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(  EDITORIAL*  )
Consell de redacció

Mama compra’m torrons que torno per Nadal
Tots tenim algun familiar o amic que per estudis o per feina s’ha vist obligat a 

marxar a l’estranger, la majoria sense bitllet de tornada. Aquesta fuga de cervells, 

com li diuen els experts, ja s’ha convertit, malauradament, en tota una tendència. 

Molts d’aquests joves, i no tan joves, no marxen per plaer ni per conèixer una nova 

cultura. La majoria van a buscar l’oportunitat que aquí, a casa seva, no han trobat.

Sembla que durant forces anys haurem de seguir acomiadant als nostres ger-

mans, cosins, nebots, fi lls, néts, o fi ns i tot nosaltres mateixos. Al govern de Madrid 

ja els hi va bé: un parat que marxa és un parat menys a l’índex d’atur; i com diu 

la Ministra de Treball, Fátima Ibáñez, “queremos trabajar para que el quiera salir 

salga, pero para que el talento huido vuelva cuanto antes”. El que no volen veure 

és que aquesta persona que marxa, segurament ha gaudit durant vint-i-dos anys 

aproximadament d’una educació pública, és a dir, pagada per tots. La inversió feta 

quedaria justifi cada si aquesta persona es quedés aquí a treballar i cotitzar per 

a l’Estat. Però si se’n va a un altre país com a Alemanya o al Regne Unit, aquests a 

més de guanyar un llicenciat, doctor, diplomat, enginyer o el que sigui, també reben 

les seves retribucions sense haver invertit ni un cèntim en la seva formació. Estem 

deixant escapar la generació més ben formada que hem tingut mai, i d’aquí a uns 

anys això ens passarà factura. Com es pretén sustentar un Estat amb una població 

envellida si els joves que han de cotitzar són a l’estranger?

Per sort, molts d’ells tornen a casa per passar les festes i això representa una 

alegria per a les seves famílies, saben que almenys un parell de setmanes l’any 

tindran el nen o la nena a casa per dir-los: “de canelons no en teniu per allà eh?”; 

“Ja has trobat xicot/a?” i el clàssic “però menja més que estàs molt prim, fi ll”. I els 

joves, encara que posin morros, si no els hi fessin, ho trobarien a faltar. 

*

Bones festes i bon any 2014 Celebrem l’entrada 
d’un any molt especial pels catalans. Els polítics han 
parlat i la consulta està en marxa. Ens queden al da-
vant 11 mesos difícils, d’argumentar i explicar per què 
Sí i Sí. Molts catalans ja s’han manifestat (prop de 2 
milions) però ara és l’hora de convèncer i persistir.

En fi , tant pels que torneu com pels que marxeu, pels 
que treballeu com pels que feu festa, tant pels que us 
passareu hores a la cuina com pels que us haureu 
d’afl uixar el cinturó per Sant Esteve, us desitgem molt 
Bon Nadal i un feliç Any Nou.

(    Que no ens allunyi la distància    ) 

Des del 777 intentem escurçar la distància que 
ens separa dels esparreguerins i esparreguerines 
repartits pel món, enviant-los cada número de la 
nostra revista per correu electrònic. Si coneixeu a 
algú del poble que visqui a l’estranger i que enca-
ra no rep la revista, si us plau, envieu-nos el seu 
correu electrònic a setsetset1@gmail.com amb 
el seu nom i cognoms perquè li puguem enviar.
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Marta Jordana, Helen Placència, Joan Nieto i Javier Cañal

Us heu trobat mai una bossa de plàstic 
mentre gaudíeu d’un bany a la platja? Com 
creieu que pot afectar la presència d’una 
bossa com aquesta a la fauna marina? Què 
podem fer al respecte? Nosaltres, quatre 
joves estudiants del món audiovisual de 
la nostra vila i pobles del voltant, ens hem 
posat dins la pell de dues meduses en la fi  
del món aquàtic participant en un concurs 
mediambiental de nivell internacional, tveBi-
omovies 2013.  Vam ser seleccionats d’entre 
565 participants d’arreu del món amb una 
història d’animació titulada “Loving waste”, 
d’un minut de duració, que tracta sobre dues 
meduses mascles que busquen l’amor en un 
mar mort a causa de tots els residus humans. 

El concurs consta de 7 categories, amb 2 
participants per cadascuna i amb un premi 
econòmic (que es pot considerar simbòlic) 
però també hi haurà un reconeixement en 
un àmbit mediambiental que es celebrarà en 
pocs mesos a Londres, on es mencionarà el 
nom de cadascun dels guanyadors i es faci-

litaran les dades personals a la premsa. És a 
dir, que els guanyadors obtindran currículum, 
que en la situació actual no és poc!  

Si ens voleu ajudar busqueu “Loving was-
te tvebiomovies 2013” al YouTube i doneu-li 
una ullada, i si us agrada, comparteix-lo amb 
els teus amics. Ajuda’ns a expandir la nostra 
història, és per una bona causa. Hem de pro-
tegir el medi ambient!!

CONSTRUCCIÓ 
I  ESTAMPACIÓ

Ctra. NII, km 581

T. 93 777 18 96 - F 93 777 53 61 

ESPARREGUERA

RECORDANT JOAN SERRA
Joan Parera Canals 

El 15 del passat mes de novembre, ens 
deixava el nostre amic Joan Serra i Alert. 
El visitava l’últim dissabte de la seva vida. 
M’assegurava, una vegada i una altra que es 
moria, que es moria i que es moria. En acomi-
adar-me’n fi ns a un altre dia em replicà, amb 
un somriure forçat com volent-me dir que 
aquell dia ell ja no el viuria. Poc s’imaginava 
que només li quedaven 5 dies de vida. Joan, 
un bon cel. Voldria fer palès, en homenatge 
i agraïment a l’amic, d’unes qualitats bà-
siques, del nou edifi ci del Patronat actual. 
L’angle format pels carrers Tomàs Cabeza i 
Via del Mil·lenari hi havia una placeta petita i 
coqueta que s’havia convertit en punt de tro-
bada d’un grupet que incomodava al veïnat. 
En parlar de la construcció del nou Patronat, 
adoptà la solució d’oferir-li el petit espai. 
L’escalinata i la vidriera realcen l’aspecte 
monumental i posen en relleu la importància 
de l’edifi ci d’una entitat centenària. El mateix 
podríem dir de l’ample vestíbul. La gran sala 
de la planta baixa estaria ocupada pel teatre. 
Sala més gran amb capacitat de 168 buta-
ques, però mancada de les dependències 
i serveis útils del sota-escenari del teatre 
actual. Qualitats de bellesa remarcables d’un 
edifi ci que sense la col·laboració de l’amic, el 
Patronat no el tindria. Gràcies Joan! 

APARTAT 24 
cartes dels nostres lectors...

CLÍNICA DENTAL
DR. LLOR FARRÉ

odontoestomatologia general
ortodòncia - implantaments

restauracions computeritzades

C/ Arbres, 1 (2n) 
ESPARREGUERA
T. 93 777 21 00
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ESTIMADÍSSIM JOAN 
Andreu Sitjar 

Parlar de tu és molt difícil, no sé si em veig capaç de fer-ho, de 
parlar de la teva personalitat, de la teva vida abocada al servei del 
teu poble… Ens oblidem de tantes coses. La teva força, malgrat les 
mancances de la teva salut, ens ha deixat un exemple de tenacitat, 
de voler ser, quan les circumstancies ho demanaven. La teva extensa 
cultura, el patriotisme per la teva ‘petita ciutat’ com acostumaves a 
dir, va ser la clau de volta que va sostenir tota la teva vida. 

En el teatre, 15 anys gloriosos amb els amics del Patronat. Un 
teatre d’excel·lència i reivindicatiu on tu eres un actor destacat. 
Autor d’un petit cinema de protesta en contra de la societat d’aquell 
temps, en el qual vaig tenir la sort d’acompanyar-te amb la meva es-
timada Lola i altres amics i amigues. I a La Passió, una interpretació 
de Jesús trencadora, propera, que va fer escola. 

I amb aquesta manera de fer tan propera vas exercir el servei 
d’alcaldia durant 20 anys. No eres l’alcalde: feies d’alcalde, no és 
el mateix. Un servei en uns moments molt delicats per un poble: 
establir una democràcia després d’una penosa dictadura de molts 
anys que vas saber combatre junt amb companys i companyes que 
et vam fer costat. Amb molt de tacte i intel·ligència vas saber fer una 
transició sense traumes personals, aspecte gens fàcil en aquelles 
difícils circumstàncies polítiques. 

Vas ser picapedrer en èpoques de pedra dura. Calia fer una nova 
escola moderna i pedagògicament renovada. Amb aquesta idea vas 
liderar junt amb un reduït grup de pares de família, l’escola coope-
rativa El Puig. Així va néixer a Esparreguera una escola catalana, 
mixta, laica en els difícils anys 60 i que ha donat fruits educatius 
molt importants. 

Gràcies també per posar l’ull en la fi nca de Can Comelles i els 
seus jardins per dedicar-la als avis i àvies que la necessitessin. Que 
bé t’ho agraeixen ells mateixos amb unes ratlles que t’han escrit i 
que te les envien amarades d’amor i d’emoció —diuen així: 

“Quan algú ens deixa és el moment de recordar-lo: des de Can Co-
melles, tenim molt d’agrair al Joan per tot el que ens ha donat, doncs 
mercès a la seva capacitat de convicció va aconseguir que el poble 
comptés amb aquesta bonica residència. […] Pensem que de les per-
sones, encara que ens deixin, perduren les seves obres, com aquesta 
de Can Comelles que tant estimem perquè aquí ara és casa nostra”. 

Les obres públiques que vas aconseguir mandat rere mandat 
durant els 20 anys de gestió a l’alcaldia són presents a la memòria 
de tots. Però per damunt de tot, el que ens has deixat i perdura és 
l’estimació pel teu poble que era el segell principal de la teva exis-
tència. El Joan estimava el seu poble i el poble l’estimava a ell. Els 
amics i amigues que l’hem acompanyat, hem après molt del seu 
humanisme, de la seva bondat i de saber donar un sentit a la vida, 
encara que per a ell, dissortadament, i molt injustament, li ha estat 
adversa en el fi nal dels seus dies, per l’absència i enyorança de la 
seva estimada Eulàlia.  

Orfes de tu, et recordarem sempre, Joan!  
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EL TEMPS
Enric Gili / Estació automàtica AEVSA 

El temps del mes d’octubre a Esparreguera 

Aquest octubre ha estat el més càlid d’ençà que es disposen de 
dades locals, segons confi rmen els 20,2ºC de temperatura 
mitjana, la qual supera en 3,1ºC la mitjana dels octubres del 
període 1960-2012. Una segona característica d’aquest mes ha 
estat l’escassa precipitació, ja que ha estat només d’un 32% de 
la mitjana dels darrers 52 anys. En general l’octubre és un dels 
mesos més plujosos a la nostra vila. La temperatura màxima 
s’assoleix el dia 1 amb 31,5ºC i segueixen altes (25 / 27ºC) fi ns 
al dia 11 en què es produeix una sobtada baixada fi ns als 
14,5ºC, i a la matinada següent es dóna la mínima del mes amb 
9,5ºC. Ràpidament es recuperen les temperatures i s’ha de 
destacar que el dia 28 el termòmetre arriba als 30º valor mai 
assolit durant la tercera desena de cap mes d’octubre anterior. 
Són els tres darrers dies del mes que s’enregistren les tempe-
ratures pròpies dels octubres. El dia de més pluja va ésser el 4 
a la tarda amb 23,4 mm amb vent de l’est.  

Dades a destacar del mes  d’octubre

Temperatura mitjana:  20,2ºC
Mitjana de les màximes:  25,3ºC
Mitjana de les mínimes:  15,0ºC
Temperatura màxima:  31,5ºC (el dia 1) 
Temperatura mínima:  9,5ºC (el dia 12) 
Precipitació.  24,1 mm (en 7 dies) 
Acumulada durant els darrers 12 mesos:  407,1 mm

El temps del mes de novembre a Esparreguera

Aquest mes ens ha presentat dues cares ben diferents. Els 
primers catorze dies amb una temperatura mitjana de 17,3ºC 
hem tingut una temperatura pròpia del mes de maig. Del 15 al 
19 les temperatures han estat les pròpies de la tardor i fi nal-
ment els onze dies fi nals han estat de veritable hivern amb una 
temperatura mitjana de 8,77ºC, en conjunt queda una tempe-
ratura mitjana mensual de 12,8ºC que és 1,6ºC superior a les 
habituals dels darrers 50 novembres. De totes maneres les 
temperatures altes de la primera quinzena són més excepcio-
nals que les enregistrades la darrera desena del mes, les quals 
han tingut una clara infl uència en la mitjana mensual esmen-
tada. La pluja ha estat abundant i concentrada en 3 dies. El 
total recollit ha estat de 100,1 mm que és el doble de la mitjana, 
i el dia de màxima pluja va ser el diumenge 17, amb 42,8 mm 
acompanyats de llamps, trons i vent del NE.   

Dades a destacar del mes  de novembre
Temperatura mitjana:  12,8ºC 
Mitjana de les màximes:  17,6ºC 
Mitjana de les mínimes:  7,9ºC 
Màxima del mes:  28,0ºC el dia 6 
Mínima del mes:  0,0ºC el dia 29 
Precipitació:  100,1 mm (en 4 dies) 
Acumulada durant els darrers 12 mesos:  491,1 mm

APARTAT 24 
cartes dels nostres lectors...
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RECULL DE PREMSA ORIOL ESTEVE

Sara Gómez
Travesset

PSICÒLOGA I LOGOPEDA

Rehabilitació dels trastorns de 
la parla i el llenguatge 

en nens i adults

CREU BLAVA ESPARREGUERA
Av. Mil·lenari, 6 baixos

T. 93 777 63 53 / 93 777 60 77
c/ Ferran Puig, 109 

T. 93 777 14 66 ESPARREGUERA

Mecànica General de l’Automòbil
TALLERS GERMAN

e HIJOS, C.B.

T. 93 777 45 37

 93 777 11 71

Torrent Mal, 23 -3r -2a

ESPARREGUERA

L’INS Cairat participa 
en el Galiciència

El passat mes de novembre, alumnes de 2n i 3r d’ESO del 
Cairat van anar fi ns al Parc Tecnològic de Galícia, a Ourense, 
a presentar els seus treballs de recerca. L’acte formava part 
de la fi ra Galiciència i també hi van assistir altres treballs de 
Catalunya que, com els de l’INS El Cairat, van ser presents 
a l’Exporecerca. Els treballs dels esparreguerins tractaven 
sobre els estels, les sirenes i la música. A banda de les expo-
sicions, els alumnes també van poder gaudir de les termes a 
l’aire lliure d’Ourense i d’una passejada per la mateixa ciutat.  

