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‘ORIGEN MONTSERRAT’ pàg 3
El Montserratí reivindica
els seus productes amb 
un mercat de pagès

MARTORELL pàg 6
Abril Castillo, una de les
quatre joves de l’Estat
que estudiarà a Harvard
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Origen Montserrat: aquest és el
nom del nou mercat de pagès del
Parc Rural del Montserrat, l’as-
sociació que engloba municipis
del Baix Llobregat, el Bages, l’A-
noia i el Vallès Occidental. De
moment, aquest mercat s’ha po-
sat en marxa a Olesa de Mont-
serrat i al Bruc (Anoia) amb
l’objectiu de donar a conèixer al
públic general els productes de
proximitat de la zona. Aquesta
iniciativa, tal com explica la tèc-
nica del Parc Rural del Mont-
serrat, Marta Martínez, sorgeix
d’una “diagnosi” que va revelar
que una de les necessitats dels
productors era “fomentar la ven-
da directa”, sense intermediaris.

La “prova pilot”, en paraules
de Martínez, d’aquest mercat es
va fer el 7 de maig a Olesa, on es
va repetir el 4 de juny i ara ja s’ha
convertit en una cita mensual
que es farà el primer dissabte de
cada mes (el pròxim, el 2 de ju-
liol). Al Bruc, on es va estrenar el
passat dia 12, hi tindrà lloc cada
tres mesos. Per als productors de
l’entorn de la muntanya de
Montserrat, això és una molt
bona notícia. Només cal parlar
amb ells per adonar-se’n. 

“En la primera edició, a Ole-
sa, em vaig quedar parat amb la
bona organització i la bona res-
posta de la gent”, assegura Ro-
dolfo Fernández-Getino, pro-
ductor de mató de Montserrat.
Confessa que, quan el dia 12 va
arribar al Bruc a primera hora,
va dubtar que la proposta tingués
èxit, tenint en compte que es
tracta d’un poble petit, però fi-
nalment va “al·lucinar amb la
gentada” que s’hi va aplegar.

Segons aquest productor de
Marganell (Bages), que a més de

mató també fa formatge fresc i
pastís de formatge, la clau de l’è-
xit rau en l’organització de di-
verses activitats al voltant del
mercat. “Hi ha molts esdeveni-
ments dins d’un gran esdeveni-
ment”, resumeix Fernández-Ge-
tino. En aquest sentit, Martínez
diu que la intenció de l’associa-
ció és oferir “una experiència”
que consisteixi a “passar el dia”
al mercat i que atregui gent, so-
bretot famílies, dels pobles del
voltant. Així, als mercats sempre
hi ha tallers i altres propostes,
com showcookingso menús po-
pulars elaborats únicament amb
productes del Parc Rural. 

Per exemple, a l’estrena del
mercat a Olesa, hi va haver un di-
nar popular amb botifarres de la
xarcuteria olesana Cal Sagalito i
amb vins del celler abrerenc de
Cal Garrigosa, entre altres delí-
cies. Des d’aquest últim negoci,

Maria Miró valora molt positi-
vament la creació d’Origen
Montserrat –si bé de moment no

hi han participat amb una para-
da perquè van de bòlit amb la bo-
tiga– i, en general, la tasca que
fa el Parc Rural.

VALORAR EL QUE TENIM
“Al novembre va fer cent anys
que la família va arribar a Abre-
ra des de Sant Salvador de Gu-
ardiola a fer de masovers”, re-
corda Miró, mare de Martí Su-
carrats, el pagès que actualment
està a càrrec de Cal Garrigosa.

“Aquí sabem les dificultats i les
satisfaccions d’aquesta feina –ad-
met que a casa es van sentir
identificats amb la pel·lícula Al-
carràs– i, com que ara no és un
moment precisament fantàstic,
és important que hi hagi aques-
tes iniciatives”, diu, referint-se al
Parc Rural i al seu nou mercat.

