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restrenyiment…)
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extremitats inferiors
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( editorial* )
Consell de redacció

Més que una Festa Major

Doncs au, ja la tornem a tenir aquí. De nou, qualsevol que es consi-
deri un bon montserratí té una cita obligada amb la nostra Festa Ma-
jor. Gràcies als nostres veïns i al seu optimisme constant, les entitats 
d’Esparreguera han aconseguit fer de la Festa Major esparreguerina 
una de les més emblemàtiques de la zona. 

I és que és, precisament, culpa d’aquest grup de gent obtusa i be-
nintencionada que som referència. No ens enganyem, el consistori ja 
ha entès que sense les entitats i les seves genials i canviants alter-
natives a les activitats protocol·làries institucionals, la FM d’Esparre-
guera en seria una més. La consolidada recuperació de la Barraca, les 
bogeries sense fi dels Diables o els castellers, tossudament alçats, en 
són només un exemple. 

No obstant això, tot i deure gran part de la nostra Festa a tot aquest 
grup de gent que, de manera altruista, inverteix el seu temps en aques-
ta enorme tasca, la Festa Major d’Esparreguera és absolutament 
integradora; tothom hi és benvingut. I aquesta és la seva grandesa. 
Trobar-nos ballant, al teatre, fugint de gallines, o, simplement, mode-
radament beguts una nit qualsevol ens iguala i ens fa sentir partícips 
d’una única cosa que és nostra i que no ens podran prendre. 

Així doncs, aquest estiu més que mai, tornem a gaudir de les activi-
tats, de les amistats i les coneixences, de la calor, de la nit i dels car-
rers, carreguem piles que la tardor ja se’ns presenta prou emocionant. 
I, després, ja tindrem temps perquè s’acosti l’hivern.

Molt bona Festa Major!



  setsetset4

 3  EDITORIAL
	 	 Consell de Redacció

 4 SUMARI I TWITTS
 5 UN ALTRE ANY I UNA ALTRA…
	 	 ELS RICS I ELS RUCS per Teresa Prats

 5 EL TEMPS
	 	 per Enric Gili

 6 APARTAT 24 
 7 CAMPANYA CONTRA INCENDIS 
	 	 Redacció Premsa Comarcal

 8 RECULL DE PREMSA
	 	 per Oriol Esteve

	 10 FOC, GALLINES I… LA LLAGASTADA
	 	 per Oriol Esteve 

 14 LA VARIANT B-231 SERPENTEJA…
	  Carles Batlles i Ingrid Regalado

 16 ANÀLISI EUROPEES
	 	  per Albert Acin

 17 L’ÀNIMA PERDUDA D’EUROPA
	  A PEU DE CARRER per Eduard Rivas

 18 UN BATLLE VALENT EN UN…
	 	 RACÓ D’HISTÒRIA per Josep Ràfols

 19 RESULTATS DEL MULTIREFERÈNDUM
	  BREUS per Oriol Esteve

 20 LA CRUÏLLA DEL PSC
	  A PEU DE CARRER per Eduard Rivas

 20 PER ÚLTIMA VEGADA
	  DES DE ZAGREB per Anna Valldeperas

 20 INSTITUTS i PREMIS
	  BREUS per Oriol Esteve

 21 NOTÍCIES FALSES
	 	 Redacció

 22 LLETERIES
	 	 D’UN	TEMPS	NO	TAN	LLUNYÀ		 	

per	Paquita	Vives

 22 PARADA CULTURAL 
	 23 NEIX LA NOVA ORQUESTRA DE…
	 	 Entrevista	per	Oriol	Esteve

 24 ENCARA LA PASSIÓ
	  PER AMOR A L’ART per Carles Reynés

 25 PARADA CULTURAL 
 26 JA EL SABEM, EL NOM
	 	 APASSIONAT PER L’ESPÀRREC   

per Gerard Bidegain

 26 PARADA CULTURAL 
 27 MÓN LABORAL
	  Redacció

 28 FINAL DE CURS!
	  UNA REFLEXIÓ per Josep Maria Brunet	

	 29 VERSIÓ 2014
  per Gerard Bidegain

 30 L’ENTREVISTA A LAIA MINGUILLON 
	 		per Carles Reynés

SETSETSET.CAT
NÚMERO 136

juny/juliol 2014
600 EXEMPLARS

COL·LABORACIÓ: 3 €

Edita: Setsetset AC
setsetset1@gmail.com

08292 Esparreguera
618313899

Director: Oriol Esteve
Consell de redacció: Carles 

Batlles, Gerard Bidegain, Pep 
Llopart, Carlos Ortí, Edmon Piqué, 
Ingrid Regalado. Consell d’opinió: 

Josep Maria Brunet, Enric Gili, 
Eloi Mestre, Carme Paltor, Josep 
Paulo, Antoni Puig, Josep Ràfols, 

Carles Reynés. Opinió: Gerard 
Bidegain, Josep Maria Brunet, 

Ade Palomar, Teresa Prats, Edmon 
Piqué, Carles Reynés, Eduard 

Rivas, Paquita Vives. 
Col·laboració: Club 

Excursionista d’Esparreguera, 
Jaume Porta, Ràdio Esparreguera.

Il·lustració portada: Pep Llopart. 
Fotografia: cps, arxiu L. M. 

Publicitat: 620 810 890 
Disseny i distribució: TD’G 

Impressió: A3copiseny sl
DL: B-18.828-2013

La revista 777 Comunica és 
membre de l’Associació Catalana 

de Premsa Comarcal

La revista 777 Comunica no 
fa seves les opinions ni els 
criteris exposats pels seus 

col·laboradors.
La revista 777 Comunica 

no es fa responsable de les 
opinions exposades pels seus 

col·laboradors.
El lector pot enviar cartes, 

fotos o alguna col·laboració a 
setsetset1@gmail.com

SUMARI

Portada: Pep Llopart

TWITTS777
tricentenari @tricentenari  
#arafa 308 anys, de camí a Madrid 

per ocupar el tron castellà, Carles III visità 

Esparreguera #tricentenari

CastellersEsparregue @collabordeus 

A Esparreguera també hem demostrat 

que els catalans #volemvotar #catalans-
wanttovote

Sant Llagasta @SantLlagasta 
Premi espai-idea 2014 a la Colla de Dia-

bles d’Esparreguera. #CIEE Moltes gràcies! 

Cinta @3voltesrebel 
Vilafranca, Vilanova, Vendrell, Igualada, 

Barberà, Badalona, Santa Coloma, Sant 

Celoni, Vic, Esparreguera... #EfecteCanVies

Federacio de Cultura @fedeculcat 
Aquest any la federació fa la #festamajor 

d’#esparreguera més gran tot comença avui 

amb @BibEsparreguera

Jordi Pinyol @jordipinyol 
La Colla de Diables d’Esparreguera 

presenta La Llagastada i els actes de Festa 

Major 

aleix.escursell @aleixescursell  
El Montserrat; #Esparreguera el juny 

de 1911, pornografia, clavagueres, pagesos 

irreverents i molt més. 

CUP Esparreguera @CUPesparreguera  

Ens afegim al món twitaire... Comencem 

doncs a construir l’alternativa indepen-

dentista, d’esquerres i rupturista a la vila 

#esparreguera

pol sanchez perez @PolTLL  
CronoEscalada al Campanar d’Espar-

reguera http://Montserrati.cat  || Tota la 

informació dels pobles de Montserrat
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El temps del mes de maig a Esparreguera
La temperatura mitjana amb 18,4ºC i 47,3 mm/m2 de pluja coin-
cideixen pràcticament amb els registres climàtics de les mitja-
nes dels mesos de maig a la nostra població. La temperatura 
mitjana ha estat +0,8ºC per sobre i la pluja s’ha quedat en el 
73,3% i de forma concentrada en els darrers cinc dies del mes. 
Hem tingut molts dies amb nuvolositat abundant i amenaçadora 
però amb poca precipitació. La precipitació màxima va ser a 
primera hora de la tarda del dia 28 en què es varen recollir 20 li-
tres amb un espai de 15 minuts acompanyats d’aparell elèctric. 
La temperatura màxima es va donar el dia 10 amb 29,5ºC i la 
mínima el dia 5 amb 10ºC. Respecte a la pluja acumulada és 
notable el fet que durant els darrers dotze mesos només han 
plogut 394,1mm/m2 quantitat molt per sota de la mitjana de 596 
mm del cicle 1969/2013.
Dades a destacar del mes:
Temperatura mitjana: 18,4ºC
Mitjana de les màximes: 24,2ºC
Mitjana de les mínimes: 12,5ºC
Temperatura màxima: 29,5ºC el dia 10
Temperatura mínima:  10,0ºC el dia 5
Precipitació:   47,3 mm/m2 en 10 dies 

EL TEmPS
Enric Gili / Estació automàtica AEVSA 

Com passa el temps! Un altre any i ja hi tornem a ser. 

En el moment en què escric aquesta crònica només falta 

una setmana i ja estarem de ple, immersos, en la Festa 

Major d’enguany. De moment, pel que sembla, els prepa-

ratius presenten bé. A la biblioteca s’estan fent uns tallers 

propiciats per les entitats de Cultura Popular que han 

tingut molta acceptació per part de la mainada. Dóna bo 

de veure com se les empesquen aquesta gent per crear un 

clima que propiciï l’ambient dels actes previstos per 

aquests dies de festa. Estan creant “pedrera” tal com es 

diu en l’àmbit esportiu. I, des del meu punt de vista, això 

té molt mèrit. La cercavila infantil del dilluns a la tarda és 

una mostra representativa del que estic dient. 

Aquest any, també els diables han augmentat els 

actes a què ens tenien acostumats amb una nova histò-

ria. Ara les gallines, protagonistes del Correfoc i l’Ensi-

erru, començaran la gatzara el divendres a la nit en què 

se les haurà de cercar per tot el poble. La qüestió és 

treure la gent de casa i que els menuts se sentin prota-

gonistes. Enhorabona doncs, i endavant! Que no ens 

falti l’humor i tinguem prou disposició per compartir 

una estona de gresca amb els nostres convilatans que de 

segur s’afegiran a la proposta per a gaudir plegats 

d’aquesta nova activitat. 

I d’altra banda, tal com hem vist al programa, com 

sempre. Que no vull dir que no estigui bé. Ho està i molt. 

Són els hàbits continuats els que arriben a fer tradició. 

Endavant doncs! Que es vegi que tenim esperit de poble, 

que ens agrada fer pinya i que per molt que des de fora 

ens menystinguin, som nosaltres qui ho hem de tenir clar 

i pel que sembla la immensa majoria l’hi tenim. Que totes 

les afrontes que contínuament anem rebent de part del 

govern central, no facin sinó refermar-nos en la nostra 

manera de ser com a poble. 

Que la negativa de no tornar-nos els famosos papers 

de Salamanca no ens facin perdre els nostres, de papers. 

Ja poden anant cantant que nosaltres prou tenim clar el 

que som i el que volem. O sigui que endavant i FORA. 

Ja m’enteneu, no? 

I MOLT, PERÒ QUE MOLT BONA FESTA MAJOR!

oPInIÓ
ELS RICS I 
ELS RUCS
Teresa Prats Margalef

UN ALTRE 
ANY I UNA ALTRA 
FESTA MAJOR 

©foto susannasardà

El temps del mes de juny a Esparreguera
El temps del mes de juny a Esparreguera  En general el temps 
d’aquest mes s’ha de qualificar de calorós i poc plujós. Del dia 7 
al 14 es van superar el 30°C de temperatura màxima i fou el dis-
sabte dia 12 que es va enregistrar la màxima del mes amb 35°C. 
Després varen seguir cinc dies amb temperatures més suaus 
coincidint amb els dies d’inestabilitat i pluja escassa. El dia de 
màxima pluja va ser el dia de Sant Joan amb 18,5 mm, duran el 
matí i tarda, acompanyat d’aparell elèctric.  
Dades a destacar del mes: 
Temperatura mitjana:  23,2°C 
 (+0,30°C sobre la mitjana) 
Mitjana de les màximes:  29,5°C 
Mitjana de les mínimes: 16,9°C 
Temperatura màxima:  35,0°C el dia 12 
Temperatura mínima:  12,5°C el dia 1 
Precipitació:  26,9 mm 
Precipitació acumulada 12 mesos:  394,5 mm 
Vent dominant:  NE
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CONSTRUCCIÓ 
I  ESTAMPACIÓ

Ctra. NII, km 581

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

ESPARREGUERA

APARTAT 24 
cartes dels nostres lectors...

QUE BONIC ÉS FER–SE GRAN, PERò…  
Quan un s’apropa a 90 anys, vol dir que 

en té moltes per explicar, i també vol dir que 
n’ha viscut tantes que difícilment pot recor-
dar-les totes. En Joan Buxeda tenia tres anys 
menys que jo. De menuts vivíem al mateix 
tram de carrer, al carrer Gran i ens separaven 
unes 10 o 12 portes. Van ésser els anys des 
de l’arribada de la 2a República fins que ens 
van “alliberar” (sense voler-ho, ja ens con-
sideraven una altra nació, carai!). Em ve a la 
memòria l’estrofa d’un poema que apreníem 
a l’escola del Sr. Tomàs que es referia a les 
Amèriques i que acabava “…aquella  pobre 
gente  ni  se  como  respiravan,  pues  el  Nuevo 
Mundo estaba cubierto completamente! ¿Cu-
bierto? –un oyente exclamó. No hay discusión, 
lo  dice  la  historia  y  basta,  estuvo  cubierto 
hasta que lo descubrió Colon!  

