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A diferència d’altres països de
la Unió Europea, a Catalunya
el nivell educatiu de la pobla-
ció és anòmal. Hi ha molts es-
tudiants universitaris, moltes
persones que no tenen estudis
obligatoris bàsics i un gran
buit de professionals, cosa de
la qual fa temps que s’alerta
des de molts sectors. En aquest
sentit, el problema més gran
que té el territori és l’alt índex
de fracàs escolar.

Des de la Fundació Comtal
ofereixen dades contundents.
El 17% dels joves catalans
abandona els estudis obliga-
toris abans d’acabar-los, un
20% té fracàs escolar i l’atur ju-
venil, en gran part conse-
qüència dels camps anteriors,
se situa en el 30%. “Estem da-
vant d’un problema estructural
que requereix urgentment un
canvi en les polítiques educa-
tives i d’ocupació adreçades
als joves”, expliquen des de la
Fundació Comtal.

L’FP COM A SOLUCIÓ
El passat mes de setembre el
govern espanyol aprovava l’a-
nomenada Llei Orgànica d’Or-
denació i Integració de la For-
mació Professional (FP).
Aquesta tenia com a objectiu
augmentar el nombre de joves
que quan han de triar la seva
carrera professional es decan-
tin per l’FP. Mentre que a l’es-
tat només un 12% ho fa, a la
resta d’Europa aquesta xifra
se situa al 30%.

Entre els elements que im-
pulsarà la nova regulació hi
ha una flexibilització més gran
dels estudis d’aquesta mena,
més implicació de les empreses

en l’FP o la promoció de la
formació dual.

Actualment, la legislació
està en procés de tramitació al
Congrés, i és per aquest motiu
que diferents agents socials

han volgut valorar-ne la utilitat.
Ha estat el cas de Foment del
Treball, que el passat 3 de no-
vembre assenyalava que la llei
“neix del consens i la discussió
de tots els agents socials”. Ho
deia Manuel Rosillo, president
de la Comissió de Formació
de Foment del Treball, que
afegia que és vital “la corres-

ponsabilitat dels agents so-
cials” perquè els canvis pugu-
in ser efectius. Es referia a les
institucions i a les empreses.

Tanmateix, Rosillo es pre-
guntava quina corresponsabi-
litat es pretén. “Cal establir un
òrgan d’integració de caràcter
executiu entre l’administració
i els agents socials, que almenys
concreti les polítiques, l’estra-
tègia, la planificació i l’avalua-
ció del sistema”, deia.

ABANDONAMENT ESCOLAR
Des d’altres àmbits també han
volgut valorar la nova llei que
debatran els diputats espany-
ols. És el cas de les escoles de
noves oportunitats. Aquests
centres són iniciatives que mi-
ren de revertir l’abandona-
ment escolar precisament a
través de la formació profes-
sional. D’aquesta manera, di-

ferents entitats vinculades a
aquests projectes, com la ja ci-
tada Fundació Comtal, afir-

men que la llei “pot ser el marc
legislatiu que permeti abor-
dar definitivament els proble-
mes d’abandonament escolar i
d’ocupabilitat juvenil”.

Tanmateix, les escoles de
noves oportunitats, que segons
un estudi de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona repre-
senten un fre per a l’abando-
nament escolar, no estan ple-
nament reconegudes en aques-
ta llei. És per aquest motiu
que organitzacions com la Fun-
dació Comtal, la Fundació In-
termedia o la Fundació El Llin-
dar –totes elles participants
del projecte– han demanat “el
reconeixement dels Centres
Integrats de Noves Oportuni-
tats a la nova llei d’FP”.

Tot és poc per evitar la xi-
fra de la vergonya que citàvem
a l’inici d’aquestes línies i que,
posada en context, és a dir, en
el context europeu, encara fa
envermellir més: la mitjana
de joves que deixen els seus es-
tudis obligatoris als països ve-
ïns no supera el 10%.

Unantídot al fracàs escolar
» Una nova llei estatal vol aconseguir que més joves es decantin per la Formació Professional 

» A l’Estat només un 12% dels alumnes aposten per l’FP, mentre que la mitjana europea és del 30%

Un alumne del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell treballant al taller. Foto: Gemma Sánchez/ACN

FP D’AUTOMOCIÓ A
MARTORELL: ARA SÍ?

4El Centre de Formació
Professional d’Automoció
de Martorell tindrà un ges-
tor adjudicat a finals de ge-
ner després que fa poques
setmanes es conegués que
cinc empreses i entitats
s’havien presentat aquest
cop al concurs per gestionar
l’equipament i que, així,
funcioni a ple rendiment. 

El 17% dels joves
catalans abandonen
els estudis obligatoris
abans d’acabar-los

Albert Alexandre
EL MONTSERRATÍ
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La lupa

“Is ini ipirtinitit, hibititgi siciil, iquipimints i
ispiis virds” són els arguments repetits
fins a la nàusea per defensar la construcció
del Calderí. No posen sobre la taula el

preu a pagar en forma d’augment d’emissions, de con-
sum de recursos materials i energètics i de riscos per
a la salut. Tant de bo algú de l’equip de govern que va
signar la declaració d’emergència climàtica hagués es-
tat a la xerrada del Jaume Grau, d’Ecologistes en Ac-
ció, que organitzava el Casal Cultural el passat dia 5
de novembre. El que va explicar el Jaume no calia que
ho expliqués cap científic: urbanitzar i edificar té un
impacte negatiu sobre el canvi climàtic. O algú es pen-
sava el contrari? Mai redueix emissions, només les aug-
menta: en l’extracció, fabricació i transport de mate-
rials de construcció, en el procés d’edificació, per la pèr-
dua de carboni i de capacitat d’absorció de CO₂ dels
ecosistemes sobre els quals s’urbanitza, pel consum de
recursos i les emissions durant la seva vida útil, tant
per al seu funcionament (sobretot en climatització) com
per a usos indirectes i la mobilitat derivada... Una ob-
vietat. Mentrestant, l’IPCC diu que, o reduïm dràsti-
cament les emissions, o ens n’anem a la merda (unes
abans que les altres). Els que defensen construir el Cal-
derí, simplement, accepten la derrota, la incapacitat
d’imaginar res que no sigui més ciutat.

Passen, doncs, per l’adreçador de deixar a les pro-
motores construir nous habitatges privats mentre ens
desnonen dels nostres, i fer un macrocentre comercial
mentre es mor el petit comerç. Per l’adreçador de per-

dre 300.000 metres quadrats de sòl fèrtil i seguir de-
penent cada cop més de la importació d’aliments llu-
nyans, mentre la nostra pagesia prega per un relleu que
no té accés a la terra. I per l’adreçador de destruir un im-
portant pas de fauna protegida, per aconseguir què? Unes
molles d’habitatge protegit (el mínim que obliga la llei),
que no sabem quant serà de lloguer social i que, a més,
es trobarà en una zona inundable i de risc químic. Ah,
sí, i sòl per dotar d’equipaments aquest nou barri que
s’han tret de la màniga. És cert que tenim un problema

d’habitatge i que cal augmentar el parc públic i de llo-
guer social, però és fals que l’única forma de fer-ho, ni
la millor, sigui la reserva en promocions d’obra nova. Cap
estudi sobre el parc buit d’habitatge, ni sobre la seva es-
tructura de la propietat, ni sobre les opcions de temp-
teig i retracte en operacions de compravenda. 