Amb la vinya i el celler que te-
nen a Abrera, representen el
manteniment d’uns oficis que,
en zones com la regió metropoli-
tana de Barcelona, a poc a poc van
desapareixent. Per evitar que això
passi, tant Miró com el matona-
ire Fernández-Getino, tenen clar
el que cal: que la gent sigui cons-
cient del que té ben a prop de casa.
“Molta gent d’Olesa i del Bruc no
sabia que el mató de Montserrat
es feia al seu costat, a Marganell,
i ho ha sabut gràcies al mercat
Origen Montserrat”, assegura el
productor d’aquest aliment.

En aquesta línia, Miró la-
menta que, quan es parla de te-
nir cura del medi ambient i d’a-
turar el canvi climàtic, sovint
s’oblidi la importància de la pro-
ximitat. “Per més etiqueta ecolò-
gica que pugui tenir una poma, si
ha hagut de venir des de l’Ar-
gentina, haurà contaminat més
que una d’aquí”, argumenta, i as-
segura que ella menja productes
“de proximitat i de temporada”:
“No m’he menjat mai un mango,
menjo del que tenim al celler”, de-
fensa, amb orgull i coherència.

D’altra banda, recorda que la
protecció del món rural beneficia
tothom: “Repercuteix a la salut, al
paladar i al medi ambient”. Sobre
això últim, subratlla que, quan les
terres estan cuidades, s’eviten in-
cendis. Un fet especialment relle-
vant en un mes de juny de tem-
peratures rècord i de centenars
d’hectàrees cremades a Catalunya.

‘Made in’Montserrat
» Origen Montserrat, el nou mercat de pagès del Parc Rural del Montserrat a Olesa i el Bruc
» L’objectiu és fomentar el consum dels productes de proximitat i la venda directa d’aquests

Un ‘showcooking’ al mercat del Parc Rural del Montserrat, a Olesa. Foto: Parc Rural del Montserrat

“Molta gent sap gràcies
al mercat que el mató
de Montserrat es fa al
costat de casa seva”

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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NLes millors
perles

“Mai no és massa tard per tornar a començar”, cantava Sopa
de Cabra. I Luis Martín Montejo ha demostrat que tenien

raó: aquest home de 87 anys, que va haver de deixar els estudis
als 14, s’acaba de graduar de batxillerat. Ho ha explicat El País.

Un pont s’esfondra el dia de la seva reobertura mentre
desenes de persones l’estrenaven. Ha passat a la

localitat mexicana de Cuernavaca, on l’alcalde i altres
càrrecs van ser alguns dels accidentats.

“Qui vol perreo?” o “On estan les noies solteres?” són les
preguntes que va fer Rauw Alejandro a un RCDE Stadium

entregadíssim, després que digués: “Barcelona és la meva
ciutat”. Efectivament, va parlar en català. Bona feina, Rosalía.

Quantes faltes d’ortografia es poden fer en una
pregunta curta? Sembla que el dissenyador del cartell

d’un bar ha volgut batre algun rècord: “Que t’he apateix?”.
Per si no s’entén: volia saber què et ve de gust.

LA FOTOMaría Belmez/ACN

La lupa

“Forma part d’una bona educació saber en
quines ocasions cal ser maleducat”. Ho
diu Joan Fuster al seu llibre de Consells,
proverbis i insolències just acabat de re-

editar. Els aforismes, almenys els bons, no són ocur-
rències més o menys gracioses com si es tractés d’un
tuit. Són, segons Jordi Muñoz al pròleg del llibre, “des-
til·lacions acurades de reflexions de fons”.

No és cap advertència sobre les paraules que se-
gueixen, encara que no per falta de ganes. Avui dia has
d’anar més amb compte que mai amb el que dius, ja
que per poc que siguis directe, incisiu o radical sorti-
rà algun ofès defensor d’alguna causa o ideologia, si-
gui individual o organitzat en grup. Diria que hi ha
col·lectius que s’han organitzat precisament per a ve-
hicular amb més força la seva condició de persona ofe-
sa. Salten a la mínima.

A les reunions de l’Ampa de l’escola (pública), hi ha-
via un pare que cada cop que algú pronunciava la pa-
raula “competència” saltava alarmat per advertir-nos
del desastre que seria inculcar-los un mil·ligram d’es-
perit competitiu. Quan la direcció de l’escola va deci-
dir aplicar, de forma molt quirúrgica, la metodologia
de les agrupacions flexibles d’alumnes, el drama va es-
tar servit sota la greu sentència: segregació! A poc a poc

va tornar la calma, els mestres van fer la seva feina i els
puristes igualitaris van deixar-ho córrer.