El Govern debat els   
projectes de l'Espai-Idea

Alguns membres del govern van assistir el 14 de novem-
bre a Can Pasqual per debatre la viabilitat dels projectes 
guanyadors del concurs Espai-Idea organitzat pel Cercle 
d'Iniciatives Empresarials d'Esparreguera (CIEE). En aquest 
acte, es van aconseguir compromisos del govern municipal 
per estudiar alguns projectes, com el de "Carril bici i/o pati-
net" dels alumnes Mare de Déu de la Muntanya, “Omplim es-
parreguera d’esparregueres” de JardiNavarro i "Ronda Verda 
d'Esparreguera", de Jaume París, entre d’altres. 

Des del CIEE se senten orgullosos de veure com són de 
productius els intercanvis d'idees i seguiran donant suport a 
les bones iniciatives.   

Voluntariat a les presons
El 29 de novembre el Fòrum21 va presentar a debat el 

tema ‘Voluntariat a les presons i la reinserció’. Lluïsa Paulo, 
també voluntària, va portar diverses persones de l’Associació 
Cedre. Aquesta associació organitza els voluntaris a la Presó 

de joves de 4 camins i té, a més, altres projectes destinats a 
la reinserció com ‘Respirafons’, a traves del qual un dissabte 
de cada mes s’emporten 6 presos a passar tot el dia a dife-
rents indrets de Catalunya (Montserrat, Montseny, museu del 
Barça etc.). El projecte ‘La caseta’, permet, una vegada els 
joves han acabat la condemna, passar entre 6 i 12 mesos en 
una caseta on conviuen amb treballadors socials i on se’ls 

ensenya diferents ofi cis, cuiner, fuster, jardiner, etc. perquè 
puguin tenir alguna sortida al món laboral.

Si alguna persona està interessada a fer de voluntari o bé 
a fer alguna aportació econòmica o tenir més informació, pot 
entrar a www.cedre.cat. En acabar el debat els organitzadors 
i membres de Cedre van manifestar la seva satisfacció per 
l’assistència (cal destacar la presència de molta gent jove) i 
la participació al debat del Fòrum21. 
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L’INS El Castell rep un primer 
premi dels Educaweb 

L’institut va rebre el premi Educaweb de la categoria 
d’Institucions a projectes d’orientació acadèmica i professi-
onal pel treball “L’orientació a l’institut. Tutoria, acompanya-
ment i continuïtat dels estudis”. Durant l’entrega, el jurat va 
destacar alguns punts forts del projecte com la implicació de 
la comunitat educativa i la transferibilitat del treball. 

D’altra banda, l’exalumna del mateix institut Montserrat 
Asencio també va guanyar un primer premi amb el seu treball 
“Endinsa’t”, en aquest cas en la secció de projectes presen-
tats per menors de 35 anys. 

A l’acte, que es va celebrar el 14 de novembre al Palau 
de la Música, hi van assistir prop de 230 persones, i va ser 
conduït per la consellera d’Educació Irene Rigau.

La biblioteca tanca les portes i 
acomiada a la Mariona Masferrer 

El passat dia 30 de novembre es va celebrar un acte a la 
biblioteca Beat Domènec Castellet amb motiu del seu tanca-
ment. L'edifi ci, que va ser inaugurat en plena Guerra Civil el 
1937, ha servit a Esparreguera durant 67 anys. 

En el mateix esdeveniment es va acomiadar a la Mariona 
Masferrer, qui després de molts anys treballant de bibliote-
cària, s'ha jubilat. Per aquest motiu, amics i amigues de la 
Mariona, en un acte emotiu i nostàlgic de reconeixement a 
la seva dedicació professional a la nostra Biblioteca, van 

acomiadar a la bibliotecària que ha estat al davant d’aquesta 

institució 40 anys. Poemes, música, records… molts records, 
van ser presents a la biblioteca. El Batlle i la Regidora de Cul-
tura van ser-hi presents fent un breu parlament. 

Com a cloenda, la Mariona va ser l'encarregada de tancar 
defi nitivament les portes de la biblioteca Beat Domènec Cas-
tellet. Ara caldrà esperar fi ns que s'obri el nou edifi ci de l'Ate-
neu per poder gaudir del servei de biblioteca a Esparreguera.         

Mor l’alcalde Joan Serra  
Joan Serra va morir a l’edat de 77 anys durant la matinada 

del 15 de novembre. Serra va ser el primer alcalde d’Espar-

reguera de la Transició, una època difícil pels ajuntaments, 
i va mantenir el càrrec durant 20 anys (1979-1999). Durant 
els seus 5 mandats al capdavant del govern socialista, Joan 

Serra va iniciar molts projectes per la vila, com per exemple 
la millora del Barri Font i l'ordenació de les urbanitzacions de 
Can Rial i Mas d’en Gall, entre d’altres. 

Joan Serra també va ser un dels promotors de moltes en-

titats i iniciatives del poble com Ràdio Esparreguera, l’escola 
El Puig, les llars d’infants locals, el Patronat Parroquial, el 
centre obert La Fulla i la residència de Can Comelles.

Les banderes de l’Ajuntament van onejar a mig pal i l’al-

calde, Joan-Paül Udina, va decretar dos dies de dol. Des de 
Ràdio Esparreguera, el batlle va elogiar la fi gura de Joan Ser-
ra com a líder de la Transició a Esparreguera, i va reconèixer 
que “moltes coses que avui funcionen es van iniciar durant el 
seu govern; tenia una gran visió de futur”. 

El Club Bàsquet renova la  
façana del Ramon Martí  

La direcció del club va emetre un comunicat exposant 
que “la façana del pavelló s'ha vist deteriorada pel pas del 
temps o, malauradament, per gamberrisme amb pintades, 
rascades i brutícia”. Per aquest motiu, la direcció del club va 
decidir pintar tota la façana, que pertany al carrer Hospital. 
Un dels nous patrocinadors del club, Miras Pintor, és qui se 
n'ha encarregat de rejovenir la façana intentant preservar la 
identitat de l’edifi ci.
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Q u è  f e m  p e r  N a d a l ?OPINIÓ
PER AMOR A L’ART

Carles Reynés Montoriol

L’altre dia llegia a la premsa que a més de la meitat 
de les cases hi ha un gat o un gos que cada dia els seus 
propietaris, l’abraçaran, el petonejaran i li explicaran 
aquelles coses que no diran mai a ningú. I gràcies a 
quest article he entès perquè tantes famílies decidei-
xen compartir la seva vida amb un animal. Sembla ser  
que als nens i als adolescents tenir un animal de com-
panyia, a més a més de la companyia, els ajuda a supe-
rar la timidesa, la inseguretat, la solitud i la rebel·lia; 
també els estimula la psicomotricitat i el llenguatge i 
fa miracles amb la millora de la comunicació no ver-
bal, l’autoestima i la capacitat de relació. Pels adults, 
un animal a casa, té efectes terapèutics, disminueix 
l’estrès, la tensió arterial, la freqüència cardíaca, esti-
mula la memòria i combat la solitud, etc. 

Heu observat que els baixos de les faroles i dels 
arbres, les potes dels bancs, els portals de les cases, les 
cantonades, les jardineres i si et descuides els baixos 
dels teus pantalons... tots són rovellats, podrits i en 
greu estat de descomposició? És de pixarades de gos, 
dels tant estimats animals de companyia. Els acompa-
nyats, o sigui, els que van a l’altra banda de la corretja, 
deixen que els seus estimats animals malmetin irre-
missiblement el seu estimat poble. Ja sabem que 
molts propietaris per no haver recollir les defecacions 
els porten a “passejar” pels afores o pels carrers menys 
transitats, però quan ho fan pel centre del poble, qual-
sevol lloc es bo per fer la ritual pixarada. De fet, ara 
que en ple carrer ja s’escup amb total naturalitat poca 
importància té deixar pixar amb tranquil·litat el pobre 
i estimadíssim gosset. 

Segons l’informe periodístic, sembla ser que tam-
bé es desenvolupa una gran empatia entre el posseïdor 
d’animals domèstics amb tots els éssers vius. Però 
també cal preguntar-se si aquesta empatia també fa 
referència a la resta dels humans; perquè en general 
que veiem com dia rere dia les pixades de gos deterio-
ren el mobiliari urbà, embruten les cases, malmeten 
les pituïtàries i ho deixen tot fet un fàstic. Sembla ser 
que la relació entre humans i animals domèstics és 
altament favorable al primers, pel que fa als segons 
encara no han fet cap comunicat. Per Reis no cal patir, 
un animal de companyia és la solució. Només s’ha 
d’alimentar, netejar, vacunar, fer-li revisions periòdi-
ques, treure’l a passejar 3 cops al dia repartit entre tots 
els membres de la família, recollir les defecacions, 
evitar que es pixi... i no abandonar-lo al cap de quatre 
dies. Segur que serà un regal de fi delitat i de respecte 
a la intimitat, valors molt poc corrents pels temps que 
vivim.Bon any.

Des del dia 13 de desembre fi ns al 6 de gener

Sala d’Exposicions Municipal

Fer els pessebres que cada any podem veure a la Sala 
d’Exposicions Municipal per Nadal no és gens fàcil. Com 
ens explica l’Isidre Castellví, president del Col·lectiu, “és 
un procés que comporta un any de feina amb una dedicació 
d’unes vuit hores setmanals”. Això ho saben molt bé les dar-
reres incorporacions al taller de pessebristes, com la Pilar 
que diu: “a la primera setmana ja hagués plegat, ja que sem-
pre anava bruta de porexpan, però el que m’agrada d’aquí 
és que tothom s’ajuda”. En Fermín, un ‘manetes’ segons 
els seus companys, també s’estrena aquest any, i explica 
que “sempre anava a veure l’exposició i un dia ho vaig voler 
provar, he après molt”. Per últim la Balbina descriu com va 
començar a fer el seu primer pessebre: “ens van preguntar 
què volíem fer i ja vam començar a treballar”. Moltes idees 
les agafen de fotografi es i revistes especialitzades, i quan 
troben una que els hi agrada comencen a fer les peces per 
construir la seva maqueta. Els resultats fi nals els trobareu 
a la Sala d’Exposicions.

E L S  P A S T O R E T S
22 de desembre a les 11.30 h del matí i 26 de desembre a les 18.00 h

Teatre de La Passió d’Esparreguera

Un Nadal sense Els Pastorets, no és Nadal, i com ja va sent tradició, enguany hi 
trobarem alguna novetat per fer encara més atractiu l’espectacle. El director dels 
Pastorets, l’Eloi Mestres, explica que “com cada any hi haurà sorpreses, sobretot en 
els personatges”. Però que ningú es preocupi, el clàssic ball de dimonis (i ara també 
un de més innovador de dimònies) i l’anunci que l’oli ja bull d’en Jordi Vives són into-
cables. “Els canvis més importants els fan els mateixos actors” diu l’Eloi, “no només 
perquè quasi tots canviïn de paper, sinó perquè deixo que cadascú desenvolupi el 
personatge tal com el veu”. També s’hi ha afegit algun element audiovisual que se 
sumarà a l’escenografi a facilitada per La Passió. Per a l’Eloi “Els Pastorets són un 
bon primer pas perquè la gran quantitat d’infants que fan d’angelets i dimoniets tre-
pitgin un escenari per primera vegada i si els hi agrada, puguin aparèixer a La Passió”. 
“El que m’agrada més –segueix l’Eloi– és veure que s’ho passen tan bé assajant”. Si 
encara no esteu convençuts d’anar-hi, pregunteu als prop de 800 espectadors que 
van gaudir de l’obra l’any passat, segur que en van sortir contents.

C O L · L E C T I U  D E  P E S S E B R I S T E S
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Ara que s’acosten festes i les llums de Nadal ja s’han encès, moltes entitats 

preparen actes festius per tot el poble. Pels qui no ho sàpiguen, a Esparregue-

ra per Nadal no només es fan Els Pastorets i es Caga el Tió (dues tradicions 

que esperem no perdre mai), també hi ha tallers, xocolatades, pessebres, te-

atre, concerts, sarsuela. En aquest reportatge hem volgut parlar amb algunes 

entitats perquè ens descobreixin què ens tenen preparat per enguany.

p e r  o r i o l  e s t e v e?

E S P L A I  L A  L L U N A
5 de gener, a les 16.00 h

Plaça de l’Ajuntament

Un dels propòsits que l’equip de monitors de l’Esplai 
La Lluna s’ha fet pel 2014 és captar més canalla que s’ho 
vulgui passar bé cada dissabte. Per aconseguir-ho, volen 
fer-se més presents a la vila amb actes, jocs i tallers oberts 
a tothom, com la xocolatada que organitzaran pel dia 5 de 
gener. Com diu la Laura, una de les monitores, “volem que 
la gent ens vegi al carrer, que ningú es pensi que sempre 
ens quedem tancats al Patronat”. En la mateixa línia, l’An-
na, responsable de l’entitat, explica que “cada any anem 
captant més nens i nenes, però encara som lluny de l’època 
daurada de l’Esplai on venien més d’un centenar d’infants, 
seguirem treballant per aconseguir-ho”.

Val a dir que el 2014 l’Esplai La Lluna celebrarà el seu 
25è aniversari, per tant hi haurà més actes com aquest al 
llarg de l’any. “Volem que tothom qui hagi passat per l’Esplai 
vingui a celebrar-ho amb nosaltres” conclou el Pau, respon-
sable l’Esplai. 
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OPINIÓ
APASSIONAT PER 

L’ESPÀRREC

Gerard Bidegain i Figuerola

HI SOM
Sabem que no canviarem de segle el proper tren-

ta-u de desembre. Ho sabem. Malgrat tot tenim una 

sensació especial, la sensació de començar un any 

important. Fa mesos que se’ns anuncia la commemo-

ració dels tres-cents aniversari de la caiguda de Barce-

lona durant la Guerra de Successió al tron d’Espanya. 

El 1714 Barcelona capitulava davant les tropes borbò-

niques, després d’un dels setges més èpics i heroics de 

la història mundial. 

Un segle després, el 1814, la ciutat era alliberada 

del jou francès en foragitar el poderós exèrcit de l’em-

perador Napoleó Bonaparte. S’acabava la Guerra del 

Francès, oferint episodis llegendaris com la Batalla 

del Bruc. El 1914 esclatava una nova guerra: el primer 

confl icte bèl·lic mundial. Alemanya declarava la guer-

ra a França; a Can Sedó els telers teixien frenètica-

ment per fer front a la forta demanda de les tropes 

estrangeres. Mentrestant Enric Prat de la Riba posava 

en marxa el govern de la Mancomunitat de Catalunya, 

la primera recuperació important de sobirania per 

part del nostre país. 

Amb la dictadura de Primo de Rivera, l’efímera i 

malaguanyada República (on el 1931 Francesc Macià 

recuperà l’institució medieval de la Generalitat de 

Catalunya), la sanguinària Guerra Civil, l’eterna dic-

tadura Franquista i una mal conduïda transició de-

mocràtica ens plantem al 2014. Tres segles després, 

tot i haver estat reprimits, maltractats i intentats ani-

hilar com a nació reiteradament per part dels estats 

francès i, sobretot, l’espanyol, encara hi som, tossuda-

ment alçats i profundament decidits.