És cert que ens manquen alguns equipaments, es-
pecialment de caire cultural, però és fals que no hi hagi
més sòl on poder-los ubicar (que jo veig solars buits
i m’entren ganes de plantar-hi un hort comunitari), o
que s’estiguin aprofitant els actuals equipaments. O és
que passen per l’adreçador, potser, perquè necessitem

els ingressos derivats de la promoció immobiliària de
sòl públic, perquè ens falten recursos i tenim un deu-
te que ens ofega? Que en parlin clarament, que no ven-
guin com a oportunitat el que realment és una derrota. 

Parlen de ciutats sostenibles, per a les persones, i
altres etiquetes verdes, perquè no ven massa ni és la
seva lliga parlar de desurbanització, de reequilibri ter-
ritorial, de reprogramació, de repensar el model
agroalimentari. Donen per bo l’oxímoron del desen-
volupament sostenible, sense reflexionar sobre què vol
dir desenvolupament. Cap a on anem en aquest suposat
i inevitable progrés lineal? Cap a la millora de la qua-
litat de vida de les classes treballadores sembla que no...
I què vol dir sostenible? Intueixo que posar-hi plaques
solars, plantetes i el segell eco-bio a tot. Assumir la re-
alitat de la crisi climàtica és difícil i impopular, i fer una
planificació urbana conscient sense socialitzar la pro-
pietat del sòl és gairebé impossible. Però ja no hi ha
temps per vacil·lar, ens apropem al punt de no retorn.
I si bé nosaltres sols, des de Mollet, no garantirem un
decreixement socialment just protegint el Calderí, això
no treu que sigui la nostra obligació fer-ho. 

Ja que els polítics no han sabut, potser un jutge
ens donarà una segona oportunitat. Salvem el Cal-
derí, repensem-lo per a la sobirania alimentària, per
a la biodiversitat, com Gallecs. Esprimem al màxim
el sòl urbanitzat fins ara, però no condemnem el dar-
rer espai agrícola no programat, ni cap pam més de
sòl permeable. O, si més no, tinguem un debat pro-
fund i seriós, que no som criatures.

És cert que cal augmentar el parc
públic d’habitatge, però la manera
de fer-ho no és amb obra nova

per Marc Fernández

Construir el Calderí és assumir una derrota
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Un home explica que ha estat 35 anys en coma i que, en
aquest temps, s’ha casat i ha tingut dues filles. A molts

mitjans no els grinyola res i publiquen la notícia. La història falsa
de Manel Monteagudo ha ensenyat una lliçó als periodistes.

Fa dècades que Angelo Fregolent, un italià de 94 anys, no
toca el seu vell cotxe, un Lancia Fluvia del 1962. Després

de 47 anys aparcat al mateix lloc, la seva ciutat, Conegliano,
ha ascendit el vehicle a la categoria de monument.

Un home s’acosta a dues persones pel carrer per oferir-los
droga. Els possibles clients resulten ser agents dels Mossos

d’Esquadra que patrullen vestits de paisà a Lleida. El detenen
per un delicte contra la salut pública. Ja és mala sort...

Dos encaputxats van agredir brutalment l’exblaugrana i
actual jugadora del PSG Kheira Hamraoui. Primer es

va dir que els havia contractat una companya, i ara es
parla d’Eric Abidal i la seva dona... Aquest cas portarà cua.

LA FOTOTwitter (@Yolanda_Diaz_)
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Un desnonament reobre 
la polèmica del padró a Martorell1

2 El Montserratí, territori castellanoparlant

Cinc empreses es postulen per 
gestionar el centre d’FP de Martorell

El Ple d’Olesa reprova la regidora 
de Ciutadans Vanesa Carrasco

Seixanta botigues de Martorell, 
tancades de nit per evitar botellots

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@andreuginola: Estic convençut que,
amb 38 anys, Dani Alves serà el millor la-
teral dret del Barça des que va marxar
Dani Alves.

@cupnacional: “Presentarem l’esmena a la
totalitat [als pressupostos], però seguirem
treballant pels objectius d’aquesta legisla-
tura: gir d’esquerres i independentista”.

#EsmenaALaTotalitat

@marinaromero_: Els responsables de la
vacuna catalana, Hipra, es mostren satisfets
amb els resultats dels assajos [...] Destaquen
que està preparada per a totes les variants.

#VacunaCatalana #TornaDaniAlves

Tribuna

Ens trobem en un moment
molt delicat. Moltes fa-
mílies ho estan passant

fatal per poder arribar a final de
mes. El rebut de la llum no para
de pujar. També ho fa el del gas,
l’aigua o la benzina. Els pro-
ductes de primera necessitat
també ho fan, i cap cop és més
car omplir la cistella de la com-
pra. La inflació està pels núvols
i moltes persones encara conti-
nuen en ERTOs o a l’atur.

Davant d’aquesta situació
tan greu per a molts ciutadans,
en la qual encara no hem supe-
rat ni la pandèmia ni la crisi eco-
nòmica i social, no pot ser que les
administracions escanyin més
les butxaques dels contribuents
amb noves pujades d’impostos.

Aquest és el cas de molts
ajuntaments governats pel PSC
i els seus socis separatistes, i tam-
bé és el cas de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), que

novament apuja el tribut me-
tropolità a milers de llars arreu
de Barcelona i dels municipis
que conformen la metròpoli.

No és de justícia aquest
tribut que no es paga en cap al-
tra zona metropolitana de Ca-
talunya o de la resta d’Espanya.
No pot ser que només per ser
propietari d’un pis, un pàr-
quing o un local hagis de pagar
aquest impost a més del cor-
responent IBI, ja que a l’hora
d’agafar el transport públic
també et cobren (i molt, ja
que Barcelona té uns dels pre-
us més elevats de les ciutats eu-
ropees del nostre entorn).

Doncs ara, la senyora Colau,
el PSC i la resta de socis han

apujat la taxa metropolitana de
residus municipals un 5,1%,
mentre que el tribut metropo-
lità augmenta un 3%. Pujades
del tot fora de lloc, ja que els
sous de les famílies no han pu-
jat en aquestes quantitats. De
fet, directament no han pujat.

És temps de canvi. Aquells
que només es recorden de les
persones en el moment de de-
manar el vot han demostrat
estar molt allunyats del que
Barcelona i el seu entorn me-
tropolità necessita. Per això,
cada cop som més els que tre-
ballem per construir l’alter-
nativa des del sentit comú i les
inquietuds que tenen milers de
veïns de la metròpoli.