Tots tenim alguna sensibilitat mal ajustada que ens
fa ser propensos a l’ofensa en determinats aspectes.
Confesso que em fan poca gràcia les burles al col·lec-
tiu boomer que venen generalment dels mil·lenials, però
miro d’encaixar-les amb esportivitat, i en tot cas tor-
nar-les-hi. Cosa que en aquest cas és bastant fàcil: te-
nen les de perdre, pobrets.

Però amb qui tinc més ganes últimament de ser
maleducat, només una mica, és amb els entesos que
tot ho saben i els dogmàtics disfressats d’intel·lectuals,
periodistes o polítics. Com per exemple alguns que
s’han posat d’acord per atacar la idea de la merito-
cràcia sense salvar-ne cap virtut. Sembla que és l’o-
rigen de tots els mals i el principal còmplice de Sa-
tan, és a dir el capitalisme. Potser prefereixen el con-
trari: nepotisme.

Michael Sandel, reconegut professor de Harvard,
ha escrit el llibre La tirania de la meritocràcia, però
no nega la bondat del concepte sinó que analitza els dos
problemes de la seva implantació real. El primer i pot-
ser més important és la manca d’igualtat d’oportuni-
tats a causa del desigual accés a l’educació. El segon és
l’actitud davant l’èxit, que genera arrogància entre els

guanyadors i humiliació als que es queden enrere: gua-
nyadors i perdedors.

Sandel defensa continuar animant els fills a esfor-
çar-se, a estudiar i a treballar fort per a progressar com
a persones, i no només per a guanyar molts diners. I
a ensenyar-los que, si tenen èxit, no haurà estat només
mèrit individual, sinó de tota la comunitat, amb qui es-
taran en deute: l’hauran de retornar amb sentit de gra-
titud i humilitat contribuint al bé comú. També pro-
posa establir polítiques tributàries per a reconèixer les
contribucions valuoses a l’economia i, per contra,
gravar les especulatives.

No em sembla una esmena a la totalitat, sinó més
aviat una crítica amb propostes de millora.

També em venen ganes d’ofendre els que utilitzen
l’expressió “sortir de la zona de confort” a tort i a dret.
Amb el que costa arribar-hi i tan bé que s’hi està… Pe-
sats! Ho diuen per motivar-te, però obliden que no hi
ha res pitjor que un pallús motivat.

Ofenses, totes elles, de pa sucat amb oli. Les de ve-
ritat estan recollides al codi penal i pots acabar a la gar-
jola o a l’exili. Tots en coneixem exemples recents.

Ja hem dit al principi que cal triar molt bé quan es pot
ser ofensiu. I si en tenim ganes molt sovint, tornem a Fus-
ter i als seus aforismes: “No us irriteu: resulta antihigiènic”.
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per Martí Casamajó, enginyer de telecomunicacions i membre de Restarting Badalona

Amb ànim d’ofendre
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El Centre Cultural Andalús de Sant Andreu
reprèn la Romeria amb ambició1

2
Desmantellen un cultiu amb 
1.118 plantes de marihuana a Collbató

Pas endavant per millorar 
l’estació de Renfe de Martorell

Cent anys de les escoles velles, 
un edifici emblemàtic d’Abrera

Jordi Morales és compartir

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@laiabonetrull: Jornada històrica: per fi
s’igualen les condicions econòmiques de
les seleccions femenina i masculina. Un
pas decisiu per avançar cap a la igualtat.

@joanignasielena: Més carrils addicionals,
nous sistemes de velocitat variable, nou sis-
tema de grues per retirar cotxes acciden-
tats, limitacions en la circulació de camions...

#CanvisEnL’AP-7

@324cat: La subhasta majorista baixa me-
nys de l'esperat per la forta demanda elèc-
trica en plena onada de calor i el preu de la
llum pujarà, tot i el topall del gas.

