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TRAGÈDIA pàg 8

El maquinista mort 
a Sant Boi era un jove
martorellenc de 29 anys

MARTORELL pàg 6
La consulta sobre república
o monarquia, sense urnes

NATACIÓ pàg 12

Núria Marquès afronta
el Mundial de FunchalNeix una plataforma contra la reforma de l’A-2 pàg 11

“Salvem
la Serra”

Olesa vibra ambel tercer 
lloc deChanel a Eurovisió

Els olesans van enviar el seu suport a l’estrella local des del Teatre de La Passió, que va emetre la gala en directe pàg 10
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DISCURSOS D’ODI pàg 3
Una amenaça real: l’auge
de l’extrema dreta posa
en risc els drets LGTBI

ABRERA pàg 10
El poeta local José Luis García
Herrera afegeix dos premis 
més a la seva llarga trajectòria
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Les agressions a persones bise-
xuals, trans, lesbianes, gais o in-
tersexuals estan a l’ordre del dia.
Sense anar més lluny, la matina-
da de l’11 de maig quatre dones
van denunciar una agressió a Ba-
dalona. Els fets es van produir una
setmana abans de la celebració,
aquest dimarts, del Dia Interna-
cional contra l’Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia. La data,
que commemora el moment en
què l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) va eliminar l’homo-
sexualitat de la llista de malalties
mentals, obliga a preguntar-se si
en els darrers temps les agressions
al col·lectiu LGTBI han anat a l’al-
ça. L’OCH assenyala que, en la pri-
mera part de l’any 2022, les de-
núncies registrades per l’entitat
han augmentat un 50%.

L’EXTREMA DRETA
Pensar en les agressions a lesbia-
nes o trans com a fenòmens aïllats
és un error. En realitat són la
punta d’un iceberg. La part sub-
mergida són, per una banda, les
actituds LGTBI-fòbiques que per-
viuen en la nostra cultura i, per l’al-
tra, l’auge de l’extrema dreta.

“Creiem que el context socio-
polític que estem vivint a l’Estat es-
panyol facilita les expressions de
grupuscles afins a l’extrema dre-
ta”, afirmen des de l’Observatori.
En aquest sentit, cal parlar clara-
ment de Vox, una formació que ha
demostrat en comptades ocasions
la seva opinió respecte al col·lec-
tiu LGTBI. “A Espanya hem pas-
sat de donar pallisses a homose-
xuals a què ara tinguin una llei”,
afirmava el diputat Iván Espino-
sa de los Monteros. “Si el meu fill
és homosexual, preferiria no tenir
nets”, deia la diputada Gádor

Joya Verde. “El matrimoni és la
unió entre un home i una dona”,
considerava Santiago Abascal.

“És un fet que l’extrema dreta
està guanyant poder, no només
mediàtic sinó en institucions po-
lítiques”, afirma Raül Ortega, del
col·lectiu Crida LGTBI. Per a ell,
però, és important entendre per
què l’extrema dreta creix en “una
massa que no és essencialment ni
feixista, ni racista ni LGTBI-fòbi-
ca i que en la majoria de casos és
de classe treballadora”.

PER SOTA DE VOX
La postura del partit polític verd
no és ni de bon tros una ocur-
rència pròpia. De fet, el seu idea-
ri beu d’organitzacions d’extrema
dreta com HazteOir, una plata-
forma que ha finançat Vox i que
està liderada per Ignacio Arsua-
ga. El passat 11 d’abril, HazteO-
ir va començar una campanya a
les xarxes contra Disney per “pro-
moure l’agenda LGTBQ”. Segons
un text del mateix Arsuaga, en la
darrera pel·lícula de la compa-

nyia, Lightyear, es veu un petó en-
tre dos homes. “L’escena té com
a objectiu els teus fills i no ama-
ga el pla d’adoctrinar-los”, afirma
Arsuaga. Per a ell, tot ha estat or-
questrat per l’esquerra per des-
truir els valors de la família.

A més, aquesta plataforma,
amb projecció internacional, té
vinculacions amb entitats euro-
pees com One of Us o Political
Network For Values, dues orga-
nitzacions d’ultradreta contràries
a l’avortament, a l’eutanàsia i als
drets de les persones LGTBI, en les
quals hi ha, per exemple, l’exlíder
del PP Jaime Mayor Oreja.

Per si això no fos prou, la pla-
taforma Open Democracy ha as-
senyalat que HazteOir té vincula-
cions amb grups com El Yunque,
una organització ultracatòlica i
feixista de caràcter secret nascu-
da a Mèxic el 1950. Aquesta rela-
ció ha estat sobradament con-
trastada per mitjans de comuni-
cació o Wikileaks.

Alhora, en els darrers temps
aquest ideari viatja a través de les

xarxes més populars i d’una ma-
nera més moderna. Creadors de
contingut web com Roma Ga-
llardo, amb 1,6 milions de segui-
dors, o Wall Street Wolverine,
amb gairebé mig milió, tot i afir-
mar que no tenen problemes amb
les persones homosexuals fan
continguts en una clau totalment
oposada. “Si s’estigmatitza la dona:
escàndol. Si s’estigmatitza el
col·lectiu LGTBI: escàndol. S’es-
tigmatitza durant anys els homes
blancs heterosexuals: ai, mira els
mascles ofesos”. Es tracta d’un tuit
en què el segon youtuber consi-
dera que els homes blancs estan
oprimits. Wall Street Wolverine és
un personatge que no ha amagat
mai la seva afinitat amb Vox.

CALMA I RESISTÈNCIA
Certament, les denúncies d’a-
gressions creixen, però potser hi ha
explicacions més enllà de l’auge de
l’extrema dreta. “Hi ha un aug-
ment dels discursos alarmistes
sobre les agressions LGTBI-fòbi-
ques, però no hi ha dades públi-

ques per poder fer una anàlisi que
ens indiqui si les agressions s’han
incrementat”, diu Ortega.

Segons el de la Crida LGTBI,
aquests discursos no tenen en
compte “la visibilització cada ve-
gada més gran del col·lectiu”. “Ara
hi ha pobles on hi ha un grup de
persones LGTBI, i això implica
més agressions, però no perquè
hagi augmentat l’LGTBI-fòbia,
sinó perquè l’atenció mediàtica
han crescut”, afirma.

A més, al seu parer, actual-
ment hi ha més “mecanismes per
denunciar i la gent s’atreveix més
a fer-ho”. De fet, Cristian Carrer,
coordinador de l’OCH, afirmava
en una entrevista a La Xarxa que,
després de les agressions al So-
morrostro i l’assassinat d’un jove
gai a Galícia, les denúncies van
augmentar. Per tot això, Ortega
considera que és important que el
col·lectiu es planti. “No podem tor-
nar als armaris ni renunciar a
l’espai social que hem conquerit i
que ara ens toca continuar defen-
sant als carrers”, conclou.

Els enemics dels drets LGTBI
» L’auge de l’extrema dreta, el poder  d’entitats com Hazte Oír i les xarxes socials són una amenaça real
» El Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia arriba mentre segueixen les agressions

L’any 2017 la Generalitat va multar el bus d’Hazte Oir. Foto: Àlex Recolons/ACN

A fons

Albert Alexandre
MONTSERRATÍ
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La lupa

Hi va haver un temps en què els joves sortien
cada cap de setmana, s’emborratxaven, fu-
maven i socialitzaven a través del ritu ini-
ciàtic de les drogues. Cada generació pos-

terior afirmava que començava amb tot això més aviat.
Fins avui. Els joves ja no són el que eren: surten me-
nys, s’emborratxen i fumen menys i no necessiten les
drogues per sentir-se integrats dins d’un grup.

