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L’any 2010 va ser un any de rè-
cord a les presons catalanes. El
nombre de presos va assolir el seu
màxim de les últimes tres dèca-
des. 10.741 homes i dones de
mitjana van estar entre reixes
aquell any. Eren 5.992 més que el
1990 i 4.646 més que una dèca-
da abans. A partir d’aleshores, la
població de persones recluses va
començar a baixar fins als 8.050
presos que hi havia el 2020, un
20% menys que en aquell pic.

Què va passar el 2010 que va
fer augmentar la demografia a les
presons? Per què des d’aleshores
s’han anat buidant? I la pregun-
ta més important: el que va pas-
sar fa més de 10 anys podria tor-
nar a passar avui dia?

La crisi econòmica del 2008
va fer que moltes persones aca-
bessin recluses. Tanmateix, com
explica Alejandro Forero, de l’Ob-
servatori del Sistema Penal i els
Drets Humans (OSPDH) de la
Universitat de Barcelona, “contra
el que podríem pensar, durant la
crisi l’índex de delictes no va
créixer”. La precarietat social no
va fer que milers de persones es
llencessin a delinquir per tal de
poder sobreviure. En realitat,
com està passant avui dia, les pre-
sons es van omplir perquè el sis-
tema judicial penalitza sobretot la
gent que no té recursos.

MÉS NÚMEROS D’ENTRAR-HI
“Al matí a Brians i a la tarda a
Wad-Ras; és increïble quantes
persones amb multes impagades
per la crisi i el confinament han
acabat a la presó”. D’aquesta ma-
nera, l’advocat de Baula Advoca-
cia Xavier Muñoz reflectia a les
xarxes socials la quantitat de ca-
sos que ha d’atendre de persones

que no poden fer front a multes
i que corren el risc de passar uns
mesos a la presó.

El lletrat es referia a homes i
dones a les quals un jutjat penal
ha imposat el que s’anomena
una pena-multa. “En cap cas
multes de trànsit o similars”,
aclaria Muñoz. Són casos d’a-
gressió, insults o robatoris que
contemplen penes de presó, però
que es poden substituir per una
multa diària. Tants dies de pre-
só, tants dies de multa.

També ho explica Beatriz
Fernández, de l’equip jurídic
d’Arrels, quan assenyala que el
risc citat més amunt és el pa de
cada dia de les persones sense
llar. “Hi ha molta gent en situa-
ció de carrer que és sentenciada
i condemnada per aquesta clas-
se de delictes, i com que no té di-
ners pot acabar passant uns dies
a la presó”, afirma. Des de la seva
organització s’intenta que, en

lloc de recluses, aquestes perso-
nes puguin substituir la seva
condemna per treballs comuni-
taris. “La justícia no és el mateix
per a tothom, perquè el fet de ser
pobre fa que no puguis fer front
a unes penes de multa petites i
estiguis en risc d’anar a la presó”,
afirma la treballadora d’Arrels
per afegir que “qualsevol perso-
na amb una mínima capacitat
econòmica o que tingui xarxa per
poder fer front a aquestes san-
cions no acaba empresonada”.

Amb tot, en el cas d’Arrels el
més freqüent han estat les mul-
tes administratives –que no im-
pliquen presó– a persones que vi-
vien al carrer durant l’estat d’a-
larma i el confinament. Una si-
tuació que no té ni cap ni peus,
perquè com pot aïllar-se a casa
una persona que dorm al carrer?
Com pot complir el toc de queda?
“Hem presentat recursos per evi-
tar aquestes sancions, dels quals

molts encara estan per resol-
dre’s”, explica Fernández.

EL MATEIX QUE FA 10 ANYS?
L’estrès que van viure les presons
el 2010 no és innocu. “Es van dis-
parar els conflictes entre presos
i amb els funcionaris”, explica Fo-
rero. En aquella època i encara
avui dia, les cel·les, tot i que l’ar-
ticle 19 de la llei penitenciària resa
que “tot intern s’allotjarà en una
habitació individual”, estaven
sobrepoblades. “Hi havia entre
dues i tres persones per cel·la i,
per exemple, una psicòloga ate-
nia cada setmana 300 expe-
dients”, diu l’expert. “Això anul·la
qualsevol possibilitat de rein-
serció”, afegeix. A més, l’investi-
gador assenyala que “els governs
no poden permetre’s econòmi-
cament tenir una població de
reclusos tan elevada”.

La reducció de persones a les
presons no es va dur a terme per

una qüestió humanitària. Va ser
un fenomen multicausal. De fet,
a la fi de la crisi cal afegir-hi com
a mínim dos elements més. “La
reforma del Codi Penal va redu-
ir les penes per delictes de tràfic
de drogues i això va fer que el
nombre de presos baixés, perquè
la reforma va tenir caràcter re-
troactiu”, explica Forero.

Així mateix, les autoritats ju-
rídiques van començar a incenti-
var les expulsions de persones
migrades en virtut de la llei d’es-
trangeria. “Es donava l’opció als
presos estrangers a marxar del
país a canvi de no complir la seva
pena… Un altre cas de la manca de
perspectiva de reinserció”, afirma.

Per tot això, no podem saber
del cert si la crisi que vivim actu-
alment i que ha disparat l’atur po-
drà comportar la mateixa situació
que vam viure l’any 2010 a les pre-
sons. Encara caldrà esperar un
temps per treure’n conclusions.

Una justícia desigual
» El sistema judicial penalitza més la gent sense recursos: els pobres tenen més risc d’entrar a presó
» La crisi va fer que el 2010 es disparés el nombre de presos i es tem que ara pugui passar el mateix

A les presons, tot i la llei les cel·les acostumen a ser compartides. Foto: Jordi Pujolar/ACN

Albert Alexandre
MONTSERRATÍ
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Tribuna

Tinc enveja dels madrilenys. Així de clar. Una en-
veja insana, com ho són totes. Una enveja, a
més a més, creixent.

Contra el que es pugui pensar, aquesta enveja que
ara confesso no rau en el fet que Madrid disposi d’a-
vantatges addicionals com són, per exemple, els be-
neficis que li suposa la capitalitat.

Tampoc no envejo els madrilenys perquè paguin
menys impostos o s’hagin beneficiat de dècades de
concepció radial de l’Estat en el capítol d’inversions
dels diferents governs espanyols.

No projecto la meva enveja envers la capital
d’Espanya perquè aquella ciutat s’hagi convertit en el
pol d’atracció de totes les fortunes sud-americanes que
fugen de la inestabilitat i la inseguretat dels seus pa-
ïsos. Tampoc no em fa enveja que Madrid sigui, a ho-
res d’ara, la ciutat que tothom té al cap per fer-hi ne-
gocis, perquè l’activitat empresarial i econòmica hi està
ben vista, a diferència d’aquí.

Menys encara, probablement perquè no em pro-
digo gaire en aquesta mena d’ambients, tinc enveja
de Madrid perquè hagi depassat ja Barcelona en es-
feres en les quals fins fa ben poc la capital catalana
semblava inexpugnable, com és el cas de la restauració.
O, anant més enllà, perquè, malgrat la pandèmia,
aquella ciutat hagi mantingut certa alegria vital que
a nosaltres se’ns fa més feixuc mantenir.

L’objecte d’enveja és més primari i sobrevola a
molts metres d’altura per sobre de totes aquestes qües-
tions. S’alimenta principalment d’observar com els ma-
drilenys tenen un projecte polític i fan manera de por-
tar-lo a la pràctica. Dit d’una altra manera, Madrid ca-
mina en línia recta. Catalunya ho fa en cercle.

No hi té res a veure, en la meva mirada envejosa,
la conformitat o disconformitat amb el projecte po-
lític que els madrilenys estan portant a la pràctica. Té
a veure amb el fet que ells en tinguin un i nosaltres

cap. Aquesta és la diferència que fa la diferència. Ells
estan intentant alguna cosa, nosaltres res.

Catalunya va decidir fa deu anys que el seu pro-
jecte polític era la independència. Tot podia ajornar-
se i sacrificar-se a l’altar del futur Estat propi. Tot
seria millor quan s’assolís la independència, així que
no calia distreure’s ni malgastar energia en altres as-
sumptes. I, sobretot, no calia tampoc debatre quin
era el model de país que es volia projectar per a les
pròximes dècades. Les millores ja vindrien soles, per-
què en un país independent tot seria xauxa. El pro-
blema ha estat que tot això s’ha demostrat impos-
sible en el curt, mitjà i probablement llarg termini,

i que, lluny de prendre’n nota per rectificar i centrar
les energies en qüestions pràctiques, seguim em-
barrancats en el pur tacticisme sobiranista al qual
ens empenyen les dues forces polítiques que go-
vernen el país.

ERC i JxCAT no comparteixen la mateixa idea de
Catalunya més enllà de la bondat de la independèn-
cia. És fàcil imaginar que, en un país independent, no
governarien plegats.

La seva relació és dolenta, en alguns moments ne-
fasta. La seva mirada sobre els projectes estratègics
és divergent. Això converteix el Govern de la Gene-

ralitat en un executiu a la pràctica castrat per imagi-
nar i fer realitat un projecte polític coherent i ambi-
ciós, perquè l’un frena l’altre i l’altre frena l’un.

Els dos partits mantenen la ficció d’una supo-
sada lleialtat al fet d’aconseguir la independència
–ja no se sap quan–, que actua d’excusa per segu-
ir governant junts. Però és que aquest és un projecte
que ha quedat indefinidament ajornat. Allò que teò-
ricament els uneix és impossible, mentre que allò
que els separa és tot el que sí que resulta tangible,
com és el cas de les polítiques concretes per a la Ca-
talunya de l’aquí i l’ara, que és, d’altra banda, l’ú-
nica que existeix.

Això ha condemnat i segueix condemnant, gaire-
bé de manera endèmica, el país a una manca de pro-
jecte real per als pròxims anys. A caminar en cercle i
a cantar una vegada i una altra la tornada de l’enfa-
dós sense que puguem endevinar-ne el final.