#PreuDeLaLlum #FutbolIgualitari

Safata d’entrada

Arriba l’estiu i és moment
de gaudir del bon temps
i, sobretot, d’unes me-

rescudes vacances. Sembla que
aquest estiu tornarà la norma-
litat, després d’haver estat pa-
tint els efectes de la pandèmia
durant dos anys.

Hi ha hagut greus problemes
en l’economia, principalment
en el turisme i l’hostaleria. És
per aquest motiu que hem d’a-
judar aquests sectors més que
mai, i aquest estiu hem de fer
país, és a dir, no cal fer aquells
viatges paradisíacs ben lluny, ni
anar a altres països d’Europa o
de l’estranger en general. 

Gaudir del turisme català
per Juan de Dios Jiménez

A Catalunya tenim molts
llocs que encara no conei-
xem i que ens queden per
descobrir. Podrem gaudir dels
seus paisatges i la seva gas-
tronomia si decidim fer tu-
risme per Catalunya.

Si, per contra, aquest estiu
no tens vacances o no pots
viatjar, perquè la teva econo-
mia no t’ho permet o perquè
has de fer guardiola, a Sants

comptes amb una àmplia
gamma d’instal·lacions es-
portives amb piscines desco-
bertes i a preus assequibles. A
més a més, també podràs
anar a les platges de la Bar-
celoneta, amb el bus, pagant
només el tiquet.

No t’ho pensis i aquest
estiu fes país i visita Catalu-
nya, et sorprendran els grans
entorns que hi ha.
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Els semàfors

El Parc Rural del Montserrat 
ha impulsat Origen Montserrat, 
un nou mercat de pagès per
fomentar els productes de
proximitat i seva la venda
directa. De moment, 

el mercat es fa periòdicament 
a Olesa i el Bruc.

pàgina 3Parc Rural Montserrat

La martorellenca Abril Castillo,
que s’acaba de graduar de
batxillerat amb matrícula

d’honor a La Mercè, ha estat una
de les quatre estudiants de

l’Estat seleccionades per cursar
els estudis universitaris 
a la prestigiosa Harvard. 

pàgina 6Abril Castillo

Transports Generals d’Olesa
(TGO) celebra aquest 2022 el
seu centenari. La companyia ha
estat dirigida per dones durant
més de cinquanta anys de la
seva història i s’ha proposat
descarbonitzar completament
la seva flota de cara al 2028. 

pàgina 11TGO
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A Abril Castillo la vida li ha ense-
nyat que, a vegades, amb cons-
tància i esforç, tot arriba. Aques-
ta martorellenca, que s’acaba de
graduar de batxillerat amb ma-
trícula d’honor al Col·legi La Mer-
cè, va rebre una beca per estudiar
als Estats Units el febrer de 2020,
quan feia 4t d’ESO. La pandèmia
que va esclatar poc després, però,
li va esguerrar els plans. Tot i això,
ella no va perdre mai de vista el
seu objectiu i ara, dos anys més
tard, viurà el seu particular som-
ni americà: ha estat seleccionada
per estudiar a Harvard (Estats
Units), una de les universitats
més prestigioses del món. Només
quatre estudiants de tot l’Estat
han aconseguit entrar-hi.

Amb alegria i humilitat, uns
dies després d’haver acabat la se-
lectivitat –va decidir que, encara
que tingués plaça a Harvard, sen-
se fer la selectivitat “no podia do-
nar per tancada l’etapa”–, l’Abril
explica a Línia Nord el camí que
ha recorregut per arribar fins
aquí. A finals de 2020 va conèixer
l’organització Editus, que acom-
panya i ajuda els millors estudiants
d’arreu d’Espanya perquè pugu-
in arribar a entrar a les universi-
tats de més renom. “Editus creu
que hi ha molt poca representació
espanyola a aquestes universi-
tats i no és per falta de talent, sinó
perquè des d’aquí no es potencia
prou”, diu la jove martorellenca.