Fo
to

: A
lb

er
t C

ad
an

et
/A

C
N

Apugen els impostos metropolitans
per Manuel Reyes, president del PP a la demarcació de Barcelona

Els semàfors

La PAH del Baix Llobregat Nord
culpa l’Ajuntament de Martorell
del desnonament d’una família
vulnerable i l’acusa de no haver-
los empadronat, malgrat ser
obligatori. El consistori, per la
seva part, no ha aclarit si la

família està empadronada o no.
pàgina 6Aj. de Martorell

L’empresa abrerenca Waatic,
especialitzada en la

digitalització del sector agrícola,
traspassa fronteres: ha exportat
a Sud-àfrica el seu sistema
d’intel·ligència artificial per
aplicar a camps de conreu 
de vinyes i arbres fruiters. 

pàgina 10Waatic

La cinquena edició del Festival
de Músiques Amadeu Vives, que

ha coincidit amb el 150è
aniversari del naixement de

l’il·lustre compositor collbatoní,
ha estat un èxit. L’alcalde Miquel
Solà destaca la “gran acollida”
dels actes per part dels veïns.

pàgina 11Aj. de Collbató
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Una família de Martorell va ser
desnonada divendres del pis del
carrer Revall, 16-18, que havia
estat casa seva durant els últims
quatre anys i que és propietat de
CriteriaCaixa (CaixaBank). Una
seixantena de persones, convo-
cades per la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH) del
Baix Llobregat Nord, es van
concentrar a les portes d’aquest
bloc ocupat per mirar d’aturar el
desallotjament, però no van po-
der fer res davant l’actuació d’u-
na vintena d’agents dels Mossos
d’Esquadra.

Aquest era el cinquè intent de
fer fora de casa la família del
Mustapha, que abans d’això ha-
via vist com dos desallotjaments
quedaven ajornats als jutjats i dos
més s’aturaven al seu portal, en
l’últim moment. El cas d’aques-
ta família de tres membres –un
matrimoni de 65 anys amb una
filla de 21– ha despertat espe-
cialment la indignació de la PAH,
tant per la situació en què es tro-
ben com per la manera en què es
va executar el desnonament.

QUÈ PASSA AMB EL PADRÓ?
En Carles, membre de l’entitat
en defensa de l’habitatge, expli-
ca que, malgrat tenir reconegu-
da la condició de vulnerabilitat,
en Mustapha, la seva dona i la
seva filla no han pogut accedir a
la mesa d’emergència de la Ge-
neralitat (que els podria oferir un
lloguer social) perquè “no estan
empadronats”. “El padró és el

problema més important que
hi ha a Martorell”, assegura, al-
hora que recorda que “els ajun-
taments tenen l’obligació d’em-
padronar els seus veïns encara
que visquin al carrer o a un pis
ocupat”. Això, diu, a Martorell no
passa: “Com que no es poden ne-
gar a empadronar ningú, el que
fan és allargar el procés fins a
l’infinit”, lamenta. 

A preguntes de Línia Nord,
l’Ajuntament de Martorell no
ha aclarit la situació d’empa-
dronament d’aquesta família ni
si ha tingut accés o no a la mesa
d’emergència per obtenir una al-
ternativa residencial.

DESPLEGAMENT POLICIAL
La PAH també es queixa del
desplegament policial que hi va
haver divendres per fer efectiu el
desnonament. “Van venir quatre
cotxes i quatre furgonetes dels
Mossos”, relata en Carles, que ho
considera excessiu tenint en
compte que “el perfil d’aquesta

PAH no és precisament jove i
combatiu” i que els seus inte-
grants només van oposar resis-
tència passiva. A més, diu que la
tensió del moment va fer que
dues ambulàncies s’haguessin de
desplaçar al carrer Revall per
atendre “activistes que havien
patit un atac d’ansietat”. 

En Carles també critica que,
després de fer-los fora de l’edi-
fici, els Mossos van identificar to-
tes les persones que havien pro-
testat contra el desallotjament.

EL FUTUR DE LA FAMÍLIA
Des de l’Ajuntament afirmen
que els serveis socials han fet “tot
el possible per evitar el desno-
nament” de la família del Mus-
tapha i que ara la prioritat és ofe-
rir-los “atenció immediata”, que
es tradueix en pagar-los un allot-
jament durant uns dies. Per a la
PAH, aquesta ajuda és insufi-
cient: “Després d’això no hi hau-
rà cap alternativa més, perquè,
insistim, no estan empadronats”.

La PAH intentant aturar divendres un desnonament al carrer Revall. Foto cedida

Anna Utiel
MARTORELL

Un desnonament reobre la
polèmica del padró a Martorell
» Una família vulnerable ha estat expulsada d’un pis del carrer Revall
» La PAH en culpa l’Ajuntament, a qui acusa de negar-los el padró

Premien cinc empresaris 
per haver salvat un negoci

EMPRESA4La primera edició
dels Premis Relleu de Negocis ha
reconegut cinc empresaris del
Montserratí que en els últims
dos anys han comprat un nego-
ci ja existent a la zona per ga-
rantir-ne la continuïtat. El pri-
mer premi, de 3.000 euros, se
l’ha endut un comerç martore-
llenc: La Wash, una bugaderia
d’autoservei que es troba al car-
rer d’Ausiàs March. 

Els guardons es van entregar
ahir dilluns al Molí Fariner, la
seu del Centre de Promoció Eco-
nòmica de Martorell. La resta de

premis –de 2.500, 2.000, 1.500
i 1.000 euros– van quedar molt
repartits entre els diferents mu-
nicipis. Per ordre, van ser el
saló de bellesa Inanna by Sonia,
d’Esparreguera; l’herboristeria
Pia d’Olesa de Montserrat; el ser-
vei de gestió de residus Sacma
Mediambiental, d’Abrera, i la
botiga de roba infantil Menuts,
de Sant Andreu de la Barca.

Els Premis Relleu de Negocis
s’emmarquen en el projecte su-
pramunicipal ‘Fem xarxa, fem
empresa’, que aglutina els vuit
ajuntaments del Montserratí.

Els guanyadors dels Premis Relleu de Negocis. Foto: Ajuntament

Pressupostos participatius | Zones d’ombra al parc fluvial
La creació de zones d’ombra al parc fluvial de l’Anoia ha estat la proposta més votada als

Pressupostos Participatius 2021. L’han seguit en nombre de vots l’estudi per crear 
l’Anella Verda de Martorell i la renovació dels ordinadors dels esplais de gent gran.

Camins escolars segurs a
Buenos Aires i Camí Fondo

MOBILITAT4Després d’estre-
nar, ara fa dos mesos, el primer
camí escolar segur de Martorell,
situat al barri de la Vila, l’Ajun-
tament ha posat en marxa les ob-
res dels camins escolars segurs
dels barris de Buenos Aires i
Camí Fondo. Els treballs acaba-
ran a finals d’aquest mes, segons
preveu el consistori.

Així com el camí inaugurat a
la Vila es va fer pensant en els
alumnes de les escoles La Mer-
cè i Els Convents, els dos que
s’estan fent ara han de facilitar
el trajecte a l’escola a peu o en bi-

cicleta dels alumnes dels centres
Vicente Aleixandre, Juan Ra-
món Jiménez i José Echegaray.

A més de pintar una dotzena
de passos de vianants i de mi-
llorar la senyalització, les obres
també inclouen l’habilitació de
dos punts de trobada que mar-
caran l’inici del recorregut del
camí escolar. Des d’aquí, alum-
nes i famílies podran començar
el trajecte a l’escola cada dia.