Segons la professora nord-americana en psicolo-
gia Jean Twenge, el telèfon mòbil és la principal cau-
sa d’aquest canvi. Els joves nascuts a partir de 1995,
és a dir, aquells que han explicat tota la seva adoles-
cència a través d’Instagram, se senten més còmodes
enviant missatges de text des de la seva habitació que
en una festa. La professora els ha batejat com a iGen
i ha escrit un llibre amb un subtítol interminable: Per
què els nens hiperconnectats d’avui dia creixen me-
nys rebels, més tolerants, menys feliços i completa-
ment no preparats per a l’edat adulta, i el que això sig-
nifica per a la resta de nosaltres.

Potser molts pares són feliços perquè la seguretat,
aquesta vegada, va guanyant la partida a la llibertat.

Ja s’imaginen, aquests pares, els maldecaps que s’es-
talviaran arran de la caiguda dels hàbits nocturns i psi-
cotròpics. Tot i això, Twenge alerta que, psicològica-
ment, els joves d’avui són més vulnerables i infeliços:
les taxes de depressió i de suïcidi entre els adolescents
nord-americans s’han disparat des del 2011. “No és una
exageració descriure l’iGen a la vora de la pitjor crisi
de salut mental en dècades. Gran part d’aquest dete-
riorament es pot atribuir als telèfons”, assegura en un
article publicat a The Atlantic i titulat “Els mòbils han
destruït una generació?”.

Com a no-mare els diré, d’entrada, que a mi em pro-
dueix una profunda tristesa que els nostres joves no
se sentin estimulats per la rebel·lia i la independència,
tan poderoses per a les generacions anteriors. Els teò-
rics d’Internet han profetitzat massa sobre les bom-
bolles filtre, aquelles que ens aïllen en comunitats amb
què compartim pensaments i creences i que polarit-
zen les societats, però han parlat poc sobre les bom-
bolles digitals on es tanquen els adolescents per no en-
frontar-se a la realitat.

Comparteixo amb alguns experts que el mòbil no

és l’únic factor que explica aquest canvi d’hàbits. Els
pares sobreprotectors tampoc hi ajuden gens, com bé
apunta el psicòleg Jonathan Haidt. I és evident que la
pandèmia ha passat factura a tothom, especialment als
més joves. També hi ha altres canvis culturals, eco-
nòmics i polítics que podrien afectar el seu benestar:
des de les retallades en sanitat arran de la crisi de 2008
fins als canvis socials en la comprensió de la salut men-
tal, extrem que resulta en un augment dels diagnòs-
tics d’aquest tipus de trastorns.

Més enllà de les causes, el que ningú nega és el can-
vi d’hàbits: els joves surten menys i s’exposen a me-
nys comportaments de risc, però se senten més vul-
nerables, tristos i sols, cosa que a països com els Es-
tats Units es tradueix en un augment de les taxes de
suïcidi, tal com recull recentment un article publicat
a The New York Times. Fem un complot perquè la lli-
bertat torni a guanyar la pugna eterna contra la se-
guretat. I punxem les bombolles digitals on es refugien
els adolescents. Per això, caldrà començar a enseny-
ar-los com utilitzar i gestionar el temps que passen amb
els telèfons mòbils. I empènyer-los a sortir de festa.

NLes millors
perles

El pilot d’una avioneta es queda inconscient durant un vol iun dels tres passatgers es veu obligat a aterrar sense tenir-
ne ni idea. És atrevir-s’hi o morir... Va passar fa uns dies a
Florida, als Estats Units, i la història va tenir un final feliç.

Mentir pot sortir car. I si no, que li diguin a la dona que
es va inventar que li havien robat la cartera (en

realitat l’havia perdut) i ha acabat detinguda per estafa i
simulació de delicte. Ha passat a La Rioja.

La noia trobada morta a Portbou el setembre de 1990 ha estat 32 anys sense ser identificada. Ara, gràcies al
programa Crimsde TV3 i Catalunya Ràdio i a un altre programa
de la televisió austríaca, ja se sap qui és: Evi Anna Rauter.

Pagaries 1.850 dòlars per unes vambes destrossades?
Les noves Balenciaga Full Destroyed (literalment,

“completament destrossades”) tenen aquest preu. I, tot i
que fan angúnia, segur que molta gent les comprarà.

LA FOTOTwitter (@jotaemi)
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per Susana Pérez

Bombolles digitals
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Explosió de gas en una casa d’Olesa1

2
Aragonès visita la comunitat islàmica 
de Martorell: “Sou Catalunya”

Detenen el presumpte autor 
d’un homicidi a Esparreguera

El llegat de Carlos Espona

Presó per als tres presumptes responsables
d’una plantació de marihuana a Collbató

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@aleixrenye: Per salvar el català cada dia
faig el mateix i sense cap esforç. No canvio
la llengua. Parlo català sempre, amb tot-
hom i a tot arreu.

@martasubira: El meu sincer condol a la
família del maquinista i a tots els treballa-
dors i treballadores de Ferrocarrils per la
mort del company que conduïa el tren.

#AccidentAFGC

@valtonyc: [Després que hagin rebutjat la
seva extradició] 4 anys d’exili, 1.460 dies de
lluita i victòries. Per la llibertat d’expressió.
Gràcies a tothom qui m’ha fet costat.

#VictòriaPerAValtònyc #ElCatalàAL’Escola

Safata d’entrada

El declivi dels mitjans lo-
cals de qualitat que de-
penen dels anunciants és

una de les malediccions del
sistema. La paraula no és del
costat dels governats; els es-
forços per desenvolupar mitjans
de servei públic continuen pa-
tint una intensa pressió per
part de la propietat.

El poder de la propaganda
s’ha convertit en les darreres
èpoques en el nou art de la po-
lítica. Es tracta d’una enginyeria,
com diu Noam Chomsky, basa-
da en el control dels mitjans de
comunicació, que barreja retalls
de veritat amb tècniques in-
completes o errònies. Com a
dada particular, actua mantenint
aliena i ignorant de les grans de-
cisions la majoria de la població,
creant, a través de la passivitat i
l’obediència, claus perquè uns
quants “responsables” seguei-
xin ocupant-se dels assumptes
importants: professions molt
ben remunerades –encara que
inútils– de comissionistes, de-
legats, adjunts i intermediaris,

Els relats del poder
per Francesc Reina

com comenta David Graeber
en la seva teoria sobre el “tre-
ball de merda”.

Les maneres que utilitzen
per aconseguir “consentiment”
són diverses i es mouen entre
dues línies. D’una banda, el
manteniment d’un consumis-
me desinformat, organitzat
per mercats de tota mena
(també culturals o esportius),
on l’audiovisual és fonamental.
De l’altra, la generació de des-
acords, adés atiant l’odi, on es
pretén destacar la naturalesa
malvada de l’ésser humà.