Quan va decidir embarcar-
s’hi, sabia que s’enfrontaria a un
procés molt llarg. Primer l’ha-

vien d’acceptar a Editus (spoiler:
ho van fer) i després, a una de les
universitats que escollís. Això ha
suposat més d’un any de pape-
rassa, entrevistes, redaccions i al-
tres maneres de guanyar-se l’es-
perada plaça. També ha estat mi-
rant-se amb lupa l’oferta de cada
universitat per triar a consciència
la que més li agradés, el lloc on re-
alment s’imaginés fent els seus es-
tudis somiats: una barreja de po-
lítica i economia, sempre en l’àm-
bit de les relacions interncionals...
i és que als Estats Units no cal triar
un grau en concret. Mentre feia tot
això, ha cursat batxillerat, una
etapa educativa exigent i decisiva.

L’HORA DE LA VERITAT
Després de molt d’esforç, fa unes
quantes setmanes, va arribar el
dia en què les universitats d’elit
publicaven els resultats de les
sol·licituds. “Era la 1.40 h de la
matinada. Mons pares dormien,
mon germà havia sortit i jo tenia
examen d’història l’endemà”, re-
corda l’Abril. Per no despertar
ningú, es va tancar al lavabo a
descobrir el desenllaç de tot ple-

gat. “Havia treballat molt, però
no estava convençuda d’entrar, a
Editus et mantenen amb els peus
a terra”, assegura. Però, efecti-
vament, quan la pàgina va car-
regar, va comprovar que el curs
vinent seria estudiant de Har-
vard. Li va enviar un whatsapp al
seu germà amb la notícia bomba
i se’n va anar a dormir.

Al matí va arribar el moment
de dir-ho als pares, però un cop
a l’institut, demostrant també un
alt nivell d’intel·ligència emo-
cional, va esperar pacientment
fins a última hora, just després de
l’examen d’història, per com-
partir-ho amb els companys.
Tant ells com els professors van
esclatar d’alegria. “Em vaig posar
a plorar en agrair-los tot el su-
port”, reconeix l’Abril, que des-
taca constantment l’escalf que ha
rebut per part de família, amics
i professors. És conscient que els
enyorarà molt i se li nota l’emo-
ció quan parla d’ells, sobretot
quan toca parlar dels avis. I in-
sisteix a deixar clara una cosa:
“Sense la gent del meu voltant, no
ho hauria aconseguit”. 

L’Abril Castillo, al centre, a la seva graduació de batxillerat. Foto: La Mercè

Anna Utiel
MARTORELL

De Martorell a Harvard: 
el viatge que farà Abril Castillo
» Una alumna de La Mercè cursarà els estudis universitaris a Harvard
» Només quatre estudiants de tot l’Estat hi han estat seleccionats

Es reprèn el projecte 
de l’estació intermodal

MOBILITAT4Fa quinze anys que
està pendent i ara per fi es re-
prendrà. Es tracta del projecte de
l’estació intermodal Martorell-
Central, que ha d’unir l’estació
homònima d’FGC i la de Renfe.
El secretari general d’Infraes-
tructures del Ministeri de Trans-
port, Mobilitat i Agenda Urbana
(Mitma), Xavier Flores, en va
anunciar la represa en una visi-
ta a principis de mes a Martorell.

L’Ajuntament recorda que,
durant més de deu anys, han
reclamat aquesta obra als diver-
sos governs centrals, però que “les

reivindicacions no han estat ate-
ses”. Ara, per fi, el Mitma s’ha
compromès a fer un pas endavant
per desencallar aquest projecte.
“Licitarà l’estudi informatiu que
ha de posar al dia el projecte d’in-
termodalitat”, informen des del
consistori. L’alcalde Xavier Fo-
nollosa, durant la visita de Flores,
va subratllar que Adif va deixar a
mitges els treballs en el seu mo-
ment: “Va fer el 60% de l’obra,
una part important, però no la va
acabar mai”. El batlle va avançar
que l’estació intermodal perme-
tria “multiplicar itineraris”.

El president de Seat defensa
la continuïtat de la marca

INDÚSTRIA4“La marca Seat se-
guirà”, ha assegurat recentment
el president de la companyia,
Wayne Griffiths. Aquestes de-
claracions són especialment re-
llevants després que, a finals de
març, el president del comitè
d’empresa de Seat, Matías Car-
nero, alertés que l’estratègia del
grup Volkswagen, centrada en
l’electrificació de Cupra, supo-
saria “la mort de la marca Seat”
a partir del 2029.