Més endavant, aquesta pro-
posta arribarà també als en-
torns de les escoles Lola Angla-
da i Mercè Rodoreda.
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Premien el martorellenc
Quim Miró per Exterior.cat

RECONEIXEMENT4El periodis-
ta martorellenc i cap de contin-
guts d’Exterior.cat, Quim Miró,
ha estat distingit per la seva tas-
ca de projecció de la llengua i la
cultura catalanes al món des dels
Estats Units en la 33a edició del
Premi Josep Maria Batista i Roca
-Memorial Enric Garriga Trullols,
que promou l’Institut de Pro-
jecció Exterior de la Cultura Ca-
talana (IPECC).

El representant de la Federa-
ció Internacional d’Entitats Ca-
talanes (FIEC), Antoni Mont-
serrat, va assegurar en l’acte de
lliurament, dissabte, que “calen
mitjans de comunicació que in-
tentin reflectir el que fa la Cata-
lunya exterior. En aquest sentit,
l’aparició d’un mitjà com Exte-

rior.catha contribuït a aglutinar
l’acció de la Catalunya exterior”.

En la seva intervenció, Miró
va assegurar que “en aquests
tres anys des que va aparèixer la
capçalera he pogut compartir
dues de les meves grans pas-
sions: el periodisme i Catalunya
des de l’Amèrica profunda”, grà-
cies a l’aposta del Grup Comuni-
cació21 (empresa editora de la
publicació) i el seu editor, David
Centol. “La capçalera, que expli-
ca què fa Catalunya al món, ha
omplert un buit informatiu i pe-
riodístic i esperem poder seguir
creixent i sumant noves compli-
citats”, va reblar el periodista.
Miró va rebre el premi a mans de
la secretària general de la Cata-
lunya Exterior, Laura Costa.

25N4Al Montserratí es van in-
terposar 143 denúncies per vio-
lència masclista en els primers sis
mesos d’aquest any, segons les
darreres dades publicades per
l’Observatori Comarcal del Baix
Llobregat. És la xifra de denúncies
que van arribar al partit judicial de
Martorell, que engloba els vuit
municipis de la zona i Masquefa
(Anoia). Per entendre el rastre que
deixa aquesta xacra en un any
sencer, cal fixar-se en la dada de
2020, quan hi va haver 324 de-
núncies per violència masclista al
Montserratí. Això es tradueix en
pràcticament una cada dia.

Conscients d’això, els ajunta-
ments i col·lectius del territori
s’han organitzat per commemorar
el 25 de novembre, el Dia inter-
nacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones. En el
cas de Martorell, s’ha volgut posar
l’accent en la conscienciació de jo-
ves i adolescents respecte a aquest
tema, motiu pel qual l’Espai Jove
Punt Nord serà l’escenari princi-
pal dels actes al voltant del 25N. 

En aquest espai del Centre
Cultural s’hi ha instal·lat el plafó
de la campanya ‘Talla ja! Canviem
la història’, promoguda pel Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat,
que presenta una escena de còmic
amb algunes bafarades en blanc,

per tal que els usuaris puguin
completar i modificar la història.
D’altra banda, al mateix equipa-
ment, demà hi haurà una taula
rodona sobre violències masclis-
tes i dissabte s’hi farà un taller per
analitzar si el cinema és masclis-
ta. A més, durant el dia 25, l’Ins-
tagram de l’espai jove es conver-
tirà en un espai on denunciar les
situacions masclistes que patei-
xen les dones cada dia, amb l’e-
tiqueta #DonesdeMartorell.

La resta de municipis de la
zona també s’han bolcat amb el
25N. Per exemple, Sant Andreu
ha organitzat propostes com la

‘Fira del bontracte’ i ha creat una
campanya amb el comerç local, a
la qual s’han sumat 120 botigues.
Destaca també la programació
mensual ‘Abrera diu prou’, que ha
inclòs el taller de sabates verme-
lles per recordar les víctimes de la
violència masclista, o l’encesa de
1.118 espelmes que es farà a Sant
Esteve, també en memòria de
les víctimes de feminicidis des del
2003. A més, hi haurà exposicions
i xerrades a Olesa, activitats com
un taller d’autodefensa feminis-
ta a Esparreguera, un concert de
Beth a Collbató i diversos actes als
barris de Castellví.

La campanya ‘Talla ja!’ a l’espai jove de Martorell. Foto: Ajuntament

El Montserratí s’organitza
contra la violència masclista

Laura Costa lliura la distinció a Quim Miró. Foto: FIEC
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SALUT4L’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca vol cedir a la
Generalitat un solar del barri de la
Plana perquè hi construeixi un
nou CAP, que ha de substituir el
de l’avinguda Constitució. Així
ho va anunciar la setmana passa-
da el consistori, que també va re-
clamar més personal sanitari.
Però la necessitat de renovar el
CAP no ha sorgit ara, sinó que es
remunta, com a mínim, a deu anys
enrere, tal com apunta la directo-
ra de l’equip d’atenció primària
(EAP) del municipi, Glòria Jodar.

El centre de l’avinguda Cons-
titució es va inaugurar el febrer de
1993, fa més de 28 anys. En
aquell moment, Sant Andreu te-
nia uns 16.000 habitants, mentre
que actualment en té uns 28.000.
De fet, Jodar recorda que el CAP
ja havia quedat petit quan ella hi
va començar a treballar fa deu
anys, moment en què Sant An-
dreu tot just arribava als 27.000
habitants. Tant és així que la

plantilla fa anys que està dividida.
Jodar detalla que, dins de l’e-
quip, hi ha quatre metges, tres in-
fermeres, una treballadora social
i una llevadora del servei d’aten-
ció a la dona que tenen les con-
sultes al costat del CUAP de la So-
lana, que és independent del CAP
i que també dona servei a la res-
ta del Baix Llobregat Nord.

Per si no n’hi hagués prou
amb això, la pandèmia ha empit-
jorat encara més la situació. L’EAP
de Sant Andreu s’encarrega de va-
cunar del coronavirus i la grip al
centre cívic de la Plana, de fer PCR

programades a grups escolars o
contactes de positius al punt jove,
i de fer tests d’antígens i PCR a per-
sones amb símptomes de Covid-
19 al mòdul que Salut va instal·lar
al costat del CAP fa mesos.

“És un moment molt compli-
cat i caòtic”, lamenta Jodar, que
afegeix que al CAP no hi caben tots
els professionals que hi treba-
llen. Diu que falta espai a les con-
sultes –creu que algunes són tan
petites que no s’haurien de fer ser-
vir–, i també als vestuaris i a la sala
de descans. Per tot plegat, espera
que realment es faci un CAP nou.

El CAP de l’avinguda Constitució ha quedat petit. Foto: Ajuntament

Un CAP nou per a Sant Andreu:
una necessitat que ve de lluny

HISTÒRIA4Més que un bar i més
que un teatre, el Casino de Sant
Esteve Sesrovires és el punt de tro-
bada per excel·lència del poble, és
el centre neuràlgic de la vida so-
cial i cultural sesrovirenca. Aquest
any, l’equipament celebra ni més
ni menys que un segle d’història.
L’Ajuntament ha donat el tret de
sortida a la commemoració del
centenari aquest mes de novem-
bre, amb la intenció de recuperar
els testimonis de l’evolució del Ca-
sino i, alhora, de reprendre la
programació estable del teatre.