Amb aquestes formes, de-
terminats grups van aconse-
guir mantenir el mite de les de-
sigualtats, relats falsos que
justifiquen mecanismes de
control, argumentant la inca-
pacitat de la majoria per com-
partir opinions a través de de-

bats raonats en la gestió d’as-
sumptes comuns. L’egoisme
dels dominats ha estat la in-
terpretació determinista dels
nous estats, que van inventar
instruments d’opressió per im-
plantar polítiques verticals,
molt en contra de les idees hu-
manistes i pacifistes, coopera-
tives, participades i recípro-
ques de les comunitats (fins i
tot les primitives). Narracions
creades pels dominadors per
justificar les seves pràctiques,
com va escriure l’antropòleg
Pierre Clastres.

L’estratègia es troba en la
submissió implícita que su-
posa renunciar a les capacitats
pròpies –per incompetència–
i permetre donar pas a les elits
mediàtiques que ens subordi-
nen amb la publicitat i la crea-
ció de l’enemic comú.
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Els semàfors

L’Ajuntament de Martorell no va
autoritzar la consulta popular
sobre la monarquia que es va
celebrar el 14 de maig a molts

municipis de l’Estat. 
Els organitzadors qüestionen la
justificació del govern, que diu
que obeïa els serveis jurídics. 

pàgina 6Aj. de Martorell

L’esplai Trapella de Sant Esteve
Sesrovires va organitzar dissabte
una festa per commemorar els
seus 30 anys d’història i per
celebrar que el projecte ha

sobreviscut a temporades difícils
i ha arribat a aquest aniversari
en un moment molt bo. 

pàgina 9Esplai Trapella

L’olesana Chanel Terrero va fer
història el 14 de maig: va quedar
tercera a Eurovisió, aconseguint
la millor posició per a Espanya
en els últims 27 anys. A més,
durant la celebració del tercer

lloc, va tenir Olesa de
Montserrat en el record. 

pàgina 10Chanel
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POLÈMICA4Més de 83.000
persones van votar el 14 de maig
arreu de l’Estat en una consulta
popular simbòlica per escollir
entre monarquia o república.
Al Montserratí, la proposta va ar-
ribar a dos municipis, Abrera i
Martorell. En aquest últim, però,
els organitzadors es van trobar
amb un entrebanc: l’Ajunta-
ment no els va autoritzar a col·lo-
car urnes per fer la votació.

Tot i això, la consulta es va
celebrar fent servir olles que
duien un missatge de protesta:
“Això no és una urna”. Hi van vo-
tar 354 persones, de manera
que Martorell va ser una de les
poblacions del Baix Llobregat
amb més participació, segons el
coordinador de la consulta al
municipi, Álvaro Lois.

L’argument dels serveis jurí-
dics de l’Ajuntament era que la
votació no complia els requisits
de l’article 10 de la llei de con-
sultes populars no referendàries.

“Aquest article parla de quan un
ens local vol organitzar una con-
sulta, però nosaltres no dema-
nàvem pas a l’Ajuntament que
l’organitzés, només els dema-
nàvem permís per ocupar la via
pública”, matisa Pere Fernández,
membre del grup promotor de la
consulta a Catalunya. 

Els organitzadors van portar
aquesta qüestió al Ple el dia 16,
i l’alcalde Xavier Fonollosa els
va respondre que havia obeït els
serveis jurídics municipals. Una
resposta que no acaba de con-
vèncer els membres de la pla-
taforma, que acusen el batlle de
“tirar pilotes fora”.

Una olla fent d’urna a la consulta de Martorell. Foto: Movem Martorell

La consulta sobre monarquia 
o república, sense urnes

» L’Ajuntament no va autoritzar posar les urnes per votar a Martorell
» Els organitzadors de la consulta van haver de fer servir olles

Un ‘crowdfunding’ per editar
el conte d’un martorellenc

CULTURA4El martorellenc Dí-
dac Pérez, que ara viu a Seattle
(als Estats Units), ha posat en
marxa una campanya de mi-
cromecenatge o crowdfunding
per publicar el seu conte, L’An-
toni visita Catalunya. 

Tal com el mateix autor ha
explicat en una entrevista a Rà-
dio Martorell, es tracta d’un
“homenatge a pares i nens cata-
lans vivint a l’estranger”, una ex-
periència que ell pot narrar en
primera persona. És per això que

el conte repassa cançons, llocs,
tradicions i plats típics catalans. 

Pérez, que fa set anys que viu
a Seattle, ha estat pare fa poc.
D’aquí ha nascut l’impuls d’es-
criure aquest conte, il·lustrat
per la dibuixant Noa-Neus Sea-
non, també d’arrels catalanes.

Si el micromecenatge fun-
ciona com s’espera (encara que-
da una setmana per poder arri-
bar a l’objectiu que s’han pro-
posat), Pérez té clar que vindrà
a presentar-lo a Martorell.

HABITATGE4El Ple municipal de
Martorell va aprovar el passat
dia 16 una moció presentada pel
govern contra l’ocupació il·legal
d’habitatges. Es tracta d’un text
aprovat per tots els ajuntaments
que formen part de l’Associació de
Municipis de l’Arc Metropolità i
que indica que el 42% de les ocu-
pacions il·legals que es cometen a
l’Estat tenen lloc a Catalunya i que,
d’aquestes, el 74% passen a la de-
marcació de Barcelona. La moció
va rebre llum verda gràcies als vots

del govern de Junts i del regidor
de Cs, mentre que el PSC es va
abstenir en la votació i Movem i
ERC hi van votar en contra.

La presentació d’aquesta mo-
ció al Ple va despertar la indigna-
ció de la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) del Baix Llo-
bregat Nord, que va convocar
una concentració a les portes del
consistori just abans de la sessió
plenària. “Hem de parar aquesta
barbaritat”, va dir el portaveu de
l’entitat, José Cabezas. En la ma-

teixa línia, des de l’oposició, Mo-
vem va denunciar “la deriva po-
pulista del govern” i va recordar
que a Martorell hi ha “17 pisos ocu-
pats sense títol habilitat, tots ells
propietat d’entitats bancàries o les
seves filials”, segons els havia dit
el regidor d’Habitatge en un Ple.
“És tan il·legal ocupar un pis buit
com negar-li a algú el padró”, va
dir la regidora de Movem, Laura
Ruiz, en referència a les declara-
cions de l’alcalde Xavier Fonollo-
sa sobre “no empadronar ocupes”.

La portada del conte de Dídac Pérez. Foto: El Cep i la Nansa

Frenar lesocupacions il·legals

Protesta contra la moció del govern. Foto: PAH Baix Llobregat Nord

Salut | Una setmana dedicada a la gent gran
Aquesta és la setmana de la gent gran, i l’Ajuntament de Martorell ha organitzat la

Setmana per a l’Envelliment Actiu amb una desena d’activitats per fomentar el
“retrobament” de les persones de la tercera edat, que han patit la covid com ningú.
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Fem Vila no tornarà 
a fer la Fira de Sant Ponç

COMERÇ4L’associació de co-
merciants del nucli antic de
Martorell, Fem Vila, va orga-
nitzar el cap de setmana passat
la Fira de Sant Ponç. Era la se-
gona vegada que l’entitat feia
aquesta fira, malgrat que la pri-
mera experiència no havia estat
gaire positiva. I en aquesta oca-
sió tampoc va anar com s’espe-
rava: la fira es va suspendre.