Mentre ERC i JxCAT segueixin governant plegats,
aquesta situació es perllongarà. Seguirem lligats de
mans i peus i sense treure l’entrellat de quin és el mo-
del de país i de societat que l’executiu vol impulsar.
Bàsicament perquè no pot imaginar-lo, dibuixar-lo i
fer-lo realitat una coalició que no comparteix qües-
tions bàsiques sobre com volem viure. Ens mantin-
drem allà on fa temps que som: anar passant a l’es-
pera de no sabem ben bé què.

Cap dels dos partits ha de renunciar a la inde-
pendència. Però ja s’han acabat els anys en els quals
això era suficient per agermanar –teòricament– tot-
hom. Aquesta cola d’impacte que era l’estelada ja
no serveix. Tenim molts i molts anys d’autonomisme
al davant. Aniria sent hora d’afrontar-los amb
projectes polítics que acceptessin aquesta realitat,
per divergents que fossin. Seria la manera de co-
mençar a caminar cap a algun lloc i deixar de fer-
ho en cercle. Ja estem marejats.

L’enveja té a veure amb el fet 
que ells tenen un projecte 

polític i nosaltres cap. Aquesta és
la diferència. Ells estan intentant

alguna cosa, nosaltres res

NLes millors
perles

Resen amb espelmes davant de la Catedral de Toledo per
purificar-la després de publicar-se un fogós vídeo de 

C. Tangana i Nathy Peluso enregistrat a l’interior del temple.
L’arquebisbe ha demanat perdó per “l’ús indegut d’un lloc sagrat”.

Boris Johnson ha passat una setmana de vacances a
Marbella mentre el seu país, el Regne Unit, està en

plena crisi de subministraments. Ho ha fet aprofitant un
recés en l’activitat parlamentària, però no ha agradat gaire.

L’últim vídeo que s’ha fet viral a les xarxes és el d’un home
circulant per unes vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya en patinet elèctric. El vídeo només dura uns 8 segons,
però FGC ja ha denunciat el patinador. La broma li pot sortir cara.

La Policia Nacional presumeix de “megadron”. Es tracta
de la seva última adquisició, un dron gegant de 600

quilos de pes. S’utilitzarà per accedir a zones contaminades
i a espais aeris reduïts en lloc de fer-ho en helicòpter.

LA FOTOAlbert Cadanet/ACN

per Josep Martí Blanch

Enveja de Madrid
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Torna la Fira de Bruixes de Martorell 
en la seva versió més esotèrica1

2
Sant Esteve denunciarà els dos policies que van
acusar el consistori d’irregularitats si no rectifiquen

Les obres de desdoblament 
de la B-224 començaran el 2022

En marxa la Festa del Roser, que torna 
després de dos anys a Martorell

El festival de circ La Palanca d’Esparreguera
tanca amb èxit la primera edició

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@FrankiPereira: Per no tenir res a cele-
brar el 12 d'octubre trobo que molta gent
de diferents departaments de la Genera-
litat avui [dilluns 11] està de pont...

@Ramon_Espadaler: Sobre la pèrdua
d’autoritat dels @mossos: el problema és
profund i té l’origen en actituds impròpies
de qui té la responsabilitat de governar.

#PèrduaDAutoritat

@aleixsarri: Aquestes presses sobtades
pel retorn del MHP @KRLS mostren que
l'exili és la victòria política més gran de
l'independentisme post 1-O.

#FreePuigdemont #ResACelebrar

La clau

Vuit del matí a l’aula d’un
institut públic de Barce-
lona entre Nou Barris i

Sant Andreu. 24 alumnes de
primer de Batxillerat. Alguns,
pocs, encara mig adormits de-
cideixen allargar una mica més
l’atordiment de la nit passada.
La majoria tenen una certa ex-
pectació i relaxament pel fet de
tenir un “no profe” al davant. A
la pissarra hi projecto una fo-
tografia d’una avinguda del
centre d’una gran ciutat i la
pregunta és: hi veieu cap em-
presa? Quines? Un senzill ex-
ercici per explicar que les em-
preses estan molt presents en
les nostres vides. Molt més del
que la majoria de joves de 17
anys es pensa.

Segons l’enquesta que la
fundació FemCAT ha fet al pro-
fessorat de més de 100 escoles
de Catalunya (ESO, Batxillerat
i Cicles), els estudiants catalans
saben què és una empresa, però
les veuen lluny de la seva reali-
tat i les relacionen amb este-
reotips que les vinculen amb
conceptes com la generació de
beneficis i el poder. A l’enques-
ta també hi han participat em-
presaris i directius d’un col·lec-
tiu de més de 300 que, des de fa
més de deu anys, impartim xer-
rades als instituts de tot Cata-
lunya. Per als enquestats, el
principal problema és que els jo-
ves tenen un coneixement molt
parcial del que és l’empresa i no-
més pensen en aquestes orga-
nitzacions com el lloc on aniran
a treballar en un futur.

En les converses que s’esta-
bleixen a l’aula durant aquestes

Escola i empresa
per Martí Casamajó

sessions, molt sovint hi detecto
la percepció que treballar en
una empresa és una cosa que
hauran de fer per guanyar-se
la vida, però que segurament
hi trobaran un ambient hostil
per part del cap o de l’empre-
sari, que només està pendent
de fer diners. Quan els pre-
gunto si creuen que les em-
preses enganyen els clients, la
resposta és gairebé unànime:
sí! La feina és meva per con-
vèncer-los que, avui dia, les
empreses que “enganyen” els
seus clients no tenen cap futur.

Pel que fa a la figura de
l’empresari, el 40% del pro-
fessorat opina que per a la
majoria dels seus alumnes
són persones riques i pode-
roses, però també són cons-
cients que treballen moltes
hores, que estan comprome-
ses amb el que fan i que pre-
nen decisions difícils. Altres
docents destaquen alguns er-
rors comuns, ja que alguns es-
tudiants confonen la propie-
tat amb la direcció de l’em-
presa, i altres relacionen l’em-
presari només amb la figura
de l’autònom i l’emprenedor.

No cal fer apologia de
l’empresari; n’hi hauria prou
amb apropar molt més els
joves al món de l’empresa fu-
gint d’estereotips ridículs i
caducs. No oblidem que du-
rant 15 anys els nens de Ca-

talunya han gaudit de la fa-
mília del Club Súper 3, on hi
havia un personatge malèvol
que només pensava en els di-
ners i el poder: el senyor Pla,
propietari i empresari.

Tenim molts reptes al da-
vant i una sensació de no sa-
ber com abordar-los cada cop
més gran i generalitzada. Hem
de créixer o decréixer? No po-
dem créixer com fins ara, però
si decreixem, com pagarem les
pensions? I com es guanyaran
la vida els nostres fills? Les xi-
fres d’atur juvenil al nostre
país són esfereïdores des de fa
molts anys. La taxa a Espanya,
la pitjor de la Unió Europea,
està al voltant del 37%, men-
tre que la mitjana europea és
del 17%. Això són uns 570.000
joves entre 16 i 25 anys. Si no
ho resolem, no hi haurà cap fu-
tur per a ells (encara que sal-
vem el planeta).

Ens cal un canvi de model
econòmic, però sigui quin si-
gui les empreses hi conti-
nuaran tenint un paper molt
important, que no hauria de
ser gaire diferent del que els
mateixos estudiants valoren
com a aspectes positius: que
les empreses siguin rendi-
bles, que tinguin cura dels
treballadors, que facin pro-
ductes i serveis necessaris
per a la societat i que generin
llocs de treball. Amén!

Els semàfors

Només una empresa s’ha
interessat per ara en el concurs

per gestionar el Centre de
Formació Professional

d’Automoció. El Clúster de la
Indústria de l’Automoció
lamenta que les bases no

s’adapten al sector. 
pàgina 6Generalitat

La Comunitat Minera Olesana
(CMO), la cooperativa que

gestiona l’abastament d’aigua
d’Olesa, ha estat reconeguda als
Premis Europeus de l’Economia
Social 2021 com una de les 10
millors iniciatives del continent
en termes de transició verda. 

pàgina 10CMO

L’Ajuntament de Collbató ha
batejat la biblioteca municipal
amb el nom de Sibil·la Durfort,
senyora del castell de Collbató
durant el segle XIV, que es va

enfrontar amb valentia als
màxims poders de l’època:

l’església i la monarquia. 
pàgina 12Aj. de Collbató
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Fonollosa, vicepresident dels
municipis de l’Arc Metropolità

POLÍTICA4L’alcalde de Marto-
rell, Xavier Fonollosa, ha estat
escollit vicepresident de l’Asso-
ciació de Municipis de l’Arc Me-
tropolità. Així es va determinar
en l’assemblea constituent de
l’entitat, celebrada a la Nau Gau-
dí de Mataró el passat dia 7. El
mateix acte també va servir per
escollir l’alcaldessa de Sabadell,
Marta Farrés, com a presidenta,
i l’alcalde de Vilafranca del Pe-
nedès, Pere Regull, com a vice-
president segon.

Els representants municipals
de l’associació, creada l’abril pas-

sat, van aprofitar la trobada per
fer una sessió de treball sobre te-
mes diversos, des d’infraestruc-
tures fins a habitatge, passant per
sostenibilitat i medi ambient. A
més, es van aprovar els estatuts
de l’entitat i l’aportació econò-
mica de cada població, que va en
funció del nombre d’habitants.

L’Associació de Municipis
de l’Arc Metropolità es va cons-
tituir el 13 d’abril a Martorell per
“reforçar la veu” de la segona co-
rona metropolitana i aconsegu-
ir que aquesta deixi de ser “el
pati del darrere de Barcelona”.

Les obres de desdoblament
de la B-224, l’any que ve

INFRAESTRUCTURES4Les obres
de desdoblament de la carrete-
ra B-224 entre Martorell i Sant
Esteve Sesrovires es licitaran
aquesta tardor i començaran
l’any vinent. La Generalitat ho va
anunciar el dia 7 juntament amb
una altra actuació a la mateixa
via: la construcció de la variant
de Piera. La variant suposarà
una inversió de 8,2 milions d’eu-
ros i el desdoblament, de 26,7.

Amb aquests treballs, uns
36.500 vehicles deixaran de pas-
sar cada dia pel barri martore-
llenc del Pou del Merli i pel nu-

cli urbà de Piera. Tot plegat ha de
servir per millorar la mobilitat i
la qualitat de vida dels veïns de
la zona, tal com diu el secretari
general del Departament de la
Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori, Ricard Font,
que també creu que serà una em-
penta per al sector empresarial.