“El Casino és un patrimoni lo-
cal molt important”, deixa clar
Pere Prats, cap de l’àrea de serveis
a les persones de l’Ajuntament i
gran coneixedor de la història
d’aquest equipament, impulsat
per la Societat Coral Apolo. De fet,
Prats s’ha encarregat de contactar
amb els veïns i veïnes més grans
del municipi per conèixer les ex-
periències que hi van viure. Ha
parlat, per exemple, amb Mercè
Enrich i Maria Teresa Vilanova,
dues dones grans que recorden

perfectament quan anaven a veu-
re pel·lícules al Casino, que durant
anys va ser un cinema. També re-
corden quan hi anaven a ballar de
molt joves –s’hi feien festes amb
gramola o tocadiscos i, en les
grans ocasions, amb orquestra–
i vigilaven perquè sabien tenien els
pares al darrere. Prats destaca el
valor de testimonis com aquests
i insisteix que cal “recuperar els re-
cords dels fills dels qui van viure
la primera època del Casino”.

D’altra banda, Prats explica

que, des que l’Ajuntament va
comprar el teatre el 1988, s’hi va
decidir oferir una programació
cultural estable. Reconeix, però,
que hi va haver moments difícils,
com la crisi econòmica del 2008,
que van impedir mantenir aques-
ta programació. Aquesta tardor,
després del cop que ha suposat la
pandèmia, el consistori ha apos-
tat per reprendre-la, amb artistes
professionals i amateurs i amb una
gran dosi de talent sesrovirenc,
com ara el músic Bru Borni.

Una imatge del Casino el 1924. Foto: Cedida per Mercè Enrich a l’Ajuntament

Cent anys del Casino, el cor
social i cultural de Sant Esteve

Castellví | Sant Esteve

Medi ambient | La contaminació a Sant Andreu 
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha instal·lat 

fa poc a Sant Andreu de la Barca un equip de mesurament automàtic 
de partícules per quantificar-hi la contaminació atmosfèrica.

Oci | Castellví celebra la 1a Fira de la Tardor
La 1a Fira de la Tardor de Castellví de Rosanes arribarà aquest diumenge, dia 28.
L’oli, el cava, la mel i altres productes en seran protagonistes, juntament amb les
parades d’artesania i d’entitats i comerços locals. També hi haurà diverses activitats.

SERVEIS4Millorar l’atenció sa-
nitària i el transport públic són
les reivindicacions principals de
Castellví de Rosanes en aquest
moment. Així ho ha traslladat
l’Ajuntament a la Generalitat
en una reunió recent amb el
delegat del Govern a Barcelona,
Toni Morral. 

La trobada es va fer el passat
dia 12 i hi van participar l’alcal-
de Adrià Camino, la regidora de
Serveis Municipals, Vicky Cas-
tellanos, i la regidora de Cultu-
ra, Teresa Mínguez. En l’àmbit

de la salut, els representants
municipals van recordar a Mor-
ral que, en els últims anys, Cas-
tellví ha perdut un dia d’atenció
mèdica a la setmana i el servei de
pediatria. En matèria de trans-
port, van denunciar que els ser-
veis de bus actualment disponi-
bles a Castellví no són suficients
per cobrir les demandes del ve-
ïnat. Davant d’això, el delegat del
Govern va posar damunt la tau-
la la possibilitat que el poble
compti en un futur amb el servei
de transport a demanda.

Salut i transport: les principals
reivindicacions de Castellví

La reunió amb el delegat del Govern a Barcelona, Toni Morral. Foto: Ajuntament

TRADICIÓ4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca recu-
pera enguany la tradicional Fes-
ta de Sant Andreu, que se cele-
brarà aquest cap de setmana i
que tindrà la natura com a una
de les protagonistes, coincidint
amb la Setmana del Medi Am-
bient i la Prevenció de Residus.

Entre les activitats relacio-
nades amb el medi ambient hi
haurà diversos tallers, com ara
un de costura creativa o un so-

bre energia solar, però també hi
haurà la pujada al Pi Tallat, el
punt més alt de Sant Andreu, i
altres idees per a totes les edats.

A més, el programa també in-
clou les propostes culturals que
acollirà el Teatre Núria Espert,
entre les quals destaquen les
obres Els Brugarol, una comèdia
creada i protagonitzada per Ra-
mon Madaula; Coplas del Alma,
amb Emilio Gutiérrez Caba, o
Horta, per a un públic infantil.

Torna la Festa de Sant Andreu
amb el medi ambient al centre

La cultura popular, protagonista. Foto: Ajuntament
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AbreraComerç | Arriba el concurs d’aparadors nadalencs
Les botigues que vulguin participar en l’onzena edició del concurs d’aparadors nadalencs
d’Abrera tenen fins al dia 30 per inscriure-s’hi. Després, del 7 al 19 de desembre, es farà
la votació popular i la valoració del jurat, i el dia 24 se’n coneixerà el veredicte.

Inclusió | Olesa fa una aposta ferma per l’accessibilitat
‘Per una Olesa accessible’ és el nou projecte que ha impulsat l’Ajuntament amb la

Fundació Mutua de Propietarios, que estudiarà el grau d’accessibilitat dels blocs de
pisos del municipi. El projecte es va presentar dissabte amb un concert a La Passió. 

INFRAESTRUCTURES4L’alcal-
de d’Abrera, Jesús Naharro, s’ha
reunit recentment amb la mi-
nistra de  Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana, Raquel Sánc-
hez, per parlar de les infraes-
tructures que travessen i afecten
el municipi. D’aquesta trobada,
el batlle celebra que “el Ministeri,
com l’Ajuntament, també apos-
ta per suprimir la C-55 del nucli
urbà”. Tot i que la titularitat
d’aquesta carretera és de la Ge-
neralitat, Naharro assegura que
té “bones sensacions” en aquest
sentit perquè “ara hi ha un bon
ecosistema tant al Govern com
al Ministeri” per fer realitat una
reivindicació històrica.

“És innecessari que la C-55
passi pel mig del municipi i és una
urgència retirar-la, fent-la passar
per fora del nucli urbà”, insisteix
el batlle, que recorda que en això
hi ha “consens veïnal”. Més enllà
d’aquesta carretera, Naharro tam-
bé va aprofitar la trobada amb la
ministra i exalcaldessa de Gavà
per reclamar altres infraestruc-

tures, com “l’enllaç de l’A-2 i la B-
40 i l’obertura del túnel de la B-
40 per connectar el Baix Llobre-
gat Nord i el Vallès Occidental”.

ATURAR EL PLA DIRECTOR
Tot això, tal com recorda l’alcalde
abrerenc, està “supeditat al Pla di-
rector urbanístic (PDU) d’in-
fraestructures de la ròtula Mar-

torell-Abrera, plantejat per la Ge-
neralitat d’esquena als municipis”.
Naharro assegura que aquest do-
cument “imposa” obres que Ab-
rera “ni vol ni necessita” i en dei-
xa fora les que sí que consideren
necessàries. Per això, el consisto-
ri va denunciar el pla el març
passat davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC).