Les parades havien d’estar
instal·lades al carrer Francesc
Santacana i a la plaça de la Vila
dissabte i diumenge, però fi-
nalment només s’hi van estar el
primer dia, ja que la fira es va
anul·lar per les altes tempera-
tures i la manca de clients. “No

va anar bé, va fer molta calor i la
gent no va baixar”, reconeix el
president de Fem Vila, Óscar
Monge, que ha pres una decisió
ferma: “No tornarem a fer
aquesta fira”.

Monge assegura que, des-
prés del poc èxit de la primera
jornada, els paradistes “es van
desil·lusionar molt i van decidir
marxar”. El president de l’enti-
tat organitzadora es mostra com-
prensiu amb aquesta decisió. A
més, cal tenir en compte que el
cap de setmana passat a Cata-
lunya es van batre rècords de
temperatura en un mes de maig,
amb una calor pròpia dels mo-
ments més calorosos de l’estiu.

CONDOL4El maquinista d’FGC
que va morir en l’accident que va
tenir lloc el 16 de maig a Sant Boi
de Llobregat era un martore-
llenc de 29 anys.

L’accident es va produir entre
les estacions de Sant Boi i Molí
Nou, quan un tren de mercade-
ries va descarrilar i va impactar
contra el tren de viatgers que con-
duïa el jove de Martorell. A cau-
sa del xoc, una vuitantena de
passatgers van quedar ferits de
poca gravetat i l’endemà ja van ser
donats d’alta.

Una de les passatgeres del
comboi explicava poc després de
l’accident que, a parer seu, el ma-
quinista “va frenar el tren tant com
va poder abans de l’impacte”. “Si
no, les conseqüències podrien ha-
ver estat pitjors per als passatgers.
Gràcies al conductor”, va piular la
dona, que viatjava amb la filla.

DOL A MARTORELL
Martorell està de dol per la pèrdua
sobtada d’aquest jove, que va néi-
xer al municipi i que durant anys
va estar molt vinculat a un dels
clubs esportius locals. El tanato-
ri es va omplir a vessar dijous pas-
sat per donar-li l’últim adeu.

L’alcalde Xavier Fonollosa va
traslladar l’endemà dels fets les se-
ves condolences a la família i

amics del noi i va assegurar que
s’havia posat a disposició de la fa-
mília. “És un dia molt trist per a
Martorell”, deia, en un missatge
publicat a les xarxes socials. A més,
el Ple municipal del mes de maig
va començar amb un minut de si-
lenci en record i homenatge al
jove. També el president de la Ge-
neralitat, Pere Aragonès, i el pre-
sident del govern espanyol, Pedro
Sánchez, així com altres alts càr-
recs, van comunicar el seu condol
per aquesta tràgica mort.

INVESTIGACIÓ
Les causes del sinistre encara
s’estan investigant. El jutge d’ins-
trucció número 5 de Sant Boi de

Llobregat, en funcions de guàrdia,
va obrir diligències el mateix di-
lluns sobre l’accident ferroviari, se-
gons van informar fonts judicials.
Per ara, la causa està oberta i el jut-
jat està pendent de rebre la infor-
mació de la investigació dels Mos-
sos d’Esquadra. De moment, se
sap que alguns maquinistes van
explicar a la policia que a la via hi
havia “un sotrac”, segons El País.

En paral·lel, FGC ha obert
una investigació interna i el comitè
sindical de CCOO a FGC ha de-
manat que sigui “justa i fora del fo-
cus mediàtic” i que vetlli per la
“privacitat i reputació” dels tre-
balladors. El síndic de greuges
també ha obert una investigació.

La víctima mortal de l’accident tenia 29 anys. Foto: Àlex Recolons/ACN

El maquinista d’FGC mort a
l’accident era martorellenc

La Fira de Sant Ponç només va durar un dia, i no dos. Foto: Ajuntament
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COMERÇ4Comença el compte
enrere per a una nova edició de
la Fira de la Primavera de Sant
Andreu de la Barca. Aquest cap
de setmana, entitats, fàbriques i
sobretot comerços santandre-
uencs ompliran el centre de la lo-
calitat i el convertiran en un
gran recinte firal a l’aire lliure. 

L’Ajuntament encara no ha
fet públic el programa d’activitats
que ha organitzat per a aquesta
edició, però sí que n’ha presen-

tat el cartell, que “vol mostrar la
vitalitat i la il·lusió renovada
amb la qual aquest any tornem
a celebrar l’esdeveniment”, ha dit
l’alcaldessa Ana Alba. 

L’acte per presentar oficial-
ment el programa i explicar-ne
els detalls serà aquest dimarts al
migdia. Sigui com sigui, es pre-
veu que la fira d’enguany s’as-
sembli més a la del 2019 que no
pas a la de l’any passat, encara
molt marcada per la pandèmia.

INDÚSTRIA4El 28 de maig de
2020 va ser un dia gris per al sec-
tor industrial català: Nissan
anunciava que tancaria les seves
tres fàbriques a Catalunya, si-
tuades a Sant Andreu de la Bar-
ca, Montcada i Reixac i la Zona
Franca de Barcelona. Comença-
va poc després un procés de re-
industrialització que havia de ga-
rantir un futur per a les tres plan-
tes i, per tant, per als 1.400 tre-
balladors afectats directament
pel tancament.

Ja fa dos anys d’aquell mo-
ment i la situació encara no està
resolta. “S’està fent llarg, massa
llarg”, lamenta el president del co-
mitè d’empresa de Nissan Sant
Andreu, Antonio Cordones, que
està inclòs a la taula de reindus-
trialització. Tot i que assegura que
encara hi ha confiança en el pro-
cés, Cordones reconeix que la im-
paciència va augmentant entre els
treballadors, que assenyalen les
administracions com a respon-

sables dels retards que s’han
anat acumulant. Precisament, el
passat dia 11, la plantilla de Nis-
san es va manifestar a Barcelona
per queixar-se d’aquests retards
i exigir una solució tant al govern
català com a l’espanyol.

De moment, hi ha un pre-
acord amb l’empresa Silence
per ocupar una part de la fàbri-
ca de la Zona Franca. “Inclou un
volum de treballadors força baix,
però com a mínim suposa tornar
a obrir la Zona Franca”, diu
Cordones, que recorda que l’a-

cord important ha de venir amb
el ‘hub’ de descarbonització. 

Entre els contratemps que ha
patit el procés, hi ha l’abando-
nament de l’empresa Great Wall
Motors i la retirada dels propie-
taris de la nau de Sant Andreu.
Sobre això últim, Cordones ad-
met que va ser “un gerro d’aigua
freda” per als treballadors de la
fàbrica, però subratlla que, per
descomptat, no els deixa en una
situació pitjor que la resta. “On
hi hagi una antiga planta de
Nissan, hi serem”, sentencia.

L’última manifestació dels treballadors de Nissan. Foto: Aina Martí/ACN

Dos anys de l’anunci de l’adeu
de Nissan: “S’està fent llarg”

El comerç sortirà al carrer en
una nova Fira de la Primavera

CASTELLVÍ4Castellví de Rosa-
nes va donar el tret de sortida di-
umenge a una nova edició de la
Festa Major, que tindrà el gruix
dels actes concentrat en aquest
cap de setmana, del 27 al 29 de
maig. La d’enguany és una cele-
bració molt especial perquè,
després de dos anys de pandè-
mia, el poble pot recuperar actes
insígnia de la festa que en aquest
temps no s’havien pogut fer per
la situació epidemiològica.