Els líders polítics es veuen empesos a canalitzar 

des de les institucions un clam popular que reclama el 

que sempre se’ns ha estat negant. L’any 2014 serà 

l’any de la presa de decisió, quan podrem expressar 

l’opinió a les urnes amb llibertat. En això es basa la 

democràcia. O  no? És aquesta la sensació de viure un 

moment clau de la nostra història, una oportunitat de 

redirigir el nostre futur col·lectiu.

Tenim la sort de ser-hi, la sort de poder-hi dir la 

nostra, el dret i el deure de votar sense por. Desobeir 

la constitució intocable d’un estat retrògrad, amb por 

d’avançar cap a una democràcia no fi ctícia, no és cap 

delicte. No anem contra ningú, només volem donar-

nos l’oportunitat de decidir què volem ser. I això no hi 

ha res ni ningú que ho aturi.

Q u è  f e m  p e r  N a d a l ?

C O R A L  D E  L A  P A S S I Ó
4 de gener a les 20h

Sala Petita de La Passió

Cada any la Coral prepara dos concerts, un per la prima-
vera, i un altre per Nadal. Aquesta vegada, per problemes 
d’agenda dels seus components, el de Nadal el faran gai-
rebé per Reis, el dia 4 de gener a la Sala Petita de la Passió, 
però que ningú es preocupi perquè tot i la data, el repertori 
seguirà sent de Nadal. Per l’edició d’aquest any, els acom-
panyaran la Coral Llaç d’Amistat d’Argentona, que actuaran 
durant mitja part del concert. L’acte, que comptarà amb els 
40 membres de la Coral, serà obert a tothom, petits i grans.

Sempre sota la direcció de l’Olga Aurín, els membres 
de la Coral també faran dos petits concerts més: un a la 
guarderia Coloraines el 17 de desembre a les 10h del matí; i 
l’altre a la Residència d’avis de Can Comelles, el mateix dia 
del concert, 4 de gener, a les 17h.

A M I C S  D E L  C A M P A N A R
31 de desembre

Plaça de Santa Eulàlia

Des del 2006, els Amics del Campanar organitzen les ja tradicionals 
Campanades de Cap d’Any a la plaça de l’Església. Les 12 campanades 
són repicades manualment per alguna entitat, com els Castellers o els 
Diables. Enguany, el Col·lectiu el Torn i el casal de la Llançadora seran els 
encarregats de fer el repic de campanes. La festa reuneix un gran nombre 
de persones que creix any rere any, aconseguint un caliu especial per a 
l’ocasió. Per celebrar l’arribada de l’any nou, hi haurà música i s’encendrà 
un petit castell de focs. El mateix dia 31 a les 12h del migdia, es farà una 
repicada de campanes amb motiu de la ‘Pau al món’ que també es farà a 
altres campanars com el de Tarragona, Sant Feliu o les Borges Blanques.
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p e r  o r i o l  e s t e v e?

S A R S U E L A  L A  G R A N  V Í A
25 de desembre, a les 22.00h

Patronat Parroquial

Després de La Viejecita i Gigantes y cabezudos, el Mestre Josep 
Borràs torna a dirigir una nova sarsuela al Patronat Parroquial: La Gran 

Vía. Aquesta peça còmica en un acte i cinc quadres fou estrenada per 
primer cop el 1886. La música és dels Mestres Chueca i Valverde i el 
llibret és de Pérez i González. El Mestre Borràs l’ha triada per ser un 
exponent del conegut ‘género chico’, on s’exposen amb bon humor i sà-
tira les preocupacions socials i polítiques del moment,  on els carrers i 
avingudes de la capital de l’Estat es personifi quen en actors i cantants. 
Les protagonistes són l’Anna Niebla i l’Andrea Jerónimo, joves cantants 
de la vila amb una prometedora projecció. 

Com és que es fa funció el dia de Nadal al vespre? El Mestre Borràs 
ens ho respon sense complicar-se: “el dia 24 hi ha Missa del Gall, i per 
Sant Esteve Pastorets a La Passió. El dia de Nadal: Sarsuela!”.

C A V A L C A D A  D E  R E I S
5 de gener, a les 18.30 h

Plaça Santa Eulàlia i carrers de la vila

Segurament, el moment preferit d’aquestes festes per 
als més petits és la gran Cavalcada de Reis. Com cada any 
en Melcior, en Gaspar i en Baltasar recorreran els carrers 
de la vila repartint caramels. Per fer-ho els acompanyaran 
diferents entitats, com els Amics de la Flama del Canigó, 
entre d’altres. Tot i això, des de ja fa uns anys, ses Majes-
tats tenen un soci, el patge Salim, que els ajuda a recollir 
les cartes dels nens i nenes gràcies a la col·laboració de la 
Unió de Botiguers. En Salim també passejarà amb la seva 
carrossa el dia 3 de gener fi ns a la plaça de Santa Eulàlia 
on els infants podran fer-li entrega de la seva carta als Reis.
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La política local d’Esparreguera viu una època de canvis constants i de transició cap a un ple municipal cada cop més fragmentat. 

Des del 2007, el nombre de partits representats al consistori no ha parat d’augmentar i, tot i així, no sembla que cap grup polític 

s’acabi convertint en la força majoritària.  A més, per a les properes municipals de 2015, hi ha la voluntat de noves formacions políti-

ques de presentar candidatura a Esparreguera.  En concret, són dos els partits que es presentaran als pròxims comicis: Ciutadans 

(C’s) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Les noves formacions polítiques han instaurat un grup local al poble després de l’èxit 

que van obtenir a les últimes eleccions autonòmiques. Són partits ideològicament oposats en referència a la independència de 

Catalunya, però comparteixen la seva manca de representants en l’àmbit municipal. Aquests nous partits busquen obtenir repre-

sentació a Esparreguera, i si es compara amb els resultats que van treure a les eleccions autonòmiques del 2012 al poble, les dues 

forces podrien aconseguir entre un o dos regidors. El ple municipal el formen només 21 regidors, així que no hi hauria lloc sufi cient 

per a 11 partits. No seria temerari augurar que pugui desaparèixer alguna formació política present actualment a l’Ajuntament. 

NOUS PARTITS

Els nous partits Ciutadans i la CUP anuncien que 
es presentaran a les properes municipals i podrien 

obtenir entre 1 o 2 regidors

CARLOS ORTÍ

CIUTADANS
Ciutadans és un partit que es declara 

de centre-esquerra i defensor de la unitat 
d’Espanya. És una formació que va néixer 
l’any 2006 i que actualment manté 9 diputats 
al Parlament de Catalunya. Tot i això, les 
enquestes pronostiquen que el partit es pot 
convertir en la tercera força política en les 
properes autonòmiques. La seva proposta 
més coneguda és el trilingüisme a les esco-
les i el rebuig a la immersió lingüística.

Per primera vegada Ciutadans es pre-
senta al poble, i es proposa convertir en 
una alternativa de govern als partits que 
tradicionalment han governat Esparreguera. 
El grup local de Ciutadans està compost per 
gent que fi ns ara no havia participat mai en 
política, però també amb moltes persones 
procedents del PSC. És el cas de Josep Maria 
González, regidor pel PSC durant el govern 
de la Paca Fosalba, i actualment coordina-
dor i portaveu del grup local de Ciutadans. 
González creu necessària la regeneració 
democràtica de l’Ajuntament d’Esparreguera 

i critica la hipocresia de certes formacions 
polítiques perquè “és molt difícil intentar 
regenerar democràticament les institucions, 
quan tu mateix a dins del teu propi partit no 
ho fas.” Per això, la seva proposta política 
és apropar el consistori als esparreguerins 
a través de la participació ciutadana. En 
paraules de González, el govern ha ignorat 
repetidament a les associacions de veïns, i 
considera que la “participació ciutadana és 

un concepte que està mort. En el govern an-
terior no existia, perquè la van eliminar, i en el 
govern actual existeix de nom.” 

La crítica més gran de Ciutadans va di-
rigida contra la inactivitat del govern actual. 
La brutícia dels carrers, l’abandonament 
dels barris com Mas d’en Gall i Can Rial, o 
el mal estat dels equipaments municipals; 
són algunes de les qüestions que assenyala 
Josep Maria González que s’han de canviar. 
Segons el portaveu del grup local: “no fa falta 
fer un pavelló nou, ni una piscina nova. El que 
fa falta és conservar el que tenim”. Tot i així, 
per Ciutadans, la resta de partits tradicio-
nals (ERC, Entesa, PSC; PP inclòs) també han 

demostrat que són formacions continuistes i 
que quan han governat no han sabut gestio-
nar aquests problemes. 

El partit encara no disposa d’un progra-
ma clar, però ja han presentat al·legacions 
a les ordenances fi scals per incloure majors 
bonifi cacions a la renda en diferents impos-
tos. Per a González és una forma de donar-se 
a conèixer i “que ens vegin a l’Ajuntament 
també a través de les accions polítiques”. 
A més, tot i que encara queden lluny les 
eleccions, el coordinador de Ciutadans ja 
anuncia que muntaran carpes informatives 
periòdicament a diferents barris. A banda de 
la visibilitat, l’objectiu d’aquesta campanya 
és “ampliar la base social del grup local de 
Ciutadans d’Esparreguera, tant en militants 
com en simpatitzants.”

Contra les crítiques dels rivals polítics, 
González defensa que Ciutadans és “un partit 
que defensa l’Estat del Benestar, cadascú que 
li posi l’etiqueta que vulgui: d’esquerres o dre-
tes.” El partit s’ha mostrat en contra de les re-
tallades en l’àmbit autonòmic i estatal i critica 
els casos de corrupció que afecten la majoria 
de partits grans. Això no obstant, Ciutadans 
és contrari a l’empadronament d’immigrants 
il·legals i és partidari d’una regulació estatal 
de la immigració més estricta. El coordinador 
de Ciutadans també creu que el seu partit 
“defensa als catalans i a Catalunya com el que 
més”, tot i haver-se manifestat en contra de la 
llei del cinema en català, l’estatut de Catalu-
nya o la prohibició de les corrides de toros. 

“no fa falta fer un pavelló nou, ni 
una piscina nova. El que fa falta 

és conservar el que tenim”
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Es consolidaran al municipi aquests nous partits? C’s i la CUP són dues formacions polí-

tiques que busquen militants i simpatitzants per créixer. Potser la majoria d’ells no tenen 

experiència política, però el seu discurs és clar i els seus membres convençuts. En els dos 

casos, els seus representants al Parlament de Catalunya actuen d’altaveu per donar-se 

a conèixer a un bon nombre d’habitants. Mentre els partits al govern es desgasten elec-

toralment per culpa de la inactivitat de no tenir pressupost, aquestes noves formacions 

aglutinen el vot de càstig i el vot de protesta dels partits tradicionals. Tot aquest seguit 

de factors fa augurar que tan C’s com la CUP tinguin un futur a Esparreguera. Ara només 

falta saber quin o quins seran els partits que els hi deixaran lloc al Ple Municipal. 

CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 
és una força política d’extrema esquerra i 
partidària de la independència dels Països 
Catalans. És un partit anti-capitalista i anti-
europeista, que defensa la nacionalització i 
la regulació pública de l’economia, i s’oposa 
a les directrius europees i les conseqüències 
de pertànyer a la zona euro. Els seus orígens 
es remunten a les primeres municipals l’any 
1979, però no ha estat fi ns al 2012 que ha 
arribat a aconseguir alcaldies a diferents 
municipis de la província de Girona i la pe-
rifèria de Barcelona. Actualment, el partit té 
3 representants al Parlament de Catalunya, 
però les enquestes també aposten que la 
CUP augmentarà el nombre de diputats. 

La candidatura de la CUP a les eleccions 
municipals vinents encara no és ofi cial. Això 
no obstant, el portaveu del grup local del 
partit a Esparreguera, Aleix Escursell, asse-
gura que es volen presentar perquè “tota la 
política que no facis, serà feta en contra teva”. 
Actualment,  estan preparant el programa 
i formant la seva militància, ja que cap dels 
membres té experiència política prèvia. La 
CUP és un partit amb un perfi l jove, com ex-
plica Escursell, està compost per “una gene-
ració que ronda al voltant dels 30. Gent que ha 
militat en diferents bandes. Gent molt arrela-
da al poble, aquells que surten del futbol, de 
l’esplai, La Passió…”. Aquesta mitjana d’edat 
pot suposar un desavantatge, per això, l’ob-
jectiu de la formació és aconseguir activar a 
aquell sector de la població que ronda els 50 
anys que comparteix la mateixa ideologia. 

La prioritat de la CUP en l’àmbit urbanístic 
és aturar el creixement del poble. El partit 
creu que la situació econòmica actual és el 
moment perfecte per engegar i blindar el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
Per créixer, la CUP vol aprofi tar els habitatges 
buits que hi ha a Esparreguera. Si s’agafa com 
a referència les 1.400 llars buides que hi havia 
l’any 2001, Escursell afi rma: “Només optimit-

zant l’estoc que hi ha actualment, podries tenir 
un creixement al capbaix de 3.000 persones”.

Una de les propostes que diferencia la 
CUP dels partits tradicionals és la munici-
palització dels serveis. És a dir, el retorn a 
l’Ajuntament de la gestió dels serveis públics 
que avui dia estan en mans d’empreses 
concessionàries. Com explica el portaveu 
del partit, l’externalització de serveis també 
és ideologia, i no és cert que “l’administració 
és un fracàs i que l’única gestió possible és a 
través de l’empresa privada”. Això no obstant, 
reconeixen la difi cultat d’aplicar aquesta 
política i no la prometran si no està estudiat 
com portar-la a la pràctica.

Esparreguera està en via de convertir-se 
en una ciutat dormitori. La idea de la CUP és 
que cal promoure el comerç de proximitat 
de nou per retornar la identitat local als ha-
bitants. En aquest sentit, Escursell veu ne-
cessari “revaloritzar l’entorn”, tant en l’àmbit 

econòmic com cultural, perquè “fa guanyar 
autoestima i fomenta l’economia”. Una auto-
estima que actualment només es centraria 
en la muntanya de Montserrat i La Passió. 

Aquest nou partit vol despertar la 
consciència dels esparreguerins perquè es 
mobilitzin i demanin canvis. En paraules 
del portaveu de la CUP, és necessari que els 
habitants “es fotin les piles”, ja que tal com 
explica, “Esparreguera és un poble que és 
dels que està més adormit en l’àmbit social”. 
El seu reclam és que la població participi 
en els diferents moviments socials perquè 

“volem ciutadans que estiguin implicats en 
el teixit social i que siguin ‘guerreros’”. Això no 
obstant, ja adverteix que en cap cas la CUP 
representarà als moviments socials, ja que 
“són molt més amplis i la feina que fan és 
molt més profunda”. Alguns dels moviments 
socials comparteixen seu amb el partit al 
Casal Independentista La Llançadora, un 
local que Escursell el defi neix com un punt 
de trobada per contaminar-se d’idees. 