El desdoblament de la B-224
afectarà un tram de dos quilò-
metres, des de la rotonda del po-
lígon Anoia de Sant Esteve fins a
l’enllaç amb l’A-2 i l’AP-7, amb
una connexió amb el carrer Puig
del Ravell de Martorell.

L’assemblea constituent de l’associació. Foto: Romuald Gallofré

Idees | 24 propostes als Pressupostos Participatius
La ciutadania de Martorell ja pot votar entre les 24 propostes que han estat

acceptades als Pressupostos Participatius 2021. Hi ha idees de temes diversos, com
urbanisme, comunicació i medi ambient. El termini per votar acaba l’1 de novembre.

INDÚSTRIA4L’Ajuntament de
Martorell es mira amb cert recel
el nou concurs per a la gestió del
Centre de Formació Professional
d’Automoció (CFPA). El termini
per presentar-hi candidatures
s’acaba el 4 de novembre i, de
moment, només hi ha una em-
presa interessada, Eurecat, se-
gons ha avançat el diari Ara. De
fet, el mateix mitjà confirmava di-
umenge que hi havia una altra
empresa no relacionada amb el
sector de l’automoció, la Funda-
ció per la Indústria, que s’havia
presentat a la licitació, però el seu
president va recular ahir dilluns,
assegurant que ni s’hi havia pre-
sentat ni tenia intenció de fer-ho.  

“Les valoracions s’hauran de
fer al final”, diu l’alcalde de Mar-
torell, Xavier Fonollosa, que
malgrat la prudència reconeix la
preocupació pel fet que el Clús-
ter de la Indústria d’Automoció
de Catalunya (CIAC) no estigui
d’acord amb les bases del con-
curs. “Si els empresaris del sec-
tor no se senten representats, no
anem bé... novament”, afirma.

Ho diu després que el presi-
dent del CIAC, Josep Maria Vall,
lamentés en declaracions a l’A-
raque les bases “releguen el sec-
tor de l’automoció a un segon
pla”. Veient el descontentament
del clúster, s’intueix el fracàs
de la consulta que el Servei d’O-
cupació de Catalunya (SOC) va
posar en marxa fa un any entre
els empresaris del sector per
definir de forma consensuada els
criteris que havien de regir la li-
citació de l’equipament. 

Precisament, l’objectiu d’a-
quella consulta era que les bases
del nou concurs s’adaptessin a les

necessitats de les empreses per
tal que no es repetís la situació de
finals de 2019, quan el primer
concurs per licitar el centre va
quedar desert. Tot i això, el clús-
ter considera que, un cop més, no
han escoltat el sector.

UNA EMPRESA INTERESSADA
Tal com publica l’Ara, l’empre-
sa que de moment ha mostrat in-
terès en la gestió del projecte és
Eurecat, finançada en gran part
per la Generalitat. Tot i que no és
una companyia que es dediqui
exclusivament a l’automoció, sí
que té projectes relacionats amb
aquest sector.

Davant d’això, Fonollosa sub-
ratlla que el CFPA es va crear
amb l’objectiu que els empresa-
ris de l’automoció hi estiguessin
implicats: “Es tractava de fer
que els futurs contractadors for-
messin els seus operaris”. L’al-
calde posa en valor aquest mo-
del, que “funciona a països com
Alemanya i Àustria”, i recalca els

beneficis que tindria especial-
ment per als joves de Martorell.

CONTENCIÓS PELS TERRENYS
D’altra banda, Fonollosa recorda
que l’Ajuntament va presentar un
contenciós administratiu per re-
clamar a la Generalitat el retorn
dels terrenys cedits per constru-
ir-hi el centre. La resolució del
contenciós, diu, es podria co-
nèixer abans que acabi l’any.

L’any 2009, l’Ajuntament de
Martorell va cedir uns terrenys
a la Generalitat de forma gratu-
ïta perquè hi fes el CFPA. Tal
com matisa l’alcalde, l’acord d’a-
leshores deia que, si en sis anys
el centre no estava construït i
funcionant a ple rendiment, el
consistori podia demanar que es
revertís la cessió. Així es va fer el
2019, després que el Ple muni-
cipal ho aprovés per unanimitat.
No obstant, Fonollosa admet
que la intenció no és recuperar
els terrenys, sinó pressionar per-
què el projecte es desencalli.

El taller del CFPA, en una imatge d’arxiu. Foto: Gemma Sánchez/ACN

El nou concurs per gestionar 
el centre d’FP no convenç

» Per ara només una empresa ha mostrat interès en la licitació
» Fonollosa lamenta que no s’adapti al sector de l’automoció
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El 10è Vimart protagonitza
una Festa del Roser d’èxit

TRADICIÓ4Martorell va re-
prendre la Festa del Roser de l’1
al 10 d’octubre després d’haver
viscut un any en blanc per la
pandèmia. La celebració, amb
gust de normalitat, va ser un èxit
i va tenir la desena edició del Vi-
mart, la fira de vins i caves, com
a moment més àlgid.

El pàrquing del Vapor (el nou
emplaçament del Vimart, escollit
per poder respectar les mesures
sanitàries) es va omplir el dissabte
9 amb unes 2.000 persones dis-
posades a tastar el bo i millor del
món vinícola. La fira va comptar
amb onze cellers de la DO Pene-
dès i quatre espais gastronòmics,
a més de l’actuació d’Agustí Bur-
riel, que va oferir les seves ver-
sions de Frank Sinatra. També hi
va haver la 9a jornada de Vi,
moda i estilisme a càrrec de Sò-

nia Pinedo i Esteve Esteve als jar-
dins de l’Església. Tot plegat, en
una vetllada que el regidor de
Cultura, Andreu González, ha
titllat d’espectacular en una en-
trevista a Ràdio Martorell.

Més enllà del Vimart, la Fes-
ta del Roser va aplegar una tren-
tena d’actes que van tenir molt
bona rebuda. Un altre dels grans
moments va ser el pregó de la xef
Carme Ruscalleda, que va re-
ivindicar la importància del vi des
del balcó de l’Ajuntament. 

El Roser, com ja és tradició, va
incloure també les visites teatra-
litzades a l’Enrajolada i al Museu
Vicenç Ros, així com la Trobada
d’Entitats (que enguany ha arri-
bat a la 25a edició), l’Aplec de sar-
danes i diferents propostes rela-
cionades amb el vi dins del cicle
‘Racons del Vimart’.

COMERÇ4L’associació de co-
merciants del nucli antic de
Martorell, Fem Vila, recupera
aquesta tardor la quarta edició
de la Fira de Bruixes, que l’any
passat es va haver de suspendre
a última hora per l’empitjora-
ment de les dades de la pandè-
mia. Començarà aquest diven-
dres i durarà tot el cap de set-
mana, omplint de parades el
carrer Francesc Santacana. 

També hi haurà xerrades a la
Casa de Cultura de la Vila, un
concert sensorial a l’Enrajolada
i tallers infantils, així com una
exposició d’eines de tortura que
es feien servir contra les dones
considerades bruixes durant l’e-
dat mitjana. La ubicació d’a-
questa mostra, però, encara està
pendent de confirmar.

El president de Fem Vila,
Óscar Monge, s’ha mostrat con-
tent de poder de recuperar l’ac-
tivitat. Reconeix que des de l’en-
titat organitzadora en tenien
“moltes ganes” i celebra que el
Govern aixequés les restriccions
per la pandèmia (excepte l’ús de
mascareta en interiors) diven-
dres passat, a una setmana vis-
ta de la fira. Això permetrà fer ac-
tes sense límit d’aforament i,
per tant, aconseguir una parti-
cipació més alta. Aquesta situa-

ció contrasta amb la d’ara fa un
any, quan la fira va coincidir jus-
tament amb un enduriment de
les restriccions, fet que va obli-
gar a anul·lar-la.

Per això, la sensació és que
aquesta edició de la fira s’as-
semblarà molt a la de 2019,
l’última que es va poder fer i que
va ser tot un èxit. Monge anti-
cipa que enguany se seguirà la
tendència que es va marcar
aleshores, amb una fira “cada
cop més esotèrica, amb tarotis-
tes i vidents”. “A la gent li agra-
da molt això”, assegura. 

SENSE CINEMA DEL DIABLE
Una de les característiques de la
Fira de Bruixes de 2019 és que
es va fer el mateix cap de set-
mana que les ‘12 hores de ter-
ror’, la marató de pel·lícules de
por organitzat per Cinema del
Diable. Amb tot, aquell any es va
celebrar l’anomenat MartHor-
ror, que va aplegar aquestes i al-
tres activitats, com un túnel
del terror. Aquest 2021, però,
Cinema del Diable no té prevista
cap activitat simultània a la
Fira de Bruixes, tal com han
confirmat des de l’entitat.

L’última Fira de Bruixes que es va celebrar, l’any 2019. Foto: Ajuntament

Torna la Fira de Bruixes en 
la seva versió més esotèrica

Alguns dels assistents a la 10a edició del Vimart. Foto: Grisphoto/Ajuntament
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JOVENTUT4Donar suport eco-
nòmic als joves i promoure l’e-
conomia local: aquest és l’ob-
jectiu doble que compleix la
Jove Card, el carnet jove propi de
Sant Andreu de la Barca que des
d’aquesta tardor ja compta amb
2.000 usuaris. 

Es poden beneficiar de la
Jove Card tots els veïns d’entre
14 i 30 anys. Fer-se-la és gratis i
senzill (es pot fer per internet),
i serveix per obtenir promocions
i descomptes de fins a un 50% a
una trentena d’establiments lo-
cals de tota mena, des de bars i
restaurants fins al Teatre Núria
Espert, passant per centres d’es-
tètica o autoescoles. Precisa-
ment, les autoescoles són els
negocis que reben més deman-
da entre els joves que tenen la
targeta, segons l’Ajuntament.