Entre les activitats més espe-
rades i enyorades, hi ha el sopar
de germanor a la plaça, que es
farà divendres; la Nit Jove, que
serà l’endemà, i el correfoc, que
posarà el punt final a la Festa Ma-
jor diumenge. En definitiva, es
tracta dels actes que acostumen
a ser més multitudinaris, pro-
postes imprescindibles de la fes-
ta a les quals els castellvinencs
han hagut de renunciar en dues
edicions consecutives. 

“És un fet molt positiu poder-
nos tornar a aplegar a places i car-
rers per divertir-nos amb civisme,

gaudir de la cultura i compartir
bons moments entre veïns i ve-
ïnes en un ambient de retrobada
i normalitat”, celebra la regidora
de Cultura, Teresa Mínguez.

De moment, el poble ja va viu-
re un primer tastet de la festa di-
umenge passat, amb una cami-
nada pels miradors de Castellví i
un concert a l’església de Sant Mi-

quel. Aquest dijous hi haurà una
tertúlia literària amb l’escriptora
Sílvia Soler i, a partir de divendres,
començarà la festa grossa. A més
de concerts, sessions de DJ i ac-
tes de cultura popular, hi haurà
espai per a un concurs de paelles
i fideuades, la clàssica Trampoli-
nada infantil i jove i una fira d’a-
gricultura i comerç, entre d’altres.

Diumenge hi va haver una caminada pels miradors del poble. Foto: Aj. Castellví

Arrenca una Festa Major que
recupera actes dos anys després

Castellví | Sant Esteve

Serveis | En funcionament el nou dipòsit d’aigua
El nou dipòsit d’aigua de Can Salvi, que ha comptat amb un pressupost de 3

milions d’euros, va entrar en funcionament dimecres passat. Té una capacitat
de 7.500 metres cúbics i garanteix l’abastiment d’aigua de tota la ciutat.

El regidor de Comerç i l’alcaldessa amb el cartell de la fira. Foto: Ajuntament

SANT ESTEVE4El 1992 va ser
l’any dels Jocs Olímpics de Bar-
celona o de la primera Cham-
pions del Barça, però també el de
la fundació de l’esplai Trapella
de Sant Esteve Sesrovires. L’enti-
tat va celebrar el seu trentè ani-
versari dissabte amb una festa
que va començar a la tarda i es va
allargar fins a la matinada. La
plaça de la Vila va acollir una ce-
lebració més familiar, amb activi-
tats infantils i una rua, mentre que
a la pista coberta hi va haver el so-
par de germanor i la festa de nit.

Des de l’esplai asseguren que
l’aniversari els arriba en un mo-

ment “molt bo”, ja que després de
la pandèmia s’hi han afegit nous
infants, joves i monitors. “Ens
hem recuperat d’un moment dur”,
diu una de les monitores, la Ber-
ta, recordant els mesos de res-
triccions que va patir el lleure. Per
això creu que és important com-
memorar els trenta anys, per po-
sar en valor aquest projecte d’e-
ducació alternativa i per celebrar
que s’hagi mantingut malgrat les
dificultats. “Hem tingut èpoques
amb pocs infants o poques moni-
tores, el relleu generacional no és
fàcil”, admet, i destaca que ara, en
canvi, se senten “molt potents”.

L’esplai Trapella celebra en
gran el seu trentè aniversari

Un moment de la celebració, dissabte passat. Foto: Esplai Trapella

Sant Esteve | Incendi a Masia Bach
Un incendi va cremar 5.000 metres quadrats de canyes i vinya a la zona de
Masia Bach de Sant Esteve Sesrovires aquest dilluns. Nou dotacions terrestres i
tres d’aèries dels Bombers de la Generalitat van aconseguir extingir el foc.
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AbreraSuccessos |Mantenen a presó el conductor que va matar una mossa
L’Audiència de Barcelona ha mantingut la presó provisional sense fiança per al conductor que va
provocar un accident el juny de 2021 en què va morir una mossa d'esquadra a Abrera. L’home, begut
i amb el carnet de conduir retirat, va fugir del lloc i no va ser localitzat fins quatre hores després.

Tecnologia | Deu activitats de la Mobile Week a Olesa
Des d’aquest dimarts, 24 de maig, fins al dijous, dia 26, Olesa de Montserrat

acollirà una desena d’activitats de la Mobile Week Catalunya 2022. Es tracta de
propostes gratuïtes adreçades tant a les escoles com a la ciutadania en general.

CULTURA4“Em sembla que això
és una malaltiaque hauré de su-
portar tota la vida”. És el que va
pensar José Luis García Herrera
sobre la seva passió per la poesia
quan només tenia 18 anys, i ho re-
corda ara, amb 57, mentre refle-
xiona sobre la seva trajectòria.
Aquest poeta, veí d’Abrera, té
35 llibres publicats i una llista de
desenes i desenes de premis lite-
raris. De fet, aquest mes de maig
ja n’ha aconseguit dos: el Pluma
de Oro i el Premi Joan Perucho
de Poesia d’Ascó per Hoste de l’o-
blit, que es publicarà l’any vinent.

García Herrera, que compa-
gina l’escriptura amb la seva
feina a un laboratori, ha trobat
en els premis literaris una via per
veure publicats els seus poema-
ris (en molts casos, el guardó in-
clou l’edició del llibre). “La poe-
sia es ven poc i, per tant, costa
que es publiqui”, reconeix, i as-
segura que quan enviava origi-
nals a editorials sovint els re-
butjaven. El primer llibre seu que
va veure la llum va ser Lágrimas

de rojo niebla, guanyador del
Premi Vila de Martorell el 1989,
motiu pel qual li té un “afecte es-
pecial”. Sent el mateix per La so-
litud, perquè va ser el primer que
va publicar en català, l’any 2012. 

Pel que fa a la relació entre
públic i poesia, creu que sovint
l’error és creure que un poema
s’ha d’entendre d’una determi-

nada manera: “No cal interpre-
tar-lo exactament, sinó deixar-se
emportar per la bogeria de les
paraules”, diu. Per això, quan al-
gun lector li explica la interpre-
tació que ha fet d’un poema i li
pregunta si era això el que volia
dir, ell es limita a respondre:
“Això és el que tu has entès?
Doncs això és el que volia dir”.

García Herrera, en un recital a la Casa de Cultura fa dos anys. Foto: Ajuntament

José Luis García Herrera, 
un “malalt” de la poesia

CULTURA4Feia 27 anys que Es-
panya no aconseguia col·locar-se
al top 3 d’Eurovisió i en feia sis
consecutius que quedava per
sota de la vintena posició, però
el 14 de maig una olesana va
marcar la fi dels mals resultats
espanyols al festival. Chanel Ter-
rero va fer embogir Europa amb
la seva interpretació d’SloMo i va
quedar en tercer lloc amb una
puntuació històrica: 459 punts.

Tot i que el televot (el vot del
públic) va donar la volta al mar-
cador i va fer possible la victòria
d’Ucraïna, Chanel es va mante-
nir a dalt de tot de la taula, just
després del Regne Unit. L’artis-
ta es va mostrar molt satisfeta i
emocionada després d’una ac-
tuació impecable, que ja acumula
més d’onze milions de visualit-
zacions a YouTube.