Bé, amb el Joan havíem estat molt bons 
amics des que començarem a caminar. El seu 
pare devia morir molt jove, doncs jo no el vaig 
arribar a conèixer. La Nativitat, la seva mare, 
la recordo els migdies que esperava a la pla-
ça l’arribada dels autocars que portaven les 
caixes del peix lligades als estreps per evitar 
mullar el sostre del cotxe amb l’aigua del 
glaç que fonia la calor. Ella i altres peixaters 
esperaven amb uns carretons de plataforma 
on estenien les caixes i després voltant pel 
poble venien aquell peix que l’havien acabat 
de descarregar les barques del “bou” que ar-
ribaven al port de Barcelona, abans de les 12 
del migdia. Calculeu si n’era de fresc! 

Si bé, arribat jo de l’exili a França, ja no 
vaig tornar a aquell tros de carrer, que era 
el nostre, per passar a la cantonada de més 
amunt, amb el carrer Taquígraf Garriga, 

AMICS DE JOAN SERRA

“Cent vegades al dia me’n recordo que la 
meva  vida  interior  i  exterior  estan  basades 
en  els  esforços  d’altres  éssers  humans,  vius 
i morts”. Albert Einstein

L’Associació “Amics de Joan Serra” ha 
reunit un total de 1.125 signatures de suport 
a la petició d’un reconeixement públic i pe-
renne pel que fou un impulsor de la cultura en 
els temps difícils de la dictadura franquista, 
i primer alcalde democràtic (1979-1999), en 
Joan Serra i Alert.

Afegirem que molts dels principals equi-
paments actuals de la nostra vila han estat el 
resultat de la seva gestió municipal.

El plec de signatures es farà a mans, pro-
perament, de l’alcalde i del consistori per tal 
que estudiï i aprovi aquest requeriment de la 
ciutadania.

Associació “Amics de Joan Serra”

l’amistat amb el Joan i el seu germà Francesc, 
continuà essent molt bona. Les converses 
amb el Joan, ell sempre molt crític amb els 
afers de la vila, ens van ser molt fructíferes 
per als dos, doncs ens apassionaven els te-
mes locals. 

Érem els dos amics del carrer que queda-
ven de la nostra edat, altres ens havien deixat 
més joves. En nomenaré uns quants amb la 
certesa que me’n deixaré: el Felip Bosc, que 
acabant d’assajar el seu paper a La Passió, 
per recitar-lo l’endemà al teatre Coliseu de 
Barcelona amb motiu del Congrés Eucarístic, 
morí aquella mateixa nit sense poder actuar 
a la gran ciutat. El Ciscu de cal masover, que 
després de salvar-se d’una greu intoxicació 
que feu que caigués al cub de vi que estava 
vuit essent molt jovenet, fa pocs anys que 
ens va deixar. També la seva germana l’Anto-
nieta, muller de l’Isidre Dalmases, morts els 
dos en un fortuït accident. Els germans Roca, 
Lluís i Ramon. Els germans Ignasi Ventura 
de cal Nasi i la seva germana Lolita, que per 
cert el seu marit, el Matalonga, va morir el 
mateix dia que el Joan. El Feliu Domènec, fill 
de la Caterina, la “recadera”, el qual estigué 
paralitzat molt de temps, inseparable amic 
de la infància que ja als quatre o cinc anys 
apreníem a jugar als escacs. El Manel Puig 
Jorba, de cal retratista, que fou regidor, i la 
seva muller. El molt apreciat Martí Ramone-
da, transportista… 

Heu de pensar que m’estic referint als 
veïns d’aquest tros de carrer “nostre” que 
comprenia des de cal Sitjar, espardenyer, 
fins a la plaça de l’Ajuntament, del qual n’he 
parlat altres ocasions, ja que d’aquell tros 
de carrer i de tots els que hi vivien en guardo 
molts bons records. I aa la memòria de tots 
ells i amb melangia, els desitjo a tots un bon 
descans, i si allà en aquell llunyà univers un 
dia ens tornem a trobar, segur que en tindrem 
moltes per explicar-nos. 

El vostre, sempre amic, Josep Paulo i Sà-
bat, de ca la Sofia.     
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Premsa Comarcal

Campanya contra els incendis

En aquest Pla hi 
participen, a més 
de la Diputació 
de Barcelona, un 
total de 265 ajun-
taments, deu con-
sells comarcals, 
118 ADF i nou fe-
deracions d’ADF. 

Redacció

Barcelona

Amb un pressupost 
global de 2.717.745 €, 
està previst que aquest 
Pla mobilitzi un total 
de 334 persones, entre 
les quals hi ha 212 
informadors, 25 ope-
radors de comunica-
cions, onze enginyers 
de zona, 58 guaites i 
deu auxiliars de zona. 
Totes elles disposaran 
d’una flota de 106 
vehicles 4X4 per re-
alitzar tasques de vi-
gilància de 472.979 
hectàrees forestals de 
la demarcació de Bar-
celona. 

En total, el Pla 
d’Informació i Vigi-
lància contra incen-
dis forestals de la Di-
putació de Barcelona 
d’aquest estiu 2014 

Comença l’operatiu de prevenció d’incendis
de la Diputació de Barcelona

A mitjans de juny va començar l’operatiu del Pla d’Informació i Vigilància (PVI) 
contra incendis forestals 2014, que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa 

fins a principis de setembre, dins la campanya d’estiu. 

D’altra banda, el 
president de la Diputa-
ció també posa èmfasi 
a la recent aprovació 
del programa europeu 
Life per a la gestió fo-
restal i prevenció d’in-
cendis a la muntanya 
de Montserrat, com a 
exemple d’accions im-
portants que estan en 
marxa en el territori, 
entre les quals també 
hi ha la gestió de la 
biomassa o la intro-
ducció de ramats en 
la neteja dels boscos. 

Està previst 
que aquest Pla 
mobilitzi 
un total de 
334 persones

Una accció 
prioritària 
és el pla 
d’explotació dels 
boscos a partir 
de la utilització 
de la biomassa

consta de nou zones 
de vigilància i un total 
de 112 rutes, cada una 
d’elles dotada d’una 
unitat mòbil (vehicle 
4x4), que recorreran 
les més de 470.000 
hectàrees de boscos. 

El president de la 
Diputació de Barce-
lona, Salvador Esteve, 
ressalta els bons resul-
tats obtinguts en les 
campanyes dels dar-
rers anys, però recorda 
que cal seguir treba-
llant en la prevenció 
mitjançant la gestió 
forestal. En aquest 
sentit, assenyala com 
a accions prioritàri-
es el pla d’explotació 
dels boscos a partir 
de la utilització de la 
biomassa, remarcant 

que aquesta acció és 
especialment impor-
tant ja que «dinamit-
za el territori, fa més 
rendible els boscos i 
funciona molt bé com 
a prevenció d’incen-
dis». També destaca la 
continuïtat de l’acció 

de prevenció d’incen-
dis d’una forma coor-
dinada amb els ajun-
taments, Generalitat, 
ADF i consorcis per 
vetllar que no es pro-
dueixin incendis com 
a la millor manera de 
lluita contra els focs.

El Pla té com a finalitat principal d’evitar els incendis i limitar-ne els seus efectes. FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Es-
teve, ressalta els bons resultats obtinguts en les campa-
nyes dels darrers anys. JUDIT CONTRERAS / DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
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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’escola El Puig  
guanya dos premis 
Baldiri i Reixach

El passat 1 de juny la Fundació Lluís Carulla va celebrar la 
36ª edició dels premis Baldiri i Reixac. Dels 65 premis que es 
van repartir, dos van ser per l’escola El Puig: un pels alumnes 
de P3 pel treball L’Aniversari de l’Estrella de Mar, i l’altre pels 
estudiants de 3r d’ESO pel projecte Que tinguis ulls no vol dir 
que sàpigues mirar. 

Concentració per 
demanar la República

El dia 2 de juny, després de l’anunci de l’abdicació del rei 
Joan Carles I, una vuitantena de persones es va concentrar a 
la plaça de l’Ajuntament. Tal i com es va fer a altres ciutats 
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ZONA WEB
setsetset.cat
la revista digital 
d’esparreguera

Ja fa un any que vam inaugurar la web www.setsetset.
cat, la primera revista digital d’Esparreguera, perquè pugueu 
gaudir de les nostres notícies i articles d’opinió amb més 
immediatesa. En aquest portal també hi trobareu números 
sencers antics de l’edició impresa del 777 penjats i, de tant 
en tant, us fem alguna pregunta a la nostra enquesta per 
conèixer la vostra opinió sobre diferents qüestions. 
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a lloguers socials

El dijous 7 de maig es va signar definitivament el docu-
ment d’adhesió de l’Ajuntament d’Esparreguera al conveni de 
col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc per promoure 
l’ocupació d’habitatges per destinar-los a lloguer assequible. 
D’acord amb el conveni, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
notificarà al consistori local la disposició d’habitatges de Ca-
talunya Banc a Esparreguera, que en aquests moments són 
2. Aleshores, l’Ajuntament, a través dels Serveis Socials mu-
nicipals, es compromet a col·laborar als efectes de facilitar 
la identificació d’aquelles persones/famílies idònies per ser 
beneficiàries dels habitatges en règim de lloguer amb renda 
assequible. 
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A partir del mes de juliol al CAP Esparreguera es tanquen 
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abasta l’Equip d’Atenció Primària (CAP Esparreguera i con-
sultoris locals del Bruc i Collbató) i evitar al mateix temps 
les possibles incidències derivades per l’absència imprevista 
d’algun professional sanitari, s’ha cregut oportú emprar el 
sistema d’activar només les agendes dels professionals sa-
nitaris que visitin un dia en concret i deixar tancades la resta. 
Enguany, la data d’inici serà el dilluns 14 de juliol. A partir 
d’aquest dia, i fins a mitjans setembre, es donarà dia i hora 
de visita exclusivament per al mateix dia. Pel que fa a l’horari 
de programació de visites, a les 8.30h s’obriran les agendes 
del torn de matí i a les 14.30h s’obriran les del torn de tarda. A 
partir d’aquests moments, tots els sistemes de programació 
funcionaran de la forma habitual. Així doncs, durant aquest 
període estival només es podran programar visites per al ma-
teix dia en que ens trobem i a partir de l’horari indicat, ja sigui: 
Presencialment al centre sanitari. Per internet: https://www.
gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm  Trucant als telèfons del 
servei de programació de visites 93 326 89 01 i 902 111 444. 
Trucant al CAP Esparreguera 93 770 81 00.

Resultats de l’enquesta del www.setsetset.cat
La darrera pregunta ha estat:
Comprareu algun llibre escrit per un   
esparreguerí per aquest Sant Jordi?
Sí 80%
No 20%
20 participants

A qui tens pensat votar el 25M?
CiU 4%
ERC 37%
PSC-PSOE 30%
ICV 15%
C’s 4%
PP 0%
Un altre 7%
No ho sé 4%
27 participants

República o Monarquia?
República 78%
Monarquia 22%
37 participants

Ja podeu votar la nova enquesta:
Voldries que es recuperés el dimarts de Festa Major?

Els més llegits: Els tres articles més llegits dels
darrers dos mesos a la nostra web són:
1. Victòria històrica d'ERC a Esparreguera 
(notícia escrita per Albert Acín) 229 visites.
2. Els Diables revolucionen la Festa Major 
(notícia escrita per Oriol Esteve) 181 visites.
3. 22 d'abril: signatura de llibres d'autors 
esparreguerins 
(notícia escrita per Oriol Esteve) 149 visites
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Esparreguera sap molt bé que una Festa Major sense que la Colla de Diables organitzi 
res perdria bona part del seu encant. Aquest grup de joves regala any rere any bona part 
del seu temps per tal de que el poble gaudeixi del foc i la rauxa que transmeten.
El Correfoc i l’Ensierru ja són actes més que consagrats en el nostre patrimoni de festes, 
però els Diables amb això no en tenen prou. Per aquest motiu, la Festa Major del 2014 
arriba carregada de grans novetats, i serà recordada com la primera Llagastada de la 
història de la nostra vila.

I els vilatans xiuxiuejaven: Heu vist amb què paga? Són ous d’or! Les gallines ponen ous d’or!      Ramón Llagasta 13:4

Foc, gallines i...

La Llagastada

Aquest any la Colla de Diables està de celebració 
perquè l’Ensierru ha estat inclòs dins el llibre 
Calendari de festes amb pirotècnia, on hi aparei-
xen les festes més singulars amb pirotècnia que 
se celebren dins els països catalans. A més, els 
Diables han guanyat el Concurs Espai Idea 2014 
que organitza el Cercle d’Iniciatives Empresarials 
d’Esparreguera (CIEE). La idea guanyadora ha 
estat precisament la Llagastada ja que represen-
ta el fil conductor que els Diables necessitaven 
per donar sentit als seus actes de Festa Major. 
Entre els objectius d’aquesta iniciativa cal destacar el de fer una 
festa més participativa i apta per a tots els públics; fomentar la tradi-
ció del foc; crear un espectacle prou notori com per diferenciar-nos 
d’altres localitats; etc. També es vol aconseguir que la Llagastada 
es consolidi a la nostra vila fins a convertir-se en una tradició 
esparreguerina on hi participi tota la gent, comerços i entitats del 
poble. D’aquesta manera, també es podrà atraure a la gent d’altres 
municipis a viure aquesta festa llegendària plena de foc.

TEXT
ORIOL ESTEVE

DISSENY
LAURA FALGUERA

IL.LUSTRACIÓ
PEP LLOPART
LAURA FALGUERA

les escriptures
Durant les feines de neteja del corral 
de les gallines, un grup de diables 
van presenciar un fet ben estrany: 
unes espurnetes els guiaren fins a 
una muntanya de fems. Primer van 
pensar que era una al·lucinació fruit 
de les ampolles de Txumerri que 
s’havien pres per esmorzar, però ben 
aviat  descobririen que es tractava 
d’una il·luminació del seu patró, 
Llagasta. Van apartar la pila de fems 
i sota una fusta que sonava buida hi 
van trobar una caixa amb el símbol 
de l’ordre dels llagastins, i a dins 
d’aquesta un pergamí molt antic.