La ministra Raquel Sánchez amb l’alcalde Jesús Naharro. Foto: Ajuntament

La supressió de la C-55 del nucli
urbà rep el suport de l’Estat

INDÚSTRIA4L’empresa abre-
renca Waatic, ubicada a Can
Noguera i especialitzada en la di-
gitalització del sector agrícola, ha
exportat a Sud-àfrica el seu sis-
tema d’intel·ligència artificial
per optimitzar l’ús de fitosani-
taris –productes contra les pla-
gues que afecten les plantes– en
camps de conreu de vinyes i ar-
bres fruiters. 

La companyia ha arribat a un
acord amb un distribuïdor sud-
africà per implementar la seva
tecnologia a l’est del país, segons

ha informat ACCIÓ, l’agència per
a la competitivitat de l’empresa
de la Generalitat, depenent del
Departament d’Empresa i Tre-
ball. Precisament, aquest ens
ha donat suport a Waatic en la
recerca del distribuïdor.

“A Sud-àfrica els grans pro-
ductors estan en procés de pro-
fessionalitzar les seves explota-
cions per ser més competitius, de
forma que utilitzen les noves tec-
nologies per fer-ho”, ha explicat
el director de Waatic, Xavier
Blasco, sobre aquesta novetat.

Una empresa local exporta la
seva tecnologia a Sud-àfrica

Es tracta de l’empresa Waatic, amb seu a Abrera. Foto: Generalitat

L’empresa Forestàlia vol cons-
truir una línia de molt alta ten-
sió (MAT) entre els Hostalets de
Pierola (Anoia) i Rubí (Vallès Oc-
cidental) que afectaria Olesa de
Montserrat, Abrera i Esparre-
guera. Els ajuntaments d’aquests
cinc municipis, juntament amb
els de Castellbisbal i Ullastrell –
que també patirien l’impacte de
la MAT–, s’han aliat per mostrar
el seu rebuig al projecte i mirar
d’aturar-lo. Per ara, ja han de-
manat una pròrroga del període
d’al·legacions i estan treballant
per presentar-les conjuntament.

El darrer tram de la MAT que
ha projectat Forestàlia, i que es
troba en exposició pública per
part del Ministeri de Política

Territorial, forma part d’una lí-
nia molt més gran que pretén
travessar Catalunya per portar-
hi energia provinent d’Aragó.

L’alcalde d’Olesa, Miquel
Riera, qüestiona aquest model
d’explotació de l’energia, que
contradiu el canvi de model cap
al qual creu que es dirigeix la so-
cietat, amb polítiques com els
objectius de desenvolupament
sostenible. “Abans de ser im-
portadors d’energia, en volem
ser productors i, preferiblement,
d’energies renovables”, diu el
seu homòleg esparreguerí, Edu-
ard Rivas. 

També el batlle d’Abrera, Je-
sús Naharro, ho té clar: “Aquest
és un projecte desfassat, pre-
històric, que faria malbé el ter-
ritori”. Precisament, pel que fa a
l’afectació al territori, Riera aler-
ta que la MAT “trinxaria” l’únic
espai natural comú que encara

comparteixen els municipis de la
zona: l’entorn del riu Llobregat.

Amb tots aquests arguments
en contra de la MAT, els alcaldes
de les poblacions afectades no
dubten que arribaran fins al final
per evitar que es faci. De mo-
ment, Abrera i Esparreguera ja
han aprovat mocions de rebuig al
projecte i Olesa ho farà aquest di-

jous, però es plantegen anar més
enllà. “No descartem cap acció ju-
dicial, si cal”, assegura Naharro.
En aquest camí, els consistoris
implicats tenen el suport del
Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat, han demanat suport tèc-
nic i jurídic a la Diputació de Bar-
celona i volen que els governs ca-
talà i espanyol els facin costat.

Només a l’hora de qüestionar
els papers dels governs hi ha di-
ferències entre alcaldes. Mentre
que el d’Olesa critica “l’opacitat”
del govern espanyol pel que fa al
projecte i al model energètic que
defensa, el d’Esparreguera culpa
la Generalitat de “ser l’únic go-
vern autonòmic que no ha con-
cretat quin model energètic vol”.

“Fariamalbé el territori”
» Els ajuntaments afectats per la construcció d’una futura MAT s’han aliat per aturar el projecte
» Els alcaldes d’Olesa, Abrera i Esparreguera critiquen l’aposta per aquest model energètic

La línia de molt alta tensió (MAT) projectada per Forestàlia va dels Hostalets de Pierola a Rubí. Foto: S.Miret/ACN

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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INCLUSIÓ4Haver d’anar a viu-
re a un lloc on no coneixes res ni
ningú quan ets adolescent o jove
pot ser una experiència molt
complicada. Per això, l’Ajunta-
ment d’Esparreguera ha volgut
facilitar les coses a les persones
d’entre 14 i 29 anys que acaben
d’arribar a Esparreguera, creant
un servei d’acompanyament que
fomenta la inclusió d’aquests
joves nouvinguts al municipi.

El servei, creat per les regi-
dories de Convivència i Joventut,
s’adreça tant als nous veïns que
han arribat a la vila a través de la
“reagrupació familiar” (la seva fa-
mília hi vivia i ells han pogut re-
unir-s’hi ara) com als nois i no-
ies immigrants sense referents
familiars. A l’edifici de Cal Trem-
pat, seu del punt d’informació i
atenció juvenil d’Esparreguera,
s’hi faran sessions d’acollida gru-
pals que serviran per donar a co-
nèixer entre els joves nouvinguts
els equipaments i recursos mu-

nicipals que estan al seu abast,
així com l’oferta formativa a la
qual poden accedir o les entitats
i associacions que els poden in-
teressar. La primera sessió in-
formativa es farà demà i comp-
tarà amb una quinzena d’assis-
tents, segons l’Ajuntament.

Aquest servei és necessari
perquè, segons la regidora d’I-
gualtat i Diversitat, Sara Gó-
mez, a Esparreguera s’ha de-

tectat en els últims anys “un
augment del nombre de reagru-
pacions de joves en edats com-
preses entre els 16 i 18 anys”. Per
als menors, és clau l’acollida
que es fa a nivell escolar, però els
majors de 16 anys sovint en que-
den fora, tal com alerta Gómez.
És per això que cal que aquests
joves tinguin un suport per in-
tegrar-se al municipi en tots els
àmbits (educatiu, laboral i d’oci).

El servei està destinat a joves d’entre 14 i 29 anys. Foto: Ajuntament

Un nou servei per acompanyar
els joves nouvinguts al poble

CULTURA4Collbató va viure el
cap de setmana passat una cin-
quena edició molt especial del
Festival de Músiques Amadeu
Vives. Va ser l’edició de la re-
presa –la pandèmia va obligar
a suspendre el festival a última
hora l’any passat–, però també
l’edició del 150è aniversari del
naixement de l’il·lustre com-
positor collbatoní. Concreta-
ment, Vives va néixer el 18 de
novembre de 1871.