UN USUARI 2.000 ESPECIAL
El santandreuenc Sergio Barro-
so s’ha convertit aquest mes en

l’usuari número 2.000 de la Jove
Card, i ha rebut tant la targeta
normal com una de molt més
gran com a recordatori de la xi-
fra destacada. Curiosament, Bar-
roso és ballarí i el 28 de novem-
bre portarà el seu espectacle ¡Si-
lencio! al Núria Espert, un equi-
pament per al qual el carnet ofe-
reix descomptes. En l’acte de re-
cepció de la targeta, l’artista va
aprofitar per recordar que el sec-

tor de la cultura “ha estat molt
maltractat” durant la pandèmia.

CADA COP MÉS NEGOCIS
Tal com va recordar l’alcaldessa
Ana Alba en el mateix acte, la
Jove Card serveix per “promo-
cionar tots els aspectes del mu-
nicipi”. Per això va destacar el fet
que cada cop hi hagi “més co-
merços implicats”, cosa que fa
augmentar el volum d’usuaris.

L’entrega del carnet número 2.000 a Sergio Barroso. Foto: Ajuntament

La Jove Card, el carnet jove
local que ja tenen 2.000 veïns

SANT ESTEVE4L’Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires no es que-
darà de braços plegats davant la
polèmica que van provocar dos
policies locals amb unes declara-
cions a ElCaso.catel dia 30. La in-
formació deia que els dos agents
se sentien “assetjats i maltractats”
per haver exposat “pràctiques ir-
regulars” comeses presumpta-
ment pel consistori. Davant d’ai-
xò, l’Ajuntament ha demanat un
acte de conciliació al jutjat de pau
per donar l’oportunitat tant als
agents com al mitjà de rectificar
públicament. Si no ho fan, segu-
irà endavant amb el procediment
legal: “Interposarem una querella
penal”, assegura la regidora de Se-
guretat Ciutadana, Roser Brosed,
assenyalada pels dos agents.

En la mateixa línia, Brosed ex-
plica que han demanat una in-
demnització simbòlica d’un euro.
“Han volgut embrutar el nom
del municipi i de l’Ajuntament”,
lamenta la regidora, que té molt
clares les motivacions dels agents:
“Tenen diversos expedients

oberts, que encara s’estan inves-
tigant, i estan enfadats. Deuen ha-
ver pensat que la millor defensa
és un bon atac”, diu. 

Brosed, que no ha volgut ex-
plicar els motius dels expedients
perquè són confidencials, detalla
que estan oberts des d’abans de la
pandèmia i que un d’ells es va ob-
rir a petició d’una altra institució
per uns fets que van passar fora de
Sant Esteve. També recorda que,
ja durant la pandèmia, en una re-
unió amb els dos policies expe-
dientats i l’advocat que tenien
aleshores, els agents van pres-
sionar i amenaçar de treure “in-

formació” a la llum si no s’arxi-
vaven els seus casos.

La regidora reitera que “no hi
ha res que sigui veritat” de tot el
que han explicat els policies. Per
exemple, pel que fa a l’acusació
d’haver multat ciutadans de for-
ma irregular amb un radar situ-
at fora del terme municipal, ma-
tisa que aquest radar es trobava a
una part de la Beguda Alta que
formava part de Sant Esteve fins
a l’agost de 2018, quan es van dei-
xar de posar sancions. D’altra
banda, quant al suposat frau a la
seguretat social, recorda que “es
va investigar i es va descartar”.

La polèmica provocada per dos agents portarà cua. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament denunciarà els
dos policies si no rectifiquen

Castellví | Sant Esteve

Una trobada per promoure la
cultura i el turisme de la zona

SANT ESTEVE4L’Hotel Barce-
lona Golf de Sant Esteve Sesro-
vires va acollir el 6 d’octubre una
trobada per promoure el turisme
i la cultura de la zona. Hi van
participar els ajuntaments de
Sant Esteve, Abrera, Martorell i
Masquefa (Anoia), així com 36
empreses i entitats del territori
relacionades amb el sector cul-
tural i el turístic.

L’acte va servir perquè tots

els participants poguessin com-
partir els productes, serveis i ac-
tivitats que ofereixen, per tal de
posar en comú experiències i
poder valorar possibles col·la-
boracions i noves oportunitats
de negoci.

Des de l’Ajuntament de Sant
Esteve asseguren que “la bona
acollida de la iniciativa per part
de tots els assistents obre les por-
tes a noves convocatòries”.

Creen una zona per facilitar la
mobilitat al voltant de l’escola
CASTELLVÍ4L’Ajuntament de
Castellví de Rosanes ha creat
una zona ‘Petó i adeu’ per faci-
litar la mobilitat entorn de l’es-
cola Mare de Déu de Montser-
rat. Es tracta de tres places si-
tuades al carrer Manel Fernán-
dez que es podran ocupar du-
rant només cinc minuts. 

L’espai, que va entrar en
funcionament dijous passat,
permet fer parades ràpides per

deixar i recollir els infants del
centre. Per tant, ha de servir per
evitar estacionaments indeguts,
en llocs on no es pot aparcar  o
en doble fila. 

Segons el consistori castell-
vinenc, la nova àrea s’ha creat
per donar resposta a una petició
del centre educatiu, i ha de per-
metre “una rotació ràpida de
vehicles a l’espai més proper a la
porta de l’escola”. 

Successos | Detenen quatre lladres in fraganti
La Policia Local ha detingut recentment quatre homes d’entre 21 i 42 anys
mentre intentaven robar a una empresa del polígon Nord-est dedicada al
lloguer de furgonetes. Els detinguts estan acusats de robatori amb força.

Sant Esteve | Lorena Cuesta, nova regidora del govern
La socialista Lorena Cuesta és la nova regidora de Benestar Social i Gent Gran de
Sant Esteve Sesrovires. Es va incorporar al govern municipal el dia 13 per
substituir Elisenda Barberà, que va deixar el càrrec per motius personals.

Cau un grup criminal que
obligava dones a prostituir-se
SUCCESSOS4La Policia Nacio-
nal ha desarticulat una orga-
nització criminal que obligava
dones a prostituir-se en pisos de
cites ubicats a Sant Andreu de la
Barca, Barcelona, Sabadell i
Ullastrell. L’operació ha acabat
amb l’alliberament de 25 dones
i la detenció de 14 individus. La
investigació va començar a prin-
cipis d’any, quan la Policia Local
de Sabadell va tenir coneixe-

ment que un establiment de la
ciutat podria estar utilitzant do-
nes víctimes de tràfic i explota-
ció sexual. L’organització dis-
posava d’una extensa xarxa d’ha-
bitatges on les víctimes havien
d’estar disponibles les 24 hores
del dia sense descans, eren con-
trolades amb càmeres de vídeo
i en moltes ocasions no rebien el
salari acordat com a forma de
càstig i imposició de control.

El curt ‘Hawaii’, el títol més
guardonat als Premis Oriana

CULTURA4Els Premis Oriana
del Festival de Cinema de Sant
Andreu de la Barca va deixar com
a màxim guardonat de la gala
d’enguany el curtmetratge Ha-
waii, de Jordi Capdevila. Aquest
títol es va endur els premis de mi-
llor curt, millor direcció, millor
guió i millor fotografia.

L’entrega de premis d’a-

questa edició del festival, la no-
vena, es va celebrar el dissabte 9
d’octubre al Teatre Núria Espert.
D’aquella gala, també en va sor-
tir molt ben parat un altre curt,
Una noche en el Cósmico, de
Luis de Val i Diego Herrero,
que va guanyar millor actor, mi-
llor edició i menció especial en la
categoria de curtmetratges.
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És la primera alcaldessa de
Sant Andreu de la Barca,
prenent el relleu d’un al-

calde tan longeu com Enric Llor-
ca. Com se sent?
És un orgull. Estic molt contenta
que m’hagin donat l’oportunitat
de representar tots els ciutadans
i ciutadanes de Sant Andreu de la
Barca, i més com a primera dona.

S’ho hauria imaginat quan el
2019 va entrar a les llistes del
PSC per primer cop, com a nú-
mero 10?
No, no era un objectiu ni m’ho ha-
via plantejat mai. El meu objectiu
era aportar el millor de mi a l’equip.

Després de la renúncia de Llor-
ca van sonar noms com el dels
regidors Juan Pablo Beas o Juan
Pérez, que formaven part del
govern des del 2015 i que esta-
ven per davant de vostè a la llis-
ta del 2019. Com va ser l’elecció?
És un procés que ens va venir do-
nat. Ens van dir que creien con-
venient que jo fos l’alcaldessa. El
que teníem clar tots és que for-
màvem part d’un equip i que
lluitàvem pel mateix objectiu.
Per a mi hi podrien haver hagut
deu candidats, que eren els deu
noms que hi havia a la llista.
Qualsevol ho hauria fet bé, n’es-
tic segura.

Quan diu que l’elecció us va ve-
nir donada, què vol dir? Es va de-
cidir a nivell comarcal?
Sí, sí. A mi m’ho comunica l’alcalde
Enric Llorca amb la resta de l’equip. 

Com va rebre la notícia?
Em sembla que no em vaig posar
a plorar de miracle. M’ho van dir
una setmana abans i em vaig
emocionar, sobretot per la cara
d’alegria dels meus companys.

Ser la successora d’un alcalde
com Llorca, que ho ha estat du-
rant 26 anys, fa vertigen?
No, vertigen no. És una responsa-
bilitat i un orgull. Però no importo
jo, sinó l’equip, i aquest és un
equip madur, amb una nova imat-
ge, preparat per assumir nous rep-
tes per a la ciutat.

En l’últim any de mandat, Llorca
va protagonitzar algunes polè-
miques, com ara declarar l’ex-
consellera de Salut, Alba Ver-
gés, persona non grata. Vostè
hauria fet el mateix?
No puc jutjar ara el que jo hauria fet
en un cas així. No m’atreveixo. Su-
poso que només ho pots valorar
quan et passa. Sigui com sigui,
allò ja és passat i ara hem de mirar
amb uns altres ulls cap al futur.

Un dels focs que va haver d’a-
pagar Llorca en l’última etapa
van ser les acusacions de Fem
Sant Andreu de contractes a dit,
que van arribar a l’Oficina d’An-
tifrau de Catalunya. Li preocupa?
L’únic que puc dir d’això és que
hem entregat a Antifrau tots els
papers que ens han demanat des
d’Intervenció i Secretaria de l’A-
juntament i no ens han comuni-
cat res més. A més, els comptes
municipals sempre s’hi porten
d’ofici per fer-ne un control. No em
preocupa gens.