En unes declaracions poste-
riors a la presentació dels tres
nous models de Cupra (Leon,

Born i Formentor), Griffiths va
defensar la continuïtat de la
marca i el “potencial” de la plan-
ta de Martorell.

ES PERFILA EL NOU CONVENI
D’altra banda, la direcció de
Seat i els sindicats van arribar di-
vendres passat a un preacord per
al nou conveni, que estableix un
pla de prejubilacions per a em-
pleats de més de 61 anys, segons
els representants dels treballa-
dors. El text se sotmetrà a vota-
ció entre els afiliats de CCOO i
UGT el 29 de juny.

La visita del secretari general d’Infraestructures a Martorell. Foto: Ajuntament

Reconeixement | Premien una foto feta a l’hospital
La fotografia ‘Acompanyant més enllà de les cures’, presentada per la

Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, ha guanyat el premi a
millor foto a la 32a edició de les Jornades Nacionals d’Infermeres Gestores.
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MÚSICA4Avui és el Dia Europeu
de la Música. Per això, Martorell
està acollint, des de divendres, la
Festa de la Música. Una iniciati-
va organitzada per la Regidoria
de Cultura que s’allargarà fins
demà i que està omplint la ciutat
de concerts i activitats relacio-
nades amb la música.

El tret de sortida del progra-
ma es donava divendres de la mà
d’un dels cantautors catalans
més coneguts: Cesk Freixas, que
presentava el seu llibre ‘Contes ca-
talans d’avui i de sempre’. Un acte
previ al pregó, que omplia de gent
la plaça de Les Cultures i que te-
nia com a protagonista la cantant
i professora de l’Escola Municipal
de Música Anna Roig, qui recor-
dava que “la música sempre està
present a les nostres vides” i que
“ens fa vibrar i ens acompanya,
vulguem o no”. 

PER ESCALFAR MOTORS
Precisament, això que deia Roig
es va poder veure al llarg de tot el
cap de setmana als carrers i les
places, que no van parar de vi-
brar. Divendres, amb tres actes
estrella: la Jam sessiond’estiu, on
una colla de músics improvisaven

versions i cançons de tots els
temps; el Pianobar, que perme-
tia cantar al voltant del piano a
aquell qui s’acostés mentre es pre-
nia un bon còctel; i L’Escenari Se-
cret Musical, una activitat sor-
presa, gratuïta i adreçada a un
grup reduït d’espectadors, que va

incloure mitja dotzena d’actua-
cions i propostes novedoses com
la de barrejar música i poesia. Tot
plegat, per escalfar motors per
dissabte, el dia gran d’aquesta fes-
ta musical.

UN CAP DE SETMANA D’ÈXIT
Tot i que l’onada de calor apre-
tava, les ganes de música també.
Per això, durant el matí de dis-
sabte  DJ Like va ser al mercat
setmanal de Buenos Aires ani-
mant la gent que s’hi apropava.
Fins que a la tarda, la plaça de Les
Cultures es va tornar a convertir

en el centre neuràlgic de la festa.
Primer amb l’actuació de Ga-
briel Kazz i de Sonora, i després
amb el plat fort de la programa-
ció: Lildami, que va portar a
Martorell el seu segon disc, Viat-
ge en espiral.

Aquest últim era el concert
més esperat de tot el festival. I es
va poder veure amb un espai ple
de gom a gom, amb gent cantant
i ballant al ritme de cançons del
terrassenc que parlaven de la

vida, l’amor i el desamor. Una cita
que va servir per cloure la jorna-
da més juvenil del programa
abans que diumenge la ciutat es
tornés a omplir d’actes més fa-
miliars, amb un concert de la Co-
ral Ars Nova, una proposta de ball
folk i una altra de cançons pop
dels anys 80 i 90.

ESPAI PER AL TALENT LOCAL
La resta d’actes que s’estan fent
des d’ahir i fins demà, són con-

certs de l’Escola Municipal de
Música. En concret, ahir es feia
un concert de conjunts instru-
mentals, aquesta tarda es farà
una cantata i demà, com a cloen-
da, una actuació del cor d’a-
dults.  Propostes per dinamitzar
i promocionar el talent musical
local i per donar a conèixer
grups i artistes d’arreu que estan
omplint aquests dies Martorell
de caliu, bon ambient i, sobretot,
d’aires estiuencs.