Tant  l’alcalde Miquel Solà
com la regidora de Cultura, Mar
Andreu, posen molt bona nota a
aquesta edició. D’una banda,
Solà destaca la “gran acollida” que
van tenir tots els actes programats
de divendres a diumenge i, de l’al-
tra, la regidora posa l’accent en
“l’alta qualitat cultural i artística”
de les propostes. Tots dos coin-
cideixen a posar en valor la va-
rietat del programa, que va in-
cloure els concerts de Blaumut, la
Cobla Ciutat de Girona i Somnis
de la Terra, amb la soprano coll-
batonina Maria Borràs.

LA RUTA AMADEU VIVES 
En el marc del festival, també es
va fer la presentació de la nova
ruta turística Amadeu Vives, que
va anar a càrrec de la doctora en
Història Assumpta Muset, es-
pecialista en la història local
Aquest itinerari permet descobrir

els racons del poble on va passar
la seva infància el gran mestre i
compositor, l’obra del qual beu
de l’imaginari que va començar
a crear-se en aquest entorn.
Aquesta ruta ha de servir per re-
ivindicar l’artista i el seu vincle
imprescindible amb Collbató.

Un moment de l’estrena de la ruta turística Amadeu Vives. Foto: Ajuntament

Èxit del Festival Amadeu Vives
en el 150è aniversari del músic

Collbató

Cultura | Esparreguera, capital europea de les Passions 2022
Esparreguera ha rebut aquest mes l’escultura que l’acredita com a capital europea de les
Passions de l’any 2022. La capitalitat del municipi coincideix amb la celebració del 40è

aniversari de l’Europassion, que aplega 86 Passions de setze països del continent.

Salut | Els equips de salut mental per a joves, presentats al poble
La seu d’EADA Business School Barcelona a Collbató, al carrer Querol, va acollir el passat dia 11 un
acte important relacionat amb la salut mental. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, hi va
presentar els nous equips multidisciplinars que atendran joves amb problemes mentals complexos.

TRADICIÓ4Les propostes de
cultura popular van ser les més
afectades per les restriccions
d’última hora que van marcar la
Festa Major d’Esparreguera, el
passat mes de juliol. Ara, la Re-
gidoria de Cultura i la Federació
d’Entitats de Cultura Popular i
Tradicional Catalana d’Espar-
reguera, la Fede, han elaborat el
programa ‘Torna la Festa!’ amb
la intenció de recuperar les ac-
tivitats suspeses. 

Així doncs, entre el 26 i el 28
de novembre, hi haurà una cer-
cavila amb la participació de les
colles de cultura popular locals i
dues colles convidades. També hi
haurà dos correfocs (un amb els
membres adults de la Colla de
Diables i un altre amb els més pe-
tits, els Polls Folls). Més enllà de
la cultura popular, també s’han
programat tres concerts per a tots
els gustos i un espectacle de
cloenda amb focs artificials.

Esparreguera recupera 
els actes de cultura popular

El programa ‘Torna la festa!’ arriba aquest cap de setmana. Foto: Ajuntament

TURISME4El Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat ha des-
plegat durant aquest mes de
novembre una campanya per
promoure el turisme a la co-
marca, que acaba aquest di-
umenge. Sota el lema ‘Al Baix,
ofertes flaix’, aquest ens del Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat
ofereix descomptes per visitar al-
guns dels elements més impor-
tants del patrimoni de la zona. I,
en aquest sentit, té clar que l’a-
posta per les Coves de Montser-
rat, a Collbató, no falla. 

Aquestes coves, conegudes
amb el nom de Coves del Salni-
tre, són l’atractiu turístic de
Collbató per excel·lència i un dels
més valuosos de la comarca.
Tot i que la pandèmia va obligar
a tancar-les un temps i després
va fer reduir l’aforament de les
visites, les coves han capejat el
temporal. A més, ara han rebut
l’empenta del Consorci de Tu-
risme, que les ha promocionat
oferint entrades amb un 10% de
descompte durant tot el no-
vembre, un mes poc turístic.

El Consorci de Turisme
promou les visites a les Coves

Les Coves de Montserrat. Foto: Consorci de Turisme del Baix Llobregat
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Esports

Sempre has tingut aquesta
connexió tan especial amb
la teva mare? 

Sí. Com que els meus amics juga-
ven a bàsquet i a mi em comen-
çava a agradar, va aprendre uns
jocs perquè practiquéssim al pati
de casa. Allà, amb 8 anys, va co-
mençar l'aventura. El debut va ser
al col·legi Sant Miquel Arcàngel, a
Molins de Rei. Després del salt
inicial, vaig córrer cap a la nostra
pròpia cistella i la vaig ficar. Soc dis-
lèxic i en aquella època tenia més
problemes. Saps què va fer ma
mare? Em va aplaudir. "Sergi, molt
bé, però és a la cistella contrària",
va afegir. Em va rectificar amb
afecte. Si m'hagués esbroncat,
potser ara seria un altre tipus de ju-
gador i persona. 

T'interessa l’actitud humana? 
M'encanta observar i conèixer gent
nova i mirades diferents. Estudio psi-
cologia i potser en un futur em de-
diqui a l'esportiva, per ajudar els jo-
ves. Ara, però, em centraré en dos

projectes: una empresa de bàsquet
3x3 i una aplicació per a vinyes. 

Quan et vas retirar, l'any 2019, ho
vas fer a mitges, amb la intenció
de continuar en el 3x3. 
Ja havia jugat a l'ACB, havia guany-
at una LEB Or... Veia que, per molt
que ho intentés, no podia arribar
més lluny. Així que, parlant amb la
mare i algunes amistats, vaig deci-
dir centrar-me en el 3x3. Com que
finalment no va haver-hi lliga de 3x3,
vaig seguir jugant al 5x5, i vaig fit-
xar pel CB Martorell i no vam acabar
la temporada per la covid-19... Ara
és la meva segona al CB Esparre-
guera. Potser l'any que ve em pas-
si al 3x3, ja que la Federació ha mun-
tat els Campionats de Catalunya. 

Has guanyat les dues edicions del
circuit Herbalife 3x3, algunes
edicions del català...  
Sempre s'ha jugat al carrer i al meu
poble, Molins de Rei, hi ha molta afi-
ció al bàsquet. Quan era adolescent,
el Parc de la granja s'omplia. Anys
més tard, vaig començar a jugar tor-
nejos amb el Nacho Martín i em va
encantar comprovar que s'havia
convertit en una modalitat més
professional. En un futur la maina-

da podrà triar entre el bàsquet 3x3
i el 5x5. Si hagués tingut l'oportu-
nitat, crec que hauria optat pel 3x3,
perquè s'ajusta més al meu perfil:
1x1, més agressiu, intens i explosiu.  

Sembles un jugador que utilitza
l'humor per fer grup i perquè l'e-
quip estigui bé. 
Hi ha qui em retreu que vulgui ser
el centre d'atenció i considera que
soc un cregut. No m'importa què di-
guin de mi. No ho puc controlar.
Quan veig nerviosos els joves de l'e-

quip, bromejo amb ells perquè es re-
laxin i només pensin en com puc fer
aquestes bajanades. Si vaig a un so-
par amb gent que no es coneix, faig
el pallasso i quan comencen a par-
lar, desaparec. M'encanta trencar
el gel. M'has analitzat molt bé. 