Al Ple d’investidura va dir que
buscaria sempre el consens i el
diàleg amb l’oposició. Creu que
li posaran fàcil?
No sé què faran ells, però el que
tinc clar és que en mi no trobaran
la confrontació ni l’enfrontament

que hi havia abans. En mi troba-
ran diàleg. Ens podrem posar
d’acord en algunes coses i en
d’altres no, però hi haurà norma-
litat i diàleg. Treballem per a la ciu-
tat, i la ciutat no pot entendre
aquests enfrontaments que no
ens porten enlloc.

Marc Giribet, el portaveu de
Fem, principal partit de l’oposi-
ció, li va instar al Ple d’investi-
dura que trenqués l’acord de
govern amb Ciutadans. Això és
una possibilitat?
De moment, tenim bona relació
amb els regidors de Ciutadans i
s’està veient a la feina que fem
cada dia. Ells [Fem] van sol·licitar
que trenquéssim amb Cs però, si
el que volen és col·laborar a favor
de la ciutat, només han de donar
suport al que nosaltres plante-
gem. Pel que fa al pacte, de mo-
ment continua.

Vostè va dir que començaria l’e-
tapa com a alcaldessa reunint-se
amb entitats locals i que tindria
la porta oberta als veïns. En
aquests dos mesos i mig, quins
neguits ha detectat?
Primer vull dir que totes les entitats
i veïns amb qui m’he reunit m’han
acollit amb els braços oberts. És un
plaer poder parlar amb ells. La
preocupació dels nostres veïns és
tenir una ciutat més neta, més
igualitària, que els nostres espais
públics siguin de més bona quali-
tat... I és en el que estem treballant.

D’aquestes trobades ha de sor-
tir un pla d’acció.
Sí, el presentarem a la ciutadania el
dia 22. No en puc avançar res per-
què els primers que han de saber
què farem són els ciutadans.

Ha dit en diverses ocasions que
el seu pas per l’alcaldia tindrà
una “mirada feminista”. En què
es materialitzarà això?
En tot. El feminisme està a tot ar-
reu: al desenvolupament de parcs

infantils i jardins, a l’urbanisme...
A més, des d’aquest govern, cada
cop que desgraciadament hi ha
un assassinat masclista, sortim al
carrer a donar suport a les famílies
i les víctimes. Ho seguirem fent.
Tant de bo puguem deixar de
fer-ho algun dia.

Un dels moments importants
que ja ha viscut com a alcaldes-
sa ha estat la inauguració de
l'enllaç de l’A-2 i l’AP-7, que ha ar-
ribat després de 17 anys.
És cert que portava uns anys de re-
tard, però jo sempre miro la part
positiva: aquest enllaç beneficia to-
tes les empreses i molts treballa-
dors de Sant Andreu de la Barca,
permet estalviar temps i diners. Ha
costat, però al final el tenim.

La posada en marxa de l’enllaç
ha coincidit justament amb l’ai-
xecament dels peatges. Creu
que ha estat casualitat?
No ho sé, això està a altres nivells
que no són la política municipal
i a mi se m’escapa. El que impor-
ta és que el trajecte és gratuït i és
més ràpid. No sé si ha coincidit
per casualitat o no, però ens en
beneficiem tots.

Un altre gran moment que ha
viscut des que es va estrenar a
l’alcaldia va ser la Festa Major,

que va tornar després d’un any
en blanc. Com va ser?
Desbordant, emotiva, emocio-
nant... Va ser una festa molt maca,
en un format diferent perquè la
pandèmia no ens deixava fer-la
com abans, però almenys vam
poder recuperar moltes activitats.
A Sant Andreu ens agrada molt el
carrer, però durant la pandèmia
hem hagut de prendre decisions
molt importants que han fet que
el virus no hagi estat tan dolent
amb nosaltres.

La recuperació postpandèmia
marcarà la resta del mandat.
Com encara aquests dos anys?
Tenim molts reptes. Tenim la mi-
rada posada en el futur, en una ciu-
tat igualitària, cívica, de la qual
tothom pugui gaudir i que els ve-
ïns n’estiguin orgullosos.

Quines són les principals assig-
natures pendents del govern?
La neteja, la via pública, els parcs in-
fantils... En l’últim any i mig hi ha ha-
gut coses que han quedat atura-
des, però les recuperarem aviat.

Per acabar, la veurem com a
candidata el 2023?
No ho sé, el meu partit ho decidi-
rà. Sé que ara compto amb tot el
suport dels afiliats, i ells diran. Però
d’il·lusió, en tinc moltíssima.

“El pacte que tenim
amb Ciutadans,

de moment continua”
Ana Alba / Alcaldessa de Sant Andreu de la Barca

Alba va entrar a la llista del PSC per primer cop a les municipals del 2019. Va ser
regidora d’Urbanisme i Obres Municipals durant dos anys, fins que, el juliol passat,
va ser l’escollida del partit per substituir l’històric alcalde Enric Llorca. Dos mesos
després ens rep al seu despatx amb el primer tinent d’alcaldia, Juan Pablo Beas.

Perfil | Socialista des dels 14 anys
Ana Alba (L’Hospitalet, 1968) viu a Sant Andreu de la Barca des del 1994. La seva
vinculació amb el Partit Socialista va començar als 14 anys, quan es va unir a les

Joventuts Socialistes de Catalunya, i als 18 va començar a militar al PSC.

“El pla d’acció que ha
sorgit de les trobades
amb veïns i entitats el
presentarem el dia 22”

Foto: Línia Nord

Anna Utiel
SANT ANDREU 
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Olesa de Montserrat

RECONEIXEMENT4La Comu-
nitat Minera Olesana (CMO),
la cooperativa que gestiona l’a-
bastament d’aigua d’Olesa de
Montserrat, ha estat reconegu-
da als Premis Europeus de l’E-
conomia Social 2021. L’entitat
que organitza els guardons, la
Social Economy Europe, l’ha
escollit com una de les deu mi-
llors iniciatives del continent en
termes de transició verda. 

El president de la CMO, Joan
Arévalo, s’ha mostrat molt sa-
tisfet amb el guardó i ha asse-
gurat que només el fet de poder-
s’hi presentar “ja era una opor-
tunitat excel·lent per continuar
donant a conèixer la singularitat
de la nostra cooperativa”. A més,
Arévalo ha destacat el valor d’i-
niciatives com aquesta en una
època tan difícil com la de l’últim
any i mig: “Durant la pandè-
mia, el sector de l’economia so-
cial ha fet molts esforços per pro-
porcionar solucions, solidaritat

i alleujament”, ha recordat en un
comunicat de la CMO. 

ORGULL OLESÀ
El reconeixement que ha rebut la
Comunitat Minera Olesana, fun-
dada l’any 1868 per un grup de
veïns, ha estat motiu d’orgull per
als olesans. L’alcalde Miquel Rie-
ra, per exemple, ha felicitat la co-
operativa a les xarxes socials i ha
subratllat la necessitat de pro-

jectes com aquest: “No ens po-
dem permetre cap altre camí
que no sigui el de compartir de
forma intel·ligent els recursos, po-
sant per davant la comunitat, la
cooperació per sobre l’egoisme i
el respecte al medi ambient abans
que l’acaparament sense límits”.
Precisament, l’objectiu dels Pre-
mis Europeus de l’Economia So-
cial busquen donar visibilitat a
aquesta mena d’iniciatives.

La CMO és la cooperativa que gestiona l’aigua a Olesa. Foto: CMO

La Comunitat Minera Olesana,
exemple d’economia social

POLÍTICA4Abrera En Comú i
Alternativa d’Abrera (Ad’A) van
presentar en el darrer Ple una
moció per fer una auditoria dels
comptes municipals, però la
proposta no va prosperar perquè
va rebre els vots contraris dels re-
gidors del govern del PSC i ERC.
Això va generar malestar entre
els partits que havien presentat
la moció, que pocs dies després
van fer un comunicat conjunt as-
segurant que l’Ajuntament “acu-
mula tres anys consecutius de
dèficit”, fet que ha obligat el go-

vern a “adoptar dos plans de via-
bilitat econòmica”. Des del go-
vern, en canvi, asseguren que
“l’Ajuntament gaudeix d’una sa-
lut econòmica forta”.

Els comuns i Ad’A denun-
cien una suposada “situació
econòmica alarmant” del con-
sistori, i asseguren que en els
últims temps s’ha augmentat la
despesa per destinar diners a
“pujades de sou” o a la “con-
tractació de personal de direc-
ció”, segons el portaveu dels co-
muns, Joaquín Eandi. 

Davant d’això, fonts munici-
pals titllen aquestes declara-
cions de “sensacionalistes i fal-
ses” i diuen que responen a la vo-
luntat de “crear falsos rumors”.
“No ens trobaran en l’enfronta-
ment continu”, afirmen les ma-
teixes fonts, alhora que insten
aquests dos partits de l’oposició
a “treballar per Abrera”.

Un moment de l’últim Ple municipal. Foto: Abrera En Comú

Els comptes municipals
enfronten govern i oposició

Abrera

Memòria | Olesa canviarà el nom de tres carrers
Olesa canviarà el nom de tres carrers per complir la llei de Memòria Històrica. El carrer
d’Alfons Sala serà el dels Arbres; el del Duc de la Victòria passarà a dir-se Rosa Venes i

Clusas, i la plaça del Terç de Nostra Senyora de Montserrat, plaça de la Dignitat. 

Comerç | Segona campanya de reactivació econòmica
L’Ajuntament d’Abrera ha posat en marxa una segona campanya de reactivació econòmica.
Sota el nom ‘Comprem a Abrera, i tu?’, el consistori anima els clients a guardar els tiquets de
compra del comerç local per poder bescanviar-los per targetes moneder de 10 i 20 euros.

URBANISME4L’Ajuntament
d’Abrera ha creat recentment
un pla de xoc per millorar el
barri de la Florida, un dels més
antics del municipi. 