La CUP és un partit que competeix en es-
pai polític amb ERC, en l’eix nacional amb la 
independència, i amb ICV en matèria social. 
En referència a Esquerra, Escursell critica 
la seva falta de memòria històrica i afi rma: 
“Nosaltres no podríem governar amb un fran-
quista. Per molt que el govern que hi hagués 
fos un desastre, si nosaltres no governem 
amb aquests”. Respecte Entesa, tot i reconèi-
xer que va suposar per la vila una bafarada 
d’aire fresc després de vint anys de govern 
socialista, creu que “és un projecte que: o es 
renova molt, o potser sí que ja ha tancat la 
seva etapa històrica”. 

PARTIT REPUBLICÀ 
D’ESQUERRES

Un últim partit que també té la intenció 
de presentar-se per primera vegada a les 
properes municipals a Esparreguera, és el 
Partit Republicà d’Esquerres - Alternativa 
Republicana (PRE). El seu representant, Jordi 
Elmariachet, explica que el PRE es presenta-
rà a Esparreguera “com a part d’un projecte 
de renovació democràtica de la nostra soci-
etat”, que es marca com a objectiu “establir 
la Tercera República en l’àmbit estatal”. Això 
no obstant, les seves possibilitats d’obtenir 
representació són molt reduïdes, si es té en 
compte que, en les últimes eleccions que va 
obtenir vots a Esparreguera va ser a les auto-
nòmiques del 2010, amb només 7 vots. 

“Nosaltres no podríem governar 
amb un franquista. Per molt 
que el govern que hi hagués 

fos un desastre si nosaltres no 
governem amb aquests”
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ESPARREGUERA PARADÍS TRÀNSFUGA

“El debat independentista fomenta el transfuguisme 
ideològic de les bases dels partits”

CARLOS ORTÍ

Aquest canvi de discurs des de la direcció 
ha xocat en moltes ocasions amb militants 
i regidors del mateix grup polític. En aquest 
sentit, qui és el “traïdor”? El regidor que 
abandona la formació perquè no va ser es-
collit per defensar aquest discurs polític, o el 
partit que adopta una nova posició per donar 
resposta a una demanda de la societat?

Històricament, el transfuguisme a Es-
parreguera obeïa més a lògiques de poder 
que a canvis del discurs polític. Durant els 
20 anys de govern del PSC amb Joan Serra, la 

majoria de trànsfugues era gent que es pas-
sava als socialistes, el partit que ostentava 
la majoria absoluta. És el cas, per exemple, 
de Xavier Mas, qui com a regidor d’Agrupació 
d’Esquerra Catalana votava al Ple Municipal 
al PSC durant el mandat 1983-1987, i a les 
següents eleccions ja va entrar com a regidor 
pels socialistes. Com Mas, seguiria l’exemple 
Joan Reynés d’Aliança Popular. Els represen-
tants dels partits de l’oposició es deixaven 
cooptar molt fàcilment per votar igual que el 
PSC, encara que no estiguessin al govern i no 
abandonessin la seva formació. 

Aquesta tendència ha canviat en els úl-
tims anys, i després d’un seguit de mandats 
sense cap cas fl agrant de regidors abando-

La paraula “trànsfuga” s’ha 
convertit amb el pas del temps 
en un eufemisme de traïdor. En 
un mot utilitzat per defi nir a 
aquella persona que abandona 
la seva formació política en un 
ple municipal per passar-se a 
un altre partit o per donar la 
majoria absoluta a un govern. 
Tot i que, el concepte s’ha anat 
ampliant fi ns a utilitzar-se per 
tota persona que abandona el 
partit, sigui o no representant 
electe. A cap grup polític li agrada que un 
dels seus membres fugi cap a les fi les con-
tràries una vegada celebrades les eleccions. 
La crítica que fan és que, si la ciutadania els 
va escollir com a regidor per una candidatura 
concreta, abandonar aquestes sigles signifi -
ca deixar de representar a aquests votants. 
Però si tots els partits polítics estan en con-
tra, perquè existeix el transfuguisme?

Per culpa de la llei electoral, que va deci-
dir que l’acta de regidor fos a títol personal. 
És a dir, que encara que al representant l’ha-
gin escollit per una candidatura concreta, la 
persona té el poder de decisió de renunciar 
representar al seu partit, però no a l’acta de 
regidor. Es podria entendre com una garantia 
per evitar el poder absolut dels partits polí-
tics sobre l’individu, però que possibilita que 
es doni el transfuguisme. 

La situació política actual a Esparreguera 
és un clima propici pel transfuguisme. L’ato-
mització del ple municipal no és un clar refl ex 
del pluralisme dels esparreguerins, sinó més 
aviat una conseqüència de la desafecció po-
lítica envers els partits que tradicionalment 
han governat el poble. Els nous partits que hi 
ha a l’Ajuntament encara no s’han consolidat, 
i molt del seu electorat el van obtenir gràcies 
al vot de càstig que van fer els ciutadans al 
PSC i Entesa. Mentre el moviment de partits 
s’accelera, s’ha fet evident com alguns nous 
líders de partit han xocat amb la mateix base 
o amb la direcció a l’hora de regenerar la for-
mació política. 

A aquesta inestabilitat dels grups locals, 
se li suma la tensió en l’àmbit autonòmic que 
ha provocat que tots els partits es posicio-
nin a favor o en contra de la independència. 

LA INESTABILITAT DELS 

PARTITS POT DONAR LLOC A 

LES PROPERES MUNICIPALS 

A MÉS TRÀNSFUGUES 

nant el partit per passar-se a 
un altre, es torna a recuperar 
aquesta dinàmica. Primer 
va ser el portaveu del Partit 
Popular, Eduard Prat, qui va 
passar-se com a regidor no 
adscrit pocs mesos després 
de les últimes eleccions, per 
entrar a formar part del go-
vern. Era la primera vegada 
que participava en política i 
va xocar amb les directrius 
que li marcava el partit. Pot-

ser l’elecció de Prat com a cap de llista del 
PP no va ser la més encertada. I l’últim cas ha 
estat el regidor de Plataforma per Catalunya, 
Sergi Hidalgo, qui en protesta per la deriva 
espanyolista del partit, va renunciar com a 
portaveu a principis de novembre i ara actua 
com a regidor no adscrit. 

Els resultats que s’obtinguin en les pro-
peres municipals del 2015 poden provocar 
que més regidors electes abandonin el seu 
partit. L’entrada i sortida de noves forma-
cions polítiques de l’Ajuntament, així com 
lideratges sense experiència política prèvia, 
convertiran el consistori en un caldo de cultiu 
pel transfuguisme. 

El transfuguisme per raons ideològiques, 
encara que no agradi als partits, és l’últim 
recurs que tenen els regidors per fugir d’una 
disciplina de vot que els fa votar en contra 
del que realment pensen. Aquest error de la 
llei electoral també permet fets moralment 
inacceptables, com la compra d’escons i la 
manera de desvirtuar la representació ciu-
tadana. És una incongruència que les actes 
de regidor siguin individuals en un sistema 
partidista amb llistes tancades on l’elector 
només vota una candidatura i no a la perso-
na. Si l’acta de regidor és a títol personal, tin-
dria més sentit que les llistes fossin obertes 
i els ciutadans poguéssim triar directament 
el nostre representant. Això implicaria un es-
forç immens de la ciutadania per informar-se 
sobre la política local i conèixer els 21 regi-
dors que hagués de votar. Tot i que ja sabem 
que a molts partits no els hi agradaria perdre 
el poder de confeccionar les seves pròpies 
llistes de candidats i començar a dependre 
del seu contacte amb els ciutadans.  ●
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Sergi Hidalgo, exregidor de Plataforma per 

Catalunya a EsparregueraAra és regidor 

no adscrit del ple municipal esparreguerí. 

Militant de Plataforma des de l’any 2009, 

Hidalgo abandona la formació perquè 

no se sent identifi cat amb la nova línia 

espanyolista marcada des de la cúpula del 

partit. Junt amb altres escindits de PxC 

vol construir una nova formació política 

independentista, però mantenint la mateixa 

ideologia. En l’àmbit municipal, el vot del 

regidor Hidalgo podria afavorir una majoria 

absoluta de l’actual tripartit d’Esparregue-

ra, que governa en minoria amb 10 dels 21 

regidors que componen el ple.  

Per què ha renunciat com a portaveu del 

grup de Plataforma per Catalunya?

És la divergència que hi ha hagut amb el 
partit en vers el sobiranisme. Hem de pensar 
que Plataforma per Catalunya mai ha sigut 
independentista, però sí que va començar 
com un partit catalanista. El president de 
PxC, Josep Anglada, ja en el 2011 va aprovar 
una moció a favor que el poble de Catalunya 
pogués decidir sobre el seu futur, encara que 
ell no compartia la independència. Però això 
va canviar dràsticament aquest any.

En què ha canviat el discurs?

Va canviar una sèrie de coses internes 
dintre del partit i es va decidir anar en contra 
d’aquest dret a decidir del poble català, com 
també d’aprovar el trilingüisme. Pràctica-
ment és una còpia de Ciutadans. 

Hi ha més casos de regidors que abandonin 

el partit per aquest canvi ideològic?

No només altres regidors, també mili-
tants de PxC, que s’han posicionat en contra 
d’aquesta decisió del partit. Com per exem-
ple el regidor de Sant Joan de Vilatorrada, 
Josep Maria Palau, que va abandonar la 
formació i va passar a ser regidor no adscrit, 
o l’expresident de les joventuts identitàries, 
Francesc Gesa, que va marxar del partit per 
aquesta mateixa situació.

Llavors hi ha hagut una ruptura entre la 

base i la direcció del partit?

És que pràcticament ha estat una escissió. 
El que passa és que no ha sigut una escissió 
que hagi pogut formar una altra formació amb 
característiques similars, però amb un posici-
onament nacionalista català. Per això ara es-
tem construint una via política profundament 
nacionalista catalana i anti-immigració, que 
es farà públic el més aviat possible.

En què es basaria aquest nou partit?

El discurs seria el mateix respecte de la 
immigració i la globalització,  que ens posi-
cionem totalment en contra. Però sí que es-
taríem a favor del dret a decidir i que el poble 
català pugui arribar a la independència.

És necessari aquest partit, pot realment 

tenir èxit?

Manca i falta un partit identitari real, 
anti-globalització, anti-immigració, però que 
sigui independentista. I aquesta formació 
s’ha de constituir el més aviat possible. Evi-
dentment, PxC ha passat a ser un partit més 
de l’estela espanyolista.

En l’àmbit municipal, cediràs la teva acta de 

regidor al segon de la llista de PxC, tal com 

demana el partit?

No. Evidentment, jo continuaré a l’Ajun-
tament d’Esparreguera com a no adscrit. 
Perquè, qui ha canviat el discurs ha estat 
el partit, o abans treballàvem amb un cert 
ambigüisme. Ara s’ha posicionat fermament 
en contra de la sobirania d’un poble que ha 
de tenir el dret a decidir, ja sigui el poble ca-
talà o el poble escocès. Jo no puc abandonar 
aquesta acta de regidor. Evidentment, que 
ells l’han demanat perquè no poden fer una 
altra cosa. Demanar-la, intentar dintre de les 
seves possibilitats, atacar-me, i dir que tot el 
que dic és un pensament subjectiu meu, i que 
mai ha sigut aquesta la visió de Plataforma.

Es considera un trànsfuga?

No he deixat el partit, perquè continuo 
tenint esperances i vull canviar les coses. 
Transfuguisme, ja he dit que no tinc intenció 
d’anar al govern. És més, no és que tingui 
intenció, és que no aniré. I tampoc aniré a 
una altra formació política del consistori. 
Treballaré com ho he fet fi ns ara, perquè 
dintre d’un grup polític en l’àmbit autonòmic, 
he tingut molta llibertat de poder opinar i 
expressar, sempre dintre de la direcció del 
partit, allò que creia convenient. Per tant, 
continuo sent no adscrit, però jo no he canvi-
at res. És a dir, canvia el nom. Canviaria grup 
municipal PxC per no adscrit, però jo conti-
nuo sent el mateix.

Amb el teu vot, el govern aconseguiria la 

majoria absoluta. Has rebut alguna propos-

ta per formar part de l’equip de govern de 

l’Ajuntament?

No, principalment, perquè ja inspiro 
aquesta manca de disposició. 

ENTREVISTA SERGI HIDALGO

“Falta un partit identitari real, anti-globalització i anti-
immigració, però que sigui independentista”

CARLOS ORTÍ
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Premsa Comarcal

Suport als municipis

Els municipis re-
bran aquest ajut 
per poder fer 
front a les situaci-
ons d’urgència i de 
risc d’exclusió so-
cial derivades de 
l’actual conjuntura 
econòmica. 

Redacció

Barcelona

La Diputació de Barcelona 
destina 30 milions d’euros 

al pla d’urgència social
L’objectiu és cobrir la despesa social que ha d’assumir el món local
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Premsa Comarcal

Suport als municipis

10 

millons d’euros
per a la cobertura de 
situacions 
d’urgència social i el 
sosteniment 
dels equips 
professionals 
de serveis socials:

Ajuts per a subministra-
ments bàsics; lloguer/
hipoteca de l’habitatge 
habitual; pèrdua d’ha-
bitatge per desnona-
ment; alimentació i 
necessitats bàsiques de 
subsistència; alimen-
tació infantil, higiene i 
lactància; roba i calçat.

8 

millons d’euros
per a la cobertura 
de la prestació 
de serveis 
d’atenció 
domiciliària i del 
transport adaptat:

Ajuts adreçats a 
persones que, per 
raó d’edat, depen-
dència o discapaci-
tat, tenen limitada 
l’autonomia per re-
alitzar les activitats 
bàsiques de la vida 
diària o requereixen 
atenció permanent 
i a distància.

12 

millons d’euros
per a la línia 
de suport 
d’atenció 
als infants:

Ajuts per al 
sosteniment 
dels serveis 
complementaris 
educatius relaci-
onats amb l’edu-
cació infantil (0-3 
anys) i adquisició 
de material 
escolar 
i llibres.

Els ajuts es distribuiran en tres grans àmbits: 

Es dóna 
cobertura a 
situacions de 
necessitat greu 
que afecten 
la qualitat de 
vida de 
les persones

S’hi incorporen 
nous 
conceptes
com la pobresa 
energètica, el 
subministrament 
de medicaments 
o garantir 
les places 
d’educació 
infantil
(0-3 anys)

ó ió
erialal
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MEDIC INES  AL  NOSTRE  ABAST
p e r  c a r l e s  b a t l l e s  i  i n g r i d  r e g a l a d o

Sovint deleguem en excés activitats que són essencials 
per al nostre dia a dia, ho confi em a professionals qualifi -
cats que tenen la formació per a realitzar aquesta activitat o 
servei per a nosaltres. Ho fem amb la política, amb l’alimen-
tació, amb la construcció i el manteniment de les nostres 
llars, amb la cura de les nostres malalties i, fi ns i tot, quan 
volem trobar parella! Hem caminat cap a uns nivells d’espe-
cialització tan grans que la idea que un no té ni el temps ni 
el coneixement per fer res prou correctament, tret de la seva 
especialitat, és generalitzada.