Sempre has estat tu. 
Vaig a la meva. No m'he rodejat de

les persones més fortes, intel·li-
gents, guapes o alegres, sinó de qui
m'aportava més. Des de petit m'ha
agradat estar pendent i ajudar a qui
pateix. A l'escola, quan veia algú
trist, l'acompanyava. 

Ser autèntic desgasta molt?  
Moltíssim. Sobretot quan ets jove,
i estàs creant la teva identitat, rebre
certs comentaris i reaccions és una
llosa. Quan creixes, ets més fort, però
l'autenticitat continua desgastant-
te perquè vas a contracorrent. Per
què si estàs solter t'han de pre-
guntar per què no tens parella? I si
la tens, quan tindràs fills? Si la gent
et va coneixent bé, comprovarà
que no vols demostrar res. Ets així. 

Quina és la teva manera de fer
feliç els teus companys i de gau-
dir tu al grup?  
"Per poder ajudar el meu equip he
de tornar a ser el Sergi Pino d'a-
bans, de fa molt poc", em vaig dir
fa uns dies. Aquell Sergi que es dei-
xa l'ànima defensant, atacant...
Malgrat que soc qui més rebots
agafa de l'equip (46), no m'estan

sortint bé les coses en punts i pot-
ser és perquè no estava sent tan in-
tens i agressiu com sempre. En el
partit contra el CB Hospitalet va co-
mençar la davallada i a Mallorca no
em vaig sentir gens bé. He de do-
nar el millor de mi al grup i ser un
referent per a la base del grup.  

Ara, contra el CB Igualada. 
És un gran equip i serà molt com-
plicat. Podem guanyar, però tam-
bé perdre contra qualsevol rival.  

Què recordes de la teva etapa al
CB l'Hospitalet? 
Hi vaig aterrar després de dos
anys complicats en què vaig voler
deixar el bàsquet i Mateo Rubio em
va donar un altre cop les ales per
tornar a volar. Van ser dues tem-
porades increïbles. 

Com recordes el debut a l'ACB
amb el Bàsquet Manresa?
Va ser espectacular debutar a l'e-
lit contra el Bàsquet Girona amb 17
anyets. Per molt que t'ho descrigui,
sempre em quedaré curt. És una
experiència que s'ha de viure. 

“Des de petit m’ha
agradat ajudar i estar
pendent de qui pateix”
Sergi Pino / Aler del CB Esparreguera i jugador de bàsquet 3x3

“Soc qui soc gràcies a ma mare. La Conxita és el meu pilar, la meva confident”,
confessa, emocionat, Sergi Pino (Barcelona, 1987). Empàtic, sincer i etern

observador, l'aler del CB Esparreguera, de Lliga EBA, ajuda a qui pot i gaudeix
d'allò que li posa la pell de gallina. Sempre ha tingut mil inquietuds.

“Quan veig nerviosos
els joves de l'equip,
bromejo amb ells
perquè es relaxin”

Foto cedida

Futbol | El CF Martorell rep la UE Valls  
El conjunt de Javi Cuesta jugarà a casa el pròxim diumenge 28 de novembre contra la UE Valls. El

CF Martorell va superar 0-1, amb gol de Xavi Marco, la UE Tàrrega al Municipal Joan Capdevila,
el passat dia 21, en partit corresponent a la vuitena jornada del grup 3 de Primera Catalana.

Toni Delgado
ESPARREGUERA
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Viu en línia

A L’oncle Vània, estrenada el 1899 a
Moscou, Anton Txékhov va reflectir en
cada personatge un final apocalíptic. El
tedi, la vida malgastada, l’amor no cor-
respost o la feina inacabable marquen la
seva existència. Ara, el director lituà Os-
karas Koršunovas dirigeix aquesta obra
en el marc del Temporada Alta.

Al Lliure de Montjuïc (Barcelona).

Teatre

L’oncle Vània
Anton Txékhov

Va jugar amb nosaltres fent-nos creure
que l’esperat retorn d’El Canto del Loco
es faria realitat aviat, però finalment va
anunciar la publicació del seu nou disc
(en solitari, és clar): No, no vuelve. Aquest
treball, que acaba de veure la llum, re-
cupera una desena de cançons de la mí-
tica banda que Martín va liderar amb èxit
fins a la seva desaparició, l’any 2010.

Música

Kristen Stewart es posa a la pell de Lady
Di en aquest biopic que explica un cap
de setmana crucial a la vida de la prin-
cesa de Gal·les. En aquell moment, a prin-
cipis dels 90, Diana Spencer va decidir
que el seu matrimoni amb el príncep Car-
les no tenia futur. Van ser tres dies a la fin-
ca de Sandringham, en una de les seves
últimes vacances de Nadal a la reialesa.

Pelis i sèries

Spencer
Pablo Larraín

No, no vuelve
Dani Martín

Exposició de Banksy
El Museu del Disseny de Barcelona, a les Glòries, acull des
del 12 de novembre l’exposició internacional ‘Banksy. The
Art of Protest’. La mostra, que aplega un centenar d’obres
originals d’aquest misteriós artista, ha rebut més d’un mi-
lió de visites en la seva gira mundial. Les obres incloses en

aquesta exposició han estat cedides en exclusiva per
col·leccions privades d’arreu del món, i algunes d’elles

són inèdites, segons expliquen des del Museu del Disse-
ny. També asseguren que la proposta és una “immersió

multisensorial”. Es podrà visitar fins al 13 de març.

Si algú es pregunta qui és el rei dels late
nights a Espanya, la resposta és clara: An-

dreu Buenafuente (Reus, 1965). L’humorista,
presentador i productor –és fundador d’El
Terrat, una de les productores audiovisuals
més importants del panorama actual– està
en actiu des dels anys 80 i té una trajectòria
envejable, que va ser reconeguda amb el

Premi Nacional de Televisió 2020. També té
un Ondas pel seu programa de ràdio amb el
seu inseparable Berto Romero, Nadie sabe

nada, i va guanyar el Premi Internacional
d’Humor Gat Perich l’any 2009. Ara, Buena-
fuente està en boca de tothom perquè ha

anunciat que el mes de desembre s’acabarà
el programa que ha fet durant set tempora-
des a Movistar+, Late Motiv. Això sí, conti-

nuarà vinculat a la plataforma. 

QUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un gran humorista i presentador
Va guanyar el Premi Nacional de Televisió 2020

Famosos

Anunciar la fi de ‘Late Motiv’
Ha estat el seu programa a Movistar+ durant 7 temporades

Sap greu
Però hi ha impaciència per conèixer el seu nou projecte

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

A la Clara Peya li van diagnosticar TOC amb
21 anys. Ella i la seva germana Ariadna, que
formen Les Impuxibles, van crear un es-
pectacle que en parlava. A partir de l’obra,
i basant-se en desenes de testimonis de
persones amb TOC, Bel Olid fa un pas més
en la lluita contra el tabú de les malalties
mentals i reflecteix els efectes dels dia-
gnòstics en la vida de la gent i la societat.

Llibres

Suite Toc
Bel Olid

|Battlefield 2042
Battlefield 2042 és la nova entrega d’aquesta famosa saga d’acció en

primera persona. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X/S.
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A N D R E U  B U E N A F U E N T E
La fitxa
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