A més, ha entrat en l’Olimp
de les artistes femenines de l’Es-

tat: s’ha convertit en una de les
quatre úniques artistes que tenen
almenys una cançó que hagi su-
perat les 500.000 reproduc-
cions en un sol dia a Spotify Es-
panya. Comparteix aquest mèrit
amb Rigoberta Bandini, Aitana
i la sesrovirenca Rosalía. Dues de
quatre, del Montserratí.

SEGUIMENT MASSIU A OLESA
A més de Torí, on se celebrava la
final del festival de la cançó, el dia
14 hi va haver un altre escenari
que va centrar totes les mirades.
El Teatre de La Passió d’Olesa va
aplegar més de 1.400 persones
per seguir en directe la gala i va
vibrar amb la performance de
Chanel i amb cada cop que li ator-
gaven “12 points”en les votacions
(un total de vuit països van donar
a Espanya la màxima puntuació).

Abans que comencés la final,
a La Passió hi va haver l’especta-

cle Eurovision Experiencea càr-
rec de 113 Dansa, l’escola de ball
on es va formar Chanel. També hi
va haver intervencions d’amics i
familiars de la cantant i es van viu-
re moments molt emotius.

Després de la gala d’Eurovi-
sió, la nova olesana més inter-
nacional va connectar en direc-
te amb el seu poble i va parlar,

entre d’altres, amb Jeny Poquet,
la seva primera professora de
dansa. “Per sobre, com l’oli!”, li
repetia Chanel, mostrant-se molt
emocionada i orgullosa de ser
d’Olesa de Montserrat. 

De fet, ella mateixa ho va dir
en una de les rodes de premsa
dels dies posteriors al festival.
“Em sento superorgullosa i feliç

de veure les imatges de La Pas-
sió d’Olesa, de veure la meva
gent, la gent que conec de tota la
vida, donant-me suport”, va re-
conèixer, en resposta a una pre-
gunta del Planta baixa de TV3.
També va admetre que té moltes
ganes de tornar a Olesa per “tan-
car-se” a casa amb la família i no
descarta fer-hi una actuació.

L’olesanadels ‘twelve points’
» L’artista Chanel Terrero va brillar a Eurovisió i va aconseguir un històric tercer lloc per a Espanya

» El Teatre de La Passió d’Olesa va emetre la gala en directe i va enviar tones de suport a l’estrella local

Un moment de l’actuació de Chanel a la final d’Eurovisió. Foto: Sarah Louise Bennett/EBU cedida a l’ACN

OCI4Abrera recuperarà aquest
cap de setmana el seu festival de
foodtrucks (caravanes de men-
jar ràpid) al parc de Can Morral.
L’Abrera Street Food omplirà
aquest espai del poble de diven-
dres a diumenge i combinarà
gastronomia amb cultura i oci
per a tots els públics.

L’edició d’enguany comen-
çarà divendres al migdia, però la
inauguració oficial, amb repre-
sentació institucional, serà a la
tarda. A la tarda hi haurà ame-
nització musical a càrrec de Big

Friday i un espectacle de ball,
mentre que al vespre i a la nit hi
haurà dos concerts. Dissabte
serà el dia més mogut, amb ac-
tivitat des de les dotze del mig-
dia fins a les dotze de la nit, i hi
haurà un mercat de segona mà,
inflables, tallers i tres actua-
cions musicals. Per últim, di-
umenge només hi haurà dues
hores d’Abrera Street Food, de
dotze a dues del migdia, i serà el
dia més centrat en la canalla, ja
que hi haurà personatges in-
fantils i, un cop més, inflables.

Torna l’Abrera Street Food
durant tot el cap de setmana

L’edició de l’Abrera Street Food de l’any 2019. Foto: Ajuntament
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CULTURA4Ja ha començat el ci-
cle de xerrades ‘La cultura i les
arts escèniques a Esparreguera.
Una mirada històrica’, organitzat
pel Comissionat de Cultura amb
l’objectiu d’explicar “la trans-
formació cultural del municipi
durant el segle XX”, tal com ex-
pliquen des de l’Ajuntament. 

Divendres passat es va fer a
Can Pasqual la primera de les
cinc xerrades programades fins
a finals d’any: ‘Història de la

cultura i les entitats a Esparre-
guera en la 2a República’, a càr-
rec de l’historiador local Josep
Maria Cobos. 

Les següents xerrades parla-
ran de l’aparició dels centres
d’arts escèniques que hi ha ac-
tualment a la vila, de la cultura
local dels anys 2000, de la his-
tòria de la cultura popular es-
parreguerina des del franquisme
fins a la democràcia, i dels rep-
tes culturals del futur.

INCLUSIÓ4L’auditori de Can
Pasqual d’Esparreguera acollirà
aquest dissabte, 28 de maig, la
segona Jornada Socioeducativa
per la Inclusió al Baix Llobregat,
que porta per lema ‘Acceptar les
diferències des de la diferèn-
cia’. La primera edició d’aques-
ta proposta es va fer el 2019 a
Olesa de Montserrat i la segona
s’hauria d’haver fet el 2020 a Es-
parreguera, però la pandèmia no
ha permès recuperar-la fins ara.

Aquesta jornada servirà per
tractar la inclusió des de dife-
rents àmbits, com la salut, l’e-
ducació o l’esport, i comptarà
amb la participació de profes-
sionals i d’un convidat molt des-
tacat: el palista esparreguerí
Jordi Morales, campió mundial
i triple medallista paralímpic. 

Entre els actes més destacats
hi ha la taula rodona ‘Què fem per
la inclusió a Esparreguera?’, que
servirà per exposar els projectes
que hi ha en marxa al municipi en

aquest sentit. Així, Eulàlia Enci-
nas, de l’escola Roques Blaves, ex-
plicarà com la cadira Joëlette
(que va comprar l’Ajuntament a
petició de la ciutadania, en el
marc dels pressupostos partici-
patius) permet que les persones
amb mobilitat reduïda puguin fer
excursions per la muntanya, per
exemple. Entre altres partici-
pants, la taula rodona també
comptarà amb Aniceto Rodrígu-

ez, de l’entitat local Petjades de
Colors, que exposarà el programa
‘Comerç amigable amb persones
amb diversitat funcional’. 

Precisament, aquest any Pet-
jades de Colors forma part per
primer cop de l’organització de la
jornada, juntament amb l’Asso-
ciació de Persones amb Capaci-
tats Diverses i l’Associació Cata-
lana de Psicopedagogia i Orien-
tació Educativa i Professional.

La cadira Joëlette per a persones amb mobilitat reduïda. Foto: Ajuntament

Esparreguera, exemple de
municipi inclusiu a la comarca

Arrenca un cicle sobre la
història de la cultura local

INFRAESTRUCTURES4Unes 200
persones van participar diumen-
ge en una caminada popular que
va acabar al poliesportiu de Coll-
bató per protestar contra l’avant-
projecte de reforma de l’A-2 pre-
sentat pel Ministeri de Trans-
ports, Mobilitat i Agenda Urbana.
La marxa estava convocada per
una nova plataforma veïnal que
han creat diversos veïns dels bar-
ris de Collbató, el Bruc i els Hos-
talets de Pierola que es veurien
més afectats per l’ampliació de
l’autovia. Amb el nom ‘No al pro-
jecte de l’A-2, salvem el nostre en-
torn’, la plataforma vol unificar i
reforçar el rebuig ciutadà als plans
del govern espanyol.