En el document hi constava un 
fragment de la vida de Sant Llagasta 
fins ara desconegut, explicat a mode 
de llegenda per Ramon Llagasta, 
l’únic deixeble del mestre que va 
sobreviure a l’incendi de les Malvines.
Aquesta llegenda, La Llagastada 
donarà a sentit a tots els actes que      
els Diables faran per Festa Major.www.diablesesparreguera.cat      

777_llagastada.indd   2-3 07/07/14   12:05



  11

Esparreguera sap molt bé que una Festa Major sense que la Colla de Diables organitzi 
res perdria bona part del seu encant. Aquest grup de joves regala any rere any bona part 
del seu temps per tal de que el poble gaudeixi del foc i la rauxa que transmeten.
El Correfoc i l’Ensierru ja són actes més que consagrats en el nostre patrimoni de festes, 
però els Diables amb això no en tenen prou. Per aquest motiu, la Festa Major del 2014 
arriba carregada de grans novetats, i serà recordada com la primera Llagastada de la 
història de la nostra vila.

I els vilatans xiuxiuejaven: Heu vist amb què paga? Són ous d’or! Les gallines ponen ous d’or!      Ramón Llagasta 13:4

Foc, gallines i...

La Llagastada

Aquest any la Colla de Diables està de celebració 
perquè l’Ensierru ha estat inclòs dins el llibre 
Calendari de festes amb pirotècnia, on hi aparei-
xen les festes més singulars amb pirotècnia que 
se celebren dins els països catalans. A més, els 
Diables han guanyat el Concurs Espai Idea 2014 
que organitza el Cercle d’Iniciatives Empresarials 
d’Esparreguera (CIEE). La idea guanyadora ha 
estat precisament la Llagastada ja que represen-
ta el fil conductor que els Diables necessitaven 
per donar sentit als seus actes de Festa Major. 
Entre els objectius d’aquesta iniciativa cal destacar el de fer una 
festa més participativa i apta per a tots els públics; fomentar la tradi-
ció del foc; crear un espectacle prou notori com per diferenciar-nos 
d’altres localitats; etc. També es vol aconseguir que la Llagastada 
es consolidi a la nostra vila fins a convertir-se en una tradició 
esparreguerina on hi participi tota la gent, comerços i entitats del 
poble. D’aquesta manera, també es podrà atraure a la gent d’altres 
municipis a viure aquesta festa llegendària plena de foc.

TEXT
ORIOL ESTEVE

DISSENY
LAURA FALGUERA

IL.LUSTRACIÓ
PEP LLOPART
LAURA FALGUERA

les escriptures
Durant les feines de neteja del corral 
de les gallines, un grup de diables 
van presenciar un fet ben estrany: 
unes espurnetes els guiaren fins a 
una muntanya de fems. Primer van 
pensar que era una al·lucinació fruit 
de les ampolles de Txumerri que 
s’havien pres per esmorzar, però ben 
aviat  descobririen que es tractava 
d’una il·luminació del seu patró, 
Llagasta. Van apartar la pila de fems 
i sota una fusta que sonava buida hi 
van trobar una caixa amb el símbol 
de l’ordre dels llagastins, i a dins 
d’aquesta un pergamí molt antic.

En el document hi constava un 
fragment de la vida de Sant Llagasta 
fins ara desconegut, explicat a mode 
de llegenda per Ramon Llagasta, 
l’únic deixeble del mestre que va 
sobreviure a l’incendi de les Malvines.
Aquesta llegenda, La Llagastada 
donarà a sentit a tots els actes que      
els Diables faran per Festa Major.www.diablesesparreguera.cat      

777_llagastada.indd   2-3 07/07/14   12:05



  setsetset12

7. L’endemà els vilatans espantats
tornen les gallines per no ser cremats

8. A Sant Llagasta no li sembla bé
i a repetir-ho cada any els maldigué

5. Llagasta, en descobrir la traïció,
duu la seva ira a ebullició

6. Tota la nit corren davant del foc
mentre Sant Llagasta crema tot el lloc

1. Llagasta marxa d’Esparreguera
i funda un corral a dalt de l’era

mas de'n gall

la llagastada

d'esparreguera
2. Se sent dir que les seves gallines
ponen ous d’or cada toc de matines

3. I vet aquí que el nostre alcalde
roba les gallines per fer-se valdre

4. Però se li escapen pels carrers
i els vilatans les cerquen pels calés

Cada un dels actes que els Diables 
tenen preparats per La Llagastada 
comporta que els assistents duguin 
una vestimenta determinada:
En L’Avarícia d’un Poble (Cerca-
gallines) es demana als participants 
que portin el vestit tradicional català: 
barretina, faixa, set vetes, etc.
Pel Senyor de les Bèsties (Correfoc) 
la Colla demana als assistents que 
per seguretat portin un barret de 
palla, una samarreta de cotó de 
màniga llarga, uns pantalons llargs 

de teixit no sintètic, un mocador per 
cobrir-se la boca i un calçat còmode. 
També és imprescindible que tothom 
mantingui una actitud correcta i fer 
cas de les indicacions dels Diables.

En El Retorn de l’Aviram (Ensierru) 
es demana a tothom que porti roba 
blanca i un mocador i/o faixa verda. 
També és important córrer amb un 
calçat còmode i fer-ho davant o al 
costat de les gallines. No és reco-
manable que els menors de 14 anys 
assisteixin sols a aquest acte.

programa d'actes
Conta la llegenda que molt temps 
ençà, un monjo anomenat Llagasta 
va construir un corral per a les seves 
companyes i amants gallines molt 
a prop d’Esparreguera. Els vilatans 
batejaren aquell indret amb el nom  
de Mas d’en Gall. 
Ben aviat un rumor va sorgir fruit de 
les poques visites que el clergue feia 
a la vila. “Heu vist amb què paga? 
Són ous d’or! Les seves gallines 
ponen ous d’or!” xiuxiuejaven els 
esparreguerins.
L’avar alcalde d’aleshores, atret 
pel rum-rum, emprà l’engany per 
allunyar Llagasta del seu corral. Així, 
aprofi tant la foscor d’una nit sense 
lluna, s’endugué les gallines dels 
ous d’or, però en arribar a la Casa 
de la Vila les aus se li escaparen 
pels carrers d’Esparreguera. Els vila-

tans en saber la notícia les empaiten 
pel poble, però no pas amb la 
intenció  de retornar-les al monjo.

Quan Llagasta descobrí la traïció, 
sortí enfurismat a buscar les gallines 
i ordenà a tots els seus esbirros, els 
llagastins, que cremessin cada racó 
de la vila durant tota una nit.

L’endemà, l’atemorit poble deixà 
anar l’aviram i els genets més va-
lents de la comarca les feren córrer 
pels carrers d’Esparreguera mentre 
escopien foc pels queixals. 

A la plaça de l’Iclésia el monjo es 
retrobà amb les gallines i el foc 
s’extingí, però en Llagasta rancorós 
pronuncià: “Vilatans d’Esparreguera, 
jo us maleeixo a reviure any rere any 
els mateixos fets i així sereu incapa-
ços d’oblidar mai la vostra avarícia.”

I Llagasta rancorós pronuncià: Jo us maleeixo a reviure any rere any els mateixos fets i així ser incapaços d’oblidar mai la vostra avarícia.        Ramón Llagasta 13:13

La taverna
de'n llagasta

Diumenge 13 de juliol de 18 a 24h
a la Plaça de l’Església

acte 3: ensierru
El retorn de l'aviram
Diumenge 13 de juliol a les 20.30h

a la plaça de l’Ajuntament

acte 2: correfoc
El senyor de les besties

Dissabte 12 de juliol a les 22h
a la plaça de l’Ajuntament

Acte 1: cercagallines
L'avaricia d'un poble

Divendres 11 de juliol a les 22.30h
a la plaça de l’Ajuntament

cloenda
L'expiacio  

Diumenge 13 de juliol a les 23h 
a la Plaça de l’Església

la llegenda

Indumentaria i seguretat
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Tot i que des del 1979 s’inicia l’activitat 
l’abocador de Can Mata, aquest no es va le-
galitzar fins a l’any 1985. Com a conseqüència 
la b-231 va ser arranjada i transformada en el 
que principalment és avui, una via d’entrada a 
la planta d’abocament i tractament de residus 
més important de Catalunya. I és que des 
d’aleshores la superfície ha augmentat fins a 
28ha, a conseqüència dels tancaments dels 
abocadors del Garraf (2007). Actualment Can 
Mata gestiona 12.406 tones de residus anu-
als (5.614 tones de residus perillosos i 6.765 
tones de no perillosos). Amb l’objectiu de 
reduir la quantitat de residus abocats a l’abo-
cador, l’any 2009 es crea de manera annexada 
l’Ecoparc 4, que s’encarrega de compostar la 
fracció orgànica i estabilitzar residus donant 
servei al sud d’Anoia, nord del Baix Llobregat 
i als 33 municipis que formen l’EMMA (Entitat 
Metropolitana Medi Ambient).

30 ANyS D’INSEGURETAT, 
PUDORS I SOROLLS CONTINUATS

Des de la creació de l’abocador, dos barris 
d’Esparreguera n’han resultat especialment 
afectats. Els veïns del Mas d’en Gall, per la se-
va proximitat, són qui pateixen de més a prop 
les desagradables flaires de tal activitat. Els 
veïns de Can Rial, a més, suporten el creixent 
pas de camions, que dia i nit passen carregats 
de pestilents deixalles pel ben mig del barri. 
Al llarg d’aquests anys, l’abocador i el pas de 
camions per la b-231, han provocat múltiples 
accidents de trànsit i un segrest de la segure-
tat i qualitat de vida dels veïns.

Durant 30 anys, malgrat la creació de la 
plataforma ciutadana La Coordinadora d’Afec-
tats per l’Abocador dels Hostalets de Pierola i 
la constant demanda dels veïns per posar fi a 
les problemàtiques originades, la resposta de 
les administracions ha estat poc efectiva i in-
capaç de resoldre el conflicte. Can Mata creix, 
apareix l’ECOPARC4 i el pas de camions per la 
b-231 augmenta.

• Març 2010 S’inaugura la variant de la B-224 
de Piera. El traçat es fa sobre una pista 
forestal i desvia el pas de camions de qual-
sevol nucli urbà. Però el pas de camions per 
Can Rial no s’atura.

• Març 2010 L’Ajuntament d’Esparreguera 
proposa als veïns de Can Rial tres variants. 
Dues a proposta seva, que posteriorment 
considera com a tècnicament inviables, 
l’altre proposada per la Direcció General 
de Carreteres que, malgrat havia estat 
inicialment desestimada pel consistori 
pel seu gran impacte ambiental, el regidor 
d’urbanisme acaba considerant raonable. 
Totes les variants proposades es plantegen 
dintre del terme municipal d’Esparreguera i 
en els encontorns del barri de Can Rial.

• Abril 2010 L’AAVV de Can Rial rebutja les va-
riants plantejades, lliura noves propostes a 
l’ajuntament i planteja de nou la connexió 
amb el quart cinturó. Les propostes són 
posteriorment desestimades i es confirma 
l’opció de Carreteres com l’única opció.

• Juliol 2010 L’AAVV de Can Rial lliura una 
instància al Departament de Política Ter-
ritorial i a l’Agència Catalana de l’Aigua 
alertant de l’impacte i els riscos que hi veu 
en la variant plantejada per Carreteres. No 
s’obté resposta.

• Desembre 2010 L’AAVV lliura instància de-
manant suport a l’ajuntament per la prohi-
bició immediata del trànsit de camions per 
la b-231 i la reconsideració del traçat de la 
variant. No s’obté resposta.

• Juny 2014 L’ajuntament actual, des de les 
regidories d’Urbanisme i de Participació 
ciutadana convoquen als veïns a una sessió 
informativa en la qual representants de 
Carreteres i de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona informen sobre l’estat del projecte. 
Els veïns mostren la seva oposició. El regidor 
d’Urbanisme força l’opció de pactar el tall de 
camions per la b-231 i l’Alcalde, desconeixe-

Sent l’Administració conscient que l’Eco-
parc4 incrementarà el trànsit de camions que 
genera, el seu projecte constructiu inclou una 
modificació del traçat de la carretera B231. 
Després d’anunciar-se les obres el 2007 i 
amb previsió d’entrada en servei per al 2009, 
la Coordinadora d’Afectats per l’Abocador és 
qui inicia una campanya de protesta contra 
l’acumulació d’instal·lacions d’emmagatze-
matge de residus a l’Anoia, tot denunciant que 
l’Ecoparc4 comportarà obligatòriament una 
ampliació de l’abocador de Can Mata, a més 
de la perpetuació de la seva activitat. 

CRONOGRAMA DE LA VARIANT B-231…
7 ANyS DE PLANIFICACIó
• Octubre del 2007 Comencen les obres de 

construcció de l’Ecoparc. El grup municipal 
de Convergència i Unió planteja una moció 
per proposar una variant de la b-231 que 
comuniqui amb el quart cinturó. La moció 
queda descartada per 15 vots en contra 
del PSC, Entesa-iCV i Gent d’Esparreguera 
enfront dels 6 vots de CiU, ERC, PP i AIESPA.

• Setembre del 2009 El conseller Baltasar 
(iCV) inaugura l’Ecoparc4 però cap de les 
carreteres d’accés de camions s’ha cons-
truït de manera que els camions segueixen 
passant per Piera i Can Rial.

• Novembre del 2009 La instal·lació de semà-
fors a la b-231 en el seu pas per Can Rial 
millora amb escreix la seguretat reduint el 
nombre d’accidents, però les parades que 
efectuen els camions agreugen les pudors 
i les molèsties.

Fa més de 30 anys, sense l’abocador de Can Mata, la carretera b-231 era amb prou feines 
transitada. Pocs més d’aquells que vivien als barris de Can Rial, Mas d’en Gall o que des 

d’Esparreguera feien via cap a Piera, Hostalets de Pierola o Masquefa prenien aquest traçat. 

LA VARIANT B-231 SERPENTEJA ESPARREGUERA

INGRID REGALADO I CARLES BATLLES, MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN RIAL

Accident ocorregut el 2011 a la 
b-231, sobre el camí de vianants 
que va des de Can Rial fins a 
Esparreguera.
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dor d’aquesta possibilitat, es compromet a 
reunir-se amb el Servei Català de Trànsit per 
explorar aquesta via. Finalment Carreteres 
expressa la voluntat de continuar amb el 
mateix projecte i traçat i respon a l’opo-
sició dels veïns convidant-los a fer les al-
legacions pertinents en els 2 mesos vinents.

VEïNS EN LLUITA
Res no diferencia al barri de Can Rial 

d’altres barris que, davant l’aparició d’infra-
estructures o afectacions que transformen la 
qualitat de vida dels seus residents, demanen 
solucions immediates. En el cas dels Canria-
lencs, la paciència ha estat amb escreix, 30 
anys a mercè d’aquesta situació es mereix 
com a mínim que les administracions facin 
quelcom més que oferir una única alternativa: 
o això o res. 

Res sembla haver-se modificat del traçat 
inicial que Carreteres, amb el beneplàcit de 
l’Agència de Residus de Catalunya, tenia re-
servat per a la variant de la b-231. I entre els 
veïns creix el dubte de si aquesta variant té 
realment com a prioritat treure el trànsit de la 
b-231 o bé construir un segon accés còmode 
i ràpid cap a Can Mata i Ecoparc4 amb clares 
perspectives de creixement.

Per això l’AAVV de Can Rial demana:
• La prohibició immediata del pas de camions 

per la b-231, independentment de la cons-
trucció de la variant, per què ja existeix des 
de 2009 una via alternativa d’accés a Can 
Mata des de Martorell que no passa per cap 
nucli de població. 

• Que un cop efectuada la prohibició del pas 
de camions per la b-231 i si l’administració 
hi veu la necessitat, es replantegi una va-

riant respectuosa amb els veïns i l’entorn, 
coherent amb una planificació a llarg ter-
mini i no subjecte únicament al municipi 
d’Esparreguera, ja que l’accés a un dels 
principals abocadors de Catalunya s’ha de 
contemplar com un element de planeja-
ment en un marc territorial més ampli. 

• Que el traçat no es faci transcórrer per es-
pais fluvials, d’una banda perquè atempta 
contra uns espais que realitzen serveis 
ambientals destacats, especialment en 
termes del manteniment de la qualitat de 
l’aigua i prevenció d’inundacions. De l’altre 
perquè en zones potencialment inundables 
els aiguats extrems comprometen la se-
guretat de les infraestructures, assumint 
riscos i costos innecessaris. 

EL DIA 8 DE JULIOL L’AJUNTAMENT  
ES REUNEIx AMB EL SERVEI CATALà  
DE TRàNSIT 

En data de redacció d’aquest article 
l’ajuntament té imminent una reunió amb el 
Servei Català de Trànsit per negociar la pos-
sibilitat de prohibir el pas de camions per la 
b-231, d’acord amb el compromís adquirit en 
la sessió informativa del passat juny. 

El Servei català de Trànsit té atribuïdes 
les funcions de gestió i control de trànsit de 
les vies interurbanes com la b-231, juntament 
amb altres òrgans del Departament d’Interior 
són qui estableixen les restriccions de la cir-
culació de vehicles que transporten mercade-
ries, que fan transports especials, que porten 
mercaderies perilloses, etc. Aquest any 2014 
la població de Bàscara ha aconseguit la prohi-
bició del pas de camions pesants pel mig del 
poble, l’alternativa ara per aquests és circular 

En verd fosc l’actual traçat de la 
b-231; en vermell, la proposta de 
Carreteres; en verd clar una de 
les propostes de l’associació. En 
negre puntejat el límit municipal 
d’Esparreguera.

Estat dels col·lectors d’aigües 
residuals malmesos pels aiguats 
del 2010, situats a la zona on 
s’ha planificat el pas de la b-231, 
i que a avui dia encara resten 
inutilitzats. 

per l’AP7 amb un cost addicional que la Gene-
ralitat juntament amb el Ministeri de Foment 
i ACESA s’han afanyat a bonificar entre un 35-
50% mentre no es produeix el desdoblament 
de l’actual N-2. 

Res fa pensar doncs que la prohibició 
del pas de camions per la b-231 no es pugui 
efectuar de la mateixa manera, d’una banda 
l’alternativa que ja existeix té un cost molt 
menor per a les empreses gestores de resi-
dus, ja que en aquest cas no existeixen peat-
ges. De l’altre, si es donés el cas, la Generali-
tat hauria de tenir la capacitat d’aconseguir 
mesures compensatòries o bonificacions 
juntament amb les dues empreses benefici-
àries que gestionen l’Abocador i l’Ecoparc4, i 
amb el Servei de Prevenció i Gestió de Resi-
dus de l’Àrea Metropolitana mentre el quart 
cinturó no arriba o es planteja una variant 
més raonable. l
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51
’9%

Val a dir que el socialisme català està 
tocat, però no enfonsat. Els municipis més 
poblats del Baix Llobregat els salven els 
mobles: guanyen a Esplugues, El Prat, Vilade-
cans, Gavà, Sant Feliu –la capital comarcal–, 
i sobretot destaca la victòria dels socialistes 
a Castelldefels, un dels set governs encapça-
lats pel PP a Catalunya.

Eduard Rivas, número 40 de la llista del 
PSOE a Europa i portaveu dels socialistes a 
Esparreguera, va quedar-se sense un lloc a 
l’europarlament, com era d’esperar. I és que 
els sondejos previs a les eleccions donaven al 
socialisme espanyol una forquilla entre 15 i 19 
diputats. Així i tot, la xifra final va ser encara 
més fulminant: 14 de 54 elegibles. Un daltabaix 
històric per un PSOE a l’oposició que, tot i tenir 
un clima favorable per guanyar, no va aconse-
guir recuperar el vot perdut a l’esquerra.

// L’entrada d’UPyd i C’s aL grUP 
deLs LiberaLs evidenCia qUe eL 
ComPromís eUroPeU envers 
eL sobiranisme CataLà està en 
hores baixes //

Qui va dividir el vot progressista van ser 
formacions com Podemos. A Abrera va obtenir 
gairebé el 8% dels vots; també va destacar a 
Esparreguera i Olesa, on la formació d’extre-
ma esquerra va sumar més del 6% dels vots. 
D’altra banda, Ciutadans i el seu programa 
unionista va perdre vots envers les darreres 
eleccions al Parlament de Catalunya, quan la 
formació va obtenir el millor dels resultats: 9 
diputats. A Collbató perden 1,3 punts envers 
2012; Esparreguera 2,1 i a Olesa 2,8 punts. 
Ciutadans va obtenir finalment dos diputats 
al Parlament Europeu, gràcies sobretot al 
suport madrileny de la candidatura.

LA VICTòRIA D’ERC 
DEIxA UN BAIx 
LLOBREGAT DIVIDIT

“Cara i creu: mentre al 
Montserratí el suport 
als partits sobiranistes 
augmenta, la consulta 
perd avals entre els 
liberals de la UE”

Les eleccions europees tenien d’eu-
ropees el nom i no gaire més. Tant era 
el caràcter intern d’aquests comicis, 
que tots els mitjans parlaven de Rajoy, 
Rubalcaba, Mas i Junqueras; i no pas 
de Cañete, Valenciano, Tremosa i 
Terricabras. Catalunya, tot i tenir una 
llarga tradició europeista, fa temps 
que es debat entre dues visions força 
contradictòries. Una dificultat afegida a 
un procés nacional encara en projecte.

La futura Europa dels Estats representa 
un possible espai pels que anhelen un estat 
propi i sempre s’ha pretès que fos la media-
dora entre l’estat espanyol i Catalunya. D’altra 
banda, és prou sabut que la UE –amb la Troika 
al capdavant– està aplicant mesures econò-
miques severes als països perifèrics que ens 
afecten, i molt.

Vet aquí el dubte entre la seguretat i la so-
breprotecció, l’autarquia i la dependència, la 
plena sobirania i la globalització; però enmig 
de grans dilemes, només el sobiranisme ha 
estat la resposta contundent dels catalans. Si 
més no, per la majoria.

// eL sobiranisme ha estat La 
resPosta ContUndent deLs 
CataLans //

Les eleccions al Baix Llobregat, territori 
tradicionalment socialista, han suposat un 
trasbals polític encara més important. Per 
primer cop des de la Segona República, ERC 
guanya uns comicis a Esparreguera, Collbató, 
Olesa i Martorell. Un terratrèmol on el PSC 
guardava l’electorat més fidel; és a dir, la dar-
rera escletxa de poder de Pere Navarro.

// erC gUanya eLs ComiCis a 
esParregUera, CoLLbató, oLesa i 
martoreLL //

Si bé és cert que les eleccions europees 
no canvien res, serveixen per advertir que el 
Baix Llobregat pot esdevenir la joia de la coro-
na de cara a un futur govern de la Generalitat 
encapçalat per ERC, tal com els va passar als 
expresidents Maragall i Montilla.

“El  PSC  va  ser  dissenyat  per  no  haver  de 
triar  entre  el  pare  i  la  mare,  entre  Catalunya 
i  Espanya”, insistia Pere Navarro en el seu 
darrer discurs. El ja exprimer secretari dels 
socialistes catalans, visiblement afectat pels 
esdeveniments, va mantenir fins al darrer 
moment un “no” rotund a la consulta del 9N. 
Navarro és la víctima del discurs ambigu que 
ell mateix va impulsar. El seu hauria estat 
un model d’èxit en temps del pujolisme però 
resulta insuficient en una Catalunya que avui 
demana votar com sigui.

// Pere navarro és La víCtima deL 
disCUrs ambigU qUe eLL mateix va 
imPULsar //

anàlisi 
europees 

>> ALBERT ACIN 
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oPInIÓ
Irònicament, Ciutadans i UPyD han acabat 

al mateix grup parlamentari dels liberals, on 
també es troben el PNB i CDC. Els nacionalistes 
s’han mostrat en contra d’aquesta decisió. Per 
calmar els ànims, Guy Verhofstadt, cap dels li-
berals a la UE, va comunicar a Artur Mas el seu 
suport en qualsevol “atac judicial” que pugui 
realitzar l’estat espanyol contra el President.

Així i tot, la nova situació dins del grup 
liberal evidencia que el compromís europeu 
envers el sobiranisme català està en hores 
baixes just quan falten quatre mesos per la 
consulta. La política torna a girar l’esquena 
al 60,5% de catalans que s’han pronunciat 
clarament a favor d’un referèndum, dels quals 
un de cada tres van ser votants de CiU.

Els convergents han trobat en el sobi-
ranisme la fórmula per no perdre més vots. 
L’estratègia els ha sortit prou bé en temps de 
retallades i creixent desafecció política. En 
canvi, ERC s’ha apartat dels focus de govern 
per no quedar minvada, mentre el president 
Mas ha esdevingut una espècie de cap de turc 
davant l’opinió pública madrilenya.

ERC ha estat molt intel·ligent i ha es-
devingut per primer cop una alternativa de 
govern, una situació que s’hagués catalogat 
d’impossible després del tripartit. De l’Es-
querra d’en Carod i Puigcercós ja no en queda 
pràcticament res i només cal veure les llistes 
que ara són plenes d’independents, comen-
çant pel seu líder, Oriol Junqueras.

A casa nostra ha canviat el color polític 
però el rerefons no ha canviat: el Montserratí 
segueix sent d’esquerres. Ara tot ja fa camí 
per les municipals del 2015, la darrera opor-
tunitat dels socialistes per recuperar l’esperit 
transversal que els caracteritzava. Canviar 
l’estructura interna, l’executiu i reformar el 
discurs; necessiten molt més que un canvi de 
líder. Es tracta de renovar-se o morir.

// eLs soCiaListes neCessiten 
moLt més qUe Un Canvi. es traCta 
de renovar-se o morir //

D’aquí a deu mesos no només decidirem 
la composició dels ajuntaments, també del 
Consell Comarcal i en gran part la Diputació 
de Barcelona, encara que indirectament. Tor-
narem a parlar d’un daltabaix dels socialistes? 
Com en sortiran ERC i CiU, en pacte i alhora en 
disputa per l’electorat? Farà sorpasso Ciuta-
dans o Podemos als consistoris? Qui sap. En 
un moment com el que vivim, uns mesos poden 
canviar-ho tot. Fins i tot la política. l

A PEU DE CARRER
Eduard Rivas, politòleg 
(www.noucicle.org/erivas) 

El resultat de les eleccions europees del passat 25 de 

maig ha configurat un Parlament Europeu més dividit i 

fragmentat en què la cerca d’acords polítics es presu-

meix més complicat que mai. L’augment dels populis-

mes, l’extrema dreta i els euroescèptics suposarà un 

repte que l’Eurocambra haurà de fer front durant 

aquests cinc anys. Mentre ha incrementat, doncs, la 

presència de diputats i diputades que volen desmante-

llar el projecte europeu i ho volen aconseguir des de 

dins del mateix Parlament, la bona notícia és que tots 

aquests grups polítics no estan coordinats i tenen diver-

gències importants. Això explica, per exemple, que els 

diputats i diputades del Front Nacional de Marine Le 

Pen no hagin aconseguit formar grup polític al Parla-

ment Europeu, el que els farà perdre influència i pre-

sència a la cambra. Fins a la data, l’Eurocambra ha basat 

la seva governança en grans acords de consens entre les 

principals famílies europees de populars, socialistes, 

liberals i verds. 

La gestió de la sortida de la crisi d’aquests darrers 

anys en què la dreta europea ha imposat les seves recep-

tes d’austericidi des del Consell Europeu, la Comissió 

Europea, però també des del Parlament Europeu, ha 

trencat aquest equilibri polític.

Les mesures adoptades aquests darrers anys s’han 

mostrat del tot ineficaces i només han servit per malme-

tre encara més la qualitat de vida d’una ciutadania que 

no ha provocat la crisi que patim, però sí que n’està 

pagant les conseqüències. En aquest temps, les desi-

gualtats socials han augmentat entre els països del 

Nord i del Sud de la UE, però també entre la població 

dins de cada Estat Membre europeu.

Matteo Renzi, primer ministre italià, afirmava 

aquest dimecres davant el ple del Parlament Europeu a 

Estrasburg durant la presentació de la presidència se-

mestral de la UE, que havíem perdut “l’ànima d’Europa”. 

En aquesta nova legislatura que tot just comença cal 

treballar per rescatar el projecte originari de la UE basat 

en un espai de llibertat, justícia i solidaritat. Per recupe-

rar la seva ànima, Europa ha d’aplicar noves polítiques 

que fomentin la creació d’ocupació, prioritzin el creixe-

ment econòmic i garanteixin el nostre estat social. 

L’ànima 
perduda d’Europa
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RACó D’HISTòRIA
Josep Ràfols Esteve, 
professor

Som al 1870, el batlle 
accidental d’Esparreguera, 
Don Buenaventura Caballé, 
ha fet forçar la porta de 
la fàbrica de Josep Puig i 
Llagostera i l’hi ha confiscat 
232 peces de roba perquè 
l’amo del que serà la fabrica 
Sedó, es nega a pagar els 
impostos a l’Ajuntament. 

“En la villa de Esparreguera a los diecinue-
ve días del mes de Diciembre de mil novecien-
tos setenta, sobre las once horas de la maña-
na, el Sr. Alcalde Accidental D. Buenaventura 
Caballé en vistas de habérsele pedido auxilio 
(…)  el  representante  del  establecimiento  se 
ha  negado  rotundamente  a  abrir  las  puertas 
de las casas impidiendo con ello que se lleven 
a efecto el embargo (…) Habiendo encontrado 
cerradas  las  puertas  del  edificio  y  llamando 
diferentes  veces,  salió  por  último,  de  uno  de 
los  balcones,  un  sujeto  llamado  Pablo  Matas 
a  quien  el  Sr.  Alcalde  preguntó  si  se  hallaba 
allí el Gerente de los Srs. Puig y Compª el cual 
contestó que no, pero que el era el encargado 
o representante del mismo… le ordenó que en 

llevándose  doscientas  treinta  y  una  piezas” 
En Josep Puig i Llagostera sembla que era un 
senyor molt poderós, excèntric, membre del 
partit progressista, d’aquells que entenien 
el progrés com la manera de fer ferrocarrils 
i fàbriques, no pas que els obrers visques-
sin més bé. Aquí, al terme municipal, va 
fer construir la presa del Cairat i la colònia 
obrera, la qual tancava per fer balanç quan li 
convenia, acomiadant i tornant a contractar 
els treballadors quan l’hi feia falta. Un senyor 
poderós, ben relacionat amb la burgesia bar-
celonina, amb els banquers Girona fundadors 
del banc Hispano Colonial entre d’altres. Un 
home popular, el 1868 va fer-se famós per 
un article: “Cortar  por  lo  sano”, en el qual 
expressava el seu liberalisme: “l’Estat ha de 
tenir poc poder, la Universitat pot ser lliure… 
cal  desengreixar  l’estat”. En canvi, com a 
bon industrial català és un proteccionista 
a ultrança, després diputat republicà, amic 
del famós “Xic  de  les  Barraquetes” de Mar-
torell, però després proclama a Carles VII, el 
candidat carlí, com a rei d’Espanya. Amb tot, 
l’Ajuntament de l’època se li va enfrontar i se 
li va omplir la fàbrica de treballadors inter-
nacionalistes que li van fer vagues i a qui va 
tractar tan malament com va poder.

nombre de la ley abriese las puertas, por más 
que  se  lo  repitió  más  de  tres  veces,  dijo  que 
tenía orden de su amo el Sr Puig i Llagostera 
para  no  abrirlas  aun  cuando  se  presentaran 
las  autoridades  u  otras  personas,  y  que  úni-
camente,  si  aquellas  querían  entrar  podrían 
hacerlo echando las puertas abajo. En vistas 
de estas actitudes y sin querer atender a las 
exhortaciones y mandatos que se hicieron por 
el  alcalde,  este  se  vio  en  las  precisiones  de 
disponer  que  un  cerrajero  de  esta  villa,  que 
lo fue D. Jorge Pujo y Viñals, descerrajase las 
puertas para dar cumplimiento a la ley.”1

Aquest alcalde devia ser valent; entrar a 
la fàbrica de Josep Puig i Llagostera2 i embar-
gar-li dues-centes trenta una peces de tela, 
era agosarat: “y  permaneciendo  las  puertas 
cerradas  las  destrozaron  violentamente…

Gravat satíric sobre els mals 
que ha de suportar el poble per 
culpa dels polítics monàrquics 
encimbellats en la roda del poder 
mentre la República, famèlica, 
espera el moment d’impartir 
justícia. «La Flaca», 4/1/1873. 

Un batlle 
valent en 
un temps 
convuls, 
el Sexenni 
Democràtic 
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Cal dir que les circumstàncies ajudaven 
el batlle, feia una mica més de dos anys, el 
setembre de 1868, que el general Prim i altres 
militars, junt amb revolucionaris liberals de 
Barcelona i d’algunes ciutats comercials 
d’Espanya, havien fet fora a la reina Isabel II i 
el govern dels moderats3, els que representa-
ven la noblesa i les classes poderoses. El nou 
govern era presidit pel general Prim i el regent 
i, mentre no es trobava un rei constitucional, 
seria el general Serrano.

Els historiadors dels anys 1868 a 1874, 
n’hi diuen el Sexenni Revolucionari o el Se-
xenni Democràtic, perquè començava una 
època de canvis. El nou règim imposava per 
primera vegada a Espanya el sufragi universal 
masculí, podien votar tots els homes majors 
de 23 anys –abans només podien votar els 
que tinguessin béns i paguessin una quantitat 
mínima de contribució– a la pràctica el 3 o 4% 
de la població, es legislava sobre la llibertat 
de premsa i d’expressió, es feien les primeres 
lleis per millorar les condicions de treball 
dels obrers, sobre el treball infantil, els treba-
lladors podien fer sindicats, deixaven de ser 
clandestins. Més democràcia que no tindria 
temps d’arribar a tots els llocs d’Espanya, pe-
rò que es viuria a les grans capitals on hi havia 
una classe burgesa emprenedora, Bilbao, 
Màlaga, Barcelona… i a les viles que l’envol-
taven i que tenien relació amb la indústria i el 
comerç, com és el cas d’Esparreguera.

A Catalunya4 els partits republicans fe-
derals guanyaven les eleccions, es derruïa la 
maleïda fortalesa de la Ciutadella feta cons-
truir per Felip V, es constituïa el sindicat de 
“Les Tres classes de vapor”. 

Seria també una època convulsa. En sis 
anys hi hauria regència, on Prim, com a cap de 
govern, en seria el polític més destacat fins al 
seu assassinat el 1870, instigat sembla que 
pel general Serrano. Un regnat, amb un rei que 
no era de la casa dels Borbons, Amadeu de Sa-
voia. Començava la tercera Guerra Carlina. Hi 
hauria la Primera República que duraria onze 

mesos i tindria quatre presidents en aquest 
breu espai de temps, més un breu període de 
dictadura del general Serrano. Acabaria amb 
el cop d’estat del general Martínez Campos 
que imposaria la nova restauració dels Bor-
bons amb Alfons XII. És a dir el retorn al poder 
de la noblesa i de les classes més benestants. 

1 Aquest fragment és de l’acta notarial que es redacta en el 
moment de l’embargament.

2 A la seva mort, el gerent de la fàbrica serà l’Antoni Sedó

3 A l’Espanya de l’època, teòricament democràtica, el segle 
XIX tots els canvis de govern els feien els militars amb 
cops d’estats fins el de 1881 que es va fer pactant els dos 
grans partits de la Restauració Borbònica.

4 Josep Termes, Història de Catalunya Volum VI De la 
Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil. Edicions 
62. Afirma que a Catalunya el destronament de Isabel 
II tingué un accentuat caràcter antiborbònic (crema de 
retrats de FelipV –considerat destructor de les llibertats de 
Catalunya– i d’Isabel II, etc ) i republicà.

Josep Puig i Llagostera 
(Vilafranca del Penedès, 1835 - 
Barcelona, 1879)

Resultats del 
Multireferèndum

La policia local no va impedir 
que alguns esparreguerins votessin 
en el multireferèndum celebrat 
paral·lelament el mateix dia de les 
eleccions europees. Aquests són els 
resultats:

1. Proposta Som Lo Que Sembrem
Quin tipus d’agricultura voleu que hi 
hagi a Catalunya?
Amb transgènics (6)   
Sense transgènics (316) Blanc (8)

2. Proposta CUP i Plataforma per 
l’Auditoria Ciutadana del Deute

Voleu que el Govern de la Generalitat 
de Catalunya deixi de pagar el deute 
i els interessos que la ciutadania 
declari il·legítims?
Sí (318) No (8) Blanc (4)

3. Proposta xarxa per la Sobirania 
Energètica

Voleu que la ciutadania de Catalunya 
estableixi un control democràtic 
directe sobre el sector energètic?
Sí (325) No (0) Blanc (5)

4. Proposta Comissions Promotores 
d’ILPs Rebutjades

Voleu que el grup promotor d’una 
Iniciativa Legislativa Popular pugui 
sotmetre la seva proposta a referèn-
dum vinculant?
Sí (320) No (6) Blanc (4)

BREUS
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Aquest serà un 

estiu especial que 

de ben segur mar-

carà la meva vida. 

He viscut aquests 

darrers set anys a 

Croàcia amb una 

intensitat a vega-

des extenuant, però 

l’esperança de 

compartir el dia a 

dia amb un país 

nostàlgic que mai 

defalleix, m’ha do-

nat sempre la força 

per seguir desco-

brint i seguir creixent com a persona.

Aquest país m’ha regalat moments molts especials. 

Aquí, per exemple, he celebrat els meus 30 anys, he des-

cobert l’amor, i que el desengany no sempre és amorós. 

Set anys que he compartit amb uns amics que s’han con-

vertit amb la meva família a l’exili, un exili volgut i molt 

dolç. Aquest país sempre m’ha tingut una sorpresa prepa-

rada. Fins i tot la manera de deixar-lo és única; en menys 

d’un mes he hagut de tancar el cicle vital, fins al moment, 

més important de la meva vida.

La meva relació amb la regió va començar amb la guer-

ra de Bòsnia i Hercegovina. Amb els minuts de silenci el 

dilluns, a les 8, a la plaça l’Ajuntament, vaig conèixer Es-

parreguera Solidària. Acabada la guerra i, després d’anys, 

implicada amb projectes a BiH, vaig tenir l’oportunitat de 

visitar, amb poc més de 18 anys, un país devastat per la 

bogeria humana. Aquell viatge seria l’inici d’aquesta histò-

ria que ara s’acaba. Han estat divuit anys vinculada a la re-

gió. Travnik, Sarajevo, Mostar, Belgrad, Novi Sad, Obreno-

vac o Zagreb són les ciutats en les quals m’he fet gran.

Aquesta majoria d’edat assolida a la regió té un valor 

simbòlic, ja que dels meus gairebé 36 anys de vida la mei-

tat els he passat vinculada a projectes de Bòsnia i Herce-

govina, Sèrbia o Croàcia.

La vida ara em dóna una altra oportunitat i em porta a 

Madrid, en un moment històric també molt interessant i qui 

sap si des d’allà seguiré vinculada a la regió. Des de Madrid 

m’agradaria seguir compartint amb vosaltres allò que més 

em crida l’atenció del que serà el meu nou dia a dia.

Així que després de l’estiu ens retrobem ja “Des de 

Madrid”.

pER úLTIMA vEgADA

oPInIÓ
DES DE ZAGREB
Anna Valldeperas Prats

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

Catedral de Zagreb F: Jaume Moragues

Els instituts El Castell 
i El Cairat han estat 
premiats pels seus 
treballs de recerca

Les alumnes de l’Institut El Castell de 2n de Batxillerat 
Humanístic Vanesa Martín i Marina Urgelés han obtingut el 
2n premi Arnau de Vilanova amb la seva recerca: Les emoci-
ons en temps difícils. Un estudi sobre els efectes psicològics 
de  la  crisi  a  Esparreguera  i  el  seu  entorn, tutoritzat per la 
professora Carme Rabadán. El jurat va destacar el rigor i el 
compromís de la seva recerca en un tema tan actual com la 
crisi econòmica i els seus efectes sobre la població. 

Així mateix, el treball de l’alumne Guillem Figueras Bartés, 
també de 2n de Batxillerat Humanístic: Fèlix Figueras i Aragay. 
Alcalde represaliat de la Segona República a Olesa de Mont-
serrat, tutoritzat per la professora Blanca Mampel, ha obtin-
gut també diversos guardons: Premi Baldiri Reixach, Premi de 
Recerca Vila d’Olesa i Premi Irla de Recerca Històrica.

Pel que fa a l’Institut El Cairat, ha guanyat un Premi de 
la 2a edició d’Edurecerca, promoguda pels Serveis Territo-
rials del Departament d’Ensenyament del Baix Llobregat. 
Aquests premis serveixen per reconèixer la tasca d’inves-
tigació que es porta a terme als instituts de secundària, 
representada per 46 treballs de recerca de tota la comarca. 

Jesús Blanco, com a conseller d’educació del Consell 
Comarcal, atorgà el Premi Consell de Dones, al treball An-
tònia  Galceran,  memòries  d’un  exili  forçós.  Esparreguera 
durant la Segona República i la Guerra Civil, de les alumnes 
Judit Navarro, Maria Moya i Elisabet Corominola.

BREUS
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Raúl López, mecànic, 28 anys, explica que per ell la 
Festa Major “és  un ‘finde’  com  qualsevol  altre  de  l’any”, a 
excepció de la fira i de la festa FlaixBack que “et posen la 
música ‘pata’  del Xocolat,  però  de  gratis”. Laura Santiago, 
perruquera, 35 anys, critica que Esparreguera “s’omple de 
borratxos i no et deixen dormir” i comenta que ella sempre 
intenta marxar de vacances aquests dies. En Raúl López i 
la Laura Santiago han creat el col·lectiu “Eliminem la Festa 
Major”. Un grup que segons el seu manifest es declara por-
taveu “de la majoria silenciosa d’esparreguerins que odien 
i  pateixen  cada  any  la  Festa  Major”. El col·lectiu reclama 
que es deixi d’organitzar una festa amb diners públics i que 
l’Ajuntament inverteixi aquest pressupost en promocionar 
l’oci que agrada a la majoria, com els “macro-botellons” o 
una discoteca pública on el català només s’escolti quan el 
Barça guanyi un títol. 

La recent nomenada princesa Leonor ostentarà el nou 
títol nobiliari de Duquessa d’Esparreguera a partir del 2015. 
La Casa Reial va fer públic el nomenament la setmana pas-
sada a través d’un comunicat en la seva web on s’expressava 
“la ferma voluntat de la monarquia de mantenir lligams amb 
tots els seus súbdits de Catalunya”. Amb el títol de duques-
sa, la princesa Leonor podrà crear una fundació amb el seu 
nom, exigir el delme als camperols i aplicar el dret de per-
nada un cop compleixi els divuit anys. La decisió arriba des-
prés del rebuig de les ciutats de Girona, Montblanc, Cervera 
i Balaguer a traspassar els títols nobiliaris del nou rei Felip 
VI a la seva filla. L’alcalde Udina, en una entrevista ahir a la 
ràdio local, ha defensat el nomenament de Leonor com a Du-
quessa al considerar que “és una gran oportunitat per situar 
Esparreguera en el mapa i potenciar el turisme monàrquic”. 

Els fets es van produir a les 3 de la matinada a un bar 
proper del Casal Independentista d’Esparreguera. Al entrar 
en aquell bar un grup de partidaris de Podem, simpatitzants 
de la CUP els van començar a increpar per entrar dins de 
la seva zona d’influència. Miquel Bonet, militant del partit 
independentista i testimoni dels fets, va declarar que “els 
de Podem anaven molt crescuts i ens van amenaçar que a les 
properes eleccions autonòmiques ens avançarien en escons”. 
Julio Claver, militant de Podem i un dels ferits més greus, va 
criticar que “els de la CUP es pensen que Catalunya es seva 
perquè estan al govern de tres ajuntaments”. La discussió es 
va allargar fins a l’alba i el propietari del bar va trucar al 112 
perquè vuit persones dels dos bàndols havien sofert ferides 
greus en el seu discurs polític. 
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Avui el meu record serà per a les lle-

teries que teníem a Esparreguera allà 

pels anys 50-60. En teniem varies: la 

lleteria de la Casanova, al carrer dels 

Arbres, que tenia les vaques a la carrete-

ra de Barcelona; a ca l’Achón, també al 

carrer dels Arbres; a cal Vaqué, a la plaça 

de l’Església, i que guardaven les vaques 

al carrer Ferran Puig; també a ca l’Anto-

nio o Baldric, a la plaça de l’Ajuntament, 

que les tenien al carrer de les Hortes. 

Recordo les lleteries, perquè el fet 

d’anar cada dia a comprar la llet ens 

servia, a la majoria de noietes, per anar a 

donar un vol. Ara ho recordo i en fa riu-

re, quan arribàvem a la plaça dels Cai-

guts (avui plaça de la Constitució) ja ens 

esperava un estol de nois per acompa-

nyar-nos a buscar la llet, alguns d’ells 

amb bicicleta. Ja veieu quin recorregut 

–carrer Hospital, carrer Gran i carrer 

dels Arbres– i una altra volta el mateix 

camí però de tornada, i tot gràcies al fet 

d’anar a comprar la llet. 

Avui l’excusa d’anar a buscar la llet ja 

no funciona… tampoc no ens queda cap 

lleteria. Avui de llet n’hi ha de moltes va-

rietats igual com d’enciams o tomàquets; 

i la pots triar si la vols sencera, semi, des-

natada, semi desnatada, de soja, de cere-

al, d’arròs, d’ametlla, de coco i moltes al-

tres. També hi ha molta mala llet (sort 

que aquesta no es pot envasar). 

I ara que hi penso, em descuidava de 

fer esment de les famílies que tenien ra-

mat de cabres; hi havia la família Oller al 

carrer Tomàs Cabeza, i casa la Felipa, la 

mare del “Facundo” al carrer sant Mi-

quel, que cada matí passaven per davant 

de casa per anar a pasturar, i tornaven 

cada vespre per tancar-les al corral i 

quan passaven amb les seves esquelles al 

coll, feien una música que et donava 

alegria. 

Són records de més de 50 anys.

oPInIÓ
D’UN TEMPS NO 
TAN LLUNyà
Paquita Vives Llonch
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•  Fabricació 
d’accessoris i  
mobles metàl·lics

•  Especialitat per a 
electrònica 
“disseny modular 
especial”

PARADA CULTURAL

NIT DE GOSPEL AL PUIG
Església de Santa Maria del Puig / 7 de juny 2014

Quan pensem en l’ermita del Puig ràpidament ens ve al cap el Dilluns de Pasqua, 
les ballades de sardanes i la música de cobla, o les caramelles que sonen un cop 
l’any a la porta de l’església. Però fa poc en aquest emblemàtic lloc d’Esparreguera 
hi va sonar quelcom diferent. La música gospel va aterrar a Santa Maria del Puig el 
passat 7 de juny, en un gran concert que van poder gaudir prop de sis-centes perso-
nes. L’acte era una vetllada solidària que Amazing Gospel, l’amfitriona, va organitzar 
en benefici de l’Associació contra el Càncer i l’Associació de Fibromiàlgia i Fatiga 
Crònica d’Esparreguera. A banda dels concerts de gospel, els assistents van poder 
contemplar els estels gràcies als telescopis de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell  
i a les projeccions del vídeo “Stellarium”; i van poder degustar la gastronomia de Cal 
Sant i escoltar al grup New Gospel. Sens dubte una vetllada d’allò més divertida i 
distreta que quedarà en el record de tots els que hi van poder ser.
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Aquesta iniciativa serà una bona oportu-
nitat pels músics esparreguerins que estan 
fent o ja han finalitzat el grau superior, ja 
que aquest és el nivell mínim que demanen 
els promotors. “La  resta  de  la  plantilla  que 
no  es  pugui  cobrir  amb  gent  d’Esparreguera, 
l’anirem  a  buscar  al  Conservatori  Superior 
del  Liceu  i  el  de  l’Escola  Superior  de  Música 
de  Catalunya  (ESMUC)” afirma en Juan, “pe-
rò  la  idea  és  donar  prioritat  als  músics  del 
poble  que  tenen  la  mínima  formació  exigida”. 
L’orquestra estarà formada per una plantilla 
estable de: 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, 2 
fagots, 2 trompes, 2 trompetes, 1 trombó, 1 
percussionista, 8 violins, 2 violes, 2 violoncels 
i 1 contrabaix i director. 

 La Passió

Val a dir que una de les condicions que 
s’haurà de complir per ser membre de la no-
va orquestra serà tocar almenys a la meitat 
de les representacions de l’espectacle de 
La Passió sense cobrar. “D’aquesta  manera, 
abans  d’iniciar  la  temporada,  ja  podrem 
repartir  als  músics  de  la  JOCPE  i  a  tothom 
qui  vulgui  tocar  en  les  diferents  funcions, 
assegurant-nos de tenir sempre tots els ins-
truments” comenta en Juan. 

Cal destacar, que molts músics que actu-
alment toquen a La Passió els hi havien ma-
nifestat que se sentien una mica “obligats” a 
tocar perquè sabien que si no hi anaven ells no 
hi hauria ningú que toqués el seu instrument. 
Ara podran seguir venint amb la tranquil·litat 
de saber que els podran substituir si un dia 
no poden. “Vull remarcar que els músics de la 
JOCPE i els de La Passió no són contrincants, 
estarem junts i barrejats al fosso perquè bus-
quem el mateix objectiu” clarifica en Juan.

 La idea 

“La idea de crear la JOCPE va sortir perquè 
molts  diumenges  de  Passió  ens  hem  trobat 
sense  músics  per  tocar  durant  la  represen-
tació” explica la violinista Alba Hinojosa. El 
compositor Juan Jurado apunta que “també 
respon  a  una  inquietud  musical  nostra  i  de 
molta altra gent d’Esparreguera que té ganes 
de fer música”. Com molt bé indiquen, a part 
de la Banda de Música d’Esparreguera, i 
petits grups, no hi ha espai per a molts ins-
truments que sí que s’inclourien a la JOCPE, 
“i el més sorprenent és que aquí hi ha molt de 
públic, quan a d’altres municipis és molt difícil 
que la gent vagi als concerts” comenta l’Alba.

Neix la nova 
orquestra 
de cambra 
de La Passió

  eLs ConCerts

A banda de tocar per La Passió, la JOCPE 
farà un concert a la tardor, un per cap d’any i 
un de Festa Major d’estiu, tots ells al teatre de 
La Passió. Tot i això, “la  idea  també  és  poder 
sortir del poble a tocar i així donar a conèixer el 
nostre repertori” explica l’Alba. Seria una bona 
manera que la gent de fora d’Esparreguera 
conegués la música de La Passió i poder-los 
atraure a veure l’espectacle. “El fet que la JO-
CPE formi part d’aquesta gran casa que és La 
Passió penso que serà una relació molt simbi-
òtica, ja que serà un gran reclam per a l’espec-
tacle i l’entitat, de fet m’estranya que després 
de tants anys no s’hagi  tirat mai endavant un 
projecte com aquest” puntualitza els anys.

Els músics de la nova orquestra cobraran 
un sou semestral, fruit dels beneficis dels 
seus concerts, “mai  per  les  representacions 
de  La  Passió” indica l’Alba. També rebran 
suport econòmic de l’Ajuntament d’Espar-
reguera i del Patronat de La Passió. En Juan 
afegeix “tot el taquillatge de cada un dels tres 
concerts que farem a La Passió cada any serà 
per  la JOCPE,  i  si  aquest  import  fos  molt  su-
perior al necessari per cobrir les despeses de 
l’orquestra,  intentaríem  donar-ho  a  l’entitat 
per tornar-li el favor que ens ha fet”.

El projecte ja ha començat a moure’s i 
sembla molt prometedor. Segur que amb 
uns professionals amb tant de talent al 
capdavant la idea arribarà a bon port, i qui 
sap si serà la manera de que la música de La 
Passió d’Esparreguera soni dins les parets 
de la d’Olesa.

No és cap secret que el Patronat de 
La Passió d’Esparreguera té molt 
més a oferir que l’espectacle que li 
dóna nom. Dins d’aquest organisme 
hi ha diferents entitats que li donen 
vida durant tot l’any: una coral, un 
grup de sardana, una escola de te-
atre, etc. Ara, uns joves músics amb 
una formació i un talent fora de 
sèrie s’han proposat crear una or-
questra professional per La Passió: 
la Jove Orquestra de Cambra de La 
Passió d’Esparreguera (JOCPE). Els 
encarregats de que el projecte tiri 
endavant són en Juan Jurado, l’Al-
ba Hinojosa, en David Llort i l’Anna 
Sánchez.

Juan Jurado i Alba Hinojosa
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A qui se li acut parlar de Passió per la Feta Major? 

Quan algú profereix comentaris d’aquest tema en aques-

tes dates tan caloroses, gairebé se’l titlla de malalt. Però 

ja ho he comentat alguna vegada: són molts els comenta-

ris que, en una temporada de Passió, es deixen anar en 

converses i tertúlies de cafè. És com la criatura que no-

més parla quan li ve de gust i si els pares no són allà en el 

precís moment, tot això que es perden. La Passió, agrada 

molt, tant als de fora com als de casa, però els que hi 

col·laborem hi trobem massa pegues i creiem que tenim 

les eines per solucionar-ho tot; deu ser perquè La Passió 

és com el Barça i tots en som entrenadors. Però, arribat 

aquest moment, potser es donen les circumstàncies que 

ens cal mirar La Passió com un tot, com una idea, com un 

ens que tenim entre mans i que dóna la sensació que no 

sabem què fer-ne. 

En general, tothom sap què hi fa a La Passió, però, 

què és La Passió? És un espectacle tradicional, un es-

pectacle popular, les dues coses alhora; o, per altra 

banda, és un espectacle en continua adaptació als temps 

que viu i als espais on es representa? Deixant de banda 

els conceptes tradicional i popular –sovint els emprem 

sense massa criteri– el cert és, que el que hem heretat, 

ho anem convertint en un espectacle que es va adaptant 

als temps. Això vol dir ser responsables d’un aiguabar-

reig que va canviant en funció dels temps, dels espais, i 

no ho oblidem, de les persones que hi intervenen i de 

l’economia de cada moment. 

Sempre diem que La Passió és un ens viu i que es re-

genera a si mateixa. A hores d’ara jo no ho tindria tan 

clar. Són molts fronts oberts, en una època de canvis so-

cials i econòmics molt grans i encara es preveu que en 

siguin més. La situació és complicada: no sabem cap on 

ens porten els nous temps, però, tampoc no sabem què 

tenim entre mans ni cap on volem anar. Per tant hem de 

parlar d’actors, músics i espectadors, però també del 

text, de música i d’escenificació; sense oblidar la Junta, 

la Presidència i els estatuts; també hem de parlar de 

promoció, d’activitats, d’economia... Encara hem de par-

lar molt de Passió, abans de dir: volem que La Passió si-

gui així, per acabar dient que La Passió d’Esparreguera 

és això. 

Bona Festa Major!

oPInIÓ
PER AMOR A L’ART
Carles Reynés Montoriol

ENcARA 
LA pASSIó

SUPER NATURA

c/ Hospital, 50 
ESPARREGUERA
T. 93 777 15 88 

Productes Naturals
Dietètica

Herboristeria
Angelina Garcia
Diplomada en Botànica Medicinal

38 
anys 

al seu 
servei!
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25 ANYS DE L’ESPLAI LA LLUNA
Carrers d’Esparreguera / 14 de juny de 2014

Enguany l’Esplai La Lluna celebra el seu vint-i-cinquè aniversari. 
Per a commemorar-lo es realitzaren diverses activitats el cap de set-
mana del 14 i 15 de juny. Els actes pretenien oferir una bona estona a 
nens, pares i ex-monitors, i també per a tothom que es va voler acos-
tar a celebrar-ho amb ells. El 14 de juny es va fer una trobada d’ex-
monitors, pares i nens, on es va poder comprovar un cop més la gran 
influència que l’Esplai ha tingut a la vila, agrupant dues generacions 
d’esparreguerins. Hi va haver temps per a tot, des d’una gimcana 
oberta a tot el poble que els monitors van titular com a “marrana”, fins 
a una missa infantil a les vuit del vespre amb molta música i lectures 
per part dels nens. L’endemà van continuar els tallers oberts, a més 
d’un dinar popular, una migdiada popular i un concert infantil, amb 
animació a càrrec de Jaume Barri i Batukada a la plaça del Centre. La 
revista 777 li va atorgar el Set a l’Entitat la passada diada de Santa 
Eulàlia per aquests 25 primers anys de feina feta.
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Sant Miquel, s/n . 
ESPARREGUERA

samy’s
CONFECCIONS

CLÍNICA DENTAL
DR. LLOR FARRé

odontoestomatologia general
ortodòncia - implantaments

restauracions computeritzades

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

floristeria
CASA VIVES
c/ Hospital, 47 ESPARREGUERA T. 93 777 13 93
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MEQUINENSA / LA BUTACA / nou8cinc
Esparreguera juny/juliol de 2014

LA BUTACA. Un mosso d’esquadra (Joan Valentí) viatja al 1714 i 
es posa a les ordres de Rafael Casanova (Robert Gobern). T-ATRACO 
TEATRE torna amb una obra irreverent, transgressora i divertida 
sobre el 1714 i la independència de Catalunya. Dilluns 14 de juliol 
al Teatre de La Passió d’Esparreguera, Festa Major d’Esparreguera. 

NOU8CINC. El Senyor Guillem, l’Emma, l’Almansur i més d’un 
centenar d’actors per TORNAR ALS ORÍGENS. Un espectacle total, 
música i cant en directe, efectes especials, amor i guerra, ball, ba-
ralles... Teatre en estat pur! –diu Jaume Rovira, director d’aquesta 
majestuosa posada en escena.

MEQUINENSA és una dramatúrgia de Marc Rosich a partir 
de l’obra de Jesús Moncada que Tramateatre va estrenar al Teatret 
el 22 de juny. La deliciosa narrativa de Moncada i la gràcia subtil 
de Rosich, fan de la idiosincràsia d’un poble molt especial i de la 
pèrdua de la seva identitat com a tal, un entramat àgil, divertit i 
sensible. L’obra es reposarà el setembre vinent al Teatret. 

SARSUELA PER A DOS,  AMB COR
Teatre de La Passió / Sala Petita / 14 de juny de 2014

Aquest ha estat el títol del Concert de Primavera que oferia el 
proppassat mes de juny la Coral de La Passió, amb la col·laboració 
de solistes, actors, guionista i direcció musical. La coral ha pretès 
–de sempre– tenir un esperit innovador, creatiu… per a la qual co-
sa, en la mesura que li ha estat possible, ha buscat noves formes, 
nous sistemes i també nous repertoris. Aquesta vegada s’ha volgut 
fer reviure el món de la sarsuela que, des de fa un temps, sembla 
que ha reviscolat. Es va fer un muntatge d’un petit cos teatral, amb 
un fil argumental, aprofitant vivències pròpies de “divos” del cant 
i concretament del món de la sarsuela. I aquest va ser l’eix trans-
versal que originava la cantada d’uns fragments de sarsueles, ben 
conegudes del públic assistent. L’experiència va ser prou profitosa i 
així ho van manifestar tots els components.



  setsetset26

JA EL SABEM, EL NOM

oPInIÓ
APASSIONAT PER 
L’ESPàRREC
Gerard Bidegain i Figuerola

La crisi posa de manifest que, durant molt de temps i a 
molts llocs, s’ha estat llençant una summa important de 
bitllets a la brossa i ningú no n’ha dit ni piu. I no és que sigui 
el primer a dir-ho. Fa dies que no deixo de donar voltes a un 
tema que em té capficat: les rotondes d’entrada als pobles. 
S’hi han fixat mai? Parlo de pobles com Sant Andreu de la 
Barca, Martorell, Abrera o la nostra galant Esparreguera.

Hi ha una creixent tendència a decorar les rotondes 
d’entrada als pobles del Montserratí amb –si em permeten 
l’atreviment– uns horrorosos dissenys. Totes es basen en el 
mateix patró: gespa, pedretes de colors, floretes de colors, 
arbrets. I no voldria ser cínic, però el tema m’hi porta: unes 
autèntiques mones de pasqua versió garden centre. Però el 
més divertit –si és que es pot definir així– són els noms dels 
pobles gravats amb diverses tècniques: formigó, pedra o, la 
que els agrada més als ínclits dissenyadors, el ferro colat. 
Em refereixo a les enormes lletres de ferro que configuren el 
nom del municipi. Tot plegat ben imperial, ben vistós. Però 
jo no sóc dissenyador de rotondes, m’emprenya més el preu 
que en paguem com a ciutadans.

A la rotonda de la Creu, fa un temps –és a dir, els pri-
mers dies després d’haver-la arranjat (curiosament, oh 
déus, just abans d’unes eleccions municipals!)–, es veia la 
bandera d’Esparreguera –el disseny de la qual també dona-
ria per uns quants articles, reportatges i llibres d’autoajut– 
retallada amb gespa i pedretes blanques i flors grogues. 
Molt mona. Ara mateix sembla com si un gegant hi hagués 
anat a apagar el cigarret fa uns dies. Acabes pensant: “Ho-
me, potser en fas un gra massa, també està bé que tot esti-
gui decoradet i ben bonic per causar una bona impressió 
als turistes”. Potser sí, però com a mínim que després d’ar-
ranjar-les els vagin fent el manteniment i no les deixin a la 
mà de Déu! El ferro rovellat, les flors difuntes, la gespa sel-
vàtica... Tot plegat sembla abandonat, caduc, tarzànic, ben 
lluny de la imatge que crec que es pretenia donar.

Potser caldria dir a alguns polítics que amb quatre flore-
tes i unes lletres formoses mal col·locades al mig d’una ro-
tonda no es redimiran de conduir-nos on som. En som uns 
quants que volem menys rotondes pessebrístiques i més 
polítiques útils. Perquè si tot aquest decorat és per fer evi-
dent que estem entrant a Esparreguera, no pateixin, ja ho 
sabem com es diu el poble, ja hem vist el cartell a la carrete-
ra. Ja ho hem entès. Senyors polítics que contracten disse-
nyadors de rotondes, ja el sabem fa anys el nom. Potser es 
pensen que el poble és burro, però fins aquí encara hi arri-
bem. És trist acabar un article fent la pregunta més previsi-
ble que han vist els segles, perquè això són coses tant clares, 
oportunes i evidents, que no cal procedir més. Heus aquí: i 
si es gastessin els diners públics en alguna cosa més útil? 
Idees? Educació. Sanitat. Cultura. C/ Fresas, s/n . ESPARREGUERA

T. 93 777 19 41 . www.lesalzines.es

• calçotades
• gran aparcament
• parc Infantil
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LOLA estiu… i després tardor, hivern…
Patis i jardins d’Esparreguera / estiu 2014

Ha començat la dotzena edició del Festival LOLA, que organitza 
Tramateatre, que a partir d’ara tindrà una programació trimestral 
durant tot l’any i sempre que sigui possible tindrà lloc en espais 
singulars que fan de l’actuació una experiència única i d’assistir-hi 
un fet excepcional. El primer esdeveniment era un concert el qual 
es presentaven per primera vegada, Tigre Tones, format per Vicky 
Alvelo, Anna Andrès, Roger Palacin i Lluís Rodriguez. L’actuació 
va ser un èxit, tant de públic com pel bon concert de versions de 
cançons dels 80’ que van oferir.  El segon era de música barroca, un 
quartet acompanyat de la veu d’un contratenor. El concert va tenir 
lloc en un jardí romàntic que oferia l’escenografia adequada.  

L’11 de juliol es podrà veure “Només un anunci” al Teatre Núria 
Espert de Sant Andreu de la Barca, una producció del LOLA 2013.

El 8 d’agost podrem veure un concert molt prometedor de 
tangos amb la veu Sandra Rehder acompanyada a la guitarra ma-
gistralment per Gustavo Battaglia i acabar el 29 d’agost amb un 
concert de Samitier, música pop indie. Info: www.lolafestival.cat
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  A Dronair realitzen vídeos i repor-
tatges aeris gràcies als drons o UAV's 
(Untripulated Aereal Vehicle) d'última 

generació. Dotats amb càmeres d'alta 
resolució i controlats per professionals, 

permeten obtenir fotografies i vídeos amb la més 
alta qualitat. Aquests sistemes són pilotats des de terra, des 
d’on es pot veure l'estat del reportatge, així com seleccionar 
angles, perspectives, alçades i localitzacions a través de les 
pantalles situades a terra. 

Cinc joves, 
tres esparre-
guerins i dos 
de Martorell 
han posat en 
marxa aquesta 
empresa i la 
manera d’operar 
els així com 
l’actitud amb la 
qual afronten 
les relacions, 
defineix com 
a persones. Es 
caracteritzen per 
tenir una filosofia 
basada en valors 
sòlids que són 
l’eix vertebrador  
de l’organització. 

Conscients que tenen una gran responsabilitat compten 
amb els últims sistemes de seguretat tant en hardware com 
en software per garantir, no només seguretat vers possibles 
problemes amb motors o pèrdues de senyal, sinó la segure-
tat, front impactes inesperats. Els seus pilots disposen de 
la titulació disponible actualment, així com el suport de les 
associacions i federacions aero-espacial del país. 

Els components de Dronair saben que les relacions on els 
dos guanyen (win-win), són les que prosperen i avancen cap 
a un futur sostenible, per això tot l’equip treballa en aquest 
sentit. Els apassiona la seva feina i són fanàtics de la qualitat 
i el treball ben fet. Volen sentir-se orgullosos de cada projecte 
i per això no escatimen esforços ni recursos. 

“Creiem  que  la  professionalitat  ha  de  destacar  en  una 
empresa, tot i ser tan jove i innovadora com la nostra, doncs és 
sinònim de Qualitat, Compromís  i Seguretat. Tots els nostres 
pilots disposen de carnet de multicòpters i estan federats per 
la Federació Catalana d’Aeromodelisme. Realitzen formacions 
extres amb simulacions de vols virtuals i cursos pràctics, per 
incrementar el seu coneixement i domini en un sector incipient 
i en constat evolució”.  (Alex Luna)

Plaça de l'Ajuntament 6 
Local 7 (galeries) 
ESPARREGUERA 
T. 93 777 53 22

benestar  i  bel lesa 

mónlaboral
N O T I C I E S

>> EL CIEE ENTREGA ELS PREMIS CONCURS ESPAI IDEA 2014

Un Projecte i dues Idees varen ser els seleccionats entre la dot-
zena de propostes rebudes en el Concurs Espai Idea, que posava 
l’èmfasi en la creació de negoci. Embarcar els participants en una 
AVENTURA EMPRESARIAL per tal d’enfortir el moviment econòmic 
al nostre territori. Sumar esforços per aconseguir la regeneració 
econòmica i social per viure i treballar a Esparreguera. 

Un projecte de formació escolar multi disciplinar basat en noves 
tecnologies com la creació d’un “Mapping”, va ser el primer premi. 
La proposta ja ha obtingut els primers contractes i es pot dir que 
l’empresa formada per tres joves esparreguerins ja està en marxa. 
Joan Nieto i Desiré Guixà són els creadors del projecte. 

Una idea realitzada per alumnes i professorat de l’Escola del 
Puig, va ser el guanyador en la categoria escolar. “Més enllà dels 
nostres ulls” crea un circuit identificant amb codis QR edificis i es-
pais singulars del nostre poble per a donar informació i identitat. El 
projecte està realitzat i es posarà en marxa amb el suport del CIEE.

Una idea de la Colla de Diables d’Esparreguera va ser la guanya-
dora en la categoria ciutadania. Les Gallines d’en Llagasta proposa 
una idea singular com argument per a la nostra Festa Major i esde-
venir una tradició. Aquesta any començarà a fer-se realitat. 
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Som a final de curs, s’ha acabat el que 

en diem curs escolar, però que en defini-

tiva ens emmarca a tots. Voldria fer unes 

quantes consideracions o apreciacions al 

respecte, perquè aquest acabament de 

curs comporta, o ha comportat, tot un 

estol de conseqüències de tot tipus.

1. Certes activitats socials es 

redueixen o cessen, per empren-

dre’n, potser, de noves. Les progra-

macions de ràdio i televisió canvien, 

sovint –especialment quant a TV– ve-

iem “refregits”. Els cinemes engresquen 

la quitxalla per tal que, amb qualitat 

desigual, resti entretinguda durant l’es-

tiu. Amb més o menys encert, hem tan-

cat també aquell curs d’idiomes i/o 

d’informàtica que amb molt d’entusias-

me començàrem la passada tardor. 

S’han acabat aquelles competicions es-

portives d’elit que ens han tingut amb 

l’ai al cor durant deu mesos (Ah! Se 

m’oblidava que enguany tenim un mun-

dial de futbol, per tant, no tot està aca-

bat, encara en veurem…). És ben notori 

de constatar les diferents reaccions nos-

tres, segons els resultats obtinguts, i 

preveient l’avenir: hi ha qui bufa, hi ha 

qui respira, hi ha qui gruny, hi ha qui se 

sent alliberat... Hi ha de tot i per a tots 

els gustos. I com a cloenda d’aquest final 

de curs, sovint ens emboliquem en festi-

vals, concerts, exhibicions… per tal de 

fer palès o reflectir tot allò que tants es-

forços ens ha costat (i que no deixa de 

ser un punt més d’estrès…); tot això 

abans de les vacances d’estiu (qui les 

pugui fer!). Les festes majors dels po-

bles pretenen cloure l’activitat anual, 

gaudir d’uns dies pletòrics d’esbarjo, de 

convivència veïnal, de retrobament amb 

els forans; també fer bons auguris de 

futur –no en va, antany, s’aprofitava la 

Festa Major per tal de lligar molts pro-

metatges de parelles.

FINAL DE cURS…!

oPInIÓ
UNA REFLExIó
Josep Maria Brunet, mestre

2. Aquest curs l’he vist atípic, gens 

anodí des del punt de vista político-social 

(o al revés, socio-polític, segons com es 

miri), ja que en els seus inicis –diguem-ne 

setembre- quant a moviment, ha estat prou 

intens i ple d’esdeveniments, començant 

per la Via Catalana que aconseguia enlla-

çar tota la franja costanera, de nord a sud, 

de manera exemplar i de forma transversal 

del corrent ideològic del Dret a Decidir, 

fins a transmetre el prec del Parlament de 

Catalunya, totalment majoritari i irrenun-

ciable, al Congrés de Diputats de Madrid. 

S’assenyala dia i hora, com es diu col-

loquialment, i tot això provoca un devessall 

de protestes, bo i tenint una societat civil 

que acostuma a anar per davant.

3. S’havia dit fins ara que ningú 

no dimitia, abdicava, renunciava… 

plegava, en definitiva. Anem a pams a 

l’hora de fer-ne les valoracions. Jo ho faria, 

en un sentit o en un altre, depenent de les 

motivacions, és a dir, si algú no se’n surt i 

es pretén canviar d’imatge sense aportar-hi 

noves idees, simplement fer un canvi de 

lideratge perquè res no canviï, evidentment 

aquesta solució la veig perversa. Durant 

aquest curs hem vist com renunciava el 

papa Benet XVI, en l’àmbit eclesiàstic, sí, 

però tots sabem el pes específic que té en 

aquest món occidental. L’insòlit del fet ja 

n’hi ha per treure’s la mitra; aquest fet ja 

mostra, si més no, un motiu d’humilitat, 

potser també d’impotència? La seva substi-

tució pel papa Francesc crec que ha estat 

bastament positiva des de tots els àmbits: 

eclesiàstic, polític, social, fins i tot i sobre-

tot, humanista. També el rei “Juan Carlos 

I” ha abdicat, aquí també sembla ésser que 

les motivacions han estat ben diverses. Pot 

ser que una d’elles hagi estat la dificultat 

d’enfrontar-se amb el 9N? El seu successor 

es mostrarà esquiu a aquesta solució tan 

democràtica de “Votar és normal”?

Aquest passat 25 M, quantes coses ha 

fet canviar! Canviaran probablement 

moltes cares, però també ho faran llurs 

projectes...? Crec que alguns grups tenen 

problema d’identitat, tot els ha agafat 

amb el pas canviat i això requereix quel-

com més que un rentat de cara. També 

algun polític ha volgut dimitir, però sense 

fer-ho, és a dir, hi vol ser o no hi vol ser? 

Com quedem? Sovint es diu que els desig-

nis de Déu són inescrutables, però els de 

molts polítics també. 

4. El final de curs va bastant 

paral·lel amb el “tancat per vacan-

ces”. Malgrat tot no farà vacances la fam, 

la indigència, l’afectat per la hipoteca… i 

tantes altres xacres de les quals no ens 

n’acabem de sortir. 

5. No hauria de fer vacances la 

il·lusió, aquest ser sempre amb els al-

tres, la preparació d’un nou curs, l’activa-

ció de la justícia (no podem passar anys i 

panys amb processos de presumptes cor-

rupcions estancats). I a nivell local seria 

bo, també, d’activar les inversions muni-

cipals, ara que sembla ser que podem 

fruir d’una economia més sanejada i així 

poder veure un poble més net, amb roton-

des que no facin plorar… en definitiva, 

més endreçat.

Esperem que aquest any, amb tot el 

que resta, pugui ser encara un any per a 

l’esperança.

I VISCA LA FESTA MAJOR!

Esperem que aquest any, 
amb tot el que resta, 
pugui ser encara un any 
per a l’esperança
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Una visió d’Esparreguera a través de la història del 777 per Gerard Bidegain

Portada 
número 74

L’Aeri d’Esparreguera, encara
Per Llàtzer Hidalgo Pagès
“(...)La Generalitat de Catalunya se’ns des-
penja amb la proposta d’una mena de refe-
rèndum (...) Quan el Conseller de torn va venir 
a presentar el projecte, ho va fer per la porta 
petita, sense gaire remor. (...) La línia fèrria 
encara no funciona a pla rendiment per en-
llaçar amb el magnífic aeri; i volen que anem 
a expressar la nostra opinió? No som beneits 
i no m’agrada que m’aixequin la camisa. Si 
volen comèdia que se la facin, jo només seré 
espectador, encara que pagant; però no vull 
ser-ne actor.” 

 “Esparreguera ha posat en marxa un pla per 
a formar els (PIC) Pla d’infraestructures cul-
turals”
Per Redacció
“A Esparreguera ens podem permetre el luxe 
de presumir d’una activa vida cultural. Com-
panyies de teatre amateur, un gran interès 
per la música, corals, banda, La Passió, esco-
la d’arts, associació fotogràfica, castellers, 
geganters, sardanistes, etc. Tota una sèrie 
d’entitats culturals que es mereixen unes 
millors infraestructures. És per aquest motiu 
que l’esparreguerí Joan Castells, director de 
teatre i professor d’art dramàtic, sota l’encàr-
rec de l’Ajuntament, ha fet un estudi (...) per 
tal de posar una base per a la millora d’edifi-
cis on es desenvolupen les activitats cultu-
rals, així com preveure l’augment i adaptació 
d’aquests serveis a una població en creixe-
ment. (...) Tant l’Escorxador com Cal Trempat 
“són perfectes per a acollir totes aquelles ac-
tivitats relacionades amb la tradició i cultura 
popular. Afortunadament són edificis que no-
més necessiten una recuperació de les faça-
nes i una redistribució”, apunta Castells. (...)”

A més també 
explicàvem...
ANNITA. Anna Lizaran protagonitza “Parlem 
d’amor”, amb textos de Lluís Llach i Saint-
Exupéry, al Teatret per inaugurar la primera 
edició del LOLA.

BIENNAL. Se celebra la VII biennal de pintors 
d’Esparreguera.

CASTELLS. Els Castellers d’Esparreguera 
descarreguen un 2 de 7 a la plaça de l’Ajunta-
ment.

DEMOGRAFIA. En néixer, Víctor Díaz More-
no es converteix en l’esparreguerí 20.000.

EMBOLICS. “Embolica que fa fort”, de Mari-
bel Massip, es posa en escena al Patronat.

FESTIVAL. El festival de música jove Nasdat 
03 esdevé un èxit, al polígon de Can Comelles.

HOMENATGES. La Biblioteca Beat Domè-
nech Castellet homenatja Martí i Pol i Lola 
Lizaran en un acte poètic organitzat per Jau-
me Rovira.

INCONTROLATS. Es detecten 114 aboca-
dors incontrolats a l’entorn de la vila.

LOLA. Neix la mostra de teatre alternatiu i de 
petit format LOLA, una iniciativa de Tramate-
atre arran de la mort de l’actriu Lola Lizaran.

MANIFESTACIó. La Plataforma Anti-aeri 
convoca una manifestació a la plaça de 
l’Ajuntament.

OBRES. El Campanar d’Esparreguera tapat 
per les obres de restauració.

PASSIó. La Coral de La Passió d’Esparregue-
ra celebra els seus 25 anys.

SOCIETAT. La societat esparreguerina es 
mobilitza a favor de Lluís Pueyo, professor de 
l’institut El Cairat i afectat d’esclerosi múlti-
ple, per la negativa de la Generalitat a reno-
var-li la plaça. 

TEATRE. “La  mà  de  mico”, de William Wy-
marck Jacobs, estrena al Teatret de la mà de 
Tramateatre i dirigida per Robert Gobern.

VOLUNTARIAT. El Servei Local de Català 
engegarà el projecte de voluntariat lingüístic.

Coses que passaven...

Coses que es deien...

Pàgina 15 número 74 
25 anys de la Coral de La Passió.
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Necessito  un  cos  dúctil,  que  s’adapti  contí-
nuament. Però, per a la Laia, la dansa no és 
una obsessió, ni el treball un sacrifici. La 
improvisació  entesa  com  a  joc  amb  el  cos  i 
amb l’espai, m’obliga a estar desperta a cada 
segon, m’obliga a decidir. Ho faig perquè vull.

Després d’uns mesos al Canadà i als EUA 
el seu esperit es va anar obrint a noves pos-
sibilitats. De moment en el camp de la dansa 
ja només incloc l’essència de la natura en els 
meus  projectes,  ballant  en  indrets  naturals 
amb el projecte “Wild Dance Project/dansant 
la  natura  d’arreu” Per la seva manera de 
ser se li fa estrany parlar d’ella: de la seva 
companyia, dels seus projectes, de les seves 
col·laboracions, però tots van signats per 
“El turonet dansa”

Diu que la dansa, ara està pitjor que mai, 
però la Laia continua donant-se vida amb 
allò que li agrada fer. S’ha de sacsejar tot. 
A part de ballar, també li produeix una gran 
satisfacció oferir el que sap i veure com la 
gent queda fascinada descobrint el seu cos 
i les seves possibilitats, fins hi tot més enllà 
de la dansa. Sempre amb la natura i a la 
natura. l

L’ENTREVISTA 
Carles Reynés

Laia 
Minguillon
la natura, la dansa i el 
moviment són la seva 
especialitat  i la seva vida

A 18 anys va ingressar a l’Institut del 
Teatre, i en acabar, amb companys d’estudi 
van guanyar un concurs de dansa a Madrid 
i el premi era una residència per sis mesos 
a València. Tot seguit amb la companyia 
de Josua Cienfuegos, durant 6 anys i amb 
diversos espectacles, van actuar per la pe-
nínsula, Amèrica dels Sud i Central i alguns 
països de la Mediterrània.

Però  tenia  ganes  de  fer  coses  pel  seu 
compte,  pròpies,  noves,  personals.  Pensava 
que  necessitaria  més  coneixement  de  la 
natura per millorar el concepte de la dansa i 
em vaig adonar que les activitats a la natura 
eren  un  recurs  extraordinari  per  la  dansa. 
Arran d’un curs de grau mitjà que va fer i la 
seva experiència amb cavalls –a casa seva 
havien tingut cavalls i els havia gaudit molt 
gràcies al seu avi– va dur a terme un treball 
entorn dels cavalls amb Camins a Cavall.

De  mica  en  mica,  van  anar  apareixent 
nous projectes, nous espectacles en solitari 
i  en  col·laboració.  Cada  cop  més,  la  barreja 
amb  la  natura  esdevenia  més  imprescindi-
ble.  La  tècnica  corporal  consisteix  a  buscar 
l’eficiència  perquè  tot  sembli  molt  fàcil. 

L’entrevista
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Tothom em diu que ric molt. Sóc 
molt sentimental i puc passar de 
la rialla al plor molt ràpid. Potser 
sí que hauria de riure més mentre 
ballo. Sempre calmosa i contempla-
tiva, sobretot de la natura: s’impreg-
na del seu ritme, de la seva destre-
sa, de la seva coherència, de la seva 
certesa... Esparreguera és casa se-
va, viu segura a prop de Montserrat  
on, tot sigui dit, hi va molt. La dansa 
i el moviment la van enganxar ja de 
molt petita. Però quan va entrar a 11 
anys, a l’acadèmia de la Mary Creu 
i tenia de professors de dansa con-
temporània els aleshores ballarins 
del Ramon Ollé, va descobrir que li 
agradava la dansa més física. De 
petita sempre m’enfilava als arbres.



Comerç proper, 
comerç a Esparreguera