Aquest pla inclou la reno-
vació de l’asfaltat, la instal·lació
de nova senyalització horitzon-
tal i vertical i la millora de les
voreres, de les zones dels con-
tenidors, dels escocells dels ar-
bres i de les zones enjardinades,
tal com ha detallat el consisto-
ri i com ja s’ha fet saber als ve-
ïns del barri. Segons l’Ajunta-

ment, les actuacions que s’han
plantejat per a la Florida tenen
en compte “l’impacte ambiental
i integren espècies d’arbres au-
tòctons, que milloren l’espai
públic sense danyar-lo”.

La reunió que es va fer amb
els veïns per presentar el pla, que
va tenir una bona participació, va
servir també per “rebre els sug-
geriments o indicacions dels ve-
ïns”, segons ha dit el regidor
d’Espai Públic, Albert Roca, que
considera que van ser “profito-
sos” i que es podran “atendre”.

L’Ajuntament crea un pla 
de xoc per millorar la Florida

La reunió per presentar el pla als veïns del barri. Foto: Ajuntament

Comuns i Ad’A parlen
d’un estat “alarmant”
dels comptes però
el govern ho nega

SALUT4L’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat ha reclamat que
torni del tot l’atenció presencial
al CAP i que se solucionin els
problemes amb el call center per
concertar les visites. 

El consistori ho ha demanat
en una reunió recent amb res-
ponsables de CatSalut, la Mútua
de Terrassa i el CAP Olesa. La re-
gidora de Salut Pública, Ada
Agut, ha valorat positivament la
trobada i ha celebrat que des de
CatSalut “s’està impulsant la
tornada a la presencialitat, amb
previsió que sigui efectiva el
mes de novembre, encara que no
serà una normalitat com abans
de la pandèmia”, tal com ha dit
a l’emissora municipal.

Pel que fa al call center, Agut
ha explicat que la Mútua de
Terrassa està fent canvis tecno-
lògics per millorar-ne l’atenció,
alhora que ja s’ha posat en mar-
xa la petició de cita mèdica es-
pecificant-ne el motiu.

Demanen el
retorn de la
normalitat al CAP

Comença la
millora del llac del
parc municipal

MEDI AMBIENT4Els treballs de
millora del llac del parc munici-
pal van començar aquest dilluns,
coincidint amb les tasques pe-
riòdiques de neteja del fons per
al manteniment i conservació
de l’espai. L’actuació consisteix a
buidar el llac i netejar-ne el fons.
Com que els peixos que hi havia
actualment al llac es consideren
una espècie exòtica invasora,
una empresa especialitzada se’n
farà càrrec i els portarà a un
nou destí per oferir-los una nova
vida sense que afectin el seu en-
torn, segons l’Ajuntament.

El llac. Foto: Ajuntament
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4La Generalitat ha creat l’oficina
del pla pilot per implementar la
Renda Bàsica Universal, una de les
mesures recollides als acords entre
les formacions independentistes
per a la investidura i que està diri-
gida pel sociòleg Sergi Raventós. La
Renda Bàsica Universal és una as-
signació monetària equivalent al
llindar de la pobresa que es basa en
tres principis: individualitat, uni-
versalitat i incondicionalitat. Per
tant, la rep tothom. Com que és una
mesura de política social d’accés a
una renda i un mecanisme de re-
distribució de la riquesa, podria fer
front a diversos problemes, com la
pobresa, l’atur, la precarietat la-
boral, la desigualtat de gènere, els
malestars psicològics i l’estrès que
generen les inseguretats i dificul-
tats econòmiques.

En els pròxims dos anys, aques-
ta oficina del Govern (adscrita al
departament de la Presidència) li-
derarà una prova pilot que es farà
en dos segments de la població i
que servirà per analitzar la viabili-
tat de la mesura i com es podria
aplicar a tota Catalunya.

Catalunya, amb dades del 2020,
tenia un 26,3% de la població en risc
de pobresa o d’exclusió social, i si
ens referim a la infància, un 35,9%
dels i les menors de 18 anys estan
en risc de pobresa o d’exclusió so-
cial. La iniciativa de la Generalitat,
per tant, vol analitzar aquesta re-
alitat més propera i se sumarà al

conjunt de proves d’aplicació d’a-
questa renda que des de fa molts
anys s’estan fent arreu del món, com
ara al Canadà, als EUA, a l’Àfrica, a
l’Índia, a Finlàndia, als Països Baixos,
a Barcelona, a Alemanya, al Brasil o
a Corea del Sud, entre d’altres.

Els pilars de la Renda 
Bàsica Universal
Fa molts anys que es parla de la

Renda Bàsica Universal, principal-
ment en contextos més especia-
litzats i acadèmics. En els darrers
anys, i sobretot des de l’inici de la
pandèmia de la Covid-19, han
augmentat els articles, els mani-
festos de moviments socials i tam-
bé el suport d’entitats i de perso-
nalitats que han facilitat a sectors
cada cop més amplis de la pobla-
ció aproximar-se a una mesura
política que serà ben present en les
nostres societats els pròxims anys. 

La renda bàsica no és una
subvenció, ni un subsidi ni un
sistema de protecció social con-
dicionat. No cal demostrar un de-
terminat estat de pobresa, estar
cercant feina o haver-la perdut. La
incondicionalitat és una caracte-
rística distintiva d’aquest tipus
de renda. La fa diferent de totes les
prestacions d’atur, rendes míni-
mes de pobresa, ingrés mínim
vital o la mateixa Renda Garanti-
da de Ciutadania actual. Es percep
abans d’entrar en una situació de
pobresa, és preventiva. No es per-
cep quan ja has caigut en la po-
bresa o l’extrema pobresa. 

La incondicionalitat té diversos
avantatges respecte de les pres-
tacions condicionades. D’entrada,
té una simplicitat administrativa
que la fa més àgil i efectiva. A la
pràctica, es tradueix en una trans-
ferència mensual a totes aquelles
persones ciutadanes o acreditades
en un espai determinat. 

Un segon avantatge de la ren-
da és que permet evitar l’estigma-
tització dels perceptors. No els cal
identificar-se com a pobres, malalts,
persones amb discapacitat, etc.
Està estudiat que hi ha una pro-
porció de gent que no accedeix als
subsidis condicionats per les difi-
cultats d’accés, pel desconeixe-
ment, per no disposar de tota la do-
cumentació justificativa i també

per no voler donar explicacions so-
bre la seva vida.

Evitar la “trampa de la pobresa”
I un altre avantatge és que la Renda
Bàsica Universal permetria superar
el problema anomenat “trampa de
la pobresa”, que es produeix quan les
persones que perceben un subsidi
es frenen i descarten cercar una fei-
na remunerada amb un salari d’un
import similar pel fet que suposaria
la pèrdua de l’esmentat subsidi i una
dificultat de tornar a recuperar-lo en
cas de pèrdua de la feina.

En el context de l’actual mer-
cat laboral, substituir i renunciar a
un subsidi estable, periòdic i re-
gular per un salari probablement
inestable i mal pagat d’una ocu-
pació en molts casos precària no
sembla una opció d’allò més opor-
tuna i racional. Amb aquesta ren-
da, en ser incondicional, el fet de
treballar en una feina remunerada
no implicaria perdre-la. Podem
acumular diversos ingressos, i en
el cas que superin determinat llin-
dar, haurem d’ajustar comptes
amb el sistema impositiu.

LaGeneralitat crea l’oficinadel plapilot 
per implementar laRendaBàsicaUniversal

» Es farà una prova pilot durant dos anys per veure com es podria aplicar 
a tota Catalunya aquesta ajuda universal, individual i no condicionada a cap requisit

La renda bàsica 
no és una subvenció

ni un subsidi

Un avantatge de la renda és que permet evitar l'estigmatització dels perceptors. Foto: Arxiu (Imanol Olite/ACN)

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es percep abans
d'entrar en una

situació de pobresa

Pàgines especials
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CULTURA4La biblioteca muni-
cipal de Collbató porta el nom de
Sibil·la Durfort des del 9 d’oc-
tubre. L’Ajuntament va batejar
l’equipament en el marc de les
Jornades Europees del Patri-
moni, obeint a un dels objectius
del mandat: “Feminitzar els es-
pais públics”, tal com diu la re-
gidora de Cultura i Igualtat, Mar
Andreu, que considera que “era
molt important que la bibliote-
ca tingués nom de dona”.

Concretament, després d’un
procés llarg, han escollit el nom
d’una dona “valenta i decidi-
da”, en paraules d’Andreu. La re-
gidora explica que Sibil·la Dur-
fort va ser la senyora del castell
de Collbató durant el segle XIV
i, quan ja era vídua, “es va en-
frontar als màxims poders de l’è-
poca: els monjos del monestir i
el rei”. Veient que els monjos
prenien recursos de la gent de
Collbató, es va atrevir a armar
tots els homes del poble i tancar
els camins del monestir. Un acte
de valentia que li va comportar

molts problemes, fins al punt
que va ser acusada per un jutjat
eclesiàstic. 

VOLEN SABER-NE MÉS
El descobriment de la història de
Sibil·la Durfort és el resultat de
la recerca de la historiadora As-

sumpta Muset, una tasca que va
quedar interrompuda per la pan-
dèmia. Davant l’interès que ha
generat aquesta figura collbato-
nina, l’Ajuntament ha demanat
a Muset que “continuï inda-
gant” perquè tot el poble vol
“saber-ne més”, afirma Andreu.

L’acte de reinauguració de la biblioteca. Foto: Ajuntament

La biblioteca municipal ja té
nom de dona: Sibil·la Durfort

EQUIPAMENTS4El pavelló mu-
nicipal El Castell d’Esparregue-
ra va reobrir dimecres passat
després de quatre mesos d’obres.
Els treballs han servit per arre-
glar els desperfectes que van
causar les intenses pluges de
maig del 2020 i que van obligar
a tancar l’equipament. Durant
aquest any i gairebé cinc mesos,
el pavelló ha estat pràcticament
en desús: només el Club Gim-
nàstica Esparreguera hi va con-
tinuar entrenant, en un espai re-
duït, fins que van començar les
obres, el juny d’aquest any.