Tal com detallen des d’aques-
ta plataforma, l’avantprojecte
planteja una variant al tram de
Collbató que passaria per la part
alta de la urbanització de Can
Dalmases i molt a prop de les ur-
banitzacions de Serra Alta i Can
Fosalba (als Hostalets), travessant
la serra de Can Dolcet, on hi ha un
terreny rural no asfaltat i dotze

hectàrees de bosc. D’altra banda,
la variant del tram del Bruc pas-
saria per l’espai natural protegit de
les Roques Blanques. 

Dins del moviment veïnal te-
nen clar que el municipi que pa-
tiria més si s’ampliés l’A-2 seria
Collbató. Tal com recorda Esteve
Pouget, vocal de l’Associació de
Veïns del Casc Antic i el Pujolet,
que forma part de la plataforma,
“l’actual A-2 ja fracciona el muni-
cipi en dos”, de manera que el nou
traçat “multiplicaria el proble-
ma”. En aquest sentit, destaca la

contaminació acústica que això su-
posaria, a més de l’ecològica.

Pouget creu que la variant de
sis carrils que proposa el Ministeri
és innecessària perquè al tram de
Collbató no hi ha col·lapses ni con-
centració d’accidents, i recorda
que aquesta variant s’ajuntaria
amb el traçat actual un cop pas-
sat el poble, quan comença pre-
cisament “el punt més conflictiu”.
Pel que fa a les alternatives, la que
el convenç és la del soterrament
de la via al seu pas pel municipi,
com defensa l’Ajuntament.

Diumenge hi va haver una marxa de protesta. Foto: Carola López/ACN

Una nova plataforma veïnal es
manifesta contra la futura A-2

Collbató

Successos | Detenen el presumpte autor d’un homicidi
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts passat un home de 36 anys presumptament
implicat en la mort violenta d’un altre de 59 a Esparreguera. La policia va trobar el cos

sense vida de la víctima aquell mateix dia al matí a una casa del municipi.

Successos | A presó els responsables d’una plantació de marihuana
Tres homes de 55, 30 i 20 anys van ingressar a la presó el 13 de maig després d’haver estat detinguts
com a presumptes responsables d’una plantació de marihuana a Collbató, segons els Mossos
d’Esquadra. El valor total de la marihuana intervinguda superaria els 130.000 euros al mercat il·legal.

El cicle repassa fets destacats de la història cultural local. Foto: Ajuntament

TRADICIÓ4La plaça de l’Era de
Collbató es va convertir dissabte
en el punt de trobada de sis colles
geganteres, cosa que no passava
des de feia dos anys per culpa de
la covid. La 35a Trobada Gegan-
tera de Collbató va comptar amb
els Gegants de Piera, el Bisbalet
d’Igualada, els Geganters de Moià,
els Gegants d'Esparreguera, els
Geganters i Grallers de Balsareny
i, per descomptat, els amfitrions:
els Gegants de Collbató. 

Aquests últims, a més, van
aprofitar la jornada per estrenar

“dos nous capgrossos, la cabra i el
senglar”, tal com explica el cap de
la colla collbatonina, Jaume Can-
tarell, que creu que aquestes fi-
gures són “ideals” perquè les por-
tin els més menuts de l’entitat.

Cantarell es mostra molt sa-
tisfet amb la recuperació d’aquest
acte, que considera un “orgull” i
una demostració de l’aposta de
Collbató per la cultura catalana.
Després de l’èxit d’aquesta 35a edi-
ció, sembla garantit que n’hi hau-
rà moltes més. Si no vols gegants,
no vagis a (la plaça de) l’Era.

La plaça de l’Era s’omple 
de gegants dos anys després

La 35a edició de la Trobada Gegantera de Collbató. Foto: Ajuntament
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Esports Bàsquet | Tres renovacions al CB Esparreguera 
El nou CB Esparreguera de Josep Riera ha anunciat tres renovacions: les dels alers

Francesc Riera, el capità, i Dani Fontanals, i la del base Pau Campaña. El primer
moviment havia estat el fixatge del pivot Roger Pérez, que prové del CB Igualada.

Si Núria Marquès (Castellví de
Rosanes, 1999) fos poetessa,
l'aigua seria un element vital
en el seu poemari. "És el medi
que domino i on em sento
lliure i tranquil·la, capaç de tot.
M'aporta una energia extra i,
alhora, em relaxa. Per a mi l'ai-
gua és imaginació. És part de
mi. Hi tinc un vincle tan intern
que necessito tenir ben a prop
el mar o la piscina. Quan em
retiri, segur que continuaré
nedant", confessa la nedadora
del CN Sant Feliu, que té qua-
tre medalles als Jocs Paralím-
pics i estudia tercer de Fisio-
teràpia a la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB).

Compta els dies que falten
per al pròxim Mundial, pro-
gramat, en un primer moment,
per al setembre de 2021 i que
la pandèmia va obligar a ajor-
nar perquè no coincidís amb
els Jocs de Tòquio. Finalment,
es disputarà entre el 12 i 18 de
juny a Funchal, la capital de
l'arxipèlag portuguès de Ma-
deira. Un destí que li porta
molt bons records a Marquès,
brillant en els dos Europeus
que hi ha disputat (un or, tres
plates i dos bronzes el 2021, i
dos ors, tres plates i dos bron-
zes el 2016). El botí és espec-
tacular: 13 medalles.

A la castellvinenca li agra-
da competir i compartir. "Et
soc molt sincera, els millors re-
cords, els més macos, són de
campionats en què he tingut a

prop la meva gent, la família,
les amistats... Veure'ls gaudir
fa que el moment encara sigui
més màgic. Em contagien la

seva energia. Quan veig ví-
deos de ma mare venint-me a
felicitar als Jocs de Río... Os-
tres, se'm posa la pell de galli-

na...", explica, emocionada.
Perquè per a Marquès la na-
tació s'ha convertit en un es-
port col·lectiu.

Expressiva i molt emocio-
nal, Marquès està enamorada
de la música i tria les cançons
en funció del seu estat d'à-
nim. "Mon pare sempre m'ha
dit que quan estic contenta,
em poso música, que m'ajuda
a exterioritzar molt la felicitat.
De petita, quan em portava
amunt i avall als entrena-
ments, connectava la ràdio i
cantava les cançons que m'a-
gradaven", recorda. Abans de

competir, en sol triar alguna
que l'activi i la motivi.

Amb els anys, fruit de l'ex-
periència, ha après a mantenir
la constància i la il·lusió, vitals
perquè cada dia es convertei-
xi en un repte per continuar
creixent dins i fora de la pis-
cina. També sap que hi ha
moltes coses que no pot con-
trolar, com l'actuació de les ri-
vals. "L'únic que tens a les te-
ves mans és fer el millor paper
que puguis. Si ho dono tot i em
veig bé, ja estic més que satis-
feta. I em refereixo als entre-
naments, no només a les pro-

ves i campionats. L'objectiu és
millorar, millorar i millorar
durant tota la temporada", en-
raona Marquès.

