadors de les oficines centrals de Barcelona deixaran
de formar part de l’equip de General Cable. Montcada i
Reixac és la més afortunada perquè gràcies a l’acord, no hi
haurà cap acomiadament.
Un altre dels punts que s’han acordat entre sindicats i
direcció, són les indemnitzacions per a les persones acomiadades. “Estem relativament contents perquè General
Cable ha acceptat millorar les condicions mínimes que

concentració de treballadors de general cable a les portes del
parlament de catalunya el 30 de juny | ccoo d’indústria catalunya

estableix la llei”, explica Toni Mora, secretari general de
Comissions Obreres al Baix Llobregat. D’aquesta manera,
la companyia indemnitzarà amb 45 dies per any treballat a
les 196 que perdran la seva feina; amb un total de quaranta
mensualitats pels major de 57 anys, els quals, també re-

bran una paga addicional de 6.000 euros. Concretament, a
aquests treballadors majors de 57 anys que es veuran afectats per l’ERO, se’ls abonarà el 77% del salari net fins els
63 anys. Als afectats per l’expedient amb edats compreses
entre els 58 i 59 anys, se’ls pagarà el 82% de la seva mensualitat habitual. General Cable també ha decidit abonar el
87% del salari net als treballadors acomiadats d’entre 60 i
62 anys i només indemnitzar amb 20 dies per any treballat
amb un màxim de 12 mensualitats als treballadors que tinguin entre 63 i 65 anys.
El 14 de juliol, cadascuna de les parts han signat
l’acord que, a la vegada, també contempla un pla de retorn
de dos anys, mitjançant el qual l’empresa es compromet a
no contractar temporalment cap persona per donar prioritat
als 196 treballadors que seran acomiadats.
Els sindicats s’han mostrat relativament satisfets amb
aquest acord, un acord que ha comportat més d’un mes de
negociacions i de protestes per part dels treballadors. Una
de les actuacions més destacades ha estat la visita al Parlament català, el 30 de juny, demanant el suport dels grups
parlamentaris per evitar l’expedient a General Cable. CiU,
ERC, PSC i ICV van enviar a General Cable una carta demanant una trobada per millorar els possibles acord entre treballadors i empresa, però la companyia va declinar
aquesta petició. III
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El grupo químico y farmacéutico Indukern incrementa
desde El Prat su presencia en todo el mundo
Díaz-Varela anuncia que el plan estratégico prevé
alcanzar los mil millones de facturación

Indukern ha pasado a controlar el 100% de su filial
en Brasil, uno de los mercados más importantes

J.C. Valero

L

a multinacional química y farmacéutica Grupo
Indukern, con sede en el Parque Empresarial del
Polígono Mas Blau II de El Prat, prevé crecer
este año cinco veces más que en 2014, cuando
incrementó un 2% su facturación, al tiempo que potenciará su expansión internacional, ahora con filiales en
19 países y ventas en más de 70.
Grupo Indukern, multinacional química y farmacéutica de capital familiar, ha crecido en el primer semestre
de este año un 10% y prevé cerrar el ejercicio con dos
dígitos más respecto a 2014, año que cerró con una cifra
de negocios de 692 millones de euros, un 2% más en
comparación con 2013, y con un Ebitda (resultado sin
amortizaciones ni impuestos) de 50 millones.
Las tres empresas que integran el grupo facturan en
los mercados internacionales el 59%, un punto más que
en el anterior ejercicio, con mayor relevancia de los países europeos (29%) y Latinoamérica (26%), mientras
el 41% del negocio está en España, que ha caído el punto ganado en el exterior. Recientemente, el grupo familiar incorporó a su consejo de administración al Juan
Maria Nin, que fue consejero delegado de CaixaBank.
Por empresas, Indukern, dedicada a la química fina,
llegó a una cifra de negocio el año pasado 444 millones, un 1% más; Calier, laboratorio veterinario, alcanzó
unas ventas de 96 millones, un 6% más, mientras que
Kern Pharma, laboratorio farmacéutico con productos
genéricos tan populares como el Ibuprofeno, creció un
5% y facturó 171 millones.
El vicepresidente ejecutivo de Grupo Indukern,
Raúl Díaz-Varela, ha informado que el plan estratégico
prevé alcanzar los 1.000 millones de facturación en los
próximos años, no solo en la facturación, sino también
en la producción y comercialización de productos de
valor añadido.
En Brasil, un mercado muy importante para la compañía, Indukern ha pasado a controlar el 100 % de su
filial, al adquirir el 30 % de las acciones que estaban en
manos de su socio local. En ese país, la multinacional
española ha invertido 1,3 millones en esa compra de
acciones y en acondicionar su nuevo centro logístico en
Jundiaí, uno de los mayores de Latinoamérica.
La compañía de productos de salud animal del grupo, Calier, ha sido la empresa que más ha crecido en
facturación, un 6 %, y sumó una cifra de negocio de
96 millones. La enseña ha adquirido recientemente una
compañía en Colombia de productos biológicos para

indukern, amb seu al parc empresarial mas blau ii de el prat de llobregat, podria créixer aquest any cinc vegades més que al 2014

avicultura, ganadería y agricultura denominada Laboratorios Laverlam.
Mercados internacionales
Calier, división que registra la mayor proporción de
internacionalización del grupo Indukern, ya que un 84
% de sus ventas son al extranjero, también ha vendido el 50% de participación que tenía en Hertape-Calier
Saúde Animal a su socio local de Brasil, si bien Hertape
seguirá comercializando en exclusiva los productos de
la división veterinaria de Grupo Indukern. Por contra,
ha abierto una filial en República Dominicana, donde
hasta el momento Calier sólo operaba a través de un
distribuidor local, plataforma que también distribuirá a
medio plazo en ese país productos de química fina de
Indukern y de Kern Pharma.
En cuanto a la compañía farmacéutica del grupo especializada en genéricos, Kern Pharma, alcanzó el año
pasado unas ventas de 171 millones, un 5 % más, gracias al lanzamiento de nuevos productos y a la adquisi-

ción de Gynea Laboratorios, especializada en salud de
la mujer, sobre todo en productos de ginecología. El 77
% de las ventas de esta compañía procede de España,
de modo que uno de los principales objetivos del grupo
es aumentar su presencia internacional. En este sentido,
Raúl Díaz-Varela, ha admitido que Estados Unidos es el
mercado más importante de genéricos del mundo, por
lo que a su compañía le gustaría tener “presencia” en
ese país.
Esta división de alimentación humana ha decidido
entrar en el segmento de los ingredientes alimentarios
funcionales, que son formulaciones en polvo que se
usan en la elaboración de quesos, lácteos y bebidas,
unos ingredientes que también se usan para elaborar
salsas, en la repostería y la panificación, o bien en la
industria cárnica.
El Grupo Indukern, creado en 1962, ha reducido su
plantilla en 2014 hasta los 1.603 empleados, frente a
los 1.941 de 2013, debido a las operaciones de venta
realizadas por la división de Calier. III
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martorell torna a ser capital de l’automoció amb un nou centre formatiu de referència

El Centre de Formació Professional d’Automoció,
ubicat a Martorell, es prepara per un nou curs
El nou equipament, de quasi 10.000 metres quadrats,
ofereix una amplia formació especialitzada en automoció

Martorell, el Baix Llobregat i Catalunya reforcen la seva
condició d’actiu formatiu amb un centre de referència

Redacció

E

el centre pot acollir a 480 alumnes en ple rendiment

lectromecànica de vehicles, mecanitzat, desenvolupament de projectes mecànics, manteniment d’equips industrials o carrosseria. Aquests
són els cursos especialitzats que s’oferten de
cara al pròxim setembre al nou Centre de Formació
Professional d’Automoció, equipament de referència
acadèmica inaugurat al març d’aquest any per la Generalitat de Catalunya. De fet, esdevindrà, per exemple, el
primer Centre de Referència Nacional en l’especialitat
de Carrosseria, una distinció que atorga el Ministeri de
Treball i que capitalitza a Martorell i a Catalunya com a
mirall en aquesta disciplina.
El sector de la automoció continua, doncs, oferint
bons titulars i gaudint d’un moment dolç després d’anys
d’extremes dificultats. Avui dia, a més, amb una aposta
clara per l’oferta formativa que fa de Martorell, el Baix
i Catalunya una peça encara més rellevant del puzzle
global que representa el sector de l’automoció, un dels
més internacionalitzats de l’economia.
En aquest sentit, el president de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas, ha destacat el paper clau que té
aquest equipament, ubicat a la ciutat baixllobregatina
de Martorell, en el marc estratègic de reindustrialitzar
Catalunya a partir, també, de la via acadèmica: “S’estan fent apostes clares perquè la formació professional
sigui la que necessita un país amb vocació industrial i

exportadora com Catalunya”, ha explicat el president,
Artur Mas, tenint com a objectiu el nivell europeu.

Àmplia oferta formativa

El nou Centre acaba ara el seu primer curs per preparar-se per nous reptes a partir del pròxim setembre. De
fet, el nou Centre passa a ser una important aposta de
futur que reforça aquest sector clau pel territori comarcal, català i internacional: “Aquest centre és aquell referent que ens faltava per poder ensenyar de portes enfora
allò que som capaços de fer i per poder ensenyar-nos
de portes endins el que necessitem fer”, ha afegit Mas.
L’equipament, amb un pressupost de 17,6 milions
d’euros, oferirà cursos tant de formació dual, com ocupacionals i contínua, el que el converteix en una veritable aposta pel futur dels joves, que permetrà crear
“més i millor feina a Catalunya, en un moment en que
en falta”. A més, s’oferirà formació a mida segons la
demanada de les empreses d’automoció; serveis a empreses i persones; i s’impartiran tots els graus mitjans i
superiors en automoció que regula el departament d’Ensenyament, juntament amb els 21 Certificats de Professionalitat homologats pel Ministeri de Treball, tal com
marca el catàleg de qualificacions europees.
El Centre, quan estigui a ple rendiment, podrà acollir 480 alumnes de FP inicial o reglada en modalitat
dual de tres anys i fins a 14.000 alumnes cada any, gràcies a tota l’edificació de 10.000m² i a l’equipament
d’última tecnologia del sector. Disposa d’una gran nau
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industrial de 2.300 mestres quadrats que conforma el
taller i de 39 aules preparades per impartir diferents disciplines, a més dels laboratoris específics de robòtica,
sistemes automatitzats, mecànica i de manteniment. Pel
que fa les instal•lacions, hi haurà també una biblioteca,
un menjador i cuina, entre d’altres, a més d’un sensacional Auditori o Sala Polivalent.

Territori amb passat, present i futur

Pel president, aquest nou equipament, s’afegeix a “la
suma d’actius de primer nivell” que hi ha a Catalunya
en el sector de l’automoció i que ens posicionen com
un “centre de referència del sector, d’una manera positiva i eficaç de cara als propers anys”. I és que el Baix
Llobregat i Catalunya compta amb la millor planta
d’automoció de tot el territori nacional, considerada
també de les de referència al sud d’Europa, la planta
de Seat de Martorell; acollim la seu corporativa del
grup Volkswagen a Espanya (polígon Mas Blau II de
El Prat de Llobregat) així com té presència la Nissan
i la resta de conglomerats d’empreses proveïdores de
tot tipus de peces i material d’automoció.
Fins i tot al món de l’esport Catalunya té una tradició històrica que es concreta a l’actual circuit de Montmeló però que és quasi centenària (és l’únic territori
d’Espanya que ha tingut tres grans circuits diferents:
el primer, conegut com a Autòdrom de Terramar, inaugurat el 1923 a Sant Pere de Ribes; el de Montjuïc i el

El nou Centre de Formació ofereix tots
els graus mitjans i superiors en
automoció i 21 Certificats del Ministeri
L’equipament reforça la competitivitat
de Catalunya dins d’un mercat global
com l’automoció, dominat per Àsia
de Montmeló). Aquesta realitat i aquesta tradició es va
materialitzar, fa dos anys, en un dels èxits del sector,
el Clúster d’Automoció de Catalunya: “és una magnífica realitat, que agrupa els esforços de molta gent
d’aquest món per seguir fent de Catalunya un centre
de referència clar en aquest àmbit, però sobretot per
millorar les nostres posicions també de cara al futur”,
ha defensat Mas.
Amb el Clúster, el Baix Llobregat i Catalunya es
consolida com el motor del sector a nivell nacional,
guanya pes a nivell europeu i, sobretot, presència a nivell global, en un món dominat pel mercat asiàtic. Per
mantenir aquest ‘status quo’ d’èxit, apostar per la formació i la via acadèmica serà fonamental, el que posa
de relleu la importància del nou Centre de Formació
Professional d’Automoció. III

el president de la generalitat, artur mas, va encapçalar l’acte
d’inauguració del centre, situat al costat de la planta de seat
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Els primers compromisos dels 31 alcaldes del Baix
Llobregat i L’Hospitalet i els seus equips de govern
ENTREVISTA

El Llobregat fa tres preguntes a tots els alcaldes dels 31 municipis del nostre territori
A més, oferim la relació de càrrecs de responsabilitat de tots els governs municipals ja constituïts
III 1. Si mirem el que és urgent, quina
mesura o mesures pensa prendre de manera
immediata?

III

2. Si atenem a l’important, quins són
els assumptes més rellevants que es
compromet a tirar endavant en aquesta
legislatura?

III 3. .Aquestes eleccions han
dibuixat un panorama més complex i
plural. Quina serà la seva forma de
relacionar-se amb les altres formacions
polítiques? Com serà la seva política de
pactes?

lll
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Cornellà. Balmón: “Garantim 370 places per a infants en exclusió social amb la col·laboració de tots”

Antoni Balmón (PSC), alcalde de Cornellà

1. Mesures immediates ja n’hem pres: tenen caràcter social i s’havien
d’atendre amb urgència. Per exemple, que aquest mes d’agost hi hagi a la
ciutat tres casals socials destinats a infants de famílies vulnerables, que
els garanteixi un àpat diari en condicions. I un campus esportiu al juliol
amb la mateixa finalitat. En total garantim 370 places per a infants en
risc d’exclusió social i ho hem fet comptant amb la col•laboració imprescindible de tota mena d’entitats: casals, clubs esportius, ampes...

I estan en marxa altres mesures que ja havíem anunciat, com la creació del Fons d’Habitatge Social, ja hem convocat la comissió del projecte
i hem obert la borsa perquè els propietaris cedeixin pisos que després es
llogaran a un preu social. També, per al principi del curs que ve, els joves ja poden demanar acollir-se al Fons Social de Finançament d’Estudis
Universitaris, un ajut pensat perquè els nois o noies de la ciutat no quedin
fora de la carrera acadèmica per culpa del cost de les matrícules.
2. Els que ja vaig dir durant la campanya i he repetit en el ple d’investidura: lluitar contra les injustícies i les desigualtats i evitar la fractura
social al municipi.
3. Al ple municipal les altres forces polítiques, per ara, han decidit
no integrar-se al govern social i de progrés que encapçalaré. És la seva
decisió, que respecto i fins i tot puc comprendre. Però la nostra postura és
la mateixa que la dels últims anys, quan tot i comptar amb majoria absoluta, sempre vam estendre ponts de diàleg, de col•laboració. Així que intentarem buscar el consens i la implicació de la resta de forces polítiques
en els projectes cabdals del municipi, perquè tots i totes representem a la
ciutadania de Cornellà.
Tot i això, la ciutat requereix d’un esforç decidit, comú i solidari per
seguir fer front a la crisi econòmica i per impulsar la lluita contra la fractura social i les mesures socials que capitalitzaran la política municipal.
El mecanisme crec que ha de ser un nou Acord Social Contra la Crisi, que
renovi objectius i plantejaments sobre el que ja ha funcionat en els dar-

Govern Municipal
Rocío García Pérez (PSC): Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de l’àrea
de Cultura i Igualtat; Antonio Martínez Flor (PSC) :Tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de l’àrea d’Espai Públic i Convivència; Emília Briones Matamales (PSC) :Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de l’àrea d’Innovació Urbana i Presidència; Sergio Fernández Mesa (PSC) :Tinent d’Alcalde
i Regidor Delegat de l’àrea d’Economia i Governança; Montserrat Pérez
Lancho (PSC) :Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de l’àrea d’Educació i
Política Social; Manuel Ceballos Morillo (PSC) :Tinent d’Alcalde i Regidor
Delegat de l’àrea de Territori i Sostenibilitat; José Manuel Parrado Cascajosa (PSC): Regidor Delegat d’Acció Comunitària i Esports; Aurora Mendo
Sánchez (PSC): Regidora dels districtes III i IV (El Pedró i La Gavarra);
María de las Mercedes Fernández García (PSC): Regidora dels districtes
I i II (Centre, Riera i Almeda); Enrique Vanacloy Valiente (PSC): Regidor
dels districtes V, VI i VII (Sant Ildefons i Fontsanta Fatjó). III

rers anys. L’Acord és obert a tothom que s’hi vulgui comprometre, hem
comptat amb agents socials, entitats, fins i tot empreses, i amb partits
polítics, no només d’esquerra, que coincideixin en què la lluita contra
la crisi és prioritària i creguin en valor del diàleg i el consens per tirar
endavant projectes que Cornellà necessita. I I

I
L’Hospitalet. Marín: “La Granvia, el Districte Cultural i la xarxa ferroviària, projectes estratègics”

1. Per nosaltres no hi ha hagut una ruptura i, per tant, continuem treballant de la mateixa manera que ho fèiem abans de les eleccions. Hi
ha algunes coses que poden ser simbòliques, a part d’organitzar i donar
responsabilitat als regidors i regidores, com, per exemple, la reunió que
tindré amb pares i mares per aprovar una escola de la ciutat. A més de
l’educació, un altre tema és la salut. Cada dimecres hi ha una manifestació davant de l’Hospital de Bellvitge. La meva intenció és anar a aquesta
concentració per poder expressar que la sanitat pública és una prioritat.
També volia visitar una fàbrica important de la ciutat perquè volem crear
llocs de treball.
2. Hi ha projectes que per a nosaltres són estratègics i que tenen a
veure amb el desenvolupament urbanístic de la ciutat com és tota la transformació de la Gran Via, com és el Districte Cultural i com és fer possible
que les línies de tren de la nostra ciutat puguin desaparèixer per impulsar
també aquest territori des del punt de vista econòmic. L’objectiu, sense
dubte, és generar ocupació i donar oportunitats a moltes persones.
3. Hi ha moltes formacions polítiques i la meva intenció és arribar a
acords amb aquestes forces polítiques, possiblement no en tots els temes
però sí amb la gran majoria de les qüestions que volem impulsar com a
ciutat. El nostre portaveu, jo com alcaldessa i el nostre regidor portaveu
adjunt haurem de tenir una relació més intensa d’explicació de les nostres
polítiques, les nostres intencions, per intentar arribar-hi a acords. Jo no
tinc cap problema en parlar amb ningú. Aquells que no tenen experiència

Govern Municipal
Núria Marín Martínez (Alcaldessa), Àrea d’Alcaldia-Presidència; Manuel Brinquis Pérez: Regidoria de Govern de Participació Ciutadana;
Francesc Josep Belver i Vallés: 1r Tinent d’Alcaldia Àrea de Coordinació i
Planificació estratègica; Rocío Ramírez Pérez: Regidoria de Govern d’Innovació Econòmica i Empresa;
Mercè Perea i Conillas: 2a Tinent d’Alcaldia Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme;
Cristian Alcázar Esteban: 3r Tinent d’Alcaldia Àrea de Benestar i Drets
Socials; Jesús Husillos Gutiérrez: Regidoria de Govern d’Igualtat, Serveis
Socials i Salut; Jaume Graells i Veguin: Regidoria de Govern d’Educació
i Cultura; María Ángeles Sariñena Hidalgo: Regidoria de Govern de Gent
Gran;
José Castro Borrallo: 4t Tinent d’Alcaldia Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat; Manuel Brinquis Pérez:
5è Tinent d’Alcaldia Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals;
José María García Mompel: 6è Tinent d’Alcaldia Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. III

ni tenen tradició han d’entendre que hi ha uns usos i costums que s’han de
conèixer, s’han d’aprendre i s’han de posar en pràctica. III

núria marín (psc), alcaldessa de l’hospitalet

Sant Boi. Moret: “Creiem que és possible una economia social més cooperativista i emprenedora”

Luisa Moret (PSC), a la dreta, alcaldessa de sant boi

1. Com ja ho he comentat en el meu discurs tenim clares les prioritats
i no és que siguin urgents, sinó que són vigents. I, evidentment, passen
per lluitar i treballar contra l’atur generant i impulsant, tal com he fet
fins ara, un desenvolupament econòmic absolutament compatible amb
la justícia social, però sobre tot molt centrat en la generació d’ocupació
digne. Això per nosaltres és lo més immediat i, per suposat, la cohesió
social i la inclusió social i la contenció de la emergència social que estan
patit ara moltes famílies com a conseqüència de la crisis.