Després d’una llarga espera
i d’haver d’entrenar en altres
espais (tant del municipi com
d’altres poblacions), els sis clubs
que normalment entrenaven al
pavelló ja hi han pogut tornar.
Segons l’Ajuntament, les obres
van acabar una setmana abans
del previst i l’empresa que ges-
tiona el servei de consergeria no
va començar el contracte fins al

dissabte; així doncs, el consistori
va decidir cobrir aquest servei
amb personal municipal durant
els tres primers dies, tot i que re-
duint l’horari d’obertura. A par-
tir del cap de setmana va tornar
la normalitat i les competicions
esportives, i aquest dilluns ja es
va reprendre l’horari habitual.

L’equipament presenta ara
un nou aspecte: se n’ha substi-
tuït tot el parquet de la pista, així
com alguns revestiments de fus-

ta de les parets, els sòcols del
passadís i el lucernari de la co-
berta, entre altres actuacions.

L’AMPLIACIÓ
Un cop acabades les obres, l’A-
juntament ha posat en marxa la
licitació de les obres de la sala an-
nexa del pavelló, segons ha anun-
ciat l’alcalde Eduard Rivas. Cal
recordar que el Ple va aprovar el
projecte d’ampliació d’aquestes
instal·lacions el mes de febrer.

Ha estat pràcticament en desús des de maig de 2020. Foto: Ajuntament

El pavelló recupera l’activitat
després d’un any i cinc mesos

Collbató

Homenatge | Un acte en record a les víctimes de la Covid-19
L’Ajuntament d’Esparreguera farà aquest dissabte un homenatge a les víctimes de la

pandèmia del coronavirus. L’acte serà a les dotze del migdia al Parc de la Vila i comptarà
amb la participació de representants del sector sanitari, que també serà homenatjat.

Oci | 13a edició de la Caminada Popular de Collbató
L’entitat 4.000 Peus ha organitzat la 13a edició de la Caminada Popular de
Collbató, que es farà aquest diumenge, 24 d’octubre. Hi haurà dos recorreguts que
sortiran de la plaça de l’Era: el llarg, de 24 quilòmetres, i el curt, de 12 quilòmetres.

SOLIDARITAT4L’ONG Collbató
per a la Solidaritat, juntament
amb altres entitats estatals i eu-
ropees, ha fet una crida perquè
es reprenguin els programes
d’acollida temporal de nens bi-
elorussos que pateixen les con-
seqüències de l’accident de Txer-
nòbil. Aquests projectes estan
aturats des del començament
de la pandèmia. 

Des que es va crear l’any
2001, l’associació collbatonina
havia ofert cada estiu acollides de
quaranta dies a infants i adoles-

cents provinents d’una de les zo-
nes més afectades per la radiació
de la catàstrofe d’abril del 1986.
Les estades a Collbató i a altres
zones sense radiació eren bene-
ficioses per a la salut d’aquests
nens, no només durant els dies
que hi eren, sinó durant la resta
de l’any: si passaven l’estiu lluny
de la radiació, després es troba-
ven millor a l’hivern. Per això
l’ONG local i altres dedicades a la
mateixa causa demanen a les
autoritats de tot Europa que fa-
cilitin la represa de les acollides.

Voluntaris locals volen tornar
a acollir nens bielorussos

Des que va començar la pandèmia s’han aturat les acollides. Foto: Ajuntament

PATRIMONI4La setmana pas-
sada va començar la primera
fase de selecció de projectes per
definir el futur de la Colònia
Sedó en el marc de l’Europan, un
concurs d’idees d’arquitectura
d’àmbit europeu que se celebra
cada dos anys. Cal recordar que
l’institut català del sòl (Incasòl)
va escollir presentar la Colònia
Sedó a la setzena edició del con-
curs, en el qual poden participar
arquitectes menors de 40 anys.
En total, s’hi han presentat tret-
ze projectes per al conjunt ar-
quitectònic d’Esparreguera. Con-
cretament, són propostes per a
la rehabilitació i la recuperació de
l’edifici de la Fonda per donar-li
ús residencial. Després de la
primera fase de selecció, que es
va fer a Barcelona, hi haurà una
fase final a Sant Sebastià durant
el mes de novembre, que servi-
rà per determinar el projecte
guanyador i, per tant, decidir el
futur de la colònia industrial.

13 projectes per
definir el futur de
la Colònia Sedó

L’esparreguerina
Lyona publica
‘Madr¿eh?’

CULTURA4L’esparreguerina
Marta Puig, més coneguda amb
el pseudònim Lyona, publicarà
aquest dijous, 21 d’octubre, el lli-
bre Madr¿eh?. L’autora de
Sex¡oh! (Random Comics, 2019)
torna a trencar tabús, aquesta ve-
gada amb un còmic que posa da-
munt la taula el tema de la in-
fertilitat. Ho fa coincidint amb el
seu embaràs, un moment feliç al
qual ha arribat després de re-
córrer un camí molt difícil, tal
com ella mateixa ha explicat.
“L’endometriosi i la meva edat
no m’ho van posar fàcil”, ha dit.

Foto: Twitter @lyona_ivanova
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“L’aigua i jo. Ningú més, res
més. És el meu moment, el
meu espai, la meva aigua. Un

plaer egoista i […] solitari. On tot
desapareix. És el buit, el silenci,
allò que va bé. Ni sentir ni veure
res. Només silenci i color blau",
descriu Gemma Mengual, exne-
dadora artística, a L'aigua o la
vida.A l'aigua tot és possible? 
M'encanta la visió de la Gemma!
L'aigua és el meu medi. Em trec la
pròtesi de la cama i em sento to-
talment lliure. Quan deixo d'en-
trenar un temps, trobo a faltar la
piscina. És un esport solitari que t'a-
juda a desconnectar. 

Els pares et van ficar a l'aigua
amb nou mesos per recomana-
ció mèdica.  
Vaig començar els cursets de na-
tació amb tres anys i amb cinc ja
em recordo escoltant l'entrena-
dor i gaudint amb els companys i
companyes. Era l'única amb una
discapacitat i feia el mateix que la
resta. Ho vèiem molt normal.  

Quan vas signar el teu primer
autògraf? 
Devia ser als Jocs de Rio, després de
guanyar l'or. Molta gent em va ro-
dejar a la grada perquè li signés sa-
bates, samarretes, pantalons... Vaig
al·lucinar! Als europeus i mundials
la majoria del públic són familiars i
la repercussió mediàtica és petita.   

A Castellví de Rosanes t'esti-
men molt. 
Quan hi torno després d'un cam-
pionat em demostren un suport i un
afecte increïbles. Què et puc dir de
casa meva? A Castellví de Rosanes
hi he viscut i m'hi he format. És un
poble molt petit i, alhora, immens.  

Els Jocs de Rio de 2016 van ser la
teva presentació oficial al món.
Tenies només 17 anys... 
El primer record que em ve al
cap és potser la medalla d'or als
400 metres lliure perquè era la pri-
mera prova i el meu primer dia en
uns Jocs. L'australiana Ellie Cole i
jo vam tocar la paret gairebé al
mateix moment i no sabia qui ha-
via guanyat. La resposta la vaig
trobar a la grada: tota la delegació
espanyola cridava i saltava. Mai
oblidaré tampoc l'abraçada de

després amb el meu pare, en
Pere. Com vam plorar!   

Núria, no expliques les coses: les
tornes a viure.  
Cada cop que em pregunten pels
Jocs de Rio o de Tòquio m'emo-
ciono i em poso nerviosa. Són
moments únics. En alguns casos,

treballem quatre anys per com-
petir durant un minut i escaig, i ho
has de clavar en el moment precís.
Quan acabes la prova, treus la
pressió i mil sentiments.  

"M'esforço per la millora perso-
nal, no per una medalla", vas ex-
plicar a L'Esportiu.Res t'assegu-
ra un metall. Superar-te sí que
depèn de tu.  
Exacte. Cada dia busquem la nos-
tra millor versió i la pandèmia ens
ha posat les coses molt més difícils.
Havíem d'entrenar-nos per a uns

Jocs que no sabíem quan es farien
ni si se celebrarien. Després de gua-
nyar la plata a Tòquio als 100 es-
quena, vaig plorar tota la tarda.
Sentia una barreja d'emocions: sa-
tisfacció, alleujament, alegria... De
ràbia ja no me’n quedava.  

L'havies perdut pel camí?
Sí. Et quedes amb els bons moments
i n'aprens dels dolents. Són emo-
cions tan intenses i difícils de viure
que l'esforç et val la pena. Quan dei-
xi de gaudir així, em retiraré.  

Com creus que inspires la teva
companya Sarai Gascón i com
t'inspira ella? 
Sempre ha estat una referent per a
mi i m'encanta competir amb ella
perquè ens ajudem, i ara que ens
entrenem juntes, encara més. Teresa
Perales i Jesús Collado són potser els
esportistes que més m'han marcat.   

El teu germà també?  
Sens dubte! És el petit  i me l'estimo
molt! En Mauri és un gran jugador
de waterpolo del CN Sant Feliu.
Aprenem molt l'un de l'altre.   

Quina pregunta  et molesta més
a les entrevistes? 
Quan em pregunten sobre com
m'he superat per arribar on soc
amb la meva discapacitat. Això no
és així. No soc on soc per la meva
discapacitat, sinó pel meu esforç i
sacrifici. La discapacitat només
m'ha obert les portes a la natació
adaptada. M'he adaptat als entre-
naments com qualsevol altra per-
sona. Els paralímpics som profes-
sionals i, com els olímpics, lluitem
per superar-nos. No volem que
se'ns sobreprotegeixi. Som espor-
tistes. Tant de bo el públic pugui
gaudir igual amb nosaltres.  

El 7 d'octubre vas participar en els
primers Jocs Inclusius, a Madrid.
Competicions així són impres-
cindibles per canviar la mirada.  
Va ser una experiència molt especial
que espero que es repeteixi cada any
perquè implica que els comitès
olímpic i paralímpic s'uneixin per llui-
tar per l'esport d'alt rendiment. A
Austràlia olímpics i paralímpics ar-
riben a entrenar junts. Tant de bo
aquí se'ns vegi també com un equip.

