
«Sempre que la feina m’ho permet, intento
mantenir el contacte amb Esparreguera»

Anna Lizaran va estrenar «Fo-
rasters» la setmana passada, amb
la qual coincideix amb el director
Ventura Pons per cinquena vega-
da al llarg de la seva carrera. El
film dirigit per Ventura Pons, a
partir d’una obra estrenada al
Teatre Nacional de Catalunya ara
fa uns quants anys, passa entre
dues èpoques i comporta el re-
torn de l’actriu esparreguerina al
món del cinema. L’estrena coinci-
deix amb el lliurament de la me-
dalla President Macià que li va ser
concedida per la Generalitat al fi-
nal de novembre, fet que comple-
ta així un gran final d’any profes-
sional.

–Recentment ha rebut la meda-
lla President Macià de la Genera-
litat. Un gran motiu d’orgull...

–És un dels premis més macos
que he rebut mai. Tinc la sort d’ha-
ver aconseguit molts guardons en
l’àmbit cultural per la meva vincu-
lació amb la interpretació, però un
guardó com aquest de la Genera-
litat sempre és un motiu d’orgull,
sobretot per veure’t premiada al
costat de gent molt important que

ha destacat en diferents àmbits
professionals. 

–Curiosament, un altre esparre-
guerí il·lustre com Lluís Llongue-
ras també ha rebut aquesta distin-
ció.

–Doncs sí, amb en Lluís hem fet
broma més d’un cop perquè sem-

pre ens reconeixen la feina alhora.
Ens van donar el Campanar d’Or
d’Esparreguera plegats, i  ens va
passar el mateix amb la Creu de
Sant Jordi i amb els carrers d’Es-
parreguera que ens van fer. 

–Parlant de la vila, aquests dies
s’està fent el festival Lola, dedicat

a la seva germana. Encara manté
contacte amb el festival?

–Hi he participat més d’un cop,
però les circumstàncies professio-
nals són les que acaben marcant
que hi puguis col·laborar o no. In-
tento mantenir-hi el contacte, però
l’agenda professional és la que
acaba marcant les col·laboracions
que hi pots fer. De tota manera  sí
que ho  intento.

–La setmana passada va presen-
tar la pel·lícula «Forasters». Qui-
nes sensacions li va deixar el ro-
datge?

–Molt positives. Fa uns quants
anys vaig representar al TNC
aquesta mateixa obra, i fer una
pel·lícula d’un text que coneixes
tan bé sempre és especial, et plan-
teja nous reptes perquè encares el
personatge d’una altra manera.

–S’hi va sentir còmode amb el
paper des del primer moment, ar-
ran de l’experiència que tenia
amb el paper?

–Sí, però al principi va costar. La
vinculació que tenia amb l’obra
feia que relacionés el paper amb la
gesticulació del teatre, i haver de
començar de nou va representar
un repte important.
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Els propietaris dels terrenys on havia de fer-se l’ARE
lamenten la «celeritat» de la seva desprogramació

Malestar entre els propietaris
del Castell 2 d’Esparreguera ar-
ran de la desprogramació de l’à-
rea residencial estratègica feta
per l’Ajuntament el mes de setem-
bre passat. Els propietaris lamen-
ten tant la celeritat de la retirada
del projecte com la consideració,
per part de l’Ajuntament, que des
d’aquest col·lectiu es van establir
determinades exigències que van
fer inviable la consumació del
projecte.

El col·lectiu de propietaris de
l’àrea del Castell 2, on s’havia
programat fer l’ARE fins a la seva
cancel·lació definitiva, va fer arri-

bar una instància a l’Ajuntament
per tal de replicar els arguments
donats pel consistori, que va res-
ponsabilitzar parcialment, segons
es queixen al mateix comunicat,
els propietaris de la retirada del
projecte.

D’aquesta manera,  els propieta-
ris del Castell 2 es desmarquen
de la retirada del projecte amb un
document presentat a l’Ajunta-
ment el divendres 5 de desembre,
on es lamenten, a més, «de la cele-
ritat amb la qual es va desprogra-
mar l’àrea residencial estratègica»
d’Esparreguera per part del con-
sistori.

El document lliurat a l’Ajunta-

ment neix amb la voluntat d’evi-
tar «la inculpació com a responsa-
bles» dels propietaris. Aquests te-
nien la certesa que la Generalitat
hauria aprovat la proposta de més
de 900 habitatges que ells matei-
xos havien proposat. 

En aquest sentit, durant les ne-
gociacions finals que es van fer
entre l’Ajuntament d’Esparregue-
ra i els propietaris, aquests van
considerar que per fer rendible el
projecte calia arribar als 980 habi-
tatges, una xifra que el consistori
va considerar excessiva abans de
fixar la seva desprogramació tot
just després de l’estiu passat amb
caràcter d’urgència.

El setembre, l’equip de govern
va justificar la seva postura final
en establir que «calia equilibrar la
necessitat de fer habitatge amb la
capaitat de càrrega del territori en
temes d’aigua, energia, mobilitat i
generació de residus», segons va
anuncair el portaveu de l’Entesa
Lluís Moreno tot just després de
la desprogramació del projecte.

A més de la presentació de la
instància, el col·lectiu de propie-
taris del Castell 2 ha decidit crear
una nova associació per tal de de-
fensar els seus interessos –alguns
viuen fora d’Esparreguera actual-
ment–, la qual actualment està en
tràmits.
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Un curs defensa el
medi ambient al
sector empresarial 

L’Ajuntament ha organitzat
activitats relacionades amb la
gestió mediambiental a l’em-
presa per tal de conscienciar el
gros empresarial de la vila de la
necessitat de tenir cura del me-
di ambient.

Així, el dilluns dia 4 de de-
sembre va posar a disposició
dels comerços  d’Esparreguera
recursos per donar suport al
seu procés cap a la responsabi-
litat social respecte del territo-
ri en una jornada que va aple-
gar diferents membres de la
Unió de Botiguers de la vila. 

Els veïns de la
Plana esperen
l’informe municipal

Els veïns de la Plana esperen
que l’Ajuntament els lliuri l’in-
forme sobre l’estat del clavega-
ram, que va sol·licitar formal-
ment a la sessió ordinària del
mes de novembre passat.

La renovació del clavegue-
ram divideix el consistori i els
veïns, ja que aquests no veuen
necessària la seva reforma, que
implicaria el pagament de con-
tribucions. L’arranjament no
forma part de la Llei de Barris,
aplicada a Mas d’en Gall.

La Xarxa d’Infància
local obre un nou
cicle d’activitats

Esparreguera organitza en-
guany, a través de la Xarxa d’In-
fància del municipi, diverses ac-
tivitats destinades a donar su-
port i assistència a les famílies
en els àmbits de l’educació, la
salut i el treball social de manera
sistemàtica i continuada.

Els objectius són la reflexió so-
bre els canvis culturals i socials
que influeixen en l’estructura
familiar, d’una banda, i l’anàlisi
sobre el paper de la família, el de
l’escola i el de l’educació dels in-
fants d’una altra, des d’una pers-
pectiva sistèmica, establerta per
tal de conscienciar sobre la tas-
ca que cal que facin els pares.
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