Passa amb els remeis casolans, actualment tendim a 
recórrer al metge per petit que sigui el dolor sense arribar 
a valorar si nosaltres mateixos el podem pal·liar. Ben a prop 

tenim un recurs que temps ençà era prou conegut i utilit-

zat: les plantes medicinals. Aquelles que contenen 
substàncies que poden ser utilitzades amb 
fi nalitats terapèutiques. De fet, d’elles 
se n’extreuen els principis actius, 
substàncies pures responsables de 
l’efecte terapèutic, que s’utilitzen 
en la majoria de medicaments.

El reconeixement de les plan-
tes medicinals i el saber popular 
de les seves propietats disminueix 
a mesura que incrementa l’ús de 
medicaments de síntesis i la seva 
disponibilitat. Fins i tot ens atrevim 

a automedicar-nos amb medicaments 

habituals com gelocatil©, aspirina© o al-

max© abans que no pas amb una tisana d’her-

bes. Algunes de les plantes medicinals les coneixem perquè 
han perdurat alhora que quedat reduïdes a l’ús culinari per 
aromatitzar o condimentar menjars o begudes, com el roma-
ní, la farigola, l’orenga o la menta. Moltes d’altres han quedat 
en segon terme i tot i tenir propietats molt interessants i ser 
molt comunes, com la dent de lleó, l’artemisa, la cua de 

cavall o el boixac, són plantes que difícilment es reconei-
xen o bé ni s’hi para atenció. Entre els sectors industrials que 
comercialitzen productes amb plantes medicinals es troben 
no només l’agroalimentari i el medicinal sinó el de la cosmè-
tica, perfumeria, jardineria, producció de tints o, fi ns i tot, la 
que produeix additius per a l’alimentació animal.

Entre els països de la Unió Europea que més consumeixen 
productes elaborats a base de plantes medicinals es troben 
Alemanya (amb un 39%), França (amb un 29%), Itàlia (amb un 
7%) Polònia i Regne Unit (amb un 6%) i Espanya (amb un 4%).

Si volem adquirir plantes medicinals, podem recol·lectar-
les, cultivar-les a casa o bé comprar-les a l’herbolari més 
pròxim. Ara bé, cal saber que del volum total de plantes que es 

comercialitzen una bona part prové de la recol·lecció de plan-

tes silvestres. Pel que fa a les diferents espècies, només un 5% 
es cultiven, sovint les més consumides, per tant la gran majoria 
d’espècies provenen de la recol·lecció. A Catalunya hi ha molt 
poc cultiu, i més del 60% de plantes que compren els majoristes 
de plantes i que distribueixen als herbolaris o botigues especia-
litzades prové de la recol·lecció silvestre. El romaní, la farigola i 

la cua de cavall són de les més recol·lectades.

Esparreguera és plena de plantes medi-
cinals, però per recol·lectar-les cal saber 

reconèixer-les, on i quan trobar-les. De 
la mateixa manera que es va a caçar 
bolets les sortides per reconèixer 
o recol·lectar plantes medicinals 
poden ser igual d’estimulants i re-
quereixen bons hàbits si en volem 
seguir gaudint.

Així doncs per una recol·lecció 
sostenible i segura cal:  

• No recollir més del que es necessita. 

• No arrancar mai la planta de soca arrel, 

sinó tallar-la amb tisores o navalla.  

• Fer el tall a una alçada adequada perquè la 

planta pugui tornar a rebrotar.  

• Recol·lectar la planta en el moment i època adequat.  

• Deixar una part dels fruits o de les fl ors de cada planta 

recol·lectada.  

• No recollir totes les plantes d’una mateixa zona sinó anar 

pessigant de diferents zones, permetent que les poblacions 

es recuperin.  

• Conèixer quines espècies estan protegides o són vulnera-

bles i complir amb les regulacions existents de la zona.

• Assegurar-se que en aquella zona no s’hi ha aplicat herbi-

cides, pesticides o qualsevol altre producte contaminant i 

nociu.
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Javier (el barbas) i el grup del 

curs de plantes medicinals el 

passat mes de juny en una 

sortida al camp

E N T R E V I S T A  A 
J A V I E R  F E R N Á N D E Z

Javier Fernández, conegut com “el 

barbas”, fa 41 anys que viu a Mas d’en Gall, 

i en fa 30 que es va iniciar, juntament amb 

Alícia, la seva dona, en el coneixement de 

les plantes medicinals i la fi toteràpia. Ens 

reben amb una infusió boníssima de romaní, 

melissa, ortiga, farigola de Ronda, té de 

roca, marialluïsa, til·ler i orenga, endolcida 

amb estèvia. El jardí és ple de plantes amb 

propietats medicinals que Javier i Alícia han 

aconseguit cultivar o instal·lar, i creixen ja 

de manera espontània.

—Com vas començar a interessar-te per les 

plantes medicinals? 

La meva dona tenia molts problemes de 
digestió i li van haver d’extreure la vesícula 
biliar. El metge li va dir que en endavant podia 
menjar qualsevol cosa però prenent sempre 
dos medicaments després de cada àpat. Co-
mentant-ho amb un company de feina em va 
adreçar a una fi lla i un ajudant del Dr. Capo, 
aleshores ja mort. Donaven pautes de com 
menjar bastant interessants mitjançant un 
receptari, però no t’explicaven res i si pregun-
taves sobre alguna herba, no et deien gaire 
cosa. Així ens vam introduir al naturisme.
—I també a les plantes medicinals?

Al cap de poc temps vaig començar a fer 
un curs de plantes medicinals a Barcelona. 
Un dia a la setmana fèiem classe i dos dies al 
mes anàvem a camp per fer reconeixement, 
així durant un any. Érem 8-15 persones que 
ens ajuntàvem per parlar de plantes, i es va 
crear un grup d’amics que ens vam recórrer 
Catalunya buscant plantes medicinals. 
Després durant un temps ho vaig deixar en 
standby però seguíem tenint plantes a casa 
i fèiem coses per a nosaltres. A l’any 2000 
ja prejubilat, vaig anar a l’Escola Agrària de 
Manresa a fer un curs d’energia solar, eòlica i 
fotovoltaica, allí vaig conèixer Jordi de “Dolça 

Revolució”, i a Santi Soto del “Vergel de las 
Hadas” que amb l’Escola Agrària de Manresa 
em van proveir de les 30-40 plantes que te-
nim ara a casa. També vaig començar a anar 
a mercats d’intercanvi, on canvio plantes 
medicinals i així em vaig afi cionant progres-
sivament.
—Has fet un curs de plantes medicinals a 

Esparreguera, com sorgeix la idea?

En un mercat d’intercanvi d’aquí d’Espar-
reguera, parlant amb l’Aleix Escursell de La 
Llançadora li comento que seria interessant 
poder fer un curs. El problema de les plantes 
medicinals és que no totes les pots tenir a 
casa perquè algunes no s’acaben d’adaptar. 
La idea del curs és crear un grup de gent de 
la rodalia que li agradin les plantes medici-
nals, ja que a mesura que es van coneixent 
entre tots es poden descobrir noves zones 
on trobar-ne i així tenir un coneixement més 
gran de l’entorn. D’altra banda té l’avantatge 
que plantes que a un no li creixen a casa, pel 
tipus de terreny o per determinades carac-
terístiques, a una altra persona sí, i la idea 
és poder fer intercanvi. L’objectiu és crear 
escola i sobretot que la gent no acabi pagant 
per les plantes medicinals.
—Un dels objectius doncs és poder facilitar 

l’intercanvi…

Sí. He estat 30 anys per instal·lar marrubí 
al meu terreny, m’ha costat 30 anys! Ara ja 
està introduït i gaudeixo com un nen quan 
veig que apareix espontàniament d’entremig 
de les escales, fa 30 anys era impensable… 
En tinc molt però en canvi no hi ha manera 
que m’agafi  l’estèvia, mentre a altra gent sí. 
—Hi ha diferència entre les plantes silves-

tres i les cultivades?

I tant. L’orenga que ha sortit sola en un 
camp de guaret, que ha hagut de lluitar i 
competir per créixer, té una força que no té 
la que ha estat cultivada, això es nota molt. 
El professor que vaig tenir al curs era un ho-

me molt honrat i també ens avisava que s’ha 
d’anar amb compte amb les herbes que ens 
venen, ja que de vegades per similitud te’n 
fan passar una per una altra i ens va explicar 
trucs molt útils.
—Té algun risc consumir plantes medicinals? 

Plantes que tinguin risc de veritat aquí a 
Esparreguera no n’he trobat, l’única planta 
que pots confondre i és molt tòxica és la ci-
cuta (Conium maculatum) i jo només l’he vist 
al Castell de Montesquiu. 
—Però a part del grau de toxicitat, la dosi 

s’ha de considerar també… 

Al Vademècum de fi toteràpia posa les 
dosis però jo ho faig a ull i en funció del que 
tinc a mà. Per començar mai faré una infusió 
d’una sola herba, per convicció sempre en 
poso de 3 a 7. És important fer barreges de 
diverses herbes per evitar dependències o 
resistències i que el preparat assoleixi un 
bon equilibri. Si una barreja és molt amarga, 
per exemple, hi poso herbes que donin sabor 
com la menta, melissa o herba blanca (Aloy-

sia ligustrina). 
—Com dissenyes una infusió?

Miro al Vademècum quines plantes van bé 
per un mal concret i dins la relació de plantes 
que hi ha, amb les receptes del Dr. Vander, 
faig un resum i veig què hi ha al meu hort o 
a l’entorn. Intento jugar amb les plantes i les 
propietats de cada una, al fi nal cadascú s’ho 
fa al seu gust. Parteixes d’una base per donar 
sabor, jo utilitzo molt la marialluïsa, la melissa 
i la menta, i després en funció del mal que vull 
alleujar n’afegeixo d’altres. 
—Alguna recomanació de cara a l’hivern o 

per passar les celebracions de Nadal i cap 

d’any?

Fer bafs va molt bé pels refredats, amb 
fulles d’eucaliptus, de pi i romaní, ja que si 
poses eucaliptus sol, resseca molt els pul-
mons. Si la vols per als bronquis, pots afegir 
poliol (Mentha pulegium) o menta (Mentha 

piperita). 
De cara a les celebracions s’ha de prote-

gir el fetge dels excessos d’alcohol, i tots els 
amargants fan aquest efecte. Per tant una 
infusió de card marià (Sylibum marianum), de 
boldo (Peumus boldus), altimira (Artemisia vul-

gare), donzell (Artemisia absinthium), marrubí 
(Marrubium vulgare) aniran la mar de bé. 

Els interessats en participar del grup de 

plantes medicinals poseu-vos en contacte 

amb en Javier a: 

losremediosdelbarbas@gmail.com
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RACÓ D’HISTÒRIA

Josep Ràfols Esteve, 
professor

Visca La 
República!
Ningú s’ho esperava, 
ni els monàrquics, 
ni la majoria dels 
republicans; el 14 
d’abril de 1931 es 
proclamava la República 
des del balcó de molts 
ajuntaments de l’Estat 
Espanyol. 

El fi ns aleshores rei d’Espanya, Alfons 
XIII, havia abandonat el tron i el país i embar-
cava a Cartagena via Marsella. 

Unes eleccions municipals i molts anys 
de desprestigi havien fet el canvi. Un rei que 
s’havia refi at d’una dictadura per mantenir 
la corona. L’autoritarisme del dictador Primo 
de Rivera que havia prohibit tots els partits 
i sindicats, que havia tancat moltes univer-
sitats perquè els estudiants es revoltaven, 
doncs encara havien de sentir que la dona 
havia sortit d’una costella d’Adam, ja que es 
negava la teoria de l’evolució, i que, el seu 
anticatalanisme, li havia fet tancar el camp 
del Barça; portaren el Rei a l’exili. 

Es veia a venir, el Rei havia fet dimitir al 
dictador el 30 de gener de 1930 per posar un 
altre militar, el general Berenguer, amb l’en-
càrrec de retornar al sistema de partits de la 
Restauració, és el temps de la “Dictablanda”, 
on per llei, qualsevulla manifestació política 
estava prohibida encara que la majoria eren 
tolerades, fi ns i tot es va tolerar la reunió que 
van fer els líders dels partits republicans a 
Sant Sebastian on signaren el Pacte de Sant 
Sebastian, pel qual es comprometien a anar 
junts per fer fora el Rei i portar la república. 

majoria a diputats republicans que podrien, 
com a dipositaris de la sobirania nacional, 
proclamar la república. 

En aquelles eleccions surten elegits 
tants regidors monàrquics com republicans, 
però, a les grans ciutats són molt més votats 
els republicans que els monàrquics. El dia 14 
els alcaldes republicans d’aquestes grans 
ciutats (Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, La 
Corunya…), des dels respectius balcons dels 
seus ajuntaments, amb les places plenes de 
gent proclamen la República Espanyola. A 
Madrid és a la “Puerta del Sol” on Azaña fa 
la proclama. A Barcelona, amb la plaça Sant 
Jaume plena de gent que oneja banderes 
republicanes i catalanes, i des d’on se senten 
els crits “de visca Macià, mori Cambó”, és Com-
panys qui proclama la República Espanyola, i 
on unes hores més tard Macià proclamarà la 
República Catalana. 

A Esparreguera guanyen els monàrquics 
i són els joves els que pugen a l’ajuntament i 
des del balcó llencen el retrat del Rei cridant 
els visques a la República corresponents: “el 

carrer Gran s’anima al soroll d’un bombo vell 

que porta un grup que baixa de la Placeta bran-

dejant una improvisada bandera republicana”1 

Els republicans catalans també hi eren i 
l’acceptaren amb la condició que la república 
facilitaria l’autonomia a Catalunya. 
El comitè revolucionari que crearen instà 
a diverses revoltes, la més sonada fou 
la revolta dels militars de Jaca i la dels 
aviadors militars a Madrid el desembre de 
1930, entre ells un germà del mateix Franco. 
Revolta que acabà amb l’afusellament 
dels capitans García Hernández i Galán, i 
també amb la destitució del cap de govern, 
el general Berenguer, i la seva substitució 
per l’Almirall Aznar. Aquest, per retornar a 
la democràcia, i com a primer pas, proposà 
de fer unes eleccions municipals el dia 12 
d’abril de 1931 per veure com votaven els 
espanyols i, segons com anessin, es farien 
unes eleccions parlamentàries. Temia que 
unes eleccions a les Corts donessin la 

 “Salvador Cortada posa 
una bandera catalana 
dalt del campanar”
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Batlle & Batlle
Advocat

Assessor fiscal

Administrador de finques

T. 676 89 33 17

Humbert Batlle i Garcia
Llicenciat en Ciències Empresarials

Master Direcció d’Empreses (ESADE)

Consultor-Assessor d’Empreses

Daniel Batlle i Garcia

c/ Mestre Feliu Monné, 9 ESPARREGUERA

T. 93 777 21 32

1 Així ho explica en Josep Puig en una revista titulada 
Galeria d’esparreguerins.

2 Explica la revista esmentada que el nostre consistori pa-
tia un secretari molt rigorós, que amb l’excusa de seguir 
les lleis, manava molt, i no deixava fer als polítics, i que 
algú va atribuir-ho al nou alcalde republicà, li va fer un 
full amb un poema dels que aquí teniu alguns rodolins. El 
secretari demanà l’excedència.