Martorell s'omple demúsica
» Des de divendres, el programa la Festa de la Música fa gaudir la ciutat amb diferents concerts
» Lildami va ser el protagonista del cap de setmana, però les propostes no s’acabaran fins demà

Lildami, en la seva actuació dissabte. Foto: Ajuntament

Cesk Freixas va
presentar divendres 
el seu llibre sobre 
els contes catalans
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Al’Elsa li agradava pintar.
Fer dibuixos a llapis i
després omplir-los amb
aquarel·les. També li

agradava fer ioga. De fet, va cur-
sar la formació per ser-ne profes-
sora. Les sèries li encantaven, so-
bretot les d’intriga nòrdica. N’era
tan addicte que va estar un temps
sense televisió per no veure’n tan-
tes. A l’Elsa li encantava anar al po-
ble de la seva infància, Sitges.
Allà reconnectava amb els mo-
ments feliços, sense preocupa-
cions, dels estius de quan era una
nena i una adolescent. Malaura-
dament, hi anava poc. Massa poc. 

Elsa Artadi, de Junts per Ca-
talunya, va haver de renunciar a
moltes de les coses que li agra-
daven per dedicar-se a la políti-
ca. Potser ho va fer per vocació.
Potser per passió. Sigui com sigui,
un dia va dir prou. La feina l’ha-
via sobrepassat. Havia arribat al
seu límit. El 6 de maig va convo-
car una roda de premsa per anun-
ciar que ho deixava. Va ser un dia
difícil per a qui era candidata a
l’alcaldia de Barcelona. “Tots po-
dem tenir un moment de dir
prou”, va verbalitzar. “No puc
més. No tinc energia per seguir.
No em sento amb forces per con-
tinuar”, va dir entre llàgrimes. La
política, com un tsunami, li havia
passat per damunt.

CREMAR-SE
Poques vegades es veuen polítics
de primer nivell exposant el seu
malestar. A la memòria queda
aquell instant en què Alba Ver-
gés, aleshores consellera de Sa-
lut, va plorar mentre anunciava
que, per un brot de covid, es con-
finava Igualada, la localitat on vi-
via la seva família. Molts la van
atacar en considerar-la dèbil per
ocupar el càrrec que ocupava, i en
el moment crític en què ho feia.

Encara és més difícil que una
figura pública decideixi deixar la
primera línia mediàtica perquè
no pot més. Davant del cas d’Ar-
tadi cal preguntar-se quantes
persones que es dediquen a l’àm-
bit públic viuen una situació
d’estrès o de depressió i conti-
nuen treballant sense dir res.

Montserrat Benedí és una ex-
cepció. Ella és regidora d’ERC a
l’Ajuntament de Barcelona i, tot i
que creu que dedicar-se a la polí-
tica és “un privilegi perquè supo-
sa fer un servei de proximitat a la
gent”, també reconeix que és una
feina “molt exigent que requereix
molta responsabilitat”. “Genera es-
très, tensió i dificulta la concilia-
ció familiar i personal”, afirma. 

Ella és una de les poques
personalitats públiques que ha
reconegut obertament haver tin-
gut problemes de salut mental.
“He patit ansietat, angoixa, prin-
cipis de depressió abans de fer
política... Però tinc la sort de co-
nèixer-me en l’àmbit emocional
i, quan començo a pensar que ho
vull deixar tot, prenc les mesures
adequades: vaig a la meva met-
gessa del CAP”, diu. L’últim cop
que li va passar va ser en plena
pandèmia. Durant aquells dies

rebia missatges constants de
persones i d’entitats. “Haver de
donar tantes respostes i intentar
resoldre situacions complexes
em va provocar un atac d’angoi-
xa”, recorda.

La política és una feina de 24
hores i set dies a la setmana que
pot acabar cremant. És el que tèc-
nicament s’anomena burnout.
Segons explica la psicòloga Alba
Alfageme, el també anomenat
síndrome d’esgotament profes-
sional sorgeix quan la persona es

veu desbordada en l’