2. Entorn al desenvolupament econòmic, la idea es impulsar un altre
model econòmic que creiem que és “possible”. I fa molt de temps que
estem treballant per una economia social basada en el cooperativisme i
l’emprenedoria. I sobre tot, amb una economia que tingui una reversió
comunitària i estem dedicant molts recursos i creiem que hi ha molts
ciutadans i ciutadanes de Sant Boi que si els hi donem una oportunitat,
ells sabran fer iniciatives econòmiques que també beneficiaran la ciutat.
D’altra banda, l’emergència social en la cobertura de les necessitats bàsiques això es fonamental i per nosaltres lo important és treballar per garantir l’accés al treball digne i a l’habitatge digne perquè moltes famílies
de la nostra ciutat tenen aquest problema.
I, d’altra banda, per nosaltres és molt important, però no urgent
l’aposta per l’educació i la cultura, motors fantàstics i pioners per a garantir oportunitats als nostres ciutadans i ciutadanes.
Un altre dels projectes més immediat cal destacar tota l’aposta que
estem fent per l’entorn natural –forestal, fluvial i, sobre tot, parc agrari-.
Durant aquest mandat, hem creat un seguit d’equipaments públics mediambientals que ens han ajudat a vertebrar la ciutat. El nostre entorn
natural ens singularitza com a ciutat dins l’entorn metropolita, la qual
cosa ens posiciona bé no solament perquè gaudim d’això, sinó perquè es
converteix en un motor econòmic que pot aportar moltes oportunitats.
3. El pacte amb ICV ha estat primer per la trajectòria històrica que
tenim de treball conjunt que ens avala i que coincidim amb molts ob-

Govern Municipal
José Ángel Carcelén Luján: 1r Tinent d’alcaldia. Territori i Desenvolupament
econòmic; Josep Puigdengolas Torres: 2n Tinent d’alcaldia. Ciutat Sostenible;
Juan Antonio Tamayo Fernández: 3t Tinent d’alcaldia. Governança i Qualitat democràtica; Laura Solís González: 4a Tinenta d’alcaldia. Igualtat i drets
socials; Alba Martínez Vélez: 5a Tinenta d’alcaldia. Ciutat Educadora; Salut González Martín: Regidora de Serveis socials i Salut comunitaria; Javier
López Herranz: Regidor d’Infància, adolescència i familia, Habitatge social,
Diversitat funcional i Inclusió i plena ciutadania; M. Antonia Barragán Prieto: Regidora d’Esports i Gent Gran; Marc Aguilà Esteve: Regidor de Projectes
Europeus, Transparència i Joventut; M. Elena Amat: Regidora d’Infraestructures, mobilitat i transports, Aparcaments, Promoció i disseny de ciutat, Comerç,
turisme i fires, Consum, Mercats i Llicències d’activitats; José Manuel González: Regidor de Cultura, Manteniment de proximitat, Proximitat i districtes i
Coordinació de consells de districte; Daniel Martínez Redondo: Regidor de
Noves formes de participació; Ció Lerma Balló: Regidora de Salut pública i
Tinença responsable i benestar dels animals. III

jectius. Tenim maneres de fer comunes, compromisos comuns, un bon
clima de treball i ens coneixem. Creiem que plegats podem ser la garantia
d’aquestes polítiques d’esquerres i progressistes que necessita la nostra
ciutat per continuar transformant-se en la societat que volem, una societat
justa on es garanteixi la tolerància, el respecte i la dignitat. I I

I
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El Prat de Llobregat. Tejedor: “Hem consolidat un model de ciutat de qualitat i sostenible”
1. La nostra proposta es basa en un programa ambiciós i realista en què
la prioritat és atendre persones i famílies davant la situació de crisi que
seguim patint. Volem continuar fent polítiques contra l’atur i contra les
desigualtats, sense demagògies i amb eficàcia.
Hem de continuar enfortint els serveis públics bàsics, que són els
de l’educació, la sanitat i l’assistència social, com a eixos vertebradors
de la justícia i la cohesió social. I volem mirar més enllà del dia a dia,
volem treballar per la construcció d’una comunitat d’homes i dones compromesos responsablement amb el canvi d’aquest model econòmic que
precaritza les nostres vides i que ens deixa desprotegits davant la pèrdua
dels drets bàsics.
L’educació i la cultura també són les nostres prioritats, perquè sabem
que són la base del progrés social que volem i perquè d’això depèn el
futur de les noves generacions.
2. Reforçar els programes de serveis socials que ja estem duent a
terme. Ara tenim una cartera de més de 70 serveis i programes d’atenció
a les persones, que ja estan en funcionament. Tot aquest problema social
prové de la manca de treball, aspecte que no es pot resoldre únicament
des de l’Ajuntament, perquè és un problema estructural, de la societat
en què vivim, i del model econòmic i l’especulació financera que ha provocat la crisi.
Però el que sí fem i seguirem fent des de l’Ajuntament és intentar

Govern Municipal
Rafael Duarte Molina: Tinent d’alcalde titular de l’Àrea d’Alcaldia,
Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat; Alba Bou Jordà:
Tinenta d’alcalde titular de l’Àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient; Juan
Pedro Pérez Castro: Tinent d’alcalde titular de l’Àrea d’Esports i Salut
Pública i regidor delegat d’Esports;
Débora García Barrios: Regidora
delegada de Salut Pública i Consum;
Lluís Tejedor (ICV)a la izquierda, Pilar Eslava Higueras: Tinenta d’alcalde titular de l’ Àrea d’Igualtat i
alcalde de el prat
Drets Socials i regidora delegada d’
Educació; Margarita García Domínguez: Tinenta d’alcalde i regidora delegada
d’Acció Social; David Vicioso Adrià: Regidor adjunt a l’ Àrea d’Igualtat i Drets
Socials i regidor delegat de Cultura, Participació i Ciutadania; Anna Martín Cuello: Regidora delegada d’ Igualtat, Joventut i Solidaritat; Marta Mayordomo
Descalzo: Tinenta d’alcalde titular de l’ Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i
Ocupació; Joaquim Bartolomé Capdevila: Tinent d’alcalde titular de l’ Àrea de
Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans. III

crear ocupació per atendre els col•lectius que més ho necessiten i incentivar l’activitat econòmica, ajudar les petites empreses, autònoms i
cooperatives, oferir formació i moltes altres polítiques actives, que ja
estem aplicant.
Per altra banda,no perdo de vista que la majoria de la ciutadania del
Prat, per sort, pot gaudir de la seva vida sense greus obstacles d’aquesta
mena. Penso que el model de ciutat que s’ha consolidat al llarg dels anys
és un model que funciona bé, caracteritzat per un espai públic de qualitat
i un territori sostenible. D’altra banda, el Prat té una xarxa de serveis
públics de qualitat i preus assequibles que propicien la bona convivència
i la cohesió social. Crec que hem de seguir en aquesta línia.
3. Aquest mandat, l’equip de govern continuarà estant format per
regidors d’ICV-EUiA i el PSC. Durant diversos mandats, tots dos partits
hem format govern amb entesa, lleialtat i co-responsabilitat. Hem sabut
materialitzar la síntesi programàtica i penso que els resultats han estat
molt positius per a la ciutat. Per altra banda, el consistori ha passat de tenir quatre grups polítics a vuit. És la traducció en el Ple de l’Ajuntament
de la diversitat i pluralitat política de la ciutat.
Tots els grups municipals saben que compten amb la meva disponibilitat per sumar esforços a favor de la gent. Al Prat hem construït una
relació de respecte entre tots els grups polítics, al marge de la ideologia
de cadascun, i estic segur que ara també serà així. I I

I

Viladecans. Ruiz: “Els nostres esforços estan adreçats a buscar inversors per generar treball”
1. -La nostra prioritat seguirà sent ajudar a les famílies a fer front a
les conseqüències de la crisi, promoure més activitat econòmica en el
municipi i millorar la formació i educació.
-Com a acció més immediata, em vull coordinar amb altres municipis per crear una xarxa d’ajuntaments que lluiti contra les desigualtats
socials.
2. -Els nostres esforços, amb situació de crisis, estan adreçats a
buscar inversions per generar llocs de treball, ja que Viladecans ofereix
moltes oportunitats, en disposar de més d’un milió de metres quadrats
d’activitat econòmica.
-Continuarem treballant en la reforma i millora dels barris de la
ciutat per garantir la cohesió social.
-També volem continuar augmentant i millorant la xarxa d’equipaments municipals, amb una nova biblioteca central, que volem especialitzar en innovació educativa i divulgació científica.
3. Nosaltres tenim un acord que ve de temps amb ICV-EUiA. Tenim una trajectòria molt llarga de treball conjunt que continuarem i
ambdues formacions hem crescut en vots en aquestes eleccions. A més,
com hem fet en el passat, continuarem obrint-nos a col•laborar amb
tots els partits que formen l’Ajuntament. Treballarem perquè, en moltes qüestions importants, hi hagi un consens significatiu.

Govern Municipal
Joaquín Guerrero García: 1er tinent d’alcalde de Presidència i d’Espai Públic. Regidor del Districte III.
José Luis Atienza Ferrero: 2n Tinent d’alcalde de Medi Ambient i Sostenibilitat. Regidor de Cultura i Patrimoni.
Verónica Arasil García: 3a Tinenta d’Alcalde de Serveis a la Ciutadania.
Pere Gutiérrez Alemany: 4t Tinent d’Alcalde de Promoció de la Ciutat.
Elena Alarcón Méndez: 5a Tinenta d’Alcalde d’Empreses, Innovació i Ocupació i de Serveis Generals.
Gisela Navarro Fuster: 6a tinenta d’alcalde de Polítiques d’Innovació. Regidora d’Educació i de Salut.
Carme Cruz Gimeno Berne: Regidora de Comerç i Turisme i de Gent Gran.
Anselmo Sánchez Ramírez: Regidor de Policia i Protecció Civil i del Districte II. Ricard Calle Martínez: Regidor d’Esports. Rosa Cañisá Abancó:
Regidora del Districte I. Jordi Mazón Bueso: Regidor de Mobilitat. Daniel
Gutiérrez Salgado: Regidor de Serveis Socials i Medi Natural. III

carles ruiz (psc), alcalde de viladecans
III
Castelldefels. López: “Treballarem per trobar el consens per sobre de les diferències ideològiques”

Candela López (ICV), alcaldessa de castelldefels fins 2017

1. Aquelles que tinguin com a objectiu atendre les necessitats bàsiques de
la població amb més risc. I ja hem començat. Aquesta mateixa setmana
hem atorgat 40 places públiques pels casals d’estiu de la ciutat, amb beca
menjador inclosa. Amb aquests diners afavorim la igualtat d’oportunitats
i garantirem els àpats dels nens i nenes durant l’estiu. Per altre banda, les
polítiques d’habitatge social i la lluita contra els desnonaments son també
una de les nostres prioritats.
En el primer mes impulsarem un conjunt de mesures d’actuació immediata que comencem a treballar com les prioritats d’aquest nou go-

vern, relacionades amb l’incrementarem la inversió social, la reactivació
econòmica de la ciutat, la convivència, la participació i la transparència.
2. L’Ajuntament ha de posar al servei de la societat totes les seves eines.
Els recursos s’han de destinar tots a vetllar per la gent, i a Castelldefels hi
ha qui ho necessita. La nostra prioritat és la justícia social i la lluita contra
les desigualtats. Per altre banda, la millora d’infraestructures i serveis
públics. Hem de garantir la construcció del quart institut i que la Generalitat de Catalunya compleixi amb el seu compromís d’encetar el tercer
ambulatori. El pavelló poliesportiu de Can Roca també demana a crits
una reforma integral. A més, aprofundirem en la reconstrucció del teixit
associatiu i li donarem prioritat a la participació de la societat civil en la
presa de decisions.I, d’altra banda, per nosaltres és molt important, però
no urgent l’aposta per l’educació i la cultura, motors fantàstics i pioners
per a garantir oportunitats als nostres ciutadans i ciutadanes.
Un altre dels projectes més immediat cal destacar tota l’aposta que
estem fent per l’entorn natural –forestal, fluvial i, sobre tot, parc agrari-.
Durant aquest mandat, hem creat un seguit d’equipaments públics mediambientals que ens han ajudat a vertebrar la ciutat. El nostre entorn
natural ens singularitza com a ciutat dins l’entorn metropolita, la qual
cosa ens posiciona bé no solament perquè gaudim d’això, sinó perquè es
converteix en un motor econòmic que pot aportar moltes oportunitats.
3. Amb la comunicació, el diàleg i, si és possible, l’acord treballarem plegats per Castelldefels. Forma part de la voluntat de l’acord de

Govern Municipal
María Miranda: 1a Tenienta de alcalde Concejala-delegada de Presidencia
y Comunicación; Antoni Casas: 2º Teniente de alcalde. Hacienda y Gestión
Económica y Financiera y Universidades; Alejandro Company: 3r Teniente
de alcalde. Salud, Consumo e Igualdad; Eva López: 4a Tenienta de alcalde. Via
Pública, Mantenimiento de viales, Licencias de Actividades y Promoció Econòmica y Fomento de la Ocupación; Jordi Miralles: 5º Teniente de alcalde.
Plan de Barrios y Urbanizaciones, Comercio, Turismo y Hosteleria; Lourdes
Armengol: 6a Tenienta de alcalde. Régimen Interior y Sistemas de Información y Nuevas Tecnologias. Jordi Planell: 7º Teniente de alcalde. Governación,
Seguridad y Protección Civil; Ramon Morera: 8º Teniente de alcalde. Urbanismo y Obras, Licencias y Disciplina Urbanistica, Medio Ambiente, Políticas
de Ahorro y Sostenibilidad y Mobilidad. Ivana Travesí: Educación, Paz y
Solidaridad; Jordi Maresma: Cultura, Fiestas y Participación Ciudadana; Isabel Cabello: Servicios Sociales y Dependencia; Fernando Cerpa: Deportes,
Juventud y Mayores. III

governabilitat que amb aquests principis vam aconseguir que el 60% dels
regidors i regidores electes ens donessin suport en el ple d’investidura. La
nostra línia d’actuació serà de mà estesa i trobar el consens, per sobre de
les diferències ideològiques. Amb aquests valors iniciem el camí d’un
nou mandat, amb molts reptes per davant però amb un objectiu molt clar:
millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels. I I

I
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Esplugues de Llobregat. Díaz: “Enfortirem el Pacte contra la Pobresa”

pilar díaz (psc), al centre, alcaldessa d’esplugues

Eduard Sanz: 1r Tinent d’Alcaldia Territori i Sostenibilitat: Regidor delegat de Comunicació; Polítiques Socials d’Habitatge; Sara Forgas: 2a Tinent
d’Alcaldia Acció Social i Ciutadania: Reg. Del. de Serveis Socials i Salut, Polítiques de Famílies i Gent Gran; Montse Zamora: 3a Tinent d’Alcaldia: Reg.
Del. de Protecció Civil, d’Atenció a la Ciutadania, Participació, Drets Civils i
Qualitat Democràtica, d’Esports i d’Infància i Joventut; Albert Comellas: 4t
Tinent d’Alcaldia. Reg. del. de Promoció Econòmica i Ocupació, de Patrimoni
Cultural i Turisme; Santi Siquier: Reg. del. de Transport i Mobilitat i Adjunt
de Transparència i Bon Govern; Javier Giménez: Reg. Del. d’Emprenedoria,
Comerç i Consum i Adjunt de Seguretat Ciutadana; Mariber Pelaéz: Reg.
Del. d’Educació, Universitat i Cooperació al Desenvolupament; José Antonio Hernández: Reg. Del. Adjunt en Espai Públic, Medi Ambient i Espais
Naturals; Manuel Pozo: Reg. Del. d’Acció Comunitària; Maribel Aguilera:
Reg. Del. de Cultura i Agermanaments; Adjunta de Comunicació III

1. La prioritat del govern d’Esplugues són les polítiques socials, per tant,
impulsarem totes les actuacions que contribueixin a millorar les condicions de vida de la ciutadania, amb especial atenció als col•lectius més
necessitats per raons socials i econòmiques. Renovarem el Pacte per
l’Ocupació amb la voluntat de continuar impulsant la recuperació econòmica, el comerç i l’ocupació. La lluita contra la pobresa i l’exclusió
social atenent a qui més ho necessita és un altre dels objectius principals.
Aquest mandat actualitzarem el Pacte contra la Pobresa per enfortir-lo i
completar-lo amb noves aportacions. I ho farem sense deixar d’invertir
a la ciutat, mantenint les finances sanejades i garantint l’eficiència econòmica municipal.
2. Continuarem fent d’Esplugues una ciutat amb qualitat de vida, que vetlla pel benestar de totes les persones i la igualtat, que dóna oportunitats
i promou l’ocupació i l’activitat econòmica i comercial. Crear ocupació
i atendre les persones que ho estan pitjor per la crisi és el més important
per al nostre govern. Millorarem els polígons perquè les empreses hi puguin fer la seva activitat en millors condicions i generem espais adequats
per a la instal•lació de noves empreses. Continuarem també apostant per
l’emprenedoria i el comerç local, amb projectes com l’espai “coworking”
que ja acull emprenedors de la ciutat a l’edifici municipal Molí, a Can
Vidadet, o impulsant accions de dinamització del comerç.
Volem continuar fomentant el bon govern, incidir en la transparència
i la qualitat democràtica. En l’àmbit de l’habitatge, continuarem treba-

llant per garantir els subministraments energètics a tothom i que no en
quedi exclosa cap família per raons econòmiques. També seguirem fomentant el lloguer social.
Les ciutats han d’aprofitar les oportunitats que ens ofereixen els
avenços tecnològics de manera que tinguin una repercussió en millores
socials i en el dia a dia de les persones. Amb aquesta idea volem impulsar
el projecte “Esplugues, ciutat intel•ligent”.
Entre les projectes concrets que tindran un espai remarcat hi ha la
proposta de nou poliesportiu al barri de Can Vidalet i la integració a la
trama urbana de l’autopista B-23, per convertir-la en una via urbana al
seu pas pel nostre municipi.
3. El PSC d’Esplugues hem volgut garantir l’estabilitat al govern local,
i per això hem signat un acord de govern amb CiU, que ens permetrà
enfortir el progrés de la ciutat des d’un govern estable que treballi com
un equip cohesionat, construït sobre la confiança mútua, la transparència,
l’edificència i el foment de la participació ciutadana. També vull remarcar que la nostra voluntat és que el pacte de govern sigui un pacte obert a
la possibilitat d’incorporar altres formacions polítiques amb les quals es
pugui arribar a acords més endavant. Volem també treballar per arribar
als màxims consensos possibles amb la resta de formacions polítiques
que estan presents al consistori. I ho volem fer perquè la nova etapa que
ara comencem pensem que demana que tots els partits desenvolupem la
cultura del pacte per construir el nostre futur col•lectiu. I I

I
Gavà. Sánchez: “Vull un procés de participació ciutadana per definir les línies programàtiques de Gavà”
1. Primer el que farem serà subscriure a tots els regidors un codi de bon
govern. Ho vaig anunciar i vull que sigui de manera immediata. Vull
posar en marxa un procès de participació amb la ciutadania per definir
quines són les línies problemàtiques durant aquests quatre anys.
2. Una serie de prioritats que són: l’economia, l’ocupació general
i oportunitats pels gavanencs i les gavanenques, oportunitats de feina,
que això va de la mà amb la promoció econòmica de la nostra ciutat.
Nosaltres estem treballant ja en una estratègia de definició d’aquestes
línies que ens han de permetre potenciar el sector econòmic i generar
més oportunitats de treball a la nostra ciutat. I també tot allò que te que
veure amb el suport de les polítiques socials, amb les famílies que ho
estan passant malament però sobretot amb un accent molt especial en
l’educació durant aquest quatre anys.
3. Això és un camí que haurem de recórrer però evidentment la mà
estesa, diàleg i proximitat i transparència. Això que jo també parlo de
cara a la ciutadania, doncs també de cara a la relació amb la resta de
formacions polítiques, al menys no hi haurà cap problema per part dels
socialistes de Catalunya per posar a la pràctica aquestes negociacions.
Nosaltres som conscients de que tenim una majoria molt clara per governar la ciutat però que haurem de buscar aliances i suports per poder tirar
endavant els projectes de ciutat, i en aquest sentit mà estesa per part de
totes les formacions polítiques.

Govern Municipal
Miguel Àngel Diaz Naranjo: 1r Tinent d’Alcalde. Presidente de l’Àmbit de
Benestar i Acció Social;
German Barrena Caser: Regidor delegat de Cultura, Esports i Mediació;
Èric Plaza López. Regidor delegat de Joventut, Cooperació i Cultura de la Pau.
Regidor delegat de Govern Obert i Participació.
Gemma Badia Cequier: Regidora delegada d’Igualtat. Regidora delegada de
Barris i Activitats.
Rosa M. Fernández Labella: 2ª Tinenta d’alcalde. Presidenta de l’Àmbit de
Ciutat i Territori.
Jordi Tort Reina: 3r Tinent d’Alcalde: President de lÀmbit de Nova
Governança i Economia.
Jordi Jiménez Horcajadas: Regidor delegat de Gestió Interna i Recursos
Humans
Ramon Castellano i Espinosa: Predient de lÀmbit de Comerça, Civisme i
Promoció de la Ciutat.
Antonio Rafanell i Amat: Regidor delegat de Civisme.
Regidories de barri: Antoni Rafanell (Barri del Centre i Barceloneta); Jordi
Tort (De Can Serra, Balet, Angela Roca i Ausiàsmarc); Rosa M. Fernández (De
Can Tintorer, Can Pere Bori i Can Tries); Gemma Badia (Bòbiles-Diagonal,
Les Colomeras i Santa Teresa); German Barrena (Ca n’Espinós, La Sentiu i
Bruguers); Ramon Castellano (Gavà Mar) III

raquel sánchez (PSC), alcaldessa de gavà

Sant Feliu de Llobregat. San José: “Apostem per un govern d’esquerres, catalanista i de progrés”

jordi san josé (icv), alcalde de sant feliu de llobregat

1. Si mirem el que és urgent, quina mesura o mesures pensa prendre
de manera immediata.
La meva prioritat ara per ara és garantir durant l’estiu que tots els infants
i persones grans facin com a mínim un àpat diari complet. És una feina
que portem a terme conjuntament amb Creu Roja i Cáritas.
En un altre ordre de coses, aprofitem l’estiu per fer petites obres
als carrers que milloren el dia a dia dels santfeliuencs i santfeliuenques,
especialment eliminant barreres arquitectòniques.
2. Si atenem a l’important, quins són els assumptes més rellevants que es compromet a tirar endavant en aquest mandat?
Rescat social, impuls verd i govern més obert seran els tres eixos
principals del mandat. Dedicarem especial atenció a les necessitats de
les persones i famílies més castigades per l’atur, tindrem una política de
creació d’habitatge social, continuarem avançant en l’impuls d’energies
renovables i en fer de l’Ajuntament de Sant Feliu una administració més
oberta i transparent.
3. Aquestes eleccions han dibuixat un panorama més complex
i plural. Quina serà la seva forma de relacionar-se amb les altres
formacions polítiques? Com serà la seva política de pactes?
En el meu discurs d’investidura ja vaig explicitar la meva voluntat
de tenir sempre present i respectar la diversitat del nou consistori. Si en
el mandat anterior vam tenir la mà sempre estesa al diàleg amb dos grups
de l’oposició, aquest serà també el meu capteniment amb els sis grups

que, des de l’oposició treballaran intensament pel bé de la nostra ciutat.
Des d’ICV-EUiA hem apostat per un govern d’esquerres, catalanista i de
progrés amb el PSC que treballarà sota uns acords programàtics. I I