Viu en un pis de tribuna / pagat pel poble pacient.
Encara creu el “donante” / que han de fer-li un monument
Va marxar a cops de pedra / de Santa Coloma i de Piera.
I això és el que es mereix / del poble d’Esparreguera...

L’endemà, el 15 d’abril, es declara dia de 
festa, i a la sala de sessions prenen possessió 
els regidors guanyadors, els monàrquics, i que-
den a l’oposició els republicans. El consistori 
però, va decidir prendre els següents acords: 
•  Fer pública la constitució de l’Ajuntament 

Republicà. 
•  Recomanar la màxima serenitat i civisme per 

tal de contribuir a afi rmar el règim republicà. 
•  Canviar el nom de la plaça de la Constitució pel 

de plaça de Pi i Margall, posar el nom de plaça 
de Galán i García Hernández, els herois de 
Jaca, a la que avui és plaça de la Constitució. 

A fi nals de maig, se celebren noves elec-
cions municipals en aquells ajuntaments on 
els regidors monàrquics han estat escollits 
en una situació tan confosa i, a Esparreguera, 

guanya la candidatura republicana d’esquer-
res i és nomenat alcalde en Salvador Cortada2. 

En general la República va ser rebuda amb 
entusiasme per les classes populars de tot 
Espanya. Els seus intents reformistes, reforma 
de l’exèrcit –entre altres es va passar de tres 
anys de servei militar a un any–, construcció 
de nombroses escoles en una país amb el 60 
% d’analfabetisme, estatut d’autonomia per a 
Catalunya, País Basc i Galícia, reforma agrària 

 “La plaça de 
l’Ajuntament plena 
de gom a gom quan es 
proclama la República”

que volia dir donar terres dels latifundistes als 
camperols andalusos... 

Reformes que es van acabar quan van 
guanyar els governs de dretes que l’anul·-
laren, defi nitivament, amb la victòria del 
general Franco. 
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SUPER NATURA
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Angelina Garcia
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38 
anys 

al seu 
servei!

A PEU DE CARRER

Eduard Rivas, politòleg  (www.noucicle.org/erivas) 

LA IMPORTÀNCIA DE LA 
SOCIETAT CIVIL EN LA POLÍTICA 

Després d’un mes als Estats Units on he 

pogut compartir experiències i aprendre so-

bre l’administració pública nord-americana, 

torno a casa amb moltes idees i propostes 

que podríem aplicar a la nostra realitat, però 

també amb algun interrogant. Els nord-

americans estan molt orgullosos del seu sis-

tema polític i de l’equilibri de poders existent 

entre l’àmbit executiu, el legislatiu i el judici-

al. Realment existeix una estructura de con-

trapesos en aquestes tres esferes que fa que 

cap d’ella sigui preponderant. Tot i això, en 

moments concrets i excepcionals aquest sis-

tema pot conduir al país al col·lapse com ha 

passat recentment amb el tancament de l’ad-

ministració. Més enllà, però, d’aquesta confi -

guració teòrica hi ha un factor clau que expli-

ca el funcionament i la confi ança en el siste-

ma polític nord-americà: la societat civil. 

La ciutadania nord-americana té una 

gran tendència a organitzar-se per aconse-

guir objectius col·lectius en els diferents ni-

vells de l’administració: des del nivell més 

“micro” i local fi ns al nivell federal. En aquest 

sentit, l’administració entén l’accountability 

com quelcom més que un exercici de trans-

parència: es tracta de dotar d’eines als ciuta-

dans per a què en el seu àmbit individual 

puguin organitzar-se i fer arribar al govern 

les seves demandes. Des de la instal·lació 

d’un fanal a un carrer fi ns a la posició dels 

Estats Units en matèria energètica, molta 

acció governamental ve motivada per la mo-

bilització dels ciutadans i de grups de pressió 

organitzats. 

La ciutadania del nostre país no ha estat 

tan mobilitzada com l’americana en el segui-

ment de l’acció política del Govern o l’activi-

tat legislativa del Parlament però la crisi que 

vivim està alterant aquesta situació. En els 

darrers anys hem vist, per exemple, com es 

confi gurava la Plataforma d’Afectats per la 

Hipoteca (PAH), que ha tingut i té un impor-

tant ressò mediàtic i ha aconseguit que els 

partits polítics, en aquest cas, es posicionin 

respecte a la dació en pagament dels immo-

bles hipotecats. La PAH ha estat una iniciati-

va d’èxit per canalitzar demandes individuals 

en l’agenda política fet que li ha valgut la 

concessió del Premi Ciutadà 2013 que atorga 

el Parlament Europeu. 

Una darrera dada, com a Europa, tot i la 

confi ança en el sistema polític, les dades esta-

dístiques també mostren una crisi sense pre-

cedents respecte la valoració de líders polítics 

i membres electes als Estats Units. Podem 

parlar, doncs, d’una crisi de la política com a 

fenomen global, com a mínim a occident. Es-

tudiar-ne la gènesi i les causes, però, ja seria 

tema per un altre article, potser pel proper.

OPINIÓ OPINIÓ

A pas lleuger, amb la mirada fi xa a 45 

graus del sòl, creuant despistada ment els 

carrers sense el permís de la llum verda dels 

semàfors i mantenint el mig somriure, ella 

caminava en aquest món paral·lel que el 

nom d’un capítol obria pas. Completament 

abstreta, ella llegia, com cada dia des que ell 

li va regalar, cada paraula d’aquell llibre que 

tants petons amagava. Entre pàgina i pàgi-

na, en aquest segon que passava de parell a 

imparell i d’esquerra a dreta, el seu nom li 

saltava al cap fent-la sentir tan especial. Ella 

acompanyava els personatges en les seves 

tràgiques vides, desenvolupant una empatia 

amb cada un d’ells que fi ns llavors no imagi-

nava que era capaç de sentir. Entre parada i 

parada de metro, sentia la necessitat d’obrir 

el llibre, de mantenir viva la noia de la seva 

història que lluitava per aconseguir l’alè que 

els seus malalts pulmons es negaven a do-

nar-li. De reviure, per moltes més primeres 

vegades, el petó d’uns adolescents que, re-

centment enamorats, es rebel·len contra les 

injustícies d’un món que se’ls queda petit. Si 

ell sabés el que ella sent en llegir cada frase, 

si sabés com vol aïllar-se de tot el que l’en-

volta per sentir el tacte de les fulles en els 

seus dits, la satisfaria de llibres cada dia de 

la seva vida. Arriba Nadal, com cada desem-

bre, i ella segueix, esperant sense esperar, 

que ell ni regali un. Un llibre que la porti de 

nou a perdre’s entre paraules, entre sensaci-

ons que només la màgia del llenguatge és 

capaç de recrear-li. Com cada nit del 24, ella 

no espera joies, no espera una bossa cara, ni 

unes sabates de taló. Ella espera sense espe-

rar aquest objecte que, embolicat en daurats 

i vermells motius nadalencs, l’emboliqui a 

ella d’emocions.

DES DE LLUNY

Ade Palomar

LLETRES PER NADAL
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Gustau Pérez amenaça amb 

un mocassí al president de Diables

El regidor de Gent d’Esparreguera, Gustau Pérez, va amenaçar amb un mocassí 
al president de Diables, Marc Tejedor, en el marc de la comissió d’investigació 
del ple municipal sobre els comptes de la Federació Catalana d’Entitats. En el 
vídeo que circula a les xarxes socials, Gustau Pérez va aprofi tar el seu torn per 
preguntar, “vostè té por?”, mentre a la mà dreta bandia el mocassí. El repre-
sentant de Diables, confós, li respon: “A qui? A tu?”. El regidor va seguir el seu 
discurs dient: “no, a mi no. A un dia perdre l’Escorxador, a perdre la pell, com els 
milions de nens que s’han cremat als vostres correfocs. A què un dia la gent es 
farti dels vostres petards”.  El president de la comissió el va tallar perquè se 
li havia acabat el torn, però a Gustau li va donar temps a afegir: “Ens veiem a 
l’infern, gàngster”. 

L’exportaveu de PxC podria 

dirigir la regidoria de Nous Catalans

El regidor no adscrit i exportaveu de Plataforma per Catalunya, Sergi Hidalgo, 
ha anunciat que només donarà la majoria absoluta a la coalició de govern si li 
concedeixen la regidoria de Nous Catalans. En una entrevista feta ahir a Ràdio 
Esparreguera, Hidalgo ha anunciat que el seu suport a l’Ajuntament “no serà un 
xec en blanc”, i creu que pot aportar noves idees respecte a la immigració. La 
primera mesura al capdavant de Nous Catalans, segons el regidor no adscrit, 
seria: “concentrar cada raça a un barri concret, emmurallar-ho, i que allà hi 
facin vida sense que els hàgim de veure. Si a l’Edat Mitjana funcionava, perquè 
ara no”.  L’Ajuntament no acaba de veure clara la idea i en l’últim ple municipal 
l’alcalde Udina va expressar que, “el govern no pacta amb xenòfobs, si Hidalgo 
fos exfalangista encara...”.    

Els alumnes d’Esparreguera 

superen a Finlàndia en l’informe PISA

Els adolescents esparreguerins han destacat en totes les àrees amb una nota 
superior als 600 punts en el test que realitza periòdicament l’organització in-
ternacional PISA. Aquest èxit s’ha vist difuminat, però, per la poca millora a la 
resta de Catalunya. Ferran Rigau, professor de l’institut El Cairat, reconeix que 
les claus d’aquesta puntuació són “la qualitat del professorat, la constància 
dels alumnes i el mini-treball de recerca que ara fan a 4t d’ESO”. Jonathan Gar-
cía, un dels estudiants que va realitzar el test PISA, afi rma que “l’examen era 
molt fàcil, sobretot la prova de matemàtiques. Preguntaven coses com: quants 
diners has de robar del canvi de la compra per comprar-te un paquet de tabac”.  

I SI 
DEMÀ FOS 
NOTÍCIA…? 

REDACCIÓ

Com cada any arriben les Festes de Nadal i com cada any 

ens reunirem al voltant de la taula i celebrarem amb un bon 

àpat diades tan assenyalades. Com cada any tot seran felicitaci-

ons i bons propòsits i bons desitjos i enyorarem altres Nadals 

pot ser més feliços i notarem les absències que com cada any 

se’ns fan doloroses. Són dies d’alegria i també de tristesa, de 

feina, de regals i compromisos i per sobre de tot, són dies espe-

cials per les criatures i com cada any respirarem alleugerats 

quan aquestes dates hagin passat i el més important de tot: com 

cada any restarem sorpresos d’haver sobreviscut a tantes farta-

neres i tantes sobretaules. 

I parlant de nostàlgies: en el moment que escric aquest 

article estem sense biblioteca. La vella, la de sempre, tanca-

da i la nova, acabada fa molt temps i, per la incompetència 

d’uns i altres, encara per estrenar. Esperem que l’any vi-

nent, i sense haver d’esperar que els Reis ens portin la inau-

guració, la puguem gaudir. Tot el que és nou fa alegria i 

aquella olor tan especial del que encara no s’ha fet servir 

(però en aquest cas, de ben segur, l’olor ja s’haurà esvaït). 

Ara no és de la nova de la qual vull parlar sinó de la vella, la 

del Beat Domènec Castellet. Hores i hores passades allà, de 

criatura, quan les migrades economies familiars només 

permetien l’adquisició d’un o dos llibres l’any i havíem de 

saciar la nostra fam de lectura amb els llibres que hi havia a 

la planta baixa, la dels nens. A més, una altra cosa impor-

tant. S’hi estava calent. Hi havia calefacció, un luxe gens a 

l’abast per a la immensa majoria dels usuaris, que amb una 

bona sort, ens havíem de fer passar el fred a casa, de cara a 

la llar de foc, les galtes vermelles i el cul gelat, i els brasers i 

les estufes de serradures i els penellons, que en apropar-nos 

a l’escalfor coïen com dimonis. Dimarts passat, tot i que 

tancada, encara hi vaig anar per acabar el trimestre de les 

converses en francès que hi fem cada setmana. Quina pena, 

veure-la tan sense vida! La nova biblioteca segur que està 

molt més en condicions, que té més espai, més llum, que 

està molt més d’acord en les necessitats actuals, però l’ani-

ma, el caliu, l’encant de les velles parets, les mil històries 

esdevingudes allà, fa que, tot i que estem contents de les 

millores que en tots els aspectes tindrem en la nova, restarà 

en tots nosaltres l’enyor de la vella casa que ens ha acollit 

tants anys. I fem honor a la dita: Any nou, biblioteca nova, 

amb la seguretat que el record de la que ens ha albergat en 

tantíssimes ocasions restarà sempre en nosaltres. 

OPINIÓ
ELS RICS I 
ELS RUCS

Teresa Prats Margalef

NOSTÀLGIA
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Avui en aquesta columna faré un petit 

repàs de les festes nadalenques, més ben dit 

de la festa dels Reis, al llarg dels anys hem 

vist Reis de tota mena amb camions, amb 

bicicleta, amb xancles, amb camells, amb 

tractors, però els Reis de la meva infantesa 

anaven amb cavalls, cavalls i prou, va ser 

després de molts anys que s’hi van afegir les 

carrosses. De l’organització se’n cuidava la 

gent de l’Ateneu, i normalment eren els ac-

tors i col·laboradors els que feien de Reis, 

recordo que un any el rei blanc era el Pere 

Jorba, el rei ros el meu pare, i el rei negre el 

Josep Guitart, però el que ara em sembla 

més curiós és que aquests Reis després d’ha-

ver passat per tot el poble, anaven a la Colò-

nia Sedó a repartir les joguines per tots els 

infants d’allà, i em consta que cap d’aquests 

tres Reis eren precisament genets experi-

mentats. Avui per anar a la Colònia Sedó hi 

ha una bona carretera, però 50 anys enrera 

era un camí de carro amb uns clots que “déu 

n’hi do”, però com que eren Reis, eren capa-

ços de tot, de fet després de venir d’Orient 

això d’anar fi ns a Can Sedó per a ells era 

bufar i fer ampolles. Bé amics molt bones 

Festes i que els Reis, moderns, clàssics, bri-

llants, senzills o humils, siguin generosos 

amb tots vosaltres.