Somriu encara més quan
parla de Castellví de Rosanes,
"un poble molt petit i, alhora,
molt gran". "Sempre m'hi he
sentit molt estimada i quan he
tornat dels campionats, m'han
transmès el seu respecte, su-
port i afecte", afegeix. Segur
que es tornarà a repetir des-
prés del Mundial de Funchal,
amb qui també manté una re-
lació molt especial. És el seu
pròxim destí.

Toni Delgado
CASTELLVÍ

El destí deNúriaMarquès
» La castellvinenca prepara el Mundial de Funchal, la ciutat on ha guanyat 13 medalles europees 
» “L’únic que tens a les teves mans és fer el millor paper que puguis”, confessa la nedadora del Sant Feliu

“Els millors records 
són de campionats en
què he tingut a prop 
la família i les amistats”

Núria Marquès celebra el seu or als Jocs Paralímpics de Río, 400 m lliures S9 i el bronze als 200 m estils SM9 als de Tòquio. Fotos: CPE i Jaime de Diego/CPE
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Viu en línia

Déu i el diable s’enfronten per enèsima ve-
gada en un intent per dominar la volun-
tat del Messies, encarnat aquest cop per
una jove activista. Són, al capdavall, un pa-
rell de vells amics, cansats de repetir la ma-
teixa juguesca segle rere segle, esdeve-
nint sàdics espectadors de la desgràcia del
fill de déu, i del seu llinatge d’homes.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Estat desgràcia
Carla Torres

Alícia Rey acaba de publicar el seu primer
disc en solitari després que el grup Sen-
se Sal anunciés la seva retirada dels es-
cenaris. Rey ha aplegat catorze cançons
sota el títol Liminal (Música Global), una
paraula que ve del mot llatí limen (límit).
L’àlbum barreja estils com l’indie-pop, el
Lo-Fi o el pop-rock i representa un mo-
ment de canvis en la vida de l’artista.

Música

Doctor Strange en el multiverso de la locura
és la nova pel·lícula d’aquest superheroi
de Marvel Comics interpretat per Be-
nedict Cumberbatch. En aquesta ocasió,
amb l’ajuda de nous i vells aliats, el
Doctor Strange recorrerà les realitats al-
ternatives del multivers, que són com-
plexes i perilloses, i s’haurà d’enfrontar a
un nou adversari misteriós. 

Pelis i sèries

Doctor Strange en el multiverso...
Sam Raimi

Liminal
Alícia Rey

Circ d’Ara Mateix
El Mercat de les Flors de Barcelona torna a organitzar el
Circ d’Ara Mateix, que enguany continuarà “fent una mi-
rada a la creació contemporània del circ”, tal com expli-
quen des de l’organització. Des del 20 de maig i fins al 5
de juny, aquest cicle oferirà un total d’onze propostes de
diversos autors. Es tracta d’espectacles de petit i mitjà
format creats “amb un llenguatge propi i compromès”,
amb missatges potents i una tècnica evolucionada a fa-
vor de la dramatúrgia. En tots ells tindrà una gran impor-
tància la relació de proximitat entre els artistes i el públic.

Va començar l’any sent pràcticament una desco-
neguda i ara no hi deu haver ningú a tot l’Estat
que no hagi sentit el seu nom. Chanel Terrero
(l’Havana, 1991), criada a Olesa de Montserrat,

està vivint els mesos més intensos de la seva vida.
A finals de gener va passar de l’anonimat a l’ull de
l’huracà quan la seva elecció per representar Es-
panya a Eurovisió es va veure envoltada de polè-
mica. Amb molt d’esforç, talent i un carisma inne-
gable, l’artista totterreny –és actriu, cantant i ba-
llarina– es va anar guanyant l’estima del públic i,
sobretot, dels eurofans a mesura que s’acostava

el gran dia. Amb els assajos i les semifinals va aler-
tar tothom de l’espectacle que oferiria el 14 de
maig i, finalment, quan va arribar el moment va
deixar Europa totalment bocabadada. Amb 459
punts, va aconseguir quedar tercera, la millor 

posició d’Espanya en els últims 27 anys. 

C H A N E LQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Representar Espanya a Eurovisió
Després de guanyar el Benidorm Fest

Famosos

Quedar tercera a la final del festival
Ha fet història aconseguint la millor posició d’Espanya en 27 anys

Tothom ha embogit
Encara al·lucinen amb l’actuació impecable que va fer a Torí

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Diu la Clara que quan el Guim la va dei-
xar, setmanes abans de fer 18 anys, ho va
fer perquè tenia ganes de fer coses, de viu-
re la vida. Que no sabia, que no podia sa-
ber, que només sis mesos després es que-
daria tetraplègic en un accident de moto
i que seria ella qui viuria la vida que ell s’ha-
via imaginat. Diu que la del Guim va aca-
bar sent una vida totalment diferent.

Llibres

La llista de les coses impossibles
Laura Gonzalvo

| Plants vs. Zombies
Arriba la continuació de Garden Warfare, una subsaga de Plants vs.

Zombies que aquest cop oferirà nous modes de joc i escenaris. Per a PC. 
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Escrivim aquestes ratlles pocs dies abansque es compleixin tres anys de l’actual man-dat municipal. Tot i que al govern de XavierFonollosa encara li queda un any al capda-vant de l’Ajuntament, hi ha algunes qües-tions que, malgrat la insistència dels grupsde l’oposició, difícilment es revertiran. Enaquest sentit, l’executiu local de Junts hapecat sovint de ser el govern dels grans pro-jectes, i no de ser el govern de les veïnes iveïns. En altres paraules: de què serveix fergrans obres si aquestes no estan adaptadesper a les persones amb mobilitat reduïda? Els i les socialistes volem que Martorellsigui una ciutat amable, i això no només voldir que sigui atractiva des del punt de vistaeconòmic, estratègic o paisatgístic, sinó quesignifica que aquesta ha de ser dissenyadaperquè hi puguin circular totes les perso-nes. Malauradament, actualment molts delsedificis i espais del nostre municipi noestan adaptats per a les persones amb mo-bilitat reduïda. I el que és pitjor: gran part

dels edificis i dependències municipals noreuneixen les condicions mínimes que esta-bleix la legalitat perquè hi puguin entrar,sortir o circular les persones d’aquestcol·lectiu. El govern de la nostra ciutat, de tant pen-sar en gran, s’ha acabat oblidant d’atendreles petites qüestions quotidianes, que sónles que milloren, de forma directa, la vida dela ciutadania. Martorell necessita un governque col·loqui les persones al centre de lesseves polítiques i que tingui un projecte mu-nicipal que integri les necessitats i les de-mandes de totes les veïnes i veïns. No volemque hi hagi un Martorell de primera i unaltre de segona. Volem un Martorell amb co-hesió social, igualtat d’oportunitats i sensebarreres arquitectòniques. Per tot plegat,des del PSC instem al govern municipal aabordar aquesta qüestió i a emprendre lesaccions necessàries perquè tots els comer-ços i establiments de la nostra ciutat tambécompleixin la legislació en aquesta matèria. 
@PSCMartorell

martorell@socialistes.cat

@pscmartorell
facebook.com/PSCMartorell

Telèfon: 937 755 420          695 24 07 61
C/ Puig del Ravell, 6-8, local 3 

Per un Martorell
sense barreres
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