I

Govern Municipal
Lídia Muñoz Cáceres: 1a Tinenta d’alcaldia Àrea de Territori, sostenibilitat i activitat econòmica. Urbanisme, Habitatge, Joventut i Dones i polítiques
d’igualtat;
Lourdes Borrell Moreno: 2a Tinenta d’alcaldia. Esports, Persones amb discapacitats, Solidaritat i cooperació i Salut pública i consum;
Manel Martínez Díaz: 3r Tinent d’alcaldia. Organització i personal, Cultura i
Seguretat ciutadana;
Josep Maria Rañé Blasco: 4t Tinent d’alcaldia Àrea de Govern obert i serveis
generals. Hisenda, Tecnologies i sistemes d’informació, Planejament, Activitats
i Mobilitat i Transport Públic;
Cinta Daudé Llopart: Regidora delegada d’Activitat econòmica i ocupació;
Manuel Leiva Velázquez: Regidor delegat de Gestió d’Equipaments, Medi
ambient i Serveis municipals i espai públic; Mireia Aldana Llorens: Àrea de
Drets de ciutadania i polítiques socials, Regidora delegada de Serveis socials,
d’Educació i infància i Nova ciutadania i agermanaments; Javier Molina Flores: Regidor delegat de Participació i convivència; Margarita Llongueras i
Vallès: Regidora delegada de Gent gran i Comerç i turisme. III
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Sant Joan Despí. Poveda: “Hem aconseguit mantenir el nivell de la ciutat i els serveis sense retallades”

antoni poveda (psc), alcalde de sant joan despí

1. L’ocupació és un tema que continua sent una prioritat per a nosaltres
i per això, tot i el limitat marge d’actuació que tenim com a Ajuntament.
Només començar aquest mandat s’ha posat en marxa un nou pla d’ocupació i hem reeditat el programa Work Experience, que vam començar
l’any passat. Es tracta d’una acció que vol donar una primera oportunitat

laboral als i les joves de la ciutat que han acabat els seus estudis superiors
I que durant l’estiu treballen a diferents departaments de l’Ajuntament,
on intentem ajustar la seva formació a les diferents feines que fem a l’adminiatració municipal. És una primera petita empemta per a començar el
difícil camí de la inserció laboral.
2. A banda de mantenir el nivell de la ciutat i dels nostres serveis
públics –que hem aconseguit mantindre’ls sense retallades als darrers
anys–, l’ocupació i l’atenció a les persones ha de continuar sent el nostre
gran objectiu. Hem d’ajudar a generar activitat per tenir una ciutat activa
i competitiva. Ara acabem de contractar, com deia, a 40 joves que acaben
els estudis superiors per donar-los una primera empenta laboral des de
l’Ajuntament. I també l’educació, entesa des d’una visió àmplia i que
arribi a tots els racons i a tots els col•lectius de la ciutat. Aquests dies està
començant a funcionar l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de
Barcelona... i en aquesta línia hem de seguir, oferint alternatives per ajudar la gent, també la que està en situació de vulnerabilitat. Un altre dels
grans reptes és el medi ambient i la sostenibilitat, estem a l’inici d’una
nova etapa on el transport públic i la mobilitat sostenible marcaran el nou
model de ciutats. I Sant Joan Despí n’estarà al capdavant.
3. Sumar sempre és positiu. Hem reeditat l’acord de govern amb
ICV-EUiA i Convergència. Això no és nou per a nosaltres, sempre hem
tingut governs municipals formats per diferents partits, tot i comptar amb

Govern Municipal
Belén García Criado: Primera tinenta d’alcalde. Presidenta de l’Àrea d’Urbanisme, Espai Públic, Sostenibilitat, Seguretat, Convivència i Serveis Generals. Regidora d’Urbanisme, Via Pública, Medi Ambient i Transport; Álex
Medrano i Soler: Tinent d’alcalde. President de l’Àrea de Serveis a la Persona i Drets Socials. Regidor de Cultura, Promoció Associativa, Turisme, Cooperació i Nova Ciutadania; Gemma Guárdia i Montserrat: Regidora d’Educació, Infància i Família; Christian Rastrojo Lara:Tinent d’alcalde. Regidor
de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç, Consum i Mercats Municipals;
Judith Riera i Román: Tinenta d’alcalde. Regidora de Serveis Generals;
Agustí Gascón Millán: Tinent d’alcalde. Regidor de Seguretat Ciutadana i
Convivència; Núria Ros i Baldominos: Regidora de Joventut; Ferran Liesa
i Esteban: Regidor d’Esports; Eugénia María Sánchez Flores: Regidora de
Sanitat; Ginés Ros i Mateos: Regidor de Gent Gran III

majoria. Però l’acord no és redueix a fer un pacte de govern, ja que intentem aconseguir el màxim de consens i bona prova d’això és que la gran
majoria dels acords plenaris fins ara els hem aprovat per unanimitat. Ara
s’ha passat de 4 a 7 partits polítics a l’Ajuntament i això vol dir més pluralitat. Més grups municipals significa que hi haurà nous enfocs i noves
sensibilitats. Això és bo i jo espero seguir assolint, amb els nous grups, el
mateix nivell d’acords. I I

I

Sant Andreu de la Barca. Llorca: “Prendrem mesures de xoc immediates per fomentar l’ocupació”
1. Si mirem el que és urgent, quina mesura o mesures pensa prendre
de manera immediata?
Mesures de xoc socials i de foment de l’ocupació amb la finalitat de
pal•liar els efectes de la crisi econòmica.
2.Si atenem a l’important, quins són els assumptes més rellevants que es compromet a tirar endavant en aquesta legislatura?
Fomentar la cohesió social i l’ocupació i mantenir el nivell de qualitat dels serveis públics.
3.Aquestes eleccions han dibuixat un panorama més complex i
plural. Quina serà la seva forma de relacionar-se amb les altres formacions polítiques? Com serà la seva política de pactes?
Estar obert al diàleg i al consens per tal de trobar les millors solucions als problemes dels nostres ciutadans. I I

I

Luis Felipe Nieto Guillén: 1r. Tinent d’Alcalde.Regidor d’urbanisme i protecció civil; Eva Prim Canals: 2n. Tinent d’Alcalde. Regidora d’obres i serveis, via pública i medi ambient; Juan Pablo Beas Fernández: 3r. Tinent
d’Alcalde. Regidor de cultura i joventut, i transparència, participació ciutadana i igualtat; Dolos Bedós Bueno: 4t. Tinent d’Alcalde. Regidora de serveis
socials, habitatge, gent gran i ensenyament; Francesc Delgado Comajuncosas: 5è. Tinent d’Alcalde; Montse Tobella Canals: 6è. Tinent d’Alcalde.
Regidora d’hisenda i salut pública i consum; Juan Pérez López: 7è. Tinent
d’Alcalde. Regidor de promoció econòmica, indústria i comerç I

II

Enric llorca (psc), al mig, alcalde de sant andreu de la barca

Sant Vicenç dels Horts. Junqueras: “La nostra prioritat és fer de Sant Vicenç un municipi d’oportunitats”
1. Una de les primeres mesures que ja hem pres ha estat establir la gratuïtat de la Piscina Municipal d’Estiu Sant Antoni - La Blava per les
activitats escolars de fi de curs.
2. Farem una aposta intensa per la reactivació de l’activitat econòmica, posant a disposició de les empreses les millors eines per generar
riquesa al municipi i atraure inversions. Instal•larem fibra òptica als polígons industrials, en millorarem la mobilitat i la senyalització, crearem
un viver per a noves empreses i persones emprenedores, i estimularem
la creació d’ocupació potenciant els ajuts a la contractació. La nostra
prioritat és fer de Sant Vicenç dels Horts un municipi d’oportunitats per a

les generacions futures i aprofitar la nostra localització privilegiada, a 20
minuts de Barcelona i a 15 minuts del port i l’aeroport, per crear un pol
econòmic de referència a la comarca.
3. La meva voluntat i la de tot l’equip de govern és la de treballar
amb la mà estesa a tothom: ciutadania, entitats, empreses, i també amb
els partits de l’oposició. Cercarem acords de governabilitat estables i tots
els consensos puntuals que siguin possibles perquè tenim el convenciment que això és el que ens demana la ciutadania. No volem governar a
cop de majoria perquè no sempre tindrem les millors idees. Escoltarem
per prendre les millors decisions. III

Govern Municipal

oriol junqueras (junts x sant vicenç), alcalde de sant vicenç

Oriol Junqueras i Vies: Alcalde. Regidor d’Educació;
Maite Aymerich i Boltà: 1r Tinent d’Alcaldia. Regidora de Cultura,
Regidora de Solidaritat i Cooperació;
Manolo Ortega González: 2n Tinent d’Alcaldia. Regidor d’Economia i Hisenda,
d’Organització i Recursos Humans, i Consum;
Marta Sugrañes i Marill: Regidora de Mobilitat i Senyalització, Seguretat Pública i Protecció Civil, i de Transports;
Paco Rodríguez i Garzón: Regidor d’Ocupació, Formació Ocupacional i Indústria, d’Emprenedoria, Comerç i Fires Regidor d’Agricultura;
Fran Infante Sánchez: Regidor de Serveis Generals, Salut, i Nova Immigració
Arnau Mata de Casademunt: Regidor de Sistemes d’Informació i Tecnologies,

d’Imatge i Comunicació, i de Participació Ciutadana i Convivència. Portaveu del
Govern;
Paloma Tevar Poyato: Regidora d’Esports, Joventut i Infància, Gent Gran
Yolanda Artigas i Barber: Regidora d’Igualtat, d’Urbanisme, Obres i Projectes,
i d’Activitats;
Georgina González García: Regidora de Serveis Socials
Alejandro Aparicio Artifo: Regidor d’Habitatge Regidor de Medi Ambient. I

II
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Govern Municipal
Adolf Bargués Astúries: 1r Tinent d’Alcalde. Regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge.
Núria Canal Pubill: 2ª Tinent d’Alcalde. Coordinador de l’Àrea de Serveis a les Persones
Lluís Esteve Balagué: 3r Tinent d’Alcalde. Regidor de Serveis Urbans, Via Pública, Mobilitat i Afers Interdepartamentals
Josep Casasayas Puig: 4t Tinent d’Alcalde. Regidor d’Hisenda i Seguretat Ciutadana
Lluís Amat Ferrer: 5è Tinent d’Alcalde. Regidor de Promoció Económica, Comerç, Turisme, Règim Interior i Noves
Tecnologies.
Maria Mercè Morera Santafè: 6ª Tinent d’Alcalde. Regidora d’Ensenyament, Gent Gran i Salut.
Cristina Dalmau Cerdà: Regidora de Benestar Social i Joventut
Belén Leiva Herrera: Regidora d’Esports
Míriam Riera Creus: Regidora de Comunicació, Cooperació i Participació.
Sergi Corral Barón: Regidor de Cultura, Museus i Patrimoni III

Martorell ha sido el único de los 31 ayuntamientos del territorio que no ha dado respuesta
a las tres preguntas planteadas a los alcaldes, en este caso, Xavier Fonollosa, pese a las reiteradas ocasiones en las que el equipo de El Llobregat se ha puesto en contacto a lo largo
del mes de junio y julio, vía correo electrónico y vía telefónica, con el equipo de comunicación. Entendemos así que no han querido participar, al cierre de la presente edición, en este
monográfico político, cosa que desde el consejo editorial lamentamos.

Xavier Fonollosa (ciu), a la dreta, alcalde de martorell

Molins de Rei. Casals: “Reformar la carretera de Barcelona i recuperar el Molí, principals inversions”
1. La mesura més immediata és crear una regidoria de Participació per
crear un seguit de polítiques que faciliti la influència de la població en la
presa de decisions municipals. Paral•lelament redactarem un Pla d’Acció
Municipal per ordenar les prioritats i poder rendir comptes amb la ciutadania d’una manera més fàcil i més transparent.
2. Sens dubte el més rellevant es atenuar els efectes de la crisi i
garantir les màximes oportunitats per la gent de Molins de Rei. Hem de
crear encara més llocs de feina i estimular la creació de nous negocis.
Des del punt de vista de les inversions i els equipaments el més important
són la reforma de la carretera de Barcelona i la recuperació del Molí per
allotjar-hi l’ampliació de la biblioteca.
3. No hi haurà canvis substancials. El govern resultant és el mateix
que hi havia fins ara, però amb més experiència i més suport de la població. Creiem que en els darrers quatre anys ens hem relacionat de forma
adequada amb l’oposició, treballant alguns projectes de forma conjunta,
si bé a vegades hem vist poca predisposició a cedir en els seus plantejaments per obtenir un resultat de consens. Volem, això sí, obrir-nos encara
més a la participació perquè som conscients que les idees bones no són
patrimoni exclusiu de l’equip de govern. I I

I

joan ramon casals (ciu), alcalde de molins de rei

Govern Municipal
Joan Ramon Casals: Alcalde. Regidoria d’Urbanisme;
Xavi Paz Penche: Primer Tinent d’Alcalde - President de l’Àrea de Serveis a
les Persones. Sanitat i Salut Pública, Cultura, Esports, Educació
Ramon Sánchez Gil: Tinent d’Alcalde - President de l’Àrea de Sostenibilitat
i Territori. Obres i Llicencies, Economia i Finances, i Fira;
Miquel Zaragoza Alonso: Tinent d’Alcalde - President de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals. Espai Públic i Manteniment, Mobilitat, Serveis Generals i Patrimoni, Serveis Municipals;
Carme Madorell Colomina: Tinent d’Alcalde. Regidoria de Consum i Turisme, Serveis Socials, i Infància i Família;
Jessica Revestido Romero: Tinent d’Alcalde. Regidoria de Solidaritat i Cooperació, Igualtat Home-Dona, Regidoria de Gent Gran, Nova Ciutadania;
Anton Pedrola Garcia: President de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció
Estratègica Local. Regidoria d’Activitats, Contractació i Serveis Jurídics, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Comerç i Mercats;
Josep Maria Puiggari Troyano: Regidoria de Recursos Humans i Habitatge;
Laura Soto Segura: Regidoria de Medi Ambient i Joventut;
Ainoa García Ballestín: Regidoria de Foment de l’Ocupació, Noves Tecnologies i Innovació, i Qualitat i Transparència;
Eva Folquer Alonso: Regidoria d’Empresa i Participació I

Esparreguera. Rivas: “Hem de recuperar l’orgull dels veïns i veïnes d’Esparreguera”
1. Hi ha moltes mesures a prendre en el curt termini, però tenim clars
tres objectius: (1) recuperar l’orgull dels veïns i veïnes d’Esparreguera a través d’un millor manteniment de la vila, (2) lluitar contra les
conseqüències de la crisi i la xacra de l’atur i (3) prendre iniciatives
que modernitzin i humanitzin l’Ajuntament.
2. En aquest mandat hem d’aprovar el nou POUM que regeix
l’ordenació urbanística del municipi, hem d’agilitzar i simplificar la
tramitació de l’administració per poder oferir uns millors serveis a
la població, hem de ser sensibles a la realitat social del moment i
actuar amb una major transparència, rendint comptes de les decisions
preses, tot empoderant a la ciutadania, el teixit associatiu i les entitats
de la vila.
3. El nou mandat ha d’anar marcat per l’obertura, la transparència i el consens. Per aconseguir-ho, hem establert una nova forma
d’organització de l’Ajuntament en la què l’Equip de Govern tingui la
iniciativa política però que cerqui el suport de la resta de formacions
polítiques del consistori per tal d’aprovar expedients al ple municipal
amb el màxim de suport possible. Per altra banda, l’agenda de l’Alcaldia, en la mesura del possible, és pública i oberta a la participació
de tots/es els regidors i regidores del Consistori. I I

I

Govern Municipal
Eduard Rivas Mateo: Alcalde. Comunicació, Policia Local i protección
civil. Regidories de Barri. Serveis Jurídics. Sistemes d’Informació. Oficina
d’Atenció al Ciutadà
Jose Manuel Ortí i López: 1r Tinent d’Alcalde. Entitats, Cultura i Festes.
Cooperació i Pau. Joventut. Medi Ambient.
Maria Vallejo González: 2n Tinent d’Alcalde. Recursos Humans. Serveis
Socials. Gent Gran.
Olímpia Sánchez García: 3r. Tinent d’Alcalde. Convivència. Habitatge.
Maria Mas Borràs: 4t Tinent d’Alcalde. Planificació, Qualitat i Govern
Obert. Igualtat.
Antonio Maria Ferré Hernández: 5è Tinent d’Alcalde. Promoció Econòmica. Educació
Maria Assumpta Masferrer Ferrer: 6è Tinent d’Alcalde. Arxiu. Memòria
Històrica. Política Lingüística. Comerç. Consum. Turisme. Obres i Serveis.
Antonio Ramón Molar García: 7è Tinent d’Alcalde. Equipaments esportius
i Esports i Promoció de la Salut. Salut Pública. Mobilitat i Transport.
Rogeli Salvador De la Cruz Baldoví: Serveis Econòmis. Urbanisme. Via
Pública. I

II

eduard rivas (psc), alcalde d’esparreguera

II

																											
																											
																											
Juliol i Agost 2015 - Número 103
																											
28
																				

lll

monogràfic polític

Sant Just Desvern

Corbera

Govern Municipal
Sergi Seguí i Esteve: Primer Tinent d’Alcaldia Àrea de Serveis a la Persona;
Lluís Monfort i Peligero: Segon Tinent d’Alcaldia. Regidor de Medi ambient,
Gestió de residus i Espai natural, i d’Energia; Gina Pol i Borràs: Tercera Tinenta d’Alcaldia. Presidenta de l’Àrea de Serveis Generals, Economia i Sostenibilitat. Regidora de d’Alcaldia-Presidència, de Comunicació i Transparència,
de Polítiques de gènere i Igualtat, d’Acció social; Joan Basagañas i Camps:
Quart Tinent d’Alcaldia; President de l’Àrea de Política Territorial, Habitatge i
Medi Ambient. Regidor de Política territorial, i de Via Pública i Serveis; Ferran Tost i Carbonell: Cinquè Tinent d’Alcaldia Regidor de Comerç i Consum;
Quima Giménez i González: Regidora d’Hisenda, i de Solidaritat i Cooperació; Dolors Leyva i Grasa: Regidora de Serveis generals, d’Urbanisme, i
d’Habitatge; Carrasumada Serrano Pau: Regidora de Formació, d’Esports i
d’Ocupació i Empresa; Jordi Porta Pruna: Regidor de Transports, Mobilitat
i Seguretat viària; Just Fosalva i Sanjuan: Regidor de d’Educació, Infància i
Acompanyament a l’escolaritat, i de Joventut. I

II

Josep perpinyà (PSC), alcalde de sant just desvern

Olesa de Montserrat
1. Si mirem el que és urgent, quina mesura o mesures pensa prendre
de manera immediata?
Per causes diverses, el Mercat d’Olesa està vivint una situació complicada a la qual cal donar una resposta immediata.
2.Si atenem a l’important, quins són els assumptes més rellevants que es compromet a tirar endavant en aquesta legislatura?
Cal seguir atenent les dificultats econòmiques de moltes famílies
olesanes, és prioritari fer un nou Pla Urbanístic per plantejar la Olesa del
futur, cal consolidar la participació ciutadana en forma de consultes, és
necessari acabar el projecte de l’antic escorxador que el convertirà en un
equipament adreçat essencialment als joves, és important seguir invertint
en la millora de l’enllumenat i dels carres, així com també de la xarxa
de clavegueram. També cal seguir treballant per afegir a la Oficina Local
d’Habitatge els pisos buits de les entitats financeres i cal seguir amb les
millores en les instal•lacions esportives. Finalment, cal reforçar l’atractiu
turístic del nostre entorn tot fent realitat el camí del riu.
3.Aquestes eleccions han dibuixat un panorama més complex i
plural. Quina serà la seva forma de relacionar-se amb les altres formacions polítiques? Com serà la seva política de pactes?
La realitat política d’Olesa, per bé que plural, ha deixat un consistori
on un del grups va obtenir la majoria absoluta. Això dibuixa un escenari
menys complex que en d’altres ajuntaments. De tota manera el grup majoritari buscarà l’acord, la participació i el consens amb les altres formacions polítiques. I I

I

Pilar Puimedon Monclús: Alcaldessa. Regidoria de Recursos Humans i
d’Educació; Joan Segado Cano: 1r Tinent d’Alcaldia Àrea d’economia i Serveis Centrals; Susana Yáñez Pino: 2n Tinenta d’Alcaldia. Regidoria de Comunicació, Mobilitat, aparcament i transport, Protecció Civil, Seguretat Ciutadana
i convivencia; Georgina Muñoz Gil: 3r Tinenta d’Alcaldia Àrea de Serveis a
les Persones; Francesc Rosa Gutiérrez: 4t Tinent d’Alcaldia Àrea d’Urbanisme i Espais Públics; Miquel Riera Rey: 5è Tinent d’Alcaldia. Regidoria
d’Obres i edificació; Dídac Solà Sánchez: 6è Tinent d’Alcaldia. Regidoria
d’Empresa i Ocupació; Jordi López Guevara: 7è Tinent d’Alcaldia. Regidoria de Festes. Regidoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació;
Montserrat Vergara Duarte. Regidoria de Sanitat i Consum; Regidoria de
Solidaritat i cooperación i Regidoria d’Igualtat; Jordi Martínez Vallmitjana:
Regidoria de Participació Ciutadana; Regidoria d’Esports i Regidoria d’Habitatge; Xavier Rota Boada: Regidoria de Cultura i Regidoria de Joventut;
Anna Flores Carrión: Regidoria d’Atenció Ciutadana i Regidoria d’Economia i Hisenda. I

II

1. L’atur, els serveis socials i les actuacions a la via pública són accions prioritàries, importants i amb les quals el govern incidirà. L’índex
d’atur de Sant Just Desvern, malgrat no sigui un índex alt, sempre és una
prioritat i sempre s’ha de treballar perquè sigui insignificant. Ens hem
d’esmerçar en idear mesures d’ocupació, polítiques que ajudin a crear
ocupació, ajudes a les empreses que ho passen malament, per tal d’evitar
les situacions límits que provoca el drama de l’atur. Un poble amb un
índex d’atur baix és un poble amb futur i on la qualitat de vida és alta, i
això és pel que treballa el govern de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
- Les mesures d’acció social per disminuir els problemes greus que pot
patir la ciutadania per la greu crisi econòmica o per circumstàncies personals.
- Actuacions d’arranjament de la via pública que durant aquest darrer
mandat gairebé no se n’han fet perquè els recursos s’han destinat a l’acció social. Ara que hi podrem destinar més recursos, hem d’invertir a
l’espai públic i no deixar que els serveis i els carrers envelleixin.
2. Estem vivint temps canviants, situacions diferents fruit de la crisi
que ha fet que ens reinventem a nosaltres mateixos. Durant aquest mandat 2015-2019 volem implicar tots els agents cívics i socials possibles en
la manera de governar. Treballar per una governança amb complicitat
amb la ciutadania (com no podia ser d’una altre manera) fent polítiques
de participació ciutadana i fent visible la màxima transparència. La ciutadania es mereix un govern clar, transparent i honest en les institucions,
i l’ajuntament vol continuar sent la institució més propera i de més confiança cap a les persones.
3. El consens i la convivència han estat trets característics dels govern de coalició de Sant Just Desvern. Els tres partits que liderem el
govern compartim un model de municipi i hem creat una sinèrgies que
la ciutadania ha valorat molt positivament com s’ha vist en els darrers
resultats electorals.Sempre podem millorar, i és en aquest sentit que hem
d’escoltar encara més a la gent i saber donar-los solucions als seus problemes. Diàleg, consens i pacte per tirar endavant mesures i fer millorar
en nostre entorn. III

Vallirana

Govern Municipal
Eva Martínez Morales: Alcaldessa. Coordinadora de l’Àrea de Règim Intern, Innovació i Projectes; Òscar Suñé Marín: 1r tinent d’alcaldia. Regidor
de Seguretat i Medi Ambient, Innovació i Projectes; Jordi Urrea Clos: 2n.
tinent d’alcaldia. Coordinador de l’Àrea de Polítiques Territorials i Economia
Local. Regidor d’Urbanisme i Barris; Elisabet Romero Salguero: 3a. tinenta
d’alcaldia. Regidora de Recursos Humans, Serveis Generals i Participació Ciutadana i Transparència; Joan Manuel Arrabal Galisteo: 4t tinent d’alcaldia.
Coordinador de l’àrea de Serveis a les Persones. Regidor d’Esports i Cultura;
Raquel García Torrado: 5a tinenta d’alcaldia. Regidora de Serveis Socials,
Sanitat, Cooperació, Igualtat i Fires i Festes; Nuria Ruiz López: Regidora
d’Ocupació, Comerç, Empresa, Consum i Turisme. Adjunta a Serveis Generals;
M.Isabel Villafaina Barreto: Regidora d’Educació i Pla contra el Fracàs
Escolar; Alejandro Llorca Pérez: Regidor de Joventut; Alejandro Lafont
Rogel: Regidor de Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM. Solidaritat i cooperación i Regidoria d’Igualtat. I

II

1. L’Increment de les ajudes socials per a les famílies amb infants amb
targetes de compra d’alimentació és la primera mesura. També s’han
aprovat les bases per a les ajudes per llibres de text i material escolar
oberta a tota la ciutadania. Estem al costat de les famílies i de qui més
ho necessita!

1. Volem que els valors republicans siguin un eix de compromís: La
igualtat, l’honestedat, el respecte a la llibertat i a la justícia social.
La transparència administrativa, que és un baluard de la nostra campanya, la hem començat a posar en pràctica en el que va ser el Ple de
Constitució, facilitant als ciutadans/es, dades econòmiques directes dels
regidors a Govern.
Donem importància a les persones, i per això, les actuacions més
urgents s’adreçaran a la millora dels serveis socials del municipi, començant per fixar el 0,7% d’inversió en el pressupost municipal.
L’objectiu és deixar de parlar de “despesa social” i parlar d’”inversió
social”, combatent les situacions de pobresa amb actuacions transversals
de totes les regidories, habitatge, salut, ocupació i educació.
2. Creiem que important ho és tot, i tot el nostre programa ens agradaria portar-ho endavant, ara bé, som conscients que el grau d’endeutament de l’Ajuntament, assolit en altres legislatures, és molt gran, i que
malauradament l’aspecte econòmic ens alentirà els nostres projectes.
Tot i així, estem convençuts que Corbera posseeix un patrimoni cultural, històric i paisatgístic important, potenciarem la “marca Corbera”,
realitzant un projecte turístic atractiu, fent conèixer el nostre entorn..,, el
casc històric, els camins rurals, el patrimoni natural, les nostres festes i
tradicions. Estimularem el comerç local i de proximitat al poble, activant
l’economia local, fent que turisme i comerç és complementin l’un amb
l’altre. En l’apartat de mobilitat, volem millorar i adequar els horaris del
bus per a usuaris que treballen fins tard, per complementar la implantació
del “transport a demanda”, objectiu que volem assolir negociant el conveni amb la empresa responsable del transport, i oferir aquesta millora
als habitants de Corbera.
Per últim, però no més important, i per donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans, impulsarem la modernització de l’Ajuntament
i la simplificació administrativa, promovent la implantació progressiva
dels pressupostos municipals participatius i la finestreta única empresarial.
3. Estimem Corbera, i estem a govern per portar projectes endavant
adreçats a la millora del nostre poble i al benestar dels nostres ciutadans/
es. Per això, estem oberts a parlar amb totes les formacions polítiques
que vulguin el mateix. Hem arribat a pactes de govern amb la formació política més votada, amb la col•laboració d’altres candidatures amb
representació unitària, convençuts que l’equip que forma el govern de
Corbera, és capaç, competent i treballador, que anteposa els interessos de
partit a la consecució d’uns objectius: fer Corbera més gran, més justa,
més transparent, més lliure..., i parlarem i pactarem amb tots els grups
polítics que, com nosaltres, defensin el mateix. III

Govern Municipal
Montserrat Febrero: Alcaldessa. Àrea d’Urbanisme
Rosa Boladeras i Serraviñals: 1a Tinenta d’Alcaldessa. Àrea Via Pública i
Habitatge
Mercè Rocas: 2a Tinenta d’Alcaldessa. Àrea Mobilitat i Seguretat Ciutadana
Ramon Gabarrón: 3r Tinent d’Alcalde. Àrea Finances i Règim Interior
Jordi Anducas: Àrea Desenvolupament Econòmic i Joventut
Carme Benito: Àrea Cultura
Manel Ripoll: Àrea Atenció a la Ciutadania, Comunicació i Salut Pública
Alfredo Prado: Àrea Cooperació i Solidaritat, Ensenyament i Esports
Arturo Martínez : Àrea Benestar Social i Gent Gran i Polítiques d’Igualtat
Andrés Palacios : Àrea Serveis Públics. I

II

2.Les inversions al barris, l’ocupació, les ajudes socials i l’educació
són els àmbits més importants de treball. Tots els barris son importants i
els valliranencs han de poder viure amb uns barris segurs i amb serveis.
Amb mesures com la creació d’una oficina d’atenció a l’empresa o el Pla
contra el fracàs escolar volem impulsar l’economia i fomentar el talent.
L’objectiu és ser un municipi generador d’ocupació en un entorn natural
incomparable.
3.La transparència i la comunicació són cabdals per tornar a recuperar la confiança de la ciutadania. El respecte, l’escolta activa i la formulació de solucions en cooperació entre partits politics, entitats, empreses i
vilatants és una manera de fer que ja es va iniciar en l’anterior legislatura
i que continuarem. Només amb la cooperació de tots aconseguirem sortir
de la crisi i millorar el nostre municipi. I I

I

montserrat ferrero, alcaldessa de corbera fins 2017
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monogràfic polític
Pallejà

Begues

Sant Esteve Sesrovires

Govern Municipal
Joan Parera Garcia: 1er. Tinent d’alcaldia Urbanisme, Hisenda, Habitatge
Rafael Martín Pérez: 2on. Tinent d’alcaldia. Serveis Municipals i Sanitat
Jordi Carbonell Blázquez: 3er. Tinent d’alcaldia. Cultura i Medi Ambient
Alberto Segura Fuentes: 4rt. Tinent d’alcaldia. Educació i Infància, Esports,
Comunicació, Participació ciutadana i Transparència
Montserrat Escobedo Parés: 5ena. Tinent d’alcaldia. Promoció Econòmica,
Igualtat, Solidaritat i Cooperació III

1. Les primeres mesures estan encaminades a conèixer el funcionament
intern de l’ajuntament i la seva situació econòmica real. Per aquest motiu,
estem parlant amb tots els departaments o àrees per veure’n l’organització, les funcions, en definitiva, a què es dedica cadascuna. Com a mesura
immediata, estem estudiant la possibilitat de fer una auditoria de comptes
i de personal que ens marqui la situació real de l’ajuntament i el camí a
seguir.
2. La prioritat a hores d’ara es conèixer la situació econòmica de
l’ajuntament i fins a on arriba l’endeutament. No es pot oblidar que
l’ajuntament està tutelat i fins que no se superi aquesta situació, difícilment es podrà tirar endavant. Per a nosaltres és prioritari retornar els
rescats al Govern central, liquidar els crèdits que ara mateix té el municipi i el deute amb els proveïdors, i buscar solucions a tots els projectes
inacabats. I, evidentment, sense oblidar-nos de les persones i de les seves
necessitats. Per tant, és prioritari establir mesures per aconseguir ingressos a l’hora que reduïm despeses.
3. La nostra política és una política de transparència, de portes obertes. L’ajuntament és de tots i totes i estem convençuts que si el conjunt
de formacions polítiques anem en una mateixa direcció aconseguirem fer
un nou Sant Esteve. Espero poder treballar amb la resta de forces del municipi amb un únic objectiu, consensuant aquelles polítiques i actuacions
que ens permetin fer un pas endavant pel nostre municipi. III

Govern Municipal
M. Carme Rallo: Alcaldessa.Regidoria de Règim Intern i Comunicació, Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Salut, Gent Gran i Polítiques de Gènere:
Bernat Orellana: 1r Tinent d’alcalde.Regidoria de Barris, Promoció Econòmica, Formació i Ocupació; Laura Haba: 2a Tinent d’alcalde. Regidoria d’Educació, Transparència i Participació ciutadana; Adrià Companys: 3r Tinent
d’alcalde. Regidoria de Cultura i Esports; Joan Galceran: 4t Tinent d’alcalde.
Regidoria de Sistemes i Tecnologies, Imatge i Divulgació; Josep Mª. Moreno:
Regidoria d’Hisenda, d’Urbanisme i Medi ambient; Jaume Ripollès: Regido-

ria d’Obres i Serveis, Via pública i Mobilitat, i Joventut. I

II

ascensión ratia (entesa), alcaldessa de pallejà

1. La mesura més urgent és delimitar clarament quina és la situació econòmica i financera de l’Ajuntament. En aquest sentit hem iniciat els tràmits per a fer una auditoria externa. Les sentències i indemnitzacions ja
conegudes per l’anterior equip de govern i l’anterior alcalde són també
una prioritat. Quan ambdues coses, molt complexes, estiguin solucionades podrem mirar cap endavant i realitzar totes les accions i polítiques
que necessita Pallejà.
2. Són diversos però relacionats. El primer de tots és posar ordre en
els comptes de l’Ajuntament i posar-nos fil a l’agulla amb les diferents
situacions processals que tenim. Fer nét i posar ordre per a millorar la
neteja del poble, poder establir unes taxes i impostos més justos i dedicar
tots els recursos a polítiques socials.
3. La forma de relacionar-se del meu equip i meva amb la resta de
formacions polítiques de Pallejà ha de ser i serà la d’exercir un diàleg
permanent amb totes les agrupacions. És el nostre tarannà i és el que ens
ha demanat el veïnat. És bo que recuperem la unitat popular de tots els
veïns i veïnes en allò més essencial, tot i que puguem tenir discrepàncies
puntuals. III

mercè esteve (ciu), alcaldessa de begues

1. Afortunadament, al repetir al capdavant de l’Ajuntament, no treballem amb la sensació d’haver d’actuar amb urgència. Més aviat estem
donant continuïtat a algunes de les qüestions que es van començar durant
la passada legislatura i que encara són importants aquesta. Per esmentar
només algunes, entre les que han de tenir major presència en els propers
mesos, destacaria el projecte de reurbanització del Camí Ral; la millora
i incorporació de nous serveis que afectarà al 4G i als subministraments
d’aigua i gas; la millora de la zona esportiva i del seu entorn o la creació
d’un programa de lleure per a joves que sigui estable i amb continuïtat.
2. Tots aquells que afecten a la nostra qualitat de vida. A Begues
es viu molt bé. I volem, no només preservar aquest fet sinó viure encara
millor. Per aquest motiu hem de treballar en l’arribada i consolidació
de serveis com seria un accés a Internet d’alta velocitat; en la redacció
i aprovació d’una ordenança de civisme que garanteixi el respecte en la
convivència; en la creació de polítiques que permetin l’accés a l’habitatge per als nostres joves; en la millora del transport públic... Aquests
són alguns dels nostres principals compromisos i estic convençuda que
aquest és el moment per realitzar-los i que comptem amb l’equip humà
per aconseguir-ho.
3. A Begues no ha arribat aquest fenomen de les noves formacions.
Aquesta legislatura es mantenen els mateixos grups municipals que l’anterior. Per la nostra part hem incrementat notablement els resultats, duplicant pràcticament el nombre de vots, la qual cosa necessàriament suposa
que Convergència tingui encara un major pes específic en el consistori i
en la presa de decisions. Tenim en tot cas la intenció de mantenir la mateixa política de portes obertes, de diàleg i especialment de transparència.
Formem un grup municipal amb la capacitat, l’experiència i la il•lusió
necessàries per a aconseguir-ho. III
Mercè Esteve i Pi: Alcaldessa. Àrea de Protocol i Regidora d’Hisenda; Joan
Molina: 1r tinent d’Alcaldia; regidor d’Urbanisme i Habitatge, Obres i Projectes, Medi Ambient, Serveis i Via Pública, Noves Tecnologies i Ocupació; Laura Granados: 2a tinent d’Alcaldia: regidora de Cultura i Patrimoni, Educació,
Política Lingüística i Recursos Humans; Margarida Camprubí: 3a tinent
d’Alcaldia: regidora de Serveis Socials, Turisme i Dona; Sadurní Vendrell: 4t
tinent d’Alcaldia: regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil i Mobilitat
i Transport; Maria Llauradó: regidora de Comunicació, Participació Ciutadana, Salut i Consum, Gent gran i Solidaritat i Cooperació; Jordi Montaña:

mari carme rallo (ERC), alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires

regidor de Comerç, Promoció Econòmica, Joventut i Esports. I

II

Torrelles de Llobregat
Ferran Puig: Alcalde. Regidoria de Relacions Institucionals, Règim Intern i Organització i Regidoria d’Urbanisme i Obres
Públiques; Isabel Martínez: 1r Tinent
d’Alcalde. Governació, Gent Gran i Serveis
Socials; Maria Roig: 2n Tinent d’Alcalde.
Educació, Cultura i Comunicació; Miquel
Yuste: 3r Tinent d’Alcalde. Hisenda i Promoció Econòmica; Iolanda Escala: 4t Tinent d’Alcalde. Manteniment i Via Pública
i Serveis Urbans; José Antonio Gallardo:
Regidoria de Protecció Civil; Antoni-Lluís
Escudero: Medi Ambient i Mobilitat; Sebastian Guichandut: Atenció Ciutadana i
Participació, Esports i Solidaritat i Cooperació; José Antonio Gallardo: Regidoria de
Joventut; Eduard Garcia Riera: Regidoria
de Sanitat i Regidoria de Consum

III

1. La nostra és una actuació que continua línies ja iniciades en l’anterior legislatura. Dos
eixos són imprescindibles de fer en aquestes primeres setmanes del nou govern: d’una
banda, garantir l’atenció a aquelles persones que més necessitin un suport per tirar endavant en aquests moments difícils per a moles famílies; en segon lloc, cal garantir que a
l’estiu hi hagi suficients mitjans per prevenir el foc forestal, ja que el nostre és un municipi amb grans superfícies de bosc i d’alt risc en cas d’incendi
2. L’actuació essencial respecte a les persones es farà, sobretot, al voltant de la participació i la comunicació amb la ciutadania que serà un eix imprescindible de la nostra
actuació. D’altra banda, l’atenció al col•lectiu de joves, que necessiten espais i polítiques
de suport per contribuir a millorar la seva integració en la societat i fomentar la seva
potencialitat.
Deixant de banda aquesta qüestió, resta clara la nostra aposta per la preservació del
medi i del territori. Aquesta legislatura ha de fer possible una millora qualitativa de la
mobilitat urbana i dels espais per a les persones. La gent demana i necessita un poble més
amable i còmode per relacionar-se; un espai que afavoreixi les persones i que recuperi el
centre urbà, afavorint la promoció econòmica i el comerç de proximitat.
També és imprescindible reforçar les polítiques preventives pel que fa a l’entorn: pre-

venció davant del risc d’incendis, però també de prevenció de l’abandonament del medi
rural. Cal apostar per la preservació i recuperació d’espais agrícoles i forestals abandonats
que permetin desenvolupar una activitat econòmica, alhora que siguin peces imprescindibles del mosaic paisatgístic i de la prevenció.
3. La nostra organització ha guanyat les eleccions per majoria absoluta. Malgrat això,
CAT Torrelles ha ofert a totes les forces polítiques amb representació al consistori la
possibilitat d’integrar-se en el govern municipal. Creiem que hi ha feina per tothom i que
és hora de sumar esforços de tota la gent que busqui construir una nova manera de fer
una política més democràtica. Totes les forces presentàvem propostes de programa que
van rebre el vot de la gent; propostes que cal que siguin debatudes i valorades. Aquelles
que tinguin un mínim comú de consens, cal que siguin desenvolupades i, quan per la seva
rellevància ho aconselli, transmeses a la ciutadania per mitjans participatius.
La democràcia ha de permetre acordar i dissentir en els afers que afecten la comunitat i el desenvolupament dels governs municipals, més enllà de pactes d’interessos particulars o d’aritmètica entre organitzacions. Així, a Torrelles, Convergència ha acceptat la
proposta i s’ha integrat en el govern de CAT, mentre que les altres 2 forces han declinat,
per ara, de fer-ho. III
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monogràfic polític

Abrera

Cervelló

1. Si mirem el que és urgent, quina mesura o mesures pensa prendre
de manera immediata?
Treballar contundentment amb Serveis Socials i Promoció Econòmica. Hem de continuar treballant de valent per als veïns que més ho
necessiten.
2.Si atenem a l’important, quins són els assumptes més rellevants que es compromet a tirar endavant en aquesta legislatura?
Reforç a les famílies més necessitades i impulsar Promoció Econòmica. Volem tindre uns espais públics de qualitat i un Ajuntament molt
proper a tots els veïns. Modernitzar l’Administració per donar un millor
servei als nostres ciutadans.
3.Aquestes eleccions han dibuixat un panorama més complex i
plural. Quina serà la seva forma de relacionar-se amb les altres formacions polítiques? Com serà la seva política de pactes?
Hem format un Govern de coalició amb 2 forçes més, Esquerra Republicana i Convergència i Unió. Aquest equip de Govern vol treballar
des de la proximitat, tant amb els veïns, com amb els altres grups polítics.
Estarem oberts a qualsevol pacte puntual. I I

Sant Climent

Govern Municipal
José Ignacio Aparicio. Alcalde.
Cristina Martínez i Rodríguez: 1ª Tinenta d’Alcalde. Área de Serveis Generals i Ordenació del Territori
Montserrat Canas i Moldón: 2ª Tinenta d’Alcalde .Área de Serveis a les
Persones.
Isabel Belmonte i Fernández: Benestar Social, Igualtat. Cooperació i Sanitat
Juan Santiago Valea: Recursos Humans, Seguretat Ciutadana, Sistemes d’informació i Gent Gran.
Carlos Pérez: Serveis Municipals i Espai Públic I

II

I

Francisco Sánchez: Primer Tinent d’Alcalde. Regidories: Esports, Salut
i Gent Gran; Francesc Xavier Serret: Segon tinent d’Alcalde. Regidories:
Medi Ambient i Sanitat; Mònica Torre-Marí: Tercera Tinent d’Alcadessa
Regidories: Promoció Econòmica, Comerç i Turisme; Guadalupe Marcos:
Quarta Tinent d’Alcaldessa Regidories: Hisenda, Serveis Socials, Dones i
Igualtat i Millora; Davinia Megías: Cinquena Tinent d’Alcaldessa Regidories:
Joventut, Cultura i Comunicació; Albert Roca Presas. Regidor delegat: Obres
i Serveis, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat; Jose Luís Hita Bullón: Seguretat ciudadana, Protecció Civil i Personal; Mª José Orobitg: Ensenyament,
Acció Cultural i Patrimoni III

1. Organitzar l’Ajuntament de forma que es puguin optimitzar les contestacions a la ciutadania i agilitzar les solucions als seus problemes. També
s’han de finalitzar totes les obres que s’han quedat sense acabar.
2. Necessitem un Ajuntament transparent, eficaç i participatiu. Per
a nosaltres seria molt important desenvolupar espais que estan pendents
d’urbanitzar, especialment el sector de La Bòbila, donat que ha de donar
pas a la cessió d’uns terrenys per construir l’Institut de Cervelló. Seria
també molt important aconseguir un veritable parc metropolità i arribar a
tenir un poble net i amb un manteniment òptim.
3.Per a nosaltres és molt important que tots els partits polítics del
consistori tinguin una bona informació de tots els projectes que afecten
el municipi per tal que, entre tots, puguem prendre les millors solucions.
No sempre estarem d’acord, però intentarem aconseguir el màxim de
consens possible. I I

I

jesús naharro (psc), alcalde d’abrera

Santa Coloma de Cervelló
1. El nou equip de govern ha començat a treballar endegant mesures per
millorar la informació, transparència i participació ciutadana que sentin
una base per tal que durant la legislatura es pugui facilitar i promoure el
coneixement de les realitats que es donen al municipi i la capacitat de
la ciutadania per fer aportacions i participar en la construcció del poble.
2. Seguim tenint al davant el gran repte de mantenir el model de
municipi que hem conservat al llarg dels anys, amb una important aposta per la qualitat de vida, el manteniment d’un entorn urbà i natural de
gran qualitat i una convivència molt positiva. Caldrà continuar treballant
intensament per aconseguir afegir-hi la recuperació de les zones on es
puguin desenvolupar activitats econòmiques (terciària i industrial) per
oferir oportunitats d’ocupació i diversificar les fonts d’ingressos de
l’Ajuntament.
3. A Santa Coloma de Cervelló tindrem un total de 7 grups polítics municipals. El nou govern el conformarem 3 grups diferents, amb el
compromís de treballar conjuntament amb tots els que tinguin voluntat
d’aportar en positiu, de forma responsable i amb l’objectiu de col•laborar
per l’interès del poble i la seva gent. I I

I

Govern Municipal
Gerard Segú i López : Alcalde. Participació, Comunicació i Atenció ciutadana, Urbanisme, Educació. Anna Martínez Almoril: 1a tinent d’Alcaldia.
Espais Públics, Joventut, Cultura; Ramon Vílchez i Enríquez: 2n tinent
d’Alcaldia. Serveis Socials, Sanitat, Consum; Joan Piqué i Andreu: 3r tinent
d’Alcaldia. Esports; Alfonso Muñoz Saura: 4rt tinent d’Alcaldia. Economia
i Hisenda, Promoció Econòmica (Comerç, Agricultura, Turisme i Indústria);
Joan Bonastre i Fort: Regidor de Medi Ambient i Patrimoni; Jesús Blanco i
Flórez: Recursos Humans, i Convivència i Seguretat Ciutadana; Júlia Fernández i Rodríguez: Gent Gran, Solidaritat, i Igualtat I

jose ignacio aparicio, de vermell, alcalde de cervelló

II

1. Doncs l’actuació més immediata està relacionada precisament amb
l’arribada de l’estiu. En concret signarem un nou contracte per a la gestió
de la piscina municipal d’estiu que serà força avantatjós per al municipi
ja que permetrà la creació d’una zona chill out; la millora de la maquinària de l’equipament; l’ampliació de la zona de taules i cadires i la creació
de noves activitats dirigides gratuïtes per als abonats de la piscina.
2. Sortosament els comptes públics de Sant Climent es troben sanejats després dels esforços realitzats al llarg de la passada legislatura.
Aquest fet ens permet afrontar al aquest nou mandat amb la previsió de
desenvolupar projectes importants. Entre aquests afrontarem l’expropiació de zones verdes que ens permetran realitzar un part a la Rodera i crearem un nou equipament cultural a l’edifici de Cal Alsinet que definirà els
seus usos a través d’un procés de participació ciutadana. A més es crearan
nous vestidors i sales polivalents al poliesportiu municipal dins del procés de millores d’aquest espai que ja s’iniciava a la passada legislatura.
En tot cas no abaixarem la guàrdia pel que fa a l’atenció a les persones.
Som conscients que tot i que existeix una relativa millora econòmica,
encara són moltes les famílies que pateixen els rigors de la crisi. Per
aquest motiu incrementarem la dotació econòmica que es destina a l’àrea
d’atenció a les persones. De la mateixa manera també farem créixer les
aportacions al teixit associatiu.
3. El nostre és un municipi particular en un sentit. Per una banda
perquè els darrers governs municipals ho han estat sempre en virtut de
diferents pactes entre grups municipals. Aquí estem habituats a mantenir
un debat polític ric i obert a diferents opinions i sensibilitats. I per una
altra a Sant Climent, al contrari que en la majoria de poblacions, l’espectre polític s’ha vist reduït. A l’actualitat som quatre els grups municipals.
Des de convergència, com a partit amb un suport majoritari, hem ofert a
la resta de formacions entrar al govern municipal. Gent per Sant Climent
s’ha sumat i amb SOM continuem mantenint trobades per a establir ponts
estables de treball per als propers anys. Per la seva banda l’Agrupació
d’Esquerres ha decidit quedar en l’oposició.I I

I

Isidre Sierra i Fusté: Alcalde. Hisenda i pressupostos, noves tecnologies,
premsa i comunicació, relacions institucionals, Foment de la transparència, Recursos Humans, imatge i noves tecnologies; Jose Antonio Monteagudo: 1er
Tinent d’alcalde Àrea atenció a la persona. Serveis socials, joventut, transports
públics, comerç i promoció econòmica; Miquel Torras: 2on Tinent d’alcalde
Àrea Territori. Governació, policia local, protecció civil i seguretat ciutadana,
Activitats, Medi Ambient, obres edificis municipals i via pública; Montse Fulquet: 3era Tinenta d’Alcalde Àrea Cultura i entitats. Cultura, entitats, activitats
festives i sala de lectura; Jesús Insausti: Planificació urbanística, llicències,
agricultura i Esports; Sandra Araqué: Educació, participació i sanitat. I I

I

El Papiol
Jordi Bou i Compte: 1r Tinent d’Alcalde. Área obres, serveis i cultura
Albert Querol i Lacarte: 2n Tinent
d’Alcalde. Área Hisenda, Medi Ambient i Mobilitat.
Montse Garcés i Gómez: 3a Tinent
d’Alcalde. Área Serveis Socials, Esports, Turisme i Igualtat.
Jordi Medina i Beya: Área Promoció Económica, Seguretat Ciutadana
i Comerç.
Adrià Rius i Plà: Área Joventu, Agricultura i Comunicació i Festes
Salvador Auberni i Serra: Área participació ciutadana, ensenyament i
sanitat. I

joan borràs,
alcalde de el papiol

II

1. El primer que vam fer el primer dia hàbil després de la constitució
de l’Ajuntament, va ser presentar-nos als treballadors, per començar a
valorar la seva feina i dedicació i per explicar-los què ens agradaria que
transmetessin al poble com a servidors públics.
D’altra banda, hem començat a reunir-nos amb les entitats del poble per saber quines necessitats tenen.
2. En aquests moments estem perfilant un pla d’actuació municipal
pels propers 4 anys. Tot i això, podem avançar que durant aquests 4
anys treballarem per aconseguir ingressos diferents als impostos dels
ciutadans. Volem un Papiol que potenciï els seus recursos i ofereixi
més oportunitats, i que això es tradueixi en una millora de la qualitat de
vida de tots. Volem promoure l’activitat econòmica local, incentivar les
empreses perquè s’instal•lin i desenvolupin la seva activitat al muni-

cipi, afavorir la contractació de treballadors papiolencs. En definitiva,
treballar més per les persones i menys per les pedres.
3. Al Papiol hi ha hagut un canvi important després de 16 anys de
govern de Junts pel Papiol. Un acord entre CiU, ERC i SUMEM ho
ha fet possible. Ara tenim un nou govern. el nou consistori ha quedat
constituït amb 7 regidors al govern (3 de CiU, 3 d’ERC i 1 de SUMEM)
i 4 regidors a l’oposició (Junts pel Papiol). El govern que tenim ara és
un govern de coalició. Al darrera hi ha una forta voluntat de cohesionar
i integrar. Creiem que la formacions de governs de coalició enforteixen
la democràcia. Pel que fa a l’alcaldia, hem decidit compartir-la entre
CiU i ERC. Jordi Bou em rellevarà com alcalde els dos darrers anys del
mandat. El més important és que hem deixat de banda la marca de cada
formació política i ens hem posat a treballar com a un sol equip. I I

I
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La Palma de Cervelló

Castellví de Rosanes

Govern Municipal
Xavier González Alemany: Alcalde. Presidència, Hisenda Pública, Medi Ambient, Planajament Urbanístic i Patrimoni.
Francesc Cortés Roca: 1r tinent d’alcalde. Cultura i Teixit Associatiu, Joventut, Acció Social, Nova Ciutadania, Promoció Econòmica, Ocupació, Habitatge
i Comunicació i Noves Tecnologies.
Esteve Fisas Ollé: 2n tinent d’alcalde. Convivència i Seguretat, Gestió Municipal i Atenció a la Ciutadania, Participació Ciutadana, Transparència, Mobilitat i
Transport, Urbanisme i Espai Públic.
Susanna Fort Mateos: Salut i Qualitat de Vida, Esport, Polítiques d’Igualtat,
Gent Gran, Cooperació, Desenvolupament i Solidaritat.
Rosa Escobar Olivas: Educació, Festes, Infància i Recursos Humans. I I

I

1. Si mirem el que és urgent, quina mesura o mesures pensa prendre
de manera immediata?
LA PALMA SEMPRE, fa 8 anys que governem a la Palma, i a hores d’ara
les qüestions urgents ja les hem anat resolen de forma programada. Tot
i això les urgències socials són les que si que hem d’anar resolen en el
moment que és produeixen.
2.Si atenem a l’important, quins són els assumptes més rellevants que es compromet a tirar endavant en aquesta legislatura?
Els temes socials segueixen sent els més rellevants. Des d’un punts
de vista territorial volem unir la urbanització de Can Vidal amb el nucli
urbà i acabar de urbanitzar el tram que ens queda de l’Avinguda Catalunya, per convertir l’eix de la carretera BV-2421, des de la urbanització
de can Vidal fins al final de poble, en un eix peatonal i comercial. També
tenim previst aprovar el Parc Fluvial i desenvolupar el Pla de Protecció
de l’entorn i custodia del territori per posar en valor tot l’entorn natural
que ens envolta i potenciar els seus usos.
3.Aquestes eleccions han dibuixat un panorama més complex i
plural. Quina serà la seva forma de relacionar-se amb les altres formacions polítiques? Com serà la seva política de pactes?
Ja en la campanya electoral, abans de les eleccions, proposàvem noves fórmules de fer política, de consensuar les propostes d’acord abans
de l’aprovació per òrgans corresponents. El resultat de les eleccions ha
fet que aquesta proposta es converteixi en la única manera de tirar endavant aquest govern. Governar en minoria ha fet que aquesta voluntat es
converteixi també en una necessitat. Hem volgut afegir a tots els grups de
l’oposició en aquesta manera de fer política. En aquests moments hi ha
grups que tenen més predisposició a trobar aquesta formula de consens,
però obrirem la porta a tots els que hi vulguin participar.. I I

I

1. Si mirem el que és urgent, quina mesura o mesures pensa prendre
de manera immediata?
Reducció del deute de l’Ajuntament
2.Si atenem a l’important, quins són els assumptes més rellevants que es compromet a tirar endavant en aquesta legislatura?
Arranjament via pública, estudi nova piscina o arranjament de l’existent.
3.Aquestes eleccions han dibuixat un panorama més complex i
plural. Quina serà la seva forma de relacionar-se amb les altres formacions polítiques? Com serà la seva política de pactes?
Molt diàleg. Amb pactes puntuals o entrada a l’equip de govern d’algun partit més. I I

I

Collbató
1. Si mirem el que és urgent, quina mesura o mesures pensa prendre
de manera immediata?
Des del primer moment que hem entrat a gobernar el dia a dia ens ha
fet prendre decisions immediates per solucionar problemes on no teníem
gaire marge de temps per poder resoldre’ls. El que si hem aplicat des del
primer dia és una política de transparència i d’informació diferent a la
que hi havia hagut fins ara.
2.Si atenem a l’important, quins són els assumptes més rellevants que es compromet a tirar endavant en aquesta legislatura?
Aquesta legislatura més enllà de potenciar la partiipació ciutadana,
la proximitat i la transparència, tenim reptes com la finalització del nou
pla general urbanístic, la nova concessió del servei de l’aigua, aconseguir
un nou CAP o la millora dels equipaments esportius existents, per citar
alguns exemples.
3.Aquestes eleccions han dibuixat un panorama més complex i
plural. Quina serà la seva forma de relacionar-se amb les altres formacions polítiques? Com serà la seva política de pactes?
A Collbató tres grups polítics formem el govern i un resta a l’oposició. El diàleg i la mà estesa la tindran sempre. I I

I

Govern Municipal
Àrea d’Alcaldia: Presidència, Hisenda, Seguretat Ciutadana, Organització Interna i Participació. Titular: Miquel Solà i Navarro.
Àrea de Turisme, Patrimoni i Medi Ambient. Titular: Jordi Serra i Massansalvador.
Joan Carles Almirall, alcalde de castellví de rosanes

Govern Municipal
Joan Carles Almirall: Alcalde
José Cara Escudero: Urbanisme i mobilitat, Seguretat ciutadana, Civisme i
Protecció Civil.
Carles Pitart Gràcia: Hisenda, Promoció econòmica, comerç, indústria i tecnologia, Règim intern, Educació i infància.
Josep M. Mitjans Mitjans: Serveis municipals i via pública, Benestar social
i igualtat de gènere, Associacionisme, cultura, joventut i esports, Participació
ciutadana, Medi ambient i Promoció agrària.
*Les atribucions no delegades restaran en mans de l’alcalde, Joan Carles
Almirall. I I

I

Àrea de Cultura i Promoció Econòmica: Titular: Teresa Casanovas i Archs.
Àrea d’Educació, Benestar Social, Gent Gran, Sanitat, Comunicació i Transparència: Titular: Dina Pérez i Ramos.
Àrea d’Urbanisme, Via Pública i Mobilitat: Titular: Eva Trull i Clos.

II

Àrea d’Esports i Joventut: Titular: Jordi Riera i Heredia. I

lll
Xavier Sobrevia Vidal
Mossèn parròquia santa maria de castelldefels

Un Papa ecológico

O

ficialmente, aunque un periódico italiano filtró antes el
documento, el jueves 18 de junio se presentó la encíclica
”el cuidado de la casa común” del papa Francisco. El
texto describe, reflexiona y alerta sobre la situación de
nuestro planeta y la responsabilidad que tenemos en su degradación o en su conservación.
El escrito del Papa es una encíclica, un documento de un alto
valor magisterial y cuyo título oficial es “Laudato si”. Constituye una
aportación católica de gran rango a este momento crucial para
la humanidad. Con él, se aporta una visión cristiana al momento
que pasa nuestra civilización y el giro que debemos dar a nuestras
formas de vida y al modelo de relacionarnos con el mundo.
Se lamenta el Papa por la Tierra: “Esta hermana clama por el
daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el
pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad
que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres

vivientes. (…) Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua
nos vivifica y restaura.”
La urgencia de este llamamiento ético exige al ser humano
planteárselo también desde su fe. El Papa constata que humanidad
entra en una fase de no retorno en su relación con el planeta. Una
cuestión que tiene su dimensión religiosa, pues la gran mayoría de
la población confiesa a Dios como creador del universo.
El Dios bíblico mantiene una especial relación entre el Creador
y las criaturas, hay una experiencia de amor y libertad con el ser
humano. La situación crítica actual supone una llamada de Dios a
la responsabilidad. El mandato bíblico, en el libro del Génesis de:
“Dominad la tierra”, no supone que Dios autorice la degradación de
una creación que ha “salido de sus manos”.
El ser humano es imagen y representante de Dios en la creación, tanto a la hora de procurarse sus condiciones para vivir como
cuando cuida de la conservación de todas las criaturas. Colaboramos con Dios en la creación continua de Dios. Quizá nos pueda
ayudar pensar en términos de “préstamo”, somos administrado-

res, ecónomos que tendremos que rendir cuentas a Dios.
Sin embargo, el creyente es invitado, en primer lugar, a vivir en
el asombro agradecido ante la creación. Por eso el Papa recuerda en las primeras líneas del texto el “Canto de las criaturas” de
san Francisco de Asís: “Alabado seas, mi Señor”. Ser agradecidos
cambia la mirada, pasamos del consumo a la contemplación. III
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Mercè Conesa, primera dona presidenta de
la Diputació, ara més plural i Llobregatina
L’ens es constitueix amb l’alcaldessa de Sant Cugat com a
presidenta després del pacte CiU-ERC, i els vots del PSC

Tres dels set grups polítics tindran un líder del territori:
Pilar Díaz (PSC), Arnau Funes (Entesa) i Miguel Garcia (C’s)

Imanol Crespo / Foto: BCN Content Factory

D

esprés de les eleccions municipals és moment
de constituir les diferents administracions supramunicipals que surten representades directament
dels resultats dels comicis locals. La primera, en
aquest cas, ha estat la Diputació de Barcelona que aquest
mes ha celebrat el seu Ple de constitució, a la seva seu,
l’edifici de can Serra, en un acte sense sorpreses després
de l’acord presentat ahir entre CiU i ERC. Tal i com ja van
avançar, l’alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa (CiU)
ha estat escollida presidenta de l’ens provincial amb 35
vots a favor dels 51 membres que formen la cambra i que,
per tant, suma els vots a favor de la bancada socialista:
“Hem votat a favor per dos motius: pel seu coneixement de
la cambra, el seu tarannà i la sensibilitat social; però també
pel seu suport als ajuntaments”, ha dit Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues, com a portaveu del grup socialista.

arnau funes (icv/cornellà); miguel a. garcia (c’s/gavà); núria marín (PSC/L’Hospitalet); carles ruiz (psc/viladecans); josep ramon mut (erc/
cervelló); lluís t. moreno (psc/martorell); pilar díaz (psc/esplugues); manuel reyes (pp/castelldefels; antoni garcia (erc/L’hospitalet)

fortir les polítiques envers la transparència i el bon govern
que demana la ciutadania; i, últim, la contribució activa al
procés de transició nacional. Més èmfasis, en aquest sentit,
ha mostrat el que serà el seu soci de govern, ERC, de la veu
de Dionís Guiteras, alcalde de Moià, i aviat vicepresident
de la Diputació: “Hem de posar aquest ens al servei del
futur”, deia, a més, amb el mateix esperit que el Parlament
de Catalunya.

Primera dona presidenta

I és que, Conesa és una vella coneguda de la diputació, on
ja porta tres legislatures, sent, de fet, la seva vicepresidenta
amb Salvador Esteve de 2011-2015. A més, Conesa serà la
primera dona en ostentar la màxima representació de l’ens
provincial, dada rellevant tenint en compte que serà la
82ena presidenta de la Diputació, institució bicentenària.
“Assumeixo la presidència conscient que formo part d’un
llarg itinerari de moltes i moltes dones que han lluitat per
la igualtat. [...] Hem recorregut molt camí des de llavors,
no sempre de forma lineal amb retrocessos importants com
el llarg i nefast franquisme. Prova, però, de la maduresa
democràtica assolida és aquesta sala, on m’acompanyen
alcaldesses i regidores de les principals ciutats de Catalunya. Avui jo sóc una baula més en la cadena cap a la
igualtat”, ha dit Conesa durant el seu discurs davant d’una
àmplia representació femenina com Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet; Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues; o
Maria Rovira, de les CUP-PA, la diputada més jove de la
cambra. En total, 19 dels 51 escons estaran ocupats per
dones.
Pel que fa el primer discurs oficial com a presidenta
de la Diputació, Conesa ha destacat el paper municipalista
de l’ens provincial, però també el seu tarannà democràtic i catalanista: “Avui estem també davant d’un moment
excepcional i a nosaltres ens correspon fer front a aquest
repte”, en clara referència amb el procés sobiranista. Pel
que fa els grans grups d’actuació, Conesa dividirà la seva
activitat política en cinc grans àmbits que, aviat, es concretaran amb un Pla d’Actuació: polítiques socials orientades
a lluitar contra la desigualtat; polítiques econòmiques per
fomentar l’ocupació; l’aposta per la cultura i els serveis
públics, apartat que ha definit històricament a l’ens; en-

Set grups provincials, tres liderats pel Baix

el ple va aplegar a tots els nivells de representació política de
catalunya; carles ruiz, alcalde de viladecans,
promet el càrrec: conesa, escollida presidenta amb 35 vots

Res a veure amb la posició del Partit Popular que de la veu
de Garcia-Albiol, ex alcalde de Badalona, ha volgut agrair
a l’ens provincial la tasca feta a l’anterior legislatura, però
que, “ens trobaran al davant si converteixen la Diputació
en un instrument identitari”. Encara més durs s’han mostrat les noves agrupacions com Ciutadans o les CUP, els
quals, a través dels seus portaveus, han demanat directament suprimir aquest nivell administratiu provincial, els
primers, per fer més eficaç l’administració; i els segons,
per recuperar les set vegueries.
Les CUP-PA, que per primera vegada tenen representació a totes les diputacions de Catalunya, han estat
els únics en presentar una candidata a la presidència de
la Diputació: Laia Sabater, que ha rebut els tres vots dels
seus diputats. La resta ha preferit no presentar candidatura,
amb l’excepció òbvia de Convergència i Unió. D’aquesta
manera, entre pocs juraments i promeses, i molts imperatius legals, la Diputació s’ha constituït amb un projecte
que dóna continuïtat a l’anterior governança convergent de
Salvador Esteve, però afegint el gir sobiranista amb ERC
sense perdre l’esperit social i municipalista que defineix
la institució. En aquest sentit, la presidència deixa d’estar
en mans d’un alcalde de la comarca, com era Esteve, de
Martorell, tot i que el Baix Llobregat manté un pes destacat dins l’ens provincial, amb nou diputats i tres líders de
grups polítics: Pilar Díaz, d’Esplugues, estarà al davant de
la bancada socialista; Arnau Funes, de Cornellà, a Entesa; i
Miguel Ángel García, de Gavà, per Ciutadans. III
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La escuela de danza Loida Grau de Sant Boi
triunfa en la Dance World Cup de Bucarest

María Lamuela y Carla Ruiz consiguen el oro del mundo en
Ocho bailarines de la escuela han participado en el Dance Word
Contemporáneo superando la plata del año pasado en Portugal Cup logrando un oro, dos platas y un cuarto y quinto puesto
Imanol Crespo

S

olo si se busca la perfección, es posible rozar la
excelencia; algo igualmente imposible sin pasión
ni trabajo constante. De esto tienen de sobras
los ocho integrantes de la escuela de danza Loida Grau que han llevado a Sant Boi a la relevante Dance
World Cup, celebrada este año en la capital de Rumanía,
Bucarest. Mónica Crespo, María Lamuela, Alejandro
Molina, Lorea Molina, Rubén Moreno, Marina Revelles,
Carla Ruiz y Esther Serrano han dejado huella a su paso
por los escenarios de esta máxima competición de danza
-representando a la delegación española después de ser
una de las escuelas ganadoras del Dance World Cup Spain
2015, organizado en Sitges en este mes de abril- de la que
han cosechado para el Baix una medalla de oro, dos de
plata y un más que meritorio cuarto y quinto puesto.

Oro para Lamuela y Ruiz

La pareja formada por María Lamuela, de 10 años, y Carla
Ruiz han sido proclamadas campeonas del mundo de Contemporáneo, superando así la medalla de plata lograda el
año pasado en Portugal. Repiten, por tanto, las medallas
de las competiciones nacionales en donde en 2014 lograron la plata y en 2015 el oro, siendo, ahora sí, las mejores
del mundo, con su edad, en esta disciplina.
Por su parte, Rubén Moreno vuelve con dos platas,
una conseguida en solitario en la categoría ‘Junior Solo
Folklore’, mientras que la otra la alcanzaba con Esther
Serrano en ‘Senior Duo Trio Folklore’. Mención especial,
además, para Lorena Molina, Marina Revelles que lograban un cuarto puesto junto a Alejando Molina, que a su
vez, quedaba quinto en ‘Children Solo Ballet Masculino’.
Además, con calificaciones excelentes de 86,4 y 84,7 de
valoración respectivamente.
Con estos excelentes logros, el equipo de Loida Grau
regresó de Bucarest tras un año de intenso trabajo en la
academia que la joven pedagoga de danza tiene en el barrio Marianao: “Bailar bien o mejor no es lo más importante de la escuela; aquí obligamos a aprender. Si no aprendes
no tienes sitio y, por ello, obligamos a hacer danza clásica
como base para todo el mundo”. Con esta norma, Loida ha
conseguido acercar a la escuela santboyana a la excelencia, pese a que no sea del agrado de muchos jóvenes que
solo entienden el baile como un ‘hobby’ más o como una
simple actividad extraescolar: “Aquí perdemos a mucho
público que solo quiere venir a pasarlo bien”.
Es, posiblemente, un precio a pagar por la apuesta de
Loida de ofrecer a la ciudadanía de Sant Boi una opción
para ser profesional de la danza y hacer carrera en Marianao sin la necesidad de ir a la gran ciudad: “Quería tener
una gran escuela en un pueblo o ciudad como Sant Boi, no

A la izquierda, Los ocho bailarines que han participado en bucarest muestran sus logros, alrededor de la coreógrafa loida grau;
a la derecha, maría lamuela abraza a su compañera de baila carla ruiz, en la pasada dance world cup spain

en una gran ciudad. Quería evitar que los niños y niñas se
tuvieran que ir a una gran ciudad para hacer una carrera
de danza”, dice Loida, que no esconde que, a veces, se
pregunta qué hubiera pasado de poner el local en medio de
la gran ciudad. Sea como fuere, la realidad es que desde el
2003, año en que abrió el centro en el barrio santboyano,
tras dar clases en una escuela y un casal de la ciudad, la
escuela no ha dejado de tirar del carro de la danza a nivel
local –con la Jove Companyia de Sant Boi- y a nivel internacional con competiciones como la Dance World Cup.

La revolución de una niña de 10 años

Gracias al trabajo de la coreógrafa, hoy podemos hablar de
estos ocho nombres, de entre los que destaca la pequeña
María Lamuela, que junto a Carla Ruiz, colecciona medallas internacionales en su habitación: “María lleva bailando toda su vida; empezó en casa, luego en el colegio y con
cinco o seis años, su profesora nos indicó que la apuntáramos a una academia porque le veía posibilidades”, explica José Lamuela, padre de la ya campeona del mundo de
Contemporáneo.
Fue entonces cuando empezó su aprendizaje que, cinco años después, le ha llevado a lograr este metal: “Es una
niña que baila en todas las horas del día. Está haciendo
los deberes y está moviendo los pies; está con su madre
cocinando y ella le ayuda bailando. Se dedica de pleno.
Cuando sale del colegio va a clase, pero si tiene libre, está
jugando con sus primas y siempre acaba fusionando el juego con el baile”. La rutina requiere de una intensidad que
parece, a priori, contraproducente en período académico;
sin embargo, tal y como avanzaba Loida Grau a El Llobregat, y tal y como confirma el padre de María Lamuela,
lo cierto es que el baile favorece a adquirir actitudes muy

positivas a nivel personal: “A nivel académico, Maria era
de bien hace tres años; hace uno pasó al notable y ahora
estamos que nos la comemos porque es de excelente. El
comportamiento es ejemplar, organizada, disciplinada, cariñosa… No sé, qué decir, pero lo cierto es que está enchufadísima con el baile y, sobre todo, muy feliz”.

Bailar es salud

En este sentido, en Loida Grau se trabaja, más allá de la
parte técnica, aspectos como relacionarse con los compañeros, perder los miedos, conceptos de musicalidad,
expresión. De hecho, hay clases de Danza-Teatro donde
los niños y niñas aprenden a interpretar y a actuar, en definitiva, delante del público. Pero las ventajas de practicar
danza no se resume a actitudes, sino que incluso a nivel
sanitario es beneficioso: “Han venido muchos niños que
vienen para corregir problemas de espalda, escoliosis, pies
valgos, caderas más altas de un lado que de otro”, dice
Loida. Y, al revés. Como especialista del cuerpo, la pedagoga de danza capta en seguida la existencia de una lesión,
con lo que invita, de inmediato, a los padres del alumno
afectado a llevarlo a un especialista.
Pese a sus aportaciones positivas, lo cierto es que la
danza sigue sin disfrutar en este país de la cultura que se
da en el extranjero, sea en los países anglosajones o en
Europa del Este. “Ganarse aquí la vida es casi imposible
sin irte al extranjero”, dice Loida.
De momento, de ella depende un pequeño grupo de futuros talentos que ya están dibujando las primeras piruetas
de sus carreras profesionales, algo que sería imposible sin
la apuesta decidida de esta joven convencida de la danza
que en su momento atrajo el baile al ‘pueblo’, como dice,
y no a la gran ciudad. III
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El Club de Ajedrez Viladecans se planta en
Preferente en un ascenso que sabe a gloria
Tras la refundación de la entidad en 1994, es la
primera vez que alcanzan esta meritoria categoría

El ascenso es una bocanada de ilusión para un club que,
pese a sus 40 años de historia, sigue sin local propio

Imanol Crespo

rubia. El ascenso sabe a gloria, a ilusión, a futuro precisamente en el aniversario de los 40 años de la constitución
del primer Club de Ajedrez de Viladecans, antecedente
directo de este.
Y es que, por problemas con el local, en 1990 se tuvo
que disolver la entidad, que volvería tres años más tarde,
para volver a competir en 1994. Ahora, en esta segunda
etapa, el club que renacería como Club de Ajedrez Riera
y que ahora pasará a llamarse Club de Ajedrez Viladecans
llega, por primera vez, a esta categoría gracias a la experiencia de muchos pero también a la afición de los más
jóvenes; equilibrio de éxito.

G

ambito de dama, enroque, peón pasado, coronar o ‘fianchetto’ son algunos de los infinitos
términos relacionados con este deporte que, seguramente, pocos sabrán identificar pero que a
muchos nostálgicos generan una ilusión excelente. Son los
mismos nostálgicos que mantienen el espíritu de la práctica
del ajedrez y que, a la vez, mantienen vivos los diferentes
clubes que como el Club de Ajedrez de Viladecans son un
activo y parte del patrimonio local pese a las dificultades
por las que han pasado, de manera generalizada, entidades
relacionadas con deportes minoritarios como este; sí, deporte, según el Consejo Superior de Deportes de España,
que acaba con el debate de muchos que no lo consideran
como tal.
Tanto es así que el ajedrez dispone, en España, de una
compleja estructura competitiva que va desde los niveles
más locales a los grandes ‘Opens’ internacionales. Es, sin
embargo, el Campeonato por Equipos de Cataluña una de
las citas ineludibles para la gran mayoría de clubes que
representa a los federados de cada ciudad y que marca el
calendario cada año. Y es que en él participan unas 3.500
personas de todos los puntos del territorio catalán juntando, cada domingo, entre enero y abril, a niños y niñas con
veteranos y alguna veterana aficionada, aunque pocas por
un machismo histórico que reservaba al ajedrez para los
hombres. De hecho, esta cifra representa la mitad de los
federados de Cataluña.
En este marco, el primer equipo del Club de Ajedrez
de Viladecans ha logrado el ascenso de Primera Provincial
a Preferente tras una competición regular casi perfecta y
una eliminatoria que acabó con campanada final, rompiendo todos los esquemas. En la primera fase, la entidad

Club convertido en escuela
el viladecans ganó en la final al vila olímpica contra todo
pronóstico, firmando el deseado ascenso a preferente

acabó con 7 puntos de los 9 posibles (en esta categoría si
se vence en los enfrentamientos por equipos se otorga un
punto; medio si se empata y cero si se pierde) cediendo
solo ante el Espluguenc en la octava ronda y dos empates
ante el Martorell ‘B’ y el Sitges ‘B’. Pese a empatar a puntos con el Vilafranca ‘B’, las estadísticas le favorecían en
el desempate y, por tanto, se clasificaron para la fase final
de eliminatorias: bencieron al Castellet y al Amposta y se
plantaron en la final ante el Vila Olímpica, el cual había
ganado con gran solvencia todos sus encuentros en la fase
de grupos gracias a algunos de los mejores jugadores jóvenes del panorama actual. En contra de todo pronóstico,
el Viladecans venció 5 a 3 cerrando el deseado ascenso a
Preferente gracias a Manel del Río, Emili Muñoz, Daniel
Mari, Jesús Mª Bueno, Carlos Carulla, Javier Aranda, Juan
Pacheco, uno de los fundadores del club, y Guillermo Tor-

“Hoy en día si no hacemos clases, si no tienes escuela para
los jóvenes, estás perdido, porque muchos aficionados
adultos, ahora, optan por jugar por Internet”, explica Emili
Muñoz, jugador y vicepresidente de la entidad. “Hemos
perdido mucho con Internet”, reconoce Muñoz, lo que ha
dejado al club con tan solo 25 socios, algo que les impide tener local propio, uno de sus grandes objetivos que
volvería a consolidar la entidad. Hasta el momento, están
en un espacio cedido por el Ayuntamiento en el Auditori
Pablo Picasso de Viladecans, en donde dan clases para los
más jóvenes los lunes (de 19 a 20 h.) y los miércoles (de
18.30 a 19.30 h.), pero también los viernes en el Casal la
Montserratina (de 18 a 20 h.) y los sábados (de 10 a 13 h.).
En cualquier caso, mantienen, en un horario más amplio, la sala para que todo el que quiera se pueda acercar a
conocer el club y compartir la afición por el ajedrez, una
afición que seguro crecerá en Viladecans con el nuevo ascenso del primer equipo lo que permitirá continuar la particular partida que juega el club sin el miedo a que se le
‘caiga la bandera’ o que acabe en ‘jaque mate’. III
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L’esport català vol eines d’Estat per
ser referent a Europa i el món

El II Congrés de l’Esport Català conclou amb el desig de crear un Ministeri (Conselleria) de l’Activitat Física i l’Esport
Redacció

E

l sector esportiu del país manifesta el desig de tenir
instruments d’Estat per tal que Catalunya esdevingui
un referent a Europa i el món en activitat física i esport, la qual cosa permetria treure més profit del beneficis socials, econòmics i de projecció internacional del sector
i afavoriria una major pràctica esportiva entre la ciutadania
durant totes les etapes de la vida.
Aquesta és la principal conclusió que es va posar de manifest dissabte passat a l’INEFC Barcelona durant la cloenda
del II Congrés de l’Esport Català, impulsat amb èxit per la
Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells
Esportius de Catalunya (UCEC), que va servir per exposar les
propostes de persones, entitats i institucions que s’han treballat en els últims quatre mesos amb l’objectiu de fer una reflexió conjunta entre Govern i agents del sector per redefinir
i rellançar el model esportiu del país, i projectar al món Catalunya com a país esportiu. Més de 500 persones de diversos
àmbits de l’esport català van omplir el recinte per conèixer-ne
el contingut.
Les més de 50 reunions celebrades a tot el territori -amb
la participació de 500 experts- per part de les cinc comissions executives -Activitat Física, Esport i Salut; Formació i
Educació; Alt Rendiment i Esport Federat; Empresa, Esport i
Turisme, i els Clubs Catalans del Futur- i de les quatre comissions d’assessorament –Directiva; d’exsecretaris generals de
l‘Esport; Institucional i Parlamentària, i Interdepartamentalvan permetre aflorar idees que han reforçat aquest projecte
comú i que han posat de relleu, entre d’altres, la necessitat
d’augmentar el rang polític de la Secretaria General de l’Esport per “elevar-la a un ministeri o conselleria de l’Activitat
Física i l’Esport”, tal com va avançar el secretari general de
l’Esport, Ivan Tibau.
Aquest procés, que ha de servir per posar l’esport i els valors que porta associats al lloc que mereixen, vol per a l’esport
català unes eines d’Estat que facin possible reduir el sedentarisme a Catalunya per aconseguir una societat saludable; situar l’activitat física i l’esport en la centralitat política, social i
econòmica, i elevar-los al 3% del Producte Interior Brut (PIB)
de Catalunya, i reforçar el teixit associatiu esportiu i dotar-lo
de més instruments i autonomia.

Cinc punts estratègics

Tal com va quedar palès en les diverses exposicions, per fer
realitat aquests objectius caldria definir unes línies estratègiques basades en cinc punts: incrementar el nombre de ciutadans actius que practiquen activitat física i esport de manera
continuada i en totes les franges d’edat, tot vinculant-los a
les entitats; regular una nova legislació sobre l’activitat física
i l’esport de Catalunya des de l’òptica de la transversalitat
i dels drets socials; potenciar el sector de l’activitat física i
l’esport com a motor de la recuperació econòmica i creador

Foto de grup final de les autoritats i els participants en les comissions del Congrés | jordi bedmar

de llocs de treball; aconseguir que l’esport esdevingui una
eina de projecció de Catalunya al món, amb la participació
oficial i normalitzada de les nostres seleccions esportives, i
fer sostenible el sistema esportiu de Catalunya basant-se en la
concertació públic–privada.
El desplegament d’aquests eixos tindria entre les accions més transcendents la creació, com ja s’ha esmentat, del
ministeri (conselleria) de l’Activitat Física i l’Esport, així
com altres actuacions, moltes de les quals podrien derivar en
canvis legislatius, com ara l’elaboració d’una nova Llei de
l’activitat física i l’esport de Catalunya o l’adequació de les
estructures administratives i legislatives esportives catalanes
al marc legislatiu esportiu i olímpic de l’àmbit comunitari i
internacional. Una altra de les eines que hauria d’ajudar a reforçar el paper preeminent de l’esport al país és impulsar la
creació de la Unió d’Esports de Catalunya, des de la UFEC
i la UCEC, que constitueixi el paraigua organitzatiu de les
entitats esportives sense ànim de lucre que pugui treballar per
aconseguir més recursos i defensi els seus interessos.
Finalment, en aquest marc, els diversos agents de l’esport català proposen establir una hora de pràctica d’activitat
física i esport al dia en totes les franges del sistema educatiu
-també en el postobligatori i universitari-; elaborar periòdicament indicadors sobre l’estat de l’activitat física i l’esport
a Catalunya; fer sostenibles els clubs i les entitats esportives
com a peça estructural del sistema esportiu català i com a
elements de cohesió social i de vertebració territorial; potenciar els programes de tecnificació i alt rendiment esportiu de
Catalunya; donar una formació de qualitat als professionals
de l’activitat física i l’esport de referència en tots els nivells,
i aconseguir un nou model de finançament que permeti augmentar els recursos públics i privats disponibles per al sector de l’activitat física i l’esport. Ara, 21 anys després del
I Congrés de l’Esport Català, aquestes noves aportacions i

propostes de les persones i entitats que fan rutllar el sistema
esportiu català estan pensades perquè “estiguin a disposició
del Govern que surti de les urnes el proper mes de setembre
per tal que, si ho considera oportú, les desenvolupi”, segons
Ivan Tibau, comptant amb el suport de diverses comissions
de seguiment que en controlin el grau de compliment.

Govern per l’excel·lència esportiva

El president de la Generalitat, Artur Mas, que va presidir la
cloenda, va fer una crida a aplicar en tots els àmbits “els bons
codis de comportament” que existeixen en la pràctica esportiva, va dir que les conclusions del Congrés “permeten posar
al dia la visió de l’esport del país de cara al futur” i va subratllar que ”l’excel•lència” dels esportistes catalans és “molt
important per Catalunya, perquè és una molt bona manera de
situar-nos al món”.
Abans de la cloenda va tenir lloc la sessió plenària del
Congrés, presidida pel conseller de la Presidència, Francesc
Homs, que va definir les conclusions del Congrés com “un
veritable programa de país” i una eina per situar el món de
l’esport “al lloc que es mereix en el conjunt del nostre país”, a
la vegada que expressava el desig que “la unitat i el consens”
del món de l’esport es pugui estendre a “àmbits més generals”. Per la seva banda, Ivan Tibau va agrair la participació
de tots els agents durant el Congrés i va mostrar l’anhel que
“en el futur Govern tinguem les mans lliures i totes les eines
poder donar un millor servei als ciutadanes i al sector esportiu del país. La gent de l’esport tenim clar que podem ajudar a
tenir un país millor”. Durant la jornada, també hi van intervenir el director del Consell Català de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la UFEC, Gerard Esteva; el president de la
UCEC, Jaume Domingo, i el director de l’INEFC Catalunya,
Agustí Boixeda, a banda d’una trentena de membres de les
respectives comissions de treball. III

																											
																											
																											
Juliol i Agost 2015 - Número 103
																											
36
																				

lll
Un llibre ajudarà a conèixer i moure’s pels
diferents poders del Baix i L’Hospitalet
periodisme

“Qui és qui. Radiografia dels que manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet” es publicarà
al mes de setembre amb 300 pàgines i còdigs QR per accedir a tots els contactes
Redacció

B

CN Content Factory, l’empresa que assessora editorialment El Llobregat, està enllestint el llibre “Qui és qui.
Radiografia dels qui manen al Baix Llobregat i L’Hospitalet”, una obra col•lectiva que neix amb l’objectiu d’explicar als ciutadans quines són les persones i entitats que més
influeixen en la seva vida quotidiana.
En un món digital saturat de dades, la majoria de les vegades
inconnexes, confuses i fins i tot contradictòries, els lectors trobaran una explicació ordenada, contextualitzada i contrastada del
que es cou al món institucional, polític, judicial, policial, econòmic, laboral, social, mediàtic, cultural, educatiu, sanitari, esportiu
i d’oci a la comarca del Baix Llobregat i L’Hospitalet.
Cadascuna d’aquestes seccions temàtiques conté una Panoràmica on s’exposen les dades necessàries per fer-se una idea clara
de quina és la situació en què es troba cada sector. Per exemple, a
l’apartat institucional, els ciutadans obtindran una explicació de
què són i què fan les institucions on es prenen les decisions que
més els afecten, des dels Ajuntaments fins a la Diputació, passant pels Consells comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelo-

Tecnologia QR per accedir al núvol de
les dades: correus, adreces, telèfons...

C

ada capítol dels 13 que formen part de la radiografia inclou un llistat de les persones, entitats
i/o empreses que desenvolupen la seva feina al
Baix Llobregat i L’Hospitalet, amb les seves de
contacte. Per evitar que el volum agafi una dimensió que
resulti incòmode i, per tant, no respongui al servei amb què
ha estat concebut, BCN Content Factory, a través de l’assessor informàtic Andrés Durán, ha insertat uns codis QR a
cada secció de cada capítol per, d’aquesta manera, facilitar
la seva consulta.
Els QR són una mena de codis de barres quadrats i bidimensionals que poden ser llegits per un telèfon mòbil o
una tauleta tàctil i que permeten accedir a una gran quantitat
d’informació en un temps ràpid. Només cal descarregar-se
l’aplicació i provar-ho. Aquí baix t’oferim una oportunitat.
Si consultes el QR que reproduim, podràs llegar un capítol
de forma gratuita, consultar l’indez complert del llibre i més
información completentària. III

‘qui és qui’ és el primer llibre de periodisme de servei i dades que analitza l’actual territori des dels seus diferents àmbits socials

na. Amb els darrers nomenaments i càrrecs fruit de les eleccions
municipals.

Posar nom i cognom

Després d’aquesta mena d’introducció, els lectors podran conèixer els Protagonistes de cada àmbit, amb els seus punts de vista i
les seves valoracions personals. En un escenari global on sembla
que no som amos dels nostres actes i que uns altres decideixen
per nosaltres, aquesta obra els permetrà posar nom i cognom als
qui lideren els sectors més influents d’aquest important territori de l’àrea metropolitana de Barcelona. A l’àmbit judicial, per
posar un altre exemple, podran conèixer els jutges i fiscals que
hi treballen al territori i saber si estan contents o no amb la seva
situació professional i què caldria millorar per donar un millor
servei a la ciutadania.
Per minimitzar les distorsions que sempre comporta la comunicació social, BCN Content Factory també ha volgut donar
la veu als principals protagonistes de cada sector, perquè s’expliquin amb les seves paraules. Es per això que al volum també
podran llegir articles d’opinió redactats de manera exclusiva per
les persones que lideren el nostre present i, per tant, influiran
indubtablement en el nostre futur.
Conscients que els ciutadans no només volen escoltar sinó
també ser escoltats, l’editor de BCN Content Factory, Joan Carles Valero, ha volgut incloure una relació amb les dades de contacte de les persones i institucions més importants de cada sector:
“L’objectiu és que, qui ho desitgi, pugui trobar ràpidament un
telèfon o un correu electrònic i dirigir-se directament a la persona
o entitat amb les quals vol comunicar-se”.

Periodisme de dades i servei
Descarrega’t
gratuitament l’índex i un
capítol complet del llibre
Qui és qui. Radiografia
dels qui manen al Baix
Llobregat i L’Hospitalet

En definitiva, amb aquesta publicació BCN Content Factory
fa una aposta pel Periodisme de dades i servei, un periodisme
conscient dels canvis tecnològics que ens envolten però que no
vol deixar enrere la missió tradicional de servei públic que dóna
sentit a la professió periodística.
Els autors d’aquesta obra han hagut de manegar un volum

d’informació considerable i fer-la dirigible per aportar valor afegit, és a dir, per fer possible el difícil trànsit de la informació al
coneixement. “No sé si ho haurem aconseguit, però és clar que
ho hem intentat amb totes les nostres forces”, explica Dayana
García, una de les coautores d’aquesta publicació.
De fet, aquesta obra només té sentit si resulta útil a les persones i entitats del territori a qui es dirigeix o a aquells professionals que hi treballin. Als ciutadans, en primer lloc, perquè moltes
vegades no tenen temps per informar-se adequadament i podran
posar-se al dia sense necessitat de consultar un munt de fonts
parcials i interessades. A les institucions, entitats i empreses protagonistes d’aquest treball, perquè podran veure’s a si mateixes
amb distància i podran conèixer què fan altres entitats semblants
i, per tant, mantenir el que funciona bé i millorar el que calgui. I
als que treballin a aquest territori perquè el llibre serà una mena
de brúixola que els hi facilitarà moure pels diferents estaments
del Baix Llobregat i L’Hospitalet.
“Al cap i a la fi, el millor servei que els periodistes podem
prestar a la societat són informacions i coneixements que contribueixin a formar uns ciutadans més conscients, més crítics i més
constructius”, apunta Imanol Crespo, director de El Llobregat i
coautor del llibre.