OPINIÓ
D’UN TEMPS NO 

TAN LLUNYÀ

Paquita Vives Llonch

REIS I GENETS

Us informava en el passat “777” d’un 

mas molt antic, el de La Torre. Avui ho 

faré d’un altre mas molt antic també, el 

mas Oliva, dins la propietat de can Palo-

ma. En el capbreu més antic que tenim, de 

1495, el propietari Joan Castell declara 

que té un mas anomenat Oliva i que aquest 

limita a l’E amb el riu Llobregat, al S amb 

els masos Vinyals i Castell, a l’O amb el 

mas Castell i al N amb el mas Rosselló, que 

és l’actual Can Paloma i que en aquell 

temps era conegut pel “mas de sa palanca” 

referint-se a la palanca que creuava el riu i 

que avui encara se’n poden veure les restes 

dels pilars, un a cada banda, sota mateix 

de la resclosa del Cairat. 

Anys abans, però, ja se n’havia fet una 

de palanca en l’indret anomenat ‘La rabas-

sada’ dins la propietat de can Estruc Nou, 

molt a prop del pont de l’Aeri de Montser-

rat, lloc on l’aigua del riu hi passava molt 

encaixonada, molt abans de construir-se la 

resclosa del Cairat i que en construir-se 

aquesta, i pujar el nivell del riu, aquell pas 

anomenat ‘La palanca Sobirà’ quedà inun-

dat i sols en restà la del Cairat que fou cone-

gut per ‘La palanca Jussà’ o baixa. Uns 

quants metres més avall hi havia el mas 

Oliva. Devia pertànyer a una família molt 

important, ja que les restes trobades de-

mostren per les seves voltes i columnes, poc 

corrents en masos d’aquella època, que de-

vien ser d’un mas singular. 

Els companys de recerques de la veïna 

vila d’Olesa, en els anys entre 1950 i 1960, 

van fer unes molt acurades excavacions que, 

a més a més de posar al descobert  molta 

ceràmica, van permetre elaborar un plànol 

de les restes urbanes, pel qual es denota la 

importància d’aquell mas o casa important. 

El fet que es disposi de poca documen-

tació d’aquella època tan llunyana, difi culta 

la possibilitat de fer l’historial del Mas Oli-

va, sols en sabem que ja existia a mitjans 

del segle XIV. Esperem que un dia, en do-

cuments antics puguem trobar més infor-

mació dels seus propietaris. 

Ara pertany a la família Déu, senyors de 

can Paloma, perquè les restes es troben 

dins la seva propietat. 

JOSEP PAULO I SÀBAT, cronista local

samy’s

Sant Miquel, s/n

ESPARREGUERA

CONFECCIONS

El Mas 
Oliva
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BEREN GASTON, KUALA LUMPUR (MALÀISIA)

“El que més em sorprèn de com celebren el Nadal aquí Malàisia és que, tot 
i ser un país musulmà, ho continuen celebrant. Es fa molt estrany anar pel 
carrer o en algun dels centenars de centres comercials, lloc on els malais 
passen molt temps, i escoltar les típiques nadales de torn. A més a més, 
no cal dir que aquí el termòmetre no baixa dels 25ºC tot l’any. Així que, 
pantalons curts, samarreta, hawaianes i a viure! Bon Nadal a tothom!!”

EDMON PIQUÉ, LONDRES (REGNE UNIT).

“El Nadal a Londres és una bogeria, es viu molt. Potser el que més 
m’ha impressionat és la tradició entre joves (i no tan joves) de portar 
jerseis tradicionalment nadalencs durant aquestes dates. No només 
es tracta de dissenys llampants, sinó que, sovint, són més aviat 
lletjos. Ara bé, jo ja tinc el meu, i el penso lluir ben orgullós per terres 
montserratines.”  

com se 
celebra
el nadal 
al món 

Alguns dels nostres 
col·laboradors ‘in travelling’ 
per l’estranger ens ajuden 
a entendre com funcionen 
aquestes festes a altres 
parts del món.

TRAVELLING

ANNA VALLDEPERAS PRATS, ZAGREB (CROÀCIA)   

“A Croàcia al dia 24 de desembre se li diu Badnjak i és un dels dies 
més importants del Nadal. Per als més radicals s’ha de fer dejuni però 
pels que s’ho prenen més relaxadament n’hi ha prou a no menjar carn. 
El dia s’ha de dedicar a decorar l’arbre de Nadal que s’ha comprat el 
cap de setmana abans i a preparar el sopar de Badnjak. És un sopar 
que té com a plat principal el bacallà.”

ADE PALOMAR, MILÀ (ITÀLIA)

“Riesci a mangiarti Dodici acini d’raïm in sol 20 secondi? (Ets capaç de 
menjar-te dotze grans de raïm en només 20 segons?) Em pregunta un 
company de treball de Milà, sorprès, mentre explico a la meva ofi cina com 
donem la benvinguda a l’any a Espanya. No obstant això, sí que compartim 
tradició culinària, ‘il cenone della vigília’ (el sopar de Nadal), en la qual 
es reuneixen amb els familiars i amics i on no falta el dolç milanès per 
excel·lència, el panettone. Així, durant el Nadal, a la capital de la moda els 
aparadors de les pastisseries i fl eques imposen el seu protagonisme.”
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NOVEMBRE
PATRONAT DE LA PASSIÓ
CARTELL DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA 
TEMPORADA 2014
Durant tot el matí el Patronat de la 

Passió va organitzar una jornada de por-

tes obertes i visites guiades al teatre, i 
entre actuacions de les diferents secci-
ons de l’entitat va tenir lloc la presentació 
del cartell de La Passió 2014, dissenyat 
per Olivier Grau.   

FORN DE PA

JORBA

c/ Gran, 6 · T. 93 777 19 40
Camí Ral, 26 · T. 93 777 46 04

ESPARREGUERA

Av. Generalitat, 32
T. 93 770 34 07

ABRERA

Plaça de l'Ajuntament 6 
Local 7 (galeries) 
ESPARREGUERA 

T. 93 777 53 22

tractaments facials
trataments corporals
manicura | pedicura

depilació
solàrium

maquillatge

bellesa i  benestar

PARADA CULTURAL

NOVEMBRE
PATRONAT DE LA PASSIÓ
ENRIC MARTORELL ES JUBILA
Després de 32 anys al davant de la 

taquilla de La Passió Enric Martorell fi nal-
ment s’ha jubilat. L’Enric ha desenvolupat 
una tasca poc visible però molt necessària 
i ho ha fet de manera efi caç i seriosa. La 
junta de La Passió li va agrair en un acte 
íntim i emotiu.

Amb aquesta, el dissenyador esparreguerí conclou 10 temporades fent cartell de La Pas-
sió. Segons Olivier Grau, ha intentat fer una imatge molt optimista però alhora amb moltes 
lectures. El colom blanc és una imatge simbòlica. Des d’un punt de vista religiós és l’esperit 
Sant, i des d’un punt de vista laic, és la Pau. A l’autor li agrada barrejar les dues visions. Olivier 
Grau explica que hi ha un contrapès en la imatge a on hi ha el puny, a on hi ha l’agressivitat, 
l’opressió, la intolerància que intenta atrapar a aquest colom que és la pau, la llibertat, les 
idees: La vida. L’elecció de la imatge del colom no és casual, ja que tothom que coneix La 
Passió saben que el colom és un punt diferencial, l’aparició del colom és un moment especial 
i únic dins l’espectacle.

“…el puny, a on hi ha l’agressi-
vitat, l’opressió, la intolerància que 
intenta atrapar a aquest colom que és 
la pau, la llibertat, les idees: La vida.”
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“Res no es pot comparar a la primera vio-

lació”, declara una noia bòsnia víctima de reite-

rades violacions sexuals durant la guerra de 

Bòsnia i Hercegovina en el reportatge d’Hernán 

Zid La guerra contra las mujeres. Aquesta pe-

ça periodística pretén ser una denúncia de la 

utilització de les agressions sexuals contra les 

dones en els confl ictes armats. Parlo d’aquest 

reportatge que es va emetre al programa Docu-

mentos TV de La2 perquè les violacions sexuals 

comeses durant la guerra a Bòsnia i Hercegovi-

na en són tristament protagonistes. Es calcula 

que unes 40.000 dones van ser violades a Bòs-

nia i Hercegovina durant la guerra. I va ser 

gràcies a què les víctimes van denunciar les 

agressions sexuals que ara la violació ja és con-

siderada pels tribunals penals internacionals 

com a crim contra la humanitat. Vaig ser molt 

crítica amb la pel·lícula d’Angelina Jolie, En ti-

erra de sangre i miel, on utilitzava el sexe d’una 

forma perversa durant la guerra i explicitava 

violacions sense cap missatge constructiu. A 

més, mai ningú m’ha demostrat que pot expli-

car, des de fora, un confl icte i les seves conse-

qüències. Aquest reportatge és un treball perio-

dístic, però fi ns a quin punt és útil posar cara a 

aquestes víctimes d’agressions i no als crimi-

nals que utilitzen les violacions com a objectiu 

per humiliar i sadollar els seus greus problemes 

psiquiàtrics. Entenc que és una teràpia per a les 

víctimes explicar el seu sofriment però seria 

interessant també conèixer i posar cara als vio-

ladors que, independentment d’estimar o de-

fensar una terra, han volgut destruir en vida i 

deliberadament a les seves dones. Perquè no 

puc imaginar-me com algú pot utilitzar el sexe 

com a arma de destrucció i perquè aquests cri-

minals no haurien de poder viure de forma 

digna i impunes en la nostra societat. Perquè és 

molt important reconèixer el dolor de les vícti-

mes però també seria terapèutic per a elles i per 

a la societat, posar cara als criminals sexuals. I 

la pregunta que em plantejo és: per què no 

lluitem per posar cara a aquests criminals?

“RES NO ES POT 
COMPARAR A LA 
PRIMERA VIOLACIÓ”
LEILA

OPINIÓ
DES DE ZAGREB

Anna Valldeperas Prats

25.28.29 DESEMBRE i 22.23 FEBRER
PATRONAT PARROQUIAL
LA GRAN VÍA SARSUELA
Aquestes festes de Nadal el Patronat i el 

mestre Josep Borràs al capdavant, us con-
viden a gaudir amb la posada en escena de 
la sarsuela LA GRAN VÍA. Els papers prota-
gonistes aniran a càrrec d’Andrea Gerónimo, 
Olga Berenguer, Anna Niebla i Lluís Rovira i 
un nombrós grup cantaires i actors.

DESEMBRE
PATRONAT DE LA PASSIÓ
LA PASSIÓ VISITA AL PAPA
Alguns representants de la Junta de La 

Passió viatgen a Roma per atendre a l’audi-
ència pública que els fa el Papa Francesc 
el 18 de desembre. L’acte és organitzat per 
la Federació de Passions Italianes, que 
conjuntament amb l’organització Europas-

sions vol aconseguir que les passions si-
guin declarades Patrimoni de la Humanitat 

per la UNESCO.

DESEMBRE
TRAMATEATRE
CLOENDA DEL FESTIVAL LOLA
Un any que es presentava complicat, 

sobretot per qüestions econòmiques, acaba 
de concloure amb un programa molt reeixit. 
El Festival ens ha deixat algunes perles 
com Helena i la Tardor Barcelonina. Ens ha 
descobert un bon teatre local, amb Con-

gost i Exclòs. Enorgulleix que, any rere any, 
puguem veure un bon teatre made  in espar-

reguera, però en el cas de les dues obres de 
producció pròpia d’enguany, encara satisfà 
més perquè l’autoria també és de joves de 
casa nostra.

Hem tingut una mostra d’art gestionada 
per Obert en Canal, al Muxart de Martorell, 
que refl ecteix les inquietuds d’artistes ac-
tuals tot qüestionant els diversos camins 
de l’art amb diversos llenguatges (audiovi-
suals, accions, dansa, música, teatre…).

El dia 22 de desembre es posarà punt 
i fi nal al Festival amb 3 funcions més de 
l’Exclòs al Teatret, i amb una funció a Sant 
Andreu de la Barca de Si no ens paguen, no 

paguem de Dario Fo, que s’havia suspès per 
malaltia d’un actor. 

No us perdeu aquestes últimes funcions! 
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Per al cristianisme som al temps litúrgic de l’Advent, les quatre 

setmanes que precedeixen i preparen el Nadal. Creients i no cre-

ients, tots, ens adonem que entrem també en una mena de litúrgia: 

guarnim els aparadors de les botigues, dels supermercats; amb 

més o menys encert, l’enllumenat als carrers no hi falta, el Pare 

Noël forma part de la decoració d’arreu, ens apressem a fer el 

pessebre, tornen a aparèixer els tions guardats d’altres anyades i 

també es desempolsen arbres plastifi cats o se’n compren de nous 

per tal de guarnir-los amb cintes, boles, llumets que s’encenen i 

s’apaguen; no hi pot faltar tampoc la música nadalenca que de 

manera persistent –i a vegades estrident– embolcalla tot aquest 

ambient, alhora que li dóna un aire festiu. 

Empès també per aquests signes del temps, voldria que aquest 

article fos una Nadala, una felicitació a una fundació i a una enti-

tat, ambdues esparreguerines, que han fet prou mèrits pel que fa al 

servei social i a la cultura de la vila: el Voluntariat (de les dife-

rents entitats benèfi ques) del Banc dels Aliments i la Bibliote-

ca Beat Domènec Castellet. 

El Banc dels Aliments fou creat –tinc entès– fa uns 26 anys 

amb la fi nalitat de lluitar contra el malbaratament dels productes 

alimentaris i poder-los aprofi tar per tal de cobrir una de les neces-

sitats més bàsiques de les persones com és l’alimentació. Amb la 

crisi econòmica, l’augment de l’atur i amb la perspectiva d’unes 

previsions reduccionistes d’Europa pel que fa al subministrament 

d’aliments, es creà, en el marc d’aquesta fundació, el 2009 i per 

primera vegada, el GRAN RECAPTE d’aliments. D’aleshores 

ençà, any rere any, s’ha anat repetint, essent-ne, la recaptació, ca-

da cop més reeixida (enguany 16,5 tones a Esparreguera). Bé, però 

tot l’esmentat, que podria formar part d’una breu i potser sabuda 

història, no hagués estat possible sense la generositat d’un VO-

LUNTARIAT (91 voluntaris a la Vila), sí amb majúscules, que ha 

esmerçat desinteressadament una bona part del seu temps lliure 

TEMPS DE NADALES

OPINIÓ
UNA REFLEXIÓ

Josep Maria Brunet, mestre

–i a vegades no tan lliure– als altres. Crec sincerament que es mereix 

l’agraïment de tots, no en va el 5 de desembre se celebra el Dia Inter-

nacional del Voluntariat. A tall d’anècdota recordo com sovint, en el 

moment de fer el lliurament de la bossa dels aliments als voluntaris, 

la gent es donava mútuament les gràcies... L’exemplaritat mostrada 

hauria de fer pensar i ser el mirall on diferents ens públics s’hi po-

guessin emmirallar alhora no tan sols d’ocupar-se dels pobres, de la 

seva exclusió social, sinó de qüestionar-se per què n’hi ha, com deia 

molt bé el bisbe Helder Cámara. 