“No soc on soc per la
meva discapacitat, sinó
pel meu sacrifici i esforç”
Núria Marquès / Nedadora amb quatre medalles paralímpiques

Conversar amb Núria Marquès (Castellví de Rosanes, 1999) és un regal. "Sempre
m'han dit que exterioritzo molt les emocions. Gaudeixo i visc la natació al màxim i
m'omple que quan competeixo la família i les amistats ho sentin igual", confessa

aquesta estudiant de fisioteràpia amb quatre medalles als Jocs Paralímpics.  

“Quan em pregunten
pels Jocs de Rio o de
Tòquio m’emociono
i em poso nerviosa”

Foto: Paulino Oribe/CPE

Hoquei patins | La martorellenca Noa Cobo, plata a l’Eurockey
El Cerdanyola CH va ser el subcampió de la primera edició de l’Eurockey, celebrada a

Blanes i Lloret de Mar, després de perdre el passat 10 d’octubre la final per 0-1 contra el
combinat estatal sots 17. Va ser l’única derrota en tot el campionat de l’equip de Noa Cobo. 

Toni Delgado
CASTELLVÍ  
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Viu en línia

Amb Aquell dia tèrbol que vaig sortir
d’un cinema de l’Eixample i vaig decidir
convertir-me en un om, la directora Alícia
Gorina dona veu als personatges feme-
nins idealitzats de la pel·lícula Les verges
suïcides de Sofia Coppola. Una aproxi-
mació a les zones fosques d’aquella his-
tòria 20 anys després de l’estrena del film.

Al teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Aquell dia tèrbol que vaig...
Eleonora Herder

El grup Roba Estesa continua enviant el
seu missatge feminista al món a través
de la música alegre i combativa. Aquest
octubre, la banda tarragonina ha pre-
sentat Rosa permanent (Halley Records),
el seu tercer àlbum d’estudi, amb una de-
sena de cançons. Entre els nous temes,
hi ha una col·laboració amb les gallegues
Tanxugueiras: Ràbia.

Música

Troben a un aeroport un jove amb la cara
plena d’esgarrapades. Assegura que es
diu Adrien Legrand, un nen que va des-
aparèixer deu anys enrere. El seu pare, Vin-
cent, decideix endur-se’l a casa, posant
fi així a un llarg malson. Simultàniament,
hi ha una sèrie d’assassinats a la regió. Ti-
tane és la pel·lícula guanyadora de la Pal-
ma d’Or del Festival de Canes 2021.

Pelis i sèries

Titane
Julia Ducournau

Rosa permanent
Roba Estesa

Escena Poblenou 2021
El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
celebra enguany el seu vintè aniversari, i ho fa amb una

edició molt especial, que inclou una vintena de propostes
sota el lema ‘Obrim els ulls’. Del 21 al 24 d’octubre, el barri
barceloní del Poblenou s’omplirà d’art amb quatre espec-

tacles de teatre, tres peces de dansa, cinc propostes 
híbrides, set espectacles de circ i clown i un concert. 

Destaca la programació de l’espectacle de la sempre po-
lèmica Juana Dolores Romero Casanova: #JUANA 

DOLORES# *massa diva per a un moviment assembleari*. 

Ibai Llanos (Bilbao, 1995), que viu a Bar-
celona des de fa anys, va començar en el

món dels e-sports com a comentarista,
però el seu carisma el va convertir en

l’streamer de Twitch més famós a l’Estat
espanyol i a l’Amèrica Llatina. Tant és així

que s’ha fet amic de personatges de la ta-
lla de Leo Messi i del Kun Agüero, acon-

seguint les entrevistes que ja fa temps
que s’escapen al periodisme esportiu.

Malgrat tot, la humilitat ha continuat sent
el seu segell personal. Recentment ho ha
tornat a demostrar amb un discurs adre-
çat sobretot als seus fans més joves, ani-

mant-los a estudiar i a treballar, i recor-
dant-los que viure de l’streaming és molt

difícil. Ho ha fet després que es filtrés el
seu sou milionari i el d’altres streamers. 

I B A I  L L A N O SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser l’streamer espanyol per excel·lència
Supera els vuit milions de seguidors a Twitch

Famosos

Un discurs sobre la importància d’estudiar
Per conscienciar els seus fans després que es filtrés el seu sou

Paraules molt aplaudides
Molts usuaris n’han valorat la coherència i la responsabilitat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb prop de 15.000 versos, Soliloquis de
nyigui-nyogui recull tots els poemes
narratius i discursius que Enric Casasses
ha escrit des del 1977 fins ara. Els textos
més antics feia molt que eren introbables
i, entre els més recents, n’hi ha que ha-
vien passat desapercebuts. S’hi afegei-
xen també dos poemes inèdits, un d’ells
escrit en plena pandèmia.

Llibres

Soliloquis de nyigui-nyogui
Enric Casasses

| Back 4 Blood
Sobreviure en un món que ha patit una apocalipsi zombi. Aquesta és la
missió de Back 4 Blood, el joc d’acció disponible per a PC, PS4 i 5 i Xbox.

Fo
to

: E
sc

en
a 

P
ob

le
no

u



19 d’octubre del 2021

15 | 

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

Preocupació veïnal en les obres del C/Pep Ventura. Foto: Francisco Rubio

Els i les socialistes de Martorell estem d’enhorabona.I és que a partir d’avui, i de forma mensual, publica-rem un article en aquest diari. Ho fem perquè consi-derem que una de les obligacions de qualsevolservidor/a públic/a és mantenir informada la ciuta-dania per a la qual treballa. En aquest sentit, lamen-tem que, com a principal grup polític de l’oposició,no puguem adreçar-nos al conjunt de la població deMartorell a través dels mitjans de comunicació de ti-tularitat municipal a causa de la manca de pluralismepolític que presenten actualment.  Ens agradaria recordar, només a tall d’exemple,

que Ràdio Martorell –que hauria de ser, a priori, laràdio de tots els martorellencs i totes les martore-llenques, ja que està sufragada per tots ells i toteselles– no ha entrevistat cap grup municipal de l’opo-sició des que Xavier Fonollosa va ser investit alcaldeper primera vegada, fa més de sis anys. Així mateix,la ràdio no ha programat durant tot aquest períodecap debat de caràcter polític sobre qüestions que si-guin d’interès per al conjunt de veïns i veïnes.És important subratllar que estem davant d’unconjunt d’actituds i de fets molt anòmals i inèdits, jaque, fins ara, independentment de la força política

que estigués al govern, el pluralisme i la diversitatpolítica i social eren les senyes d’identitat de la ràdioi de la resta de canals d’informació municipals. Malgrat les dificultats per adreçar les nostrespropostes polítiques a la ciutadania, els i les socia-listes seguirem treballant per al conjunt de la po-blació de Martorell i mirant d’obrir totes les viescomunicatives possibles perquè els nostres conciu-tadans i les nostres conciutadanes coneguin tota lanostra activitat política.Per aquest motiu, hem creat i distribuït pels di-ferents barris el butlletí informatiu ‘La Mirada’ i hemactualitzat totes i cadascuna de les xarxes socials enles quals tenim presència. A més, des del grup mu-nicipal socialista, hem constituït l’oficina d’atencióveïnal amb l’objectiu d’atendre cada dimecres(d’10:30 a 13:00 h) a la Casa de la Vila les demandes,queixes i peticions dels veïns i veïnes.Tot això, però, sense oblidar la nostra feina diàriade carrer al costat de les persones, entitats i col·lec-tius del nostre municipi.Volem mantenir aquests principis i compromi-sos amb la ciutadania de Martorell, motiu pel qualagraïm al diari Línia Nord la seva oportunitat perpoder-ho fer.Martorell es mereix més pluralisme, més trans-parència i més informació. 

línianord.cat

@PSCMartorell

martorell@socialistes.cat

@pscmartorell
facebook.com/PSCMartorell

En les darreres quatre legislatures, So-cialistes de Collbató ens hem presen-tat defensant i proposant un model depoble inclusiu, solidari, sostenible,animalista i progressista, perquè cre-iem que els veïns i veïnes del nostremunicipi necessiten més serveis, ha-bitatge accessible, més comerços imés locals o llocs de trobada, i donarel valor real que tenen les associacionsi entitats del nostre poble.Cal una descentralització, i que elsdiferents barris siguin també protago-nistes; dinamitzant els fluxos entre ells,amb infraestructura i activitats quefacin possible la interrelació entre bar-ris. Actualment, el tipus de distribuciód’habitatge a Collbató genera la ne-cessitat de recursos –com enllumenat,xarxa d’aigua o recollida d’escombra-ries, entre d’altres– que fan de la sos-tenibilitat la gran antagonista,engrandint despeses i posant més di-fícil encara l’oportunitat de l’accés al’habitatge dels i de les nostres joves,

alhora que remarca la soledat de lanostra gent gran en la seva vellesa.Aquesta dificultat lligada a lamanca d’oferta de treball, fa que avuidia joves de Collbató no tinguin la pos-sibilitat d’independitzar-se dignamental poble on han nascut i crescut.És per això que, per a nosaltres, ésrealment important la dinamització delcomerç i d’empreses, augmentant elflux econòmic de la població. Propo-sem fórmules per implantar a llarg ter-mini, creant així el model de poble quesignifiqui l’augment d’ingressos recur-rents que facilitarà el manteniment delmunicipi, així com la inclusió a Collbató,a través de l’oferta de noves zones em-presarials que acullin empreses quebusquen entorns com el nostre, aug-mentant la presència de comerços iserveis i tenint extrema cura dels queja existeixen. Això sí, sempre sota elcontrol, l’organització i la planificació,una mancança actual, per exemple, enl'àmbit del turisme a Collbató, que cadavegada és més gran en visites però, per
la falta de serveis, els visitants fan unabaixa aportació econòmica al poble.Volem que joves i no tan joves tro-bin el seu espai, posant al seu abast so-

lucions als problemes que ja fa anysque arrosseguem, i progressar cap aun municipi on la convivència i lesoportunitats existeixin.
@SdCollbato
collbato@socialistes.cat @socialistesdecollbato

Telèfon: 937 755 420         686 925 481
C/Puig del Ravell, 6-8, local 3 

Telèfon: 646 48 86 67
646 48 86 67

Foto: Gemma Rodríguez, regidora i portaveu del grup

Sí al pluralisme

Què vull per a Collbató

@sdcollbato
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