De la crítica a l’autocrítica

De fet, BCN Content Factory espera que baixllobregatins i hospitalencs facin seva l’obra i s’apropin a les presentacions que es
faran al Baix Llobregat i L’Hospitalet a partir de setembre per
suggerir millores i continguts més útils i de més qualitat. “Som
conscients que es tracta d’una primera edició i, per tant, que té
molt marge de millora. Per això vam pensar en les trobades públiques, per compartir informació i obtenir un panorama i uns
protagonistes encara millor definits”, afirma Valero.
“Qui és qui. Radiografia dels qui manen al Baix Llobregat i
L’Hospitalet” es posarà a la venda al públic el mes de setembre,
però ja es poden fer reserves amb ofertes en línia via Mecenix.
com, en el correu electrònic editorial@bcncontentfactory.com o
trucant al número de telèfon 670794703. III
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Juan Carlos Valero

Els autors, una combinació de
passió i experiència a parts iguals

U

na obra titulada Qui és qui no podia no esmentar
els noms i cognoms dels qui l’han feta possible.
Aquesta obra és fruit del treball de periodistes
joves i veterans, una combinació perfecte de passió i experiència que el lector jutjarà quan la tingui en les
seves mans.
Entre els més veterans, destaquen Joan Carles Valero,
editor de BCN Content Factory i periodista sènior amb
molts anys de experiència al món local. No en va, va ser
fundador de Ràdio L’Hospitalet abans que fos una emissora municipal, així com fundador i primer director del
setmanari El Llobregat, precursor de la publicació que ara
té el lector entr eles mans. Valero es també professor de
Periodisme a les universitats Abat Oliba-CEU i Ramon
Llull i ha treballat a El Noticiero Universal, Efe, ABC i
El Periódico de Catalunya, entre altres mitjans de comunicació.
Entre els col•laboradors més foguejats es troben Eva
Jiménez Gómez, periodista amb experiència en el món local, que ha treballat en mitjans com La Estafeta de Navarra, La Tribuna de Cuenca o Global Castilla La-Mancha;
Imanol Crespo, director de El Llobregat, periodista que
ha estat vinculat a mitjans locals com Periòdic Delta des
de l’any 2006; i Ana Basanta, redactora a Europa Press
des del 2001 i autora de llibres com Halcón de los Andes,
Líbano desconocido i Inconformistes.
La nova generació de professionals de la informació
periodística està integrada per Dayana García Blas, amb
doble llicenciatura en Periodisme i Publicitat i Relacions
Públiques, coordinadora de BCN Content Factory i corresponsal a Catalunya de diarioabierto.es i col.laboradora
de la revista Sentir; Begoña González, periodista i estudiant de Ciències Polítiques; y Edu Rodríguez, estudiant
de Periodisme, tertulià de Ràdio Desvern, col•laborador
de El Llobregat i TodoBlaugrana, entre altres mitjans. III
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Mitjans de proximitat, la
primera escola periodística
El Llobregat acaba el primer any de Taller, que tornarà al
setembre amb l’objectiu de consolidar la seva estructura

U

n dels objectius de la publicació El
Llobregat és servir de plataforma pels
nous estudiants de periodisme que
vulguin començar a obrir-se el seu
camí professional. Un camí que comencen ja
a escriure a partir de la seva experiència real
en un mitjà de proximitat com aquest, on més
s’aprèn. La premsa local ha estat l’escola de la
gran majoria de professionals que seguim vinculats a mitjans de comunicació de l’àmbit que
sigui.
Per això, El Llobregat va posar en marxa
el Taller Metropolità de Periodisme on una
dotzena de joves estudiants poden col·laborar
realitzant tot tipus de tasques periodístiques
que, en paral·lel a la seva formació acadèmica,
poden complementar el seu creixement com a
periodista. El més positiu és que aquesta col·
laboració sempre es realitza sota la tutela d’un
equip de periodistes professionals que permeten guiar l’estudiant, oferint una retroalimentació positiva.
Per posar punt i final a una primera temporada de col·laboracions, El Llobregat ha celebrat aquest mes una trobada amb tots els joves
implicats en una acte de germanor i de final de
curs. Durant l’acte, el director de la publicació,
Imanol Crespo, va destacar la importància de
“trobar-se amb la realitat d’una professió des de
ben d’hora, una professió complexa, però molt
interessant i amb la que s’aprèn molt gràcies al

contacte amb la ciutadania”. Un contacte que El
Llobregat permet a partir d’històries i experiències reals que passen dins d’aquesta comarca
tan rica i a la vegada complexa com és el Baix
Llobregat.
El periodisme de proximitat permet realitzar tasques periodístiques de tot tipus, conèixer un petit territori en profunditat, aprendre
‘background’ de totes les seccions d’un mitjà
generalista i, sobretot, tenir contacte amb moltes fonts informatives, sigui de ciutadans a peu
de carrer, sigui a nivell d’entitats o, també, amb
els poders municipals o comarcals del territori.
Amb aquesta intenció d’aprendre més sobre el territori, l’acte va acabar amb un concurs
informal amb preguntes sobre el Baix Llobregat i L’Hospitalet, que van ser premiades amb
diferents guardons gràcies als diferents patrocinadors de l’acte. D’altra banda, per enfortir
el procés de retroalimentació entre estudiants i
el consell editorial de El Llobregat, amb la col·
laboració de BCN Content Factory, empresa
coordinadora de tot el projecte, es va entregar
una enquesta per conèixer la valoració dels
alumnes del Taller Metropolità de Periodisme
de Proximitat.
Aquest any ha estat un any per engegar
aquesta iniciativa que, trobem, ha estat molt positiva. El pròxim curs acadèmic serà per consolidar el projecte que, segur, continuarà creixent
i enfortint la seva estructura. III
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En el top of Europe

la gran ruta suiza te permite disfrutar de las verdes praderas, el azul turquesa de los lagos y el blanco puro de las cimas de los alpes del país; todo en 1.600 km | bcn content factory

‘Up & Baix’, la única sección de experiencias ‘lifestyle’ que escapa de toda atadura territorial
Dayana García Blas

T

rasladar esta sección de su natural hábitat del diario digital www.elllobregat.com al papel, suponía
un reto. Había que bajar a los infiernos del infrabaix o subir al techo Europa para expresar el sentido de este rincón de experiencias de una periodista del
Baix en incursiones de lo más Up. Y para empezar a lo
grande, nada mejor que la Gran Ruta Suiza, que se emprende y acaba en el aeropuerto de Zúrich, la ciudad de las
iglesias protestantes, pero donde prevalecen los católicos.
El lago parece la rambla de Barcelona; sus habitantes beben cervezas al sol frente al reloj de San Pedro, cuya esfera
hace 8,7 metros de diámetro. Mientras, las abuelas limpian
las calles para mantener la imagen sostenible de la bella
Suiza, que se conjuga con las 1.200 fuentes de agua potable diseminadas por los rincones de la ciudad del chocolate
Lindt. El viaducto, la zona industrial metálica, los tilos, la
antigua strehf-gasse y la moderna Bahnof, el edificio de
126 metros llamado Schiffbou, el brunch en el barco de
vapor, todos los tesoros se esconden por encima y debajo
de las nubes.
Pero el cielo se vuelve galán cuando estás a más de
3.500 metros de altitud, en el top of Europe, la atracción
más visitada de Suiza, que se encuentra en Jungfraujoch.
La leyenda narra que la montaña Mönch (monje) protege
al Jungfrau (doncella) del Eiger (ogro). El viaje de ida y
vuelta cuesta unos 200 euros, lo equivalente a “un riñón”,

escultura en el mirador de harder klum | bcn content factory

La excursión Top of Europe es la
más visitada de Suiza: la estampa
de Interlaken y llegar a los 3.500
metros de altitud, inolvidables

pero no está pagado escuchar el silencio de la naturaleza.
Desde Interlaken se cogen tres trenes hasta llegar a la cima;
el último es especial porque se antoja el popular “tren de la
bruja”. Y es que pasas por un túnel que se construyó gracias
al dinero de los ingleses. Es el único camino para acceder
al top, al sedoso glaciar, al ascensor más rápido que en 6,3
segundos sube 108 metros hasta el sol de las nubes que se
sitúa sobre varios peldaños de nieve, avalanchas, niebla y
el mal tiempo. Arriba, todo suena a calma, hace frío y el
mareo está casi asegurado por la falta de oxígeno. Y abajo,
todo es verde, el color de una población agrícola con esperanzas de prosperar ya que los jóvenes han de formarse en
la ciudad.
Descendiendo de las nubes, recuerdas el tren de cremallera que sube hasta Harder Klum, donde te espera una
vaca floreada en el mirador. La emoción por continuar el
aventurero viaje te lleva a soñar con la fondue de Gruyeres,
mientras te despierta una vaca a las 5 de la madrugada,
¡qué ternura la del animal! La Gran Ruta pasa por Friburgo,
la ciudad de los cuentos de hadas con 18 hoyos repartidos
para jugar al golf y emblemáticos puentes para crear arte.
Si vas en carnaval siempre puedes disfrazarte y te dejarán
entrar a las bodegas de las casas para invitarte a una copa,
o bien si vas a pasear podrás ver el amoroso escudo que un
esposo regalo a su señora el día de su boda, una insignia
que representa la palabra y que tú mismo deberás descubrir.
De vuelta a las nubes, con Swiss Air, me quedo con las ganas de seguir saltando en las praderas como Heidi y seguir
soñando. Del Up de Europa, de vuelta al Baix. III
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Turisme i Muntanya més enllà del Baix

Els trens i les estacions del Grup FGC s’omplen
d’activitats d’aventura i oci per gaudir del sol
La Molina reforça la seva aposta esportiva amb els
germans Lacondeguy com a protagonistes del Bike Park

Comarques com el Ripollès o el Pallars Sobirà són
un escenari perfecte per fer turisme enmig de la natura

Redacció

D

urant els mesos de més calor els trens turístics
i les estacions de muntanya del Grup FGC són
el destí ideal per gaudir de la natura i les activitats d’aventura i oci. Les estacions de muntanya
ofereixen per a la temporada d’estiu (www.turismefgc.cat;
central de reserves: 932 041 041) tota mena d’activitats
lúdiques i esportives a l’aire lliure, per gaudir de la natura
i viure noves experiències amb la família i els amics.

vall de núria

La Molina

port ainé

La Molina ofereix esport, natura i diversió. En grup, en
família o individualment, tot està pensat perquè tothom
aprofiti al màxim les activitats: com tubbing, piscina,
parc d’aventura als arbres, quads per a adults i infants,
super tirolina o la platja de la Cerdanya, una nova zona
d’aigües amb jocs lúdics i zona esportiva.
El Bike Park de La Molina, un any més compta amb
l’assessorament dels germans Lacondeguy, reconeguts
riders i el Txiquibikepark per als més petits i l’escola
de BTT. Així com el Telecabina, que dóna accés al Bike
Park i al refugi del Niu de l’Àliga (a 2.537 m), refugi
que forma part de la ruta Cavalls del Vent.

Vall de Núria

la molina

Vall de Núria es troba a 2.000 m d’altitud i l’accés només és possible amb el tren Cremallera, des de Ribes
de Freser. Els seus paisatges permeten retrobar-se amb
la naturalesa i puresa de la vall. A més, es pot visitar
el Santuari de Núria. Rutes de senderisme, excursions
amb guies, parc lúdic, sortides a cavall, barques i canoes, minigolf, entre moltes d’altres opcions. Per gaudir

Tastar el Pallars Sobirà: principals novetats a Espot i Port Ainé
• Nous itineraris BTT i bicicleta de carretera a
Port Ainé: l’estació del Pallars és ideal per fer centenars
de km per damunt dels 1.500 m d’altitud dins del marc
del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Hi ha la possibilitat de
llogar BTT i contractar el servei de guía. Destaquen les
rutes des del Pic de l’Orri (2.440 m) fins a Rialp (725
m) amb 1.700 m de desnivell, el més gran dels Pirineus.
• Itinerari Corona del Pallars: Una de les novetats
de la temporada d’estiu 2015 és l’itinerari de la Corona
del Pallars, un repte d’uns 150 km i amb 4500 m de desnivell positiu que surt de l’Sport Center i acaba a Port

Ainé, després de passar per diversos colls de muntanya
del Pallars Sobirà. Tots aquells que el finalitzin podran
gaudir d’un forfet de dia a les estacions de Port Ainé o
Espot.
• Espot com a centre trail running i de senderisme: l’estació es converteix en una destinació d’entrenament en alçada. Entre els itineraris que es proposen,
destaca el kilòmetre vertical, ruta que surt de la mateixa
plaça d’Espot i, després de passar pel mig del poble,
agafa la vall de Peguera per acabar molt a prop del Refugi Josep Mª Blanc.

d’aquests paratges únics a la vall disposen dos magnífics allotjaments: els apartaments i l’hotel Vall de Núria.

Espot i Port Ainé

Les dues estacions es troben al Pallars Sobirà, una de
les comarques pirinenques que millor conserva el seu
esperit d’alta muntanya. A Espot i Port Ainé els visitants poden gaudir del Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, àrea natural que també forma
part de les comarques de la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça.
Gràcies a l’entorn es poden practicar diverses activitats a l’aire lliure, ja siguin terrestres, aèries o aquàtiques. Moltes d’elles estan relacionades amb els esports
d’aventura, com el ràfting, el descens de barrancs… A
l’estació de Port Ainé el parc lúdic i el parc d’aventura
fan les meravelles dels més joves.
A més, el Pallars és una zona ideal per fer excursions i senderisme, ja que compta amb diverses rutes per
conèixer l’entorn, que es poden realitzar a peu, en BTT,
a cavall, en quads o en canoa pel Llac Guingueta.

Vallter 2000

Vallter 2000 és l’estació més mediterrània dels Pirineus. Situada a la comarca del Ripollès, dins d’un cercle d’origen glacial (Morens – Ull de Ter) i a 2.000 metres d’altitud sobre la vall del riu Ter, l’estació ofereix
una espectacular vista panoràmica que va des del Golf
de Roses fins al Cap de Creus (Costa Brava). El telecadira és un dels principals atractius de l’estació. Permet
gaudir del naixement del riu Ter, a tan sols 150 m de
l’arribada del telecadira. III

Vallter, l’estació mediterrània
• Visita al naixement del riu Ter amb Telecadira: Aquest telecadira, amb sortida de la base de
l’estació, ofereix un trajecte de 22 minuts on el visitant podrà gaudir de les millors vistes panoràmiques
del cercle d’ull de Ter. Un cop es deixa el Telecadira
(cota 2.525 m) i només caminant 150 metres, s’arriba
al naixement del riu Ter.
• Ascensió amb bici: Vallter port de muntanya
Setcases-Vallter: Espectacular pujada a Vallter, senyalitzada en tot el seu recorregut (11 km). Es tracta
d’una gran ascensió digne de qualsevol volta ciclista.
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el baix ofrece una variedad infinita de actividades para salir hacer en fin de semana: catalunya en miniatura, la casa jujol o los mercados agrícolas son un ejemplo

Vivir en el Baix, todo un privilegio
En el territorio Llobregat la naturaleza ha sido sumamente
generosa al dotar a la gran mayoría de los municipios de
una gran variedad de lugares maravillosos
Señorita Pepis

N

uestro territorio es privilegiado porque nos ofrece
una gran oferta turística donde se pueden realizar
un montón de actividades, además de ir de compras, al cine, salir de copas, ir de discotecas, dar
paseos en bicicleta en plena naturaleza, practicar senderismo, visitar monumentos y museos, jugar al golf o bañarse
en las tranquilas aguas del Mediterráneo y disfrutar de uno

Modernismo, románico, las sierras del Garraf y l’Ordal,
Montserrat, vistas al Cadí… quien se queda en casa es
porque quiere, porque oferta hay para todos los gustos

de sus muchos y selectos establecimientos hoteleros entre
infinidad de actividades más.

No hay excusas para salir

Para descubrir y conocer un lugar hay muchas maneras de
hacerlo. Puede ser a través de sus gentes, de su historia, de
sus monumentos o de su gastronomía. Pero para eso hay
que tener curiosidad y ganas de actividad. Una actitud que,
lamentablemente, es algo que en la actualidad le hace falta

a mucha gente, que prefiere sentarse delante del televisor o
del ordenador antes que reunirse con la familia o los amigos para compartir, en muchos casos, una simple tertulia
o un paseo. El individualismo se ha apoderado de nosotros
y buscamos excusas para justificarlo. La más manida es la
del dinero. Pero ahí les hemos pillado, porque esa excusa
es fácilmente rebatible. Y si no, siga leyendo…
No se necesita mucho dinero para hacer pequeñas excursiones por este maravilloso territorio que nos rodea,
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porque todo está muy cerca. En total, tenemos 31 poblaciones en una superficie de alrededor 490 kilómetros cuadrados. Se trata de una de las zonas más comerciales y mejor
comunicadas de Cataluña, además de albergar un gran número de empresas importantes y la segunda comarca más
fértil de Cataluña.
Pero lo que nos interesa es a dónde ir para pasarlo bien
y divertirnos. Ahí dependerá de nuestros gustos, porque tenemos de todo. No voy a enumerar todas las poblaciones
de la comarca, y es posible que me olvide de mencionar
algunos lugares de interés, pero no estamos escribiendo un
libro, aunque el lugar y el tema da para ello.

Reino del kitesurf

Así que hablaremos de lo más representativo de la comarca, empezando por las tres poblaciones costeras por
excelencia: Viladecans, Gava y Castelldefels. Juntas cuentan con 15 kilómetros de playas estupendas, donde se
pueden practicar deportes en la arena o en el mar, porque si
el viento sopla fuerte, hasta podemos practicar el kitesurf
(un deporte de deslizamiento que consiste en el uso de
una cometa de tracción que tira del deportista cogido por
un arnés y le permite deslizarse por el agua). El kitesurf se
puede practicar en un tramo de la playa de Castelldefels, la
primera localidad del litoral barcelonés que lo ha regulado.

el delta es un ajoya para perderse entre la naturaleza de sus
caminos y masías, mientras que el parc agrari cada vez es más
reconocido gastronómicamente por los productos que ofrece

Dar y Tomar, de Lorenzo Quinn

Cerca de la playa está el Canal Olímpico, construido para
las competiciones de piragüismo de los Juegos Olímpicos
de Barcelona. Alberga en la actualidad alguna competición
deportiva y actividades lúdico-festivas. Port Ginesta, al final del Paseo Marítimo de Castelldefels, es el mejor puerto
deportivo, con 1442 amarres. Al lado del apeadero de Renfe, se ha instalado una escultura de grandes proporciones,
casi cuatro metros, que el artista Lorenzo Quinn ha cedido
a la ciudad. Se llama “Dar y Tomar” y está hecha con latas
recicladas y ha contado con la colaboración de los ciudadanos.

pasear con la familia, Can Mercader, que incluye varios
museos, caminos para ir en bici, un circuito de trenes en
miniatura con el que se puede hacer un recorrido por todo
el parque, juegos infantiles, etc.
Sant Boi nos ofrece las Termas romanas mejor conservadas de toda Cataluña, construidas en el siglo II d.C.
Igual de interesantes son el museo Can Torrents, la masía
Can Barraquer , última residencia de Rafael de Casanovas,
la rehabilitada fábrica modernista de Can Masalleras o el
Hospital Psiquiátrico del siglo XIX.

Edificios por descubrir

Gavá tiene un frente marítimo de 4 kilómetros de longitud,
además del parque natural del Garraf y un centro urbano
que acoge unas minas prehistóricas y diversos edificios
históricos. Viladecans conserva un gran patrimonio histórico-artístico. La casa de la Vila es un edificio modernista
de estilo neógotico de 1892; la Torre del Baro y la Torre
Roja dos mansiones medievales de señores feudales del siglo XII; el edificio modernista Casa Pilar Moregues y la
Ermita Románica de Sales (anterior al siglo X), entre otros.
El Prat tiene dos de los edificios más interesantes del
delta de Llobregat: el antiguo cuartel de Carabineros, desde
donde se controlaba el contrabando y se vigilaba la costa,
y otro conocido como el Semáforo, una construcción de
vigilancia del tráfico marítimo.

Diversidad biológica

El Delta del Llobregat se llama así porque es el delta que
forma el río Llobregat al desembocar en el mar. Tiene 97
kilómetros cuadrados en forma redondeada. Es el segundo
más importante de Cataluña, después del Delta del Ebro.
Es una zona bastante desconocida pero sumamente interesante. Conserva una de las zonas húmedas más importantes
de Cataluña y sorprende la gran diversidad biológica que

acoge. Está situado junto a campos de cultivos. Son unos
espacios muy importantes para la fauna, en especial para
las aves acuáticas, por el hecho de estar justo en medio
de la ruta migratoria de las aves del norte de Europa hacia
África.
Muy interesante también resultan las excursiones que
se organizan por el Parque Agrario del Baix Llobregat, así
como la tradicional riqueza agrícola de catorce de sus municipios, para conocer sus cultivos de productos autóctonos como las alcachofas, las cerezas o los espárragos.

La riqueza natural de Begues

El macizo del Garraf es un espacio protegido formado por
montañas inhóspitas. El término municipal de Begues, de
50 kilómetros cuadrados de superficie, es el más grande
del Baix Llobregat. Vale la pena visitarlo para disfrutar de
sus inmejorables vistas panorámicas, además de la ermita
de Santa Eulalia, cuya capilla está documentada del siglo
XXVIII.

Can Mercader y los romanos

En Cornellà se puede disfrutar de un espacio verde para

Joyas del modernismo

Si estamos interesados en admirara las joyas del Modernismo no podemos perdernos una visita a la Colonia Güell
en Santa Coloma de Cervelló, obra del genial arquitecto
Antoni Gaudí. Cruzando el río, nos desplazamos a Sant
Joan Despí para admirar los maravillosos edificios modernistas de uno de sus más estrechos colaboradores, Josep
Maria Jujol.
Sant Feliu es la capital de la comarca y sus puntos de
interés turístico son numerosos. Destaca el Palau Falguera,
conjunto histórico del siglo XVII de gran belleza. La población es conocida con el sobrenombre de “la ciudad de
las rosas”. Cada año, durante el mes de mayo, se celebra
en la sede del Palau Falguera una exposición nacional de
rosas.
En Molins del Rei se celebra desde hace 150 años, en
el mes de febrero la Fira de la Candelera, una muestra del
sector de productos agrícolas, animales, vinos, alimentación, automóvil, etc.
La Palma de Cervelló está en plena sierra de L´Ordal,
un privilegiado entorno natural rodeado de bosques y
masías que mantienen el pasado agrícola de la población.
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representa la Passió, uno de los acontecimientos escénicos
más importantes de Cataluña.
Collbató, a los pies de las montañas de Montserrat, en
cuyo macizo se encuentra la cueva del Salitre, las rocas
de formas fantásticas, los bosques de encina y roble en un
parque natural muy cerca del pueblo.
Olesa de Montserrat, se caracteriza por su producción
artesanal de aceite de oliva, textil y por las producciones
teatrales como La Pasión de Olesa de Mntserrat durante
la Semana Santa. Sus representaciones se remontan al año
1538. Además, forma parte del libro de los récords por reunir en un espectáculo teatral en un espacio cerrado a 729
personas y una burra encima de un escenario.
La zona del Penedés perteneciente al Baix Llobregat
nos ofrece paisajes repletos de viñedos donde se elaboran
unos vinos y cavas de una calidad excepcional, reconocidos en todo el mundo, antiguas casas de payés y castillos
que nos hablan del pasado.

Además, pegada a la riera de Rafamans, está la ermita de
Sant Joan del Pla, del siglo XI, una joya del románico.

El estado salvaje del Gorg

Corbera cuenta con una zona conocida como Gorg de la
Mola, una especie de pozos de río donde te puedes dar un
chapuzón. Son uno de los destinos preferidos de los excursionistas, un paraje muy bonito con saltos de agua formados hace miles de año, casi salvaje con fondos rocosos y
grietas .
Martorell presenta un importante patrimonio histórico
de casi todos los periodos, comenzando por el Pont del Diable de la época romana, el castillo de Rosanes, San Genis
de Rocafort y la capilla de San Joan son de la época medieval, etc.

Para sentirse Gulliver

Torrelles es famosa por organizar cada año en el mes de
marzo una de las mejores carreras de descenso con bicicletas de montaña. También cada primer fin de semana de
junio se celebra la fiesta de la cerezas, que acoge un certamen donde se premia la mejor calidad. También podemos
visitar el mayor parque de monumentos en miniatura del
mundo y alberga además el primer cementerio de pequeños
animales de España.
El románico está muy bien representado en Abrera,
donde se pueden visitar los edificios más importantes del
Baix Llobregat, como son la iglesia de Sant Pere, del siglo
X-XII, y la ermita de Sant Hilari, considerada bien cultural
a conservar .

El paisaje en el plato

El campanario más alto de Cataluña

Esparraguera cuenta con numerosas casas señoriales y el
campanario más alto de Cataluña (63 metros) con magníficas vistas de Montserrat. Destaca la colonia Sedó, ejemplo
de las primeras colonias textiles del siglo XIX. El pueblo
es una de las puertas de Montserrat y tradicionalmente se

visitar montserrat es siempre una apuesta segura

La gastronomía es otro de los atractivos de la comarca. Los
restauradores provechan la gran variedad de hortalizas y
frutas para preparar exquisitos platos. Para disfrutar de la
restauración de la zona podemos visitar algunos de sus mejores establecimientos como El Celler d´en Sadurni, una
braseria de cocina tradicional ubicada en una masía del s.
XV, una de las más antiguas y documentada, sita en el pueblo de Begues. Se llega a través de un camino rodeado de
viñedos.
Pero como la oferta gastronómica es muy amplia en
nuestro territorio, quizá deberíamos seguir los consejos del
Colectivo Cubat, formado por lo mejorcito de la cocina del
Baix Llobregat, que proponen una cocina entre la innovación y la tradición y nos recomiendan nueve restaurantes
en diversas poblaciones de la zona donde degustar los productos y especialidades de la tierra: Can Rafel de Cervelló,
Cal Mingo de Viladecans, El Racó de Sant Climent de Llobregat, Follia de Sant Joan Despí, El Mirador de Sant Just
Desvern, La Lluna en un Cove del Prat de Llobregat, Major Trenta-Sis de Gavà, Casa Nostra de Corbera y l’Àpat
de Molins de Rei.
Con el buen tiempo también hay que tener en cuenta
los chiringuitos de playa, que ofrecen una gran variedad
gastronómica de calidad. En la línea de costa podemos encontrar establecimientos de ocio nocturno para todos los
gustos, bares a pie de playa, terrazas abiertas con música en
directo o el selecto ambiente de Port Ginesta, donde abundan establecimientos de copas y cocteles.

Golf con vistas al Cadí

la cripta de la colonia güell, de gaudí, es considerada el laboratorio de la sagrada familia

La oferta hotelera también es inmejorable y en todas
las poblaciones podemos encontrar hoteles de primera categoría donde alojarnos un fin de semana para vivir una
grata experiencia con nuestras parejas. Como por ejemplo
el hotel golf Sant Rafael, en Cervelló, que está instalado
en un edificio de 1572 y tiene un campo de golf además de
magníficas vistas a la sierra del Cadí.
Con esta propuesta lúdica tenemos paseos para rato, así
que hagamos caso y aceptemos el reto que nos plantea El
Llobregat al cumplir su número 100: salgamos más a disfrutar de nuestro entorno. Gastando poquito o mucho dependerá de nuestras posibilidades, porque oferta hay para
todos los bolsillos. III
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el baix s’escriu amb

Joan Carles Valero

Los toros han inspirado a escritores y
músicos y ha definido muchas claves,
incluso políticas. Su carácter simbólico
va más allá de la fiesta y entraña lecciones para lidiar el toro de la vida. Por su
profunda carga de valores, ayunos de

v...

trampas, que enseñan a levantarse tras
la cornada y a buscar la perfección por
la vía de la excelencia. Aún a costa de
la vida. El santboyano Jesús Fernández
es un ejemplo. Más, desde este mes,
cuando salió en hombros en Ávila.

periodista y profesor

V

El santboiano Jesús Fernández se doctora en tauromaquia

aya por delante que aunque no soy aficionado a los toros, reconozco en nuestra
sociedad posmoderna el papel de héroe homérico de los toreros y el hecho de
que sea la única disciplina que no permite atajos, que se ejecuta sin árbitros,
exponiendo la propia vida y con el único objetivo de perseguir la excelencia de
una efímera obra de arte y muerte. Sólo he ido en mi vida a una corrida y a una novillada,
aunque he tenido la fortuna de conocer a dos toreros míticos:
Manuel Benítez el cordobés, el matador más famoso del mundo, un hombre hecho a sí mismo y de una inteligencia natural
extraordinaria; y Luis Francisco Esplá, el más intelectual de los
toreros y el más torero de los intelectuales.
Cinco años después de que el Parlament de Cataluña aboliera la fiesta de los toros, un santboiano, Jesús Fernández, se ha
doctorado en tauromaquia tras tomar la alternativa hace unos
días, el 12 de julio, en Las Navas del Marqués (Ávila), de manos de César Jiménez y con Manuel Escribano de testigo. Dicen
los que pudieron asistir, entre los que destaca el periodista José
María Alarcón, director del programa Tendido 5 de Radio Sant
Boi, que el nuevo torero catalán realizó ese día dos excelentes
faenas al matar de dos grandes estocadas, por lo que cortó cuatro orejas y salió en hombros.
De esta forma, Fernández puso fin a una larga etapa como
novillero con picadores que inició el 4 de mayo de 2008 en
Barcelona

en su larga etapa de novillero en Francia y Madrid, pagando con su sangre. No hay duda
de su entrega.

El milagro de ser torero y catalán

Ya no podrá decirse que Cataluña solo tiene el torero Serafín Marín, de Montcada i Reixach,
que hace cinco años toreó en la Monumental y Las Ventas con
la senyera de capote y la barretina por montera. Serafín, junto a
Finito de Córdoba, que nació en Sabadell, ha sido hasta ahora el
diestro más representativo de la Cataluña antitaurina. Ahora, con
Jesús Fernández, se ha producido de nuevo el milagro de ser torero
y catalán. Hace unos días, el jurista y profesor universitario Javier
López-Galiacho presentó en la Universidad Abat Oliba-CEU su
libro “De frente, en corto y por derecho” (Pigmalión), que para no
llevar a equívocos lleva por subtítulo: “Ensayo de una tauromaquia
para el liderazgo personal y empresarial”. La obra demuestra que
la filosofía de los toros es transmisora de una ética, de unos valores
muy útiles para lidiar el toro de la vida en una constante metáfora
de la bravura de las personas ante las dificultades.
Nuestra sociedad ha aparcado la muerte, de ahí que el espectáculo de los toros tan axiológico y plenamente sometido a los valores, no interese a quienes viven de espaldas a que la vida es finita.
No es lo mismo ver que mirar. Por eso es importante enseñar cómo
un hombre como Jesús Fernández se juega la vida y su por qué.
Porque todas las pasiones tienen un porqué. Por eso opino que
Juan José Padilla debería ser declarado héroe nacional. Al igual
Quince años de homérico empeño
que el torero tuerto que ha vuelto a los ruedos tras una importante
Jesús Fernández nació en Sant Boi el 22 de septiembre de 1983
cogida en la cara y que fue portada en The New York Times por su
en una familia taurina. No en vano, su hermano Vicente Osuna jesús fernández salió en hombros en ávila
entrega y sacrificio, también debería ser declarado héroe nacional
es banderillero. Jesús siempre había querido ser torero y ha tenido que luchar de forma homérica para lograrlo. Tras pasar por la Escuela Taurina de Ca- el funcionario de prisiones Ortega Lara, que estuvo 532 días enterrado por ETA en un zulo.
taluña, debutó el 26 de junio de 2003. Salió en hombros de la Monumental de Barcelona Ambos son una clara lección de resiliencia.
el 1 de mayo de 2011y fue declarado el novillero triunfador de Barcelona de aquella temporada, que fue la última catalana al entrar en vigor la ley abolicionista al siguiente año.
Con la pata “palante”
El santboiano ha toreado en Madrid en siete ocasiones demostrando su valor y deci- En el libro que cito, el autor aporta su visión sobre el liderazgo como la lidia del miedo al
sión de ser torero, en especial la tarde del 1 de julio de 2012, en que fue cogido dos veces propio miedo, la necesidad de la vara para medir la valía o la amistad de las personas en la
por su primer novillo en un festejo que fue televisado. La primera cogida ocurrió al iniciar dificultad, el ajuste del comportamiento individual a la ética universal, la pasión y la vocación
una serie por el lado izquierdo, cuando el toro le propinó una cornada de 20 centímetros por lo que se hace, la resiliencia ante los golpes de la vida, la soledad en la toma de decisiones,
en la cara interna de la pierna izquierda. Fernández, con un torniquete, continuó la faena y la gestión de los riesgos inherentes al hecho de vivir, el valor de lidiar la vida con el hierro
fue a la hora de entrar a matar cuando el animal le cogió otra vez, infiriéndole una cornada de las tres “P” (prudencia, paciencia, y perseverancia), la apuesta por una vida saludable o el
de 15 centímetros en la pierna derecha.
saber decir adiós, entre otros tantos. En la línea Ortega y Gasset o Pérez Galdós, la obra reivinA Jesús se le considera un ejemplo de afición y voluntad de ser matador de toros, no dica la fiesta como una vía para entender el alma española. Tierno Galván dijo que el carácter
sólo por los años que ha estado luchando por conseguirlo con muy pocas ayudas, sino español se construyó a través de la tauromaquia. Pero la cultura española ha sido solapada por
también y no menos importante, por las dificultades de lograrlo en la Cataluña actual. El la anglosajona y ha relegado los toros, una de sus máximas señas de identidad. En Francia,
santboiano llevaba quince años soñando ser matador de toros, preámbulo para ser una aprovecharon que la Unesco consideró la cetrería como patrimonio inmaterial de la Humanifigura.
dad para defender la candidatura de la tauromaquia. Argumentaron y ganaron el envite.
Él sabe que es casi un imposible, porque hay que reunir unas condiciones muy difí- Si el lector ha llegado hasta aquí, me gustaría que simplemente se quedara con que la vida
ciles, pero no renuncia a lograrlo y por eso se presta a emprender el camino de lo que se hay que afrontarla con determinación torera. Desde la verticalidad, con valor y dominio de
denominan las corridas duras para poder vivir por y para el toro. Con 31 años y con los sí mismos. Siempre con la pata “palante” para cargar la suerte. La que deseo desde estas
pies en el suelo, el de Sant Boi está acostumbrado a ese tipo de dureza que ya experimentó páginas al maestro Jesús Fernández. III
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El nou PDU del Delta, que consolida 162
Ha d’espais encara rurals en terres de
desenvolupament econòmic de ciutats
com Gavà, Viladecans i Sant Boi, representa una nova retallada del territori
agrari. Afirmen que són zones d’usos

A

concrets i degratats; en canvi, s’obliden
que sempre s’acaben convertin en zones residuals, quan els polígons estan
més buits que plens. Cal respondre a la
realitat del paisatge, la història i la decència. Però la gent no s’estima el territori.

Qui s’estima el territori?

cabat ja el termini d’informació pública del Pla Director Urbanístic del Delta de
Llobregat que consolida definitivament 162 Ha d’espais encara rurals en terres de
Gavà, Viladecans i Sant Boi, com a zones de desenvolupament econòmic i que va
aprovar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
el passat mes de maig, només ERC del Baix Llobregat s’hi ha mostrat contrària, malgrat
que aquest pla representa un cert continuisme de l’espectacle Eurovegas en terres del delta.
Silenci generalitzat amb l’excepció d’ERC i ICV
Que siguin només les federacions del Baix Llobregat i l’Hospitalet d’ERC i d’ICV qui s’han
mostrat en contra, demanant-ne la retirada, respon a la naturalesa dels fets. Una part important dels alcaldes amb terres del Parc Agrari en el seu terme municipal estaven disposades,
unint criteris amb Artur Mas i els seus, a regalar els antics camps de conreu per fer Casinos, hotels i coses semblants al magnat Adelson, amb el miratge d’un desenvolupament
econòmic que si alguna cosa no necessita són espais perquè d’aquests en sobren allà on es
miri. Sembla que les Administracions justifiquen la destrucció del territori amb l’argument,
fal•laç i certament estúpid, que calen metres quadrats on posar magatzems, oficines i plantes
comercials, quan només una passejada pels antics polígons industrials i els complexes de
serveis i comercials posen de manifest que hi ha més edificis buits que no pas plens. Per incentivar l’economia el que cal, bàsicament, és cobrir les necessitats de la ciutadania. Ni tan
sols incentivar el consum, mal entès com un fenomen de creixement insostenible que només
afavoreix les empreses depredadores i el sistema financer improductiu. Si es cobrissin convenientment les necessitats ciutadanes pel que fa als serveis comunitaris imprescindibles,
la generació econòmica estaria servida. En lloc d’això, hi ha el criteri àmpliament establert
entre la vella política, que els terrenys agraris són improductius i que els terrenys dedicats a
serveis, a la indústria, a les infraestructures i als equipaments són la clau econòmica.
Ja s’ha vist. Hores d’ara, a la comarca, hi ha més terreny inútil que productiu. I això sol,
que ja justificaria l’abandonament de les polítiques de depredació del sòl agrícola, no resulta
suficient per convèncer els alcaldes que han de seguir menjant territori al camp. La pròpia
Generalitat avisa en nota de premsa que el PDU redactat respon al protocol de col•laboració
que van signar l’any 2013 el Govern català i els municipis de Cornellà de Llobregat, Sant
Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà per al desenvolupament econòmic i la cohesió social
en aquesta àrea. O sigui que el PDU és la conseqüència lògica del que volen els alcaldes
esmentats que han tingut ERC bàsicament a l’oposició municipal en les darreres legislatures
i ara mateix.
El fracàs de les retallades al territori
Els que defensen el PDU afirmen que l’actuació correspon a espais sense usos concrets i en
alguns casos degradats, en zones de difícil accés agrícola i susceptibles de canvi d’ús per
nous desenvolupaments econòmics. El que obliden en el raonament és que aquestes zones
s’han acabat convertint en residuals per totes les actuacions prèvies sobre el territori del
Delta que han fet primar les iniciatives urbanes i d’infraestructures sobre tota la resta. Novament, qualsevol retallada a l’espai agrari, provoca nous espais residuals en aquest mateix
sòl i els alcaldes amb vocació metropolitana són, per damunt de tot, alcaldes urbans i no pas
rurals, només faltaria.
I deuen respondre a la realitat, contra la qual, alguns, portem anys i panys topant de
morros amb una tossuderia que comença a ser preocupant. Perquè la realitat és que la gent
de la comarca, majoritàriament, no s’estima el territori. No s’entendria, en contrari, per
quina raó alcaldes que estaven disposats a acceptar Adelson i la seva política de destrucció

Jesús Vila
periodista y escritor

del paisatge, de la historia i de la decència, no van ser durament castigats pels electors. I per
què, ningú no s’indigna davant aquesta nova retallada al territori que ens va definir al llarg
de la historia. De nou, malgrat els esforços encomiables de la federació republicana del Baix
Llobregat i dels ecosocialistes, tot quedarà en un no res. Aquella empenta social del no a
Eurovegas, que hagués estat batuda per l’huracà d’un progrés radioactiu i desertitzant, de
seguir interessant als gàngsters de Nevada fer realitat els seus projectes, no és sinó el darrer
record de la petita resistència a casa nostra, amb quatre anys per endavant per fabricar alguna cosa que sigui capaç d’enviar a casa seva als tafurs del Mississipi de sempre. III

la màxima representació republicana del baix llobregat, al parlament, contra el pdu del delta

nombroses iniciatives populars lluiten pel manteniment del parc agrari | bcn content factory
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Festival de lujo en Sant Boi
El Altaveu regresa con una nueva edición en septiembre
con Sidonie y Nacho Vegas como cabezas de cartel

El sindicat agrari diu que ja existeix
un túnel i, per tant, que es donarà
una duplicitat d’infraestructura

Redacció

D

el 10 al 12 de septiembre, el panorama musical
tiene una cita ineludible en Sant Boi de Llobregat con el festival decano de toda Cataluña.
El Altaveu vuelve este año en su vigésimo séptima edición con un cartel de lujo en los que destaca la
banda Sidonie y el singular cantante Indie Nacho Vegas,
ambos reservados, como plato fuerte, para la noche del
sábado en Jardins Ateneu y Plaça de l’Ajuntament, respectivamente.
El trío catalán, que empezó su auge nacional gracias
a un certamen para jóvenes celebrado en L’Hospitalet,
ofrecerá todo su repertorio con las novedades de su último disco, Sierra y Canadá, en donde experimentan otros
toques musicales tras su exitoso trabajo que les lanzó a
la fama: El Incendio (2010). Por su parte, el asturiano
Nacho Vegas, ex de la banda Manta Ray, ofrecerá las
obras maestras realizadas en solitario desde finales de
la década de los ’90: Actos Inexplicables (2001), Cajas de Música Difíciles de Parar (2003) o Desaparezca
Aquí (2005) son solo algunos de los ejemplos que aca-

Dayana García

Portada de sierra y canadá, último trabajo de sidonie

ban con Resituación (2014), su última propuesta.
Además de estos dos cabezas de cartel, merecen una
mención especial los Howe Gelb & M. Ward, dos referentes de la música folk americana, el primero, como
líder de la mítica banda Giant Band, que justo celebra
su trigésimo aniversario; y, por otro lado, el artista mallorquín Joan Miquel Oliver, que pasa por un momento
dulce de su carrera, tras año y medio sin los Antònia
Font, grupo pop que fundó en 1997. III

Nova imatge de CDC-Viladecans
Un nou equip format per quatre veïns de Viladecans, amb mateixes
responsabilitats, substituirà a l’anterior junta municipal
des de fa 35 anys. En aquest sentit, CDC apostarà per
una nova manera de fer política, sense populismes i senlex Gallo, Esther Vila, Joan Domènech i Cristi- se una austeritat que no mantingui la sensibilitat social.
Al davant estarà Alex Gallo, veí del barri de Saan Jurado. Aquests són els quatre noms del nou
equip de Convergència Democràtica de Cata- les, compromès amb el teixit associatiu de la ciutat
des que anava a
lunya de
l’escola i, actuViladecans
que
alment, vinculat
agafa el relleu a
al
departament
l’anterior junta lode Règim Intern
cal després que la
i Comunicació a
militància ratifila seu nacional de
qués, amb un 80% Per ordre, Alex Gallo, Esther Vila, Joan Domènech i Cristian Jurado
CDC. Per la seva
del suport, la nova
gestora del partit al municipi baixllobregatí. Ells seran, part, completen la cúpula forta del partit Esther Vila,
després dels resultats de les darreres eleccions munici- resident del Poblat Roca, treballadora al departament de
pals, els encarregats de continuar el procés de “refunda- Formació de l’Associació Catalana de Municipis i , de
ció que està experimentant el partit, per seguir l’estela fet, una persona amb gran experiència de gestió a nivell
local; Joan Domènech, veí del Casc Antic, el reflex de
de canvi i progrés que està emprenent la societat”.
Veïns de diferents punts de Viladecans, el nou equip l’emprenedoria i la connexió amb l’empresariat de la
vol oferir un projecte regenerador i transparent per aca- ciutat; i, per últim, Cristian Jurado, d’Albarrosa, el rebar amb el monocolor polític que ha governat tradicio- presentant dels més joves com a membre de l’executiu
nalment a la ciutat costanera, amb alcaldes socialistes nacional de la JNC. III
Redacció

A

Unió de Pagesos veu
innecessària la nova
via de tren a l’aeroport

U

nió de Pagesos refusa fer una nova via de tren
que connecti la ciutat comtal amb l’aeroport de
El Prat perquè seria una “inversió innecessària”. Actualment, ja existeix un túnel que hauria
de fer arribar la L9 del metro a la T1, per tant, seria una
duplicitat d’infraestructures supèrflua, assegura Lluís
Parés, membre de la comissió permanent comarcal del
Baix Llobregat del sindicat.
La construcció de la nova via s’emmarca dins un projecte que va ser aprovat l’any 2009 i que ara el fet de
“repescar-lo” és inacceptable ja què les circumstancies
econòmiques no són les mateixes que fa uns sis anys.
La nova infraestructura es posicionaria a tan sols “100
metres” de la via que ja connecta la T1 amb l’estació de
Sants, que va suposar una inversió considerable i “s’hauria d’aprofitar” perquè encara no està en funcionament,
recalca Parés. Per tant, “ens estan venent una mentida
perquè no fa falta cap infraestructura d’aquesta indole,
ja en tenim un túnel que uneix les dues terminals” indica
el sindicalista. Lluís Parés remarca que “si falta alguna
cosa de la línia 9 que dediquin els diners per fer allò que
calgui, però que no engeguin nous projectes on ens estan
venent una mentida”. La infraestructura a més de ser una
duplicitat de la via ja existent, “trepitjaria terres agrícoles del Parc Agrari” per la qual cosa s’hauria de tornar
a estudiar la viabilitat del projecte ja què ocasionaria un
“dany injustificat pels terrenys”.

Salvar la connectivitat

El Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya han
catalogat aquest projecte com el definitiu per a salvar la
connectivitat de l’aeroport a la ciutat catalana. No obstant, el sindicat reitera que “ja existeix un tren que connecta l’estació de Sants amb la Terminal 2” de l’aeroport.
El sindicalista subratlla que la nova via no implicaria incrementar la freqüència de trens, ni reduir el temps
del recorreguts, ja què els túnels d’entrada a Barcelona
“estan casi sempre col•lapsats i és inviable augmentar la
freqüència de pas de trens” afegeix Lluís Parés.
Davant la iniciativa el sindicat majoritari del camp
català, Unió de Pagesos, ha sol•licitat una reunió urgent
amb Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, i
amb el secretari d’Estat d’Infraestructures del Ministeri
de Foment, Julio Gómez-Pomar, per tractar el nou projecte que preveu la construcció d’una nova via de tren a
l’aeroport. III