La Biblioteca Beat Domènec Castellet, l’any que celebra el 

seu 75è aniversari coincideix amb el seu “tancar portes”, també bé 

mereix aquesta nadala. La biblioteca ha estat durant molts anys un 

centre dinamitzador de la cultura. Ha posat l’espai al servei d’in-

nombrables activitats culturals, en l’àmbit de difusió de la lectura, 

però també en l’àmbit artístic, formatiu i social. La seva tasca ha 

estat ingent i diversa. Ha ultrapassat la seva funció que, en els seus 

orígens, podríem conceptuar de ser lloc de lectura i de préstec de 

llibres. Ha obert portes –encara que ara sembli una paradoxa– al 

poble. En aquell espai s’hi ha generat un munt d’inquietuds políti-

ques en temps, per cert, no massa proclius per a aquesta tasca. S’hi 

ha fet aprenentatges de tot tipus: idiomes, teatre, declamació… I el 

que és vertaderament important, les persones, les bibliotecàries, 

n’han estat sovint les impulsores, d’una bona part d’aquestes activi-

tats. És d’esperar que la nova biblioteca “Ateneu”–aquest és ja el seu 

nom ofi cial– obri ben aviat portes –en tots els sentits– i eixampli 

encara més aquest ventall de possibilitats que per espai i condicio-

nament hauria de ser òptim per al desenvolupament de tot tipus 

d’activitats. BONES FESTES 

C/ Fresas, s/n . ESPARREGUERA
T. 93 777 19 41 . www.lesalzines.es

• Calçotades
• Gran aparcament
• Parc Infantil

Dr. Miquel Massana Garde
GINECÒLEG

PER CONCERTAR VISITES

608 979 245

PLAÇA AJUNTAMENT 5 (1R 2A)
ESPARREGUERA

ANSELM CLAVÉ 64 (1R 1A)
OLESA DE MONTSERRAT

Pol. Ind. Can Sedó 
C/ Tallers, 10 
ESPARREGUERA
T. 93 777 35 00 
F. 93 777 38 12 
www.fayme.com 
fayme@fayme.com

•  Fabricació 
d’accessoris i  
mobles metàl·lics

•  Especialitat per a 
electrònica 
“disseny modular 
especial”

Empès també per aquests 
signes del temps, voldria que 
aquest article fos una Nadala
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És molt bella la comarca…t b

Descripció: Poliesportiu d’Olesa (Les 
Planes), Pla del Fideuer, Can Puigventós, El 
Samper, Poliesportiu d’Olesa. 
Recorregut: L’itinerari el comencem al carrer 
Bages, prenem el carrer Urgell, direcció NE, al 
costat del poliesportiu, que esdevé pista en 
passar prop d’uns dipòsits d’aigua, en pujada 
i per pista anem guanyant alçada, arribem al 
mirador on hi ha una tanca per evitar el pas de 
vehicles de motor, continuem per la pista fi ns 
a arribar al Pla del Fideuer (426 m), just sota el 
Puig Cendrós (494 m), bon lloc per esmorzar, 
prenem un corriol en direcció E, aquest puja 
fort al principi, és força pedregós, fi ns a arri-
bar a Can Puigventós, des d’aquest punt surt 
un corriol que puja a la Creu de Saba i Puig 
Ventós. Tal com arriben hi ha un encreuament 
de camins i pistes, just enfront nostre surt 
un camí que puja al Turó de la Gronya (515 m) 
nosaltres prenem la pista que va en direcció 
O, cap a Can Llimona, tot just a la nostra dre-
ta. Continuem fi ns a arribar a una tanca que 
seguirem fi ns a trobar un camí, a mà esquerra, 
marcat com a SAMPER, és un camí estret per 
un entorn força atractiu, passarem per un 
monument en record d’un excursionista olesà. 
Sempre en baixada, el camí arriba a un en-
creuament a tocar de la carretera B120, no-
saltres prenem la pista que surt just enfront 
nostre, aquest recorregut la gent d’Olesa 
l’anomena “Ruta del Colesterol” camí Vell de 
Terrassa entren a la vila d’Olesa pel carrer 

Cerdanya, escola Daina, girem pel carrer 
Montseny fi ns a arribar a un corriol que baixa 
fi ns al torrent de les Comes, sortim d’aquesta 
pel carrer Santa Oliva, fi ns a la plaça, on pre-
nem el carrer del Confl ent que ens dura fi ns 
al carrer Vall d’Aran i poliesportiu de tornada. 
Dades: 12,42 km de recorregut, 415 
m desnivell positius, punt més alt Can 
Puigventós (494 m). 
Durada: aproximadament de 4:30h amb 
aturades. 
Cal dur: Calçat i roba adequat,aigua i 
màquina de fotografi ar. 

Jaume Porta, Club Excursionista d’Esparre-
guera. Aquesta secció està dedicada a les 
activitats de muntanya i, edició rere edició, 
ens porta recorreguts propers i molt adients 
per a fer-los amb tota la família. 

Pla del Fideuer

El Puig Cendrós amb Montserrat al fons

floristeria
CASA VIVES
c/ Hospital, 47 ESPARREGUERA T. 93 777 13 93
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Una visió d’Esparreguera a través de la història del 777 per Gerard Bidegain

Portada número 68

Editorial número 67

per Redacció
“(...) Entre tot plegat, a hores d’ara ja no sa-

bem si convé més un aeri o un bus llançadora; 

ignorem si l’Ibiza se’n va a Eslovàquia o es 

queda aquí; algú pot explicar objectivament 

si el projecte del Castell II és millor o pitjor 

que el proposat pels socialistes fa uns 

anys?... El que sí sabem és que, si seguim així; 

ni aeri, ni llançadora, ni Seat, i el cementiri 

acorralat d’habitatges.”

Ves per on!

Per Oriol Achón
“(...) I mentrestant, els escolars continuen po-

blant una biblioteca obsoleta, que demana un 

canvi urgent del seu estat, sense goteres, amb 

més espai... Però sembla que encara haurà 

d’aguantar un poc de temps més... I així passa 

el temps; el poble creix, perd encant, empenta, 

i el nou Sedó és l’Ajuntament i no el poble, com 

era d’esperar.” 

Notícies

Per Redacció
 “L’Ajuntament d’Esparreguera ha aprovat pro-

visionalment el pla per construir un hotel de 

16,5 metres d’alçada al sector de la Creu, a 

l’entrada sud de la vila. A més de l’hotel, el pla 

preveu una zona comercial sense supermer-

cats, aparcaments privats i naus per a indústri-

es poc contaminants. A més, s’hi farà una nova 

rotonda que regularà el trànsit de la zona. Al 

projecte inicial, l’hotel havia de fer 24 metres 

d’alt, però els tècnics municipals l’han retallat a 

16,5m. Les modifi cacions al pla han estat apro-

vades per l’Entesa, CiU, ERC i PP. El PSC hi ha 

votat en contra perquè no ho veu “prou clar”, tot 

i que havia votat a favor del pla inicial l’any 

passat i ara també estava d’acord amb les cor-

reccions fetes.”

A més també 
explicàvem...
ANIVERSARI. Vint anys del Centre Obert la 

Fulla.

BUMERANG. La Companyia de Teatre de la 

Passió estrena la comèdia “L’efecte bume-

rang”, dirigida per Llorenç Prats.

COLORAINES. Entra en funcionament, la nova 

escola bressol Coloraines.

ESPECTACLE. Victòria Alvelo, Sergi Emiliano i 

Xavier Lauder estrenen l’espectacle “L’Espera” 

al Teatret.

JUDES. Es commemoren els cinquanta anys 

de la pel·lícula El Judes, d’Ignacio F. Iquino.

LLENGUA. Incrementa un 30% el nombre de 

matriculats al curs bàsic de Català del 

SLC-Esparreguera.

PIONERS. Esparreguera crea el primer Consell 

Municipal de Comunicació a tot l’Estat, el 

president de qual és Quim Marín.

TENORIO. David Aguado dirigeix el “Don Juan 

Tenorio”, de Zorrilla, al Patronat Parroquial.

VERDAGUER. Tramateatre estrena “Gaudir 

Verdaguer”, un espectacle poètic en el 

centenari de la mort del poeta, ideat i dirigit 

per Carles Reynés.

Coses que passaven...

Coses que es deien...

Pàgina 34 número 68 (Proposta d’ordenació de l’edifi cació 
del nou pla parcial El Castell II de l’Ajuntament)

Comissió d’afectats per la 

Hispano Igualadina

Per Redacció
“Aquesta comissió denuncia: Que no es com-

pleixin els horaris establerts; assíduament hi 

ha usuaris que viatgen drets; els conductors no 

porten el llibre de reclamacions o no volen lliu-

rar-lo als usuaris que el demanen; quan cadu-

ca el temps de transbordament per culpa del 

retard d’un autobús, els conductors fan marcar 

un altre cop el tiquet; si la màquina no llegeix el 

tiquet, els conductors fan pagar a l’usuari el 

bitllet senzill, que costa el doble de preu; falta 

informació d’horaris a les parades; la reducció 

d’horaris i busos en temps no escolar.”

Pàgina 38 
número 68 
(Castellers 

d’Esparreguera)
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preferit, li agrada la gent i les seves cares. 
“Sovint penso fer retrats als clients, seria 
una galeria extraordinària de personatges. 
D’un temps ençà el procés fotogràfi c ha can-
viat molt, la fotografi a s’ha banalitzat: ara es 
tira de franc.”     

No té temps per gaires coses més però 
comenta que sempre li han agradat els toros, 
“el meu avi era un gran afi cionat i jo anava a la 
plaça amb el meu pare”. També comenta com 
estima i defensa Esparreguera, el seu poble, 
tot i que creu que no ha crescut bé. Em fa 
notar que per entre les prestatgeries de dar-
rere la barra, mig confosa entre les ampolles 
de licors, hi llueix una discreta estelada: crec 
que l’hi haig de tenir.   

El Cassimiro deu ser de les poques per-
sones que encara xiulen, “xiulo la música que 
m’agrada, la meva música de tota la vida, Be-
atles, Shadows, sarsuela... malauradament 
la gent cada vegada xiula menys, no riu, no 
diu adéu...”

L’ENTREVISTA Carles Reynés

Cassimiro 
Ferrer
cambrer, regenta el restaurant 
de la família (Ca l’Emília), i 
apassionat per la fotografi a. 

No para ni un moment, barra 
amunt barra avall, bon cafè, 
bon tracte i conversa. Són les 
cinc de la tarda i està dinant 

amb la seva esposa Montserrat, la cuinera, 
“i aviat haurem de començar a pensar amb 
el sopar”. Fa poc han renovat el local, situat 
davant la rotonda de la carretera de Piera, el 
meu avi i la meva àvia l’Emília, l’any 1931 ja va 
veure que seria un bon lloc. Entre cafè i cafè 
va esgarrapant moments per poder parlar. 
El Cassimiro Ferrer és una persona afable, 
directa i amb un bigoti que li dóna, darrere la 
barra, un cert aire decimonònic. Un “camarer” 
de tota la vida, com li agrada dir. Fa quaranta-
cinc anys que és “camarer” tot i que abans de 
la mili havia fet de fuster.     

El bar i el restaurant són la seva vida i el 
lloc on viure. El bar és una tertúlia continuada, 
“ho sé tot sense moure’m de casa”. Sap el què 

li ha de dir a tothom qui entra sigui habitual 
o no. “—Obre’m la màquina del tabac, Cassi; 
—Ja ho sap ton pare que fumes? M’ho passo 
bé tractant la clientela, és la meva gran afi ció.”     

El Cassimiro, és el que en diríem un tipus 
casolà, com el tipus de cuina que procuren fer. 
Aquí els peus de porc encara són amb ossos 
i tot. Els menús que ofereixen, procuren ajus-
tar-se als productes del temps i també a les 
tradicions i festivitats del país. També s’han 
hagut d’ajustar als temps, combinant els 
sopars dels caps de setmana amb els horaris 
televisius del futbol. “Només els partits del 
Barça tot i que jo sóc una mica de l’Espanyol.”     

“La fotografi a sempre m’ha agradat molt, 
no m’hauria fet res ser fotògraf professional”. 
A mig matí amb l’excusa d’una tertúlia foto-
gràfi ca ho “repassen” tot. El Cassi ho ha sigut 
tot dins l’Associació Fotogràfi ca Esparregue-
ra, la de tota la vida. El retrat és el seu gènere 

L’ENTREVISTA
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■ Reequilibració postural

DEFORMITATS DE COLUMNA

TRACTAMENTS CENTRATS EN 
ELS PROBLEMES DE LA DONA
■ Prepart i postpart
■ Incontinències a l’esforç i postpart
■ Exercicis hipopressius de recuperació abdominal

REHABILITACIÓ ESPORTIVA

■ Lesions de tendó, múscul i lligaments
■ Reentrada a l’activitat esportiva

OSTEOPATIA

■ Columna vertebral, cefalees tensionals 
i d’origen cervical

■ Osteopatia infantil, treball amb nadons
■ Tractament en període de gestació
■ Visceral (digestions, regles doloroses,  

restrenyiment…)

CENTRE D’ESPECIALISTES EN FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA

ESPARREGUERA 
c/ Sant Miquel 11
T. 93 777 54 81

MARTORELL 
c/ Ausias March 2-8, L4 
T. 93 173 81 75

pastissers artesans

SAPS QUE ELS ABDOMINALS
CONVENCIONALS PODEN SER 
FINS I TOT PERJUDICIALS?

ABDOMINALS HIPOPRESSIUS

A Fisioteràpia REVERS fem 
grups reduïts de matí i tarda 
amb resultats excel·lents.  
Sabem i podem garantir que:

• Millora de rendiment esportiu

• Tonifi ca la paret abdominal

• Redueix problemes relacionats 
amb les petites incontinències 
urinàries per l'esforç

• Disminueix els dolors lumbars 
inespecífi cs per debilitat 
muscular

• Millora el trànsit intestinal i 
disminueix el restrenyiment

• Millora la circulació de les 
extremitats inferiors

c/ Gran, 52
Esparreguera
T. 93 777 29 52

NEULES DE 
CAL FERRAN 
PROVA-LES!
SÓN ÚNIQUES!

fetes a mà 
amb una 
recepta 
centenària

francesc macià, 135 
esparreguera

93 770 94 12 | 619 73 66 60
info@espiral108.net
www.espiral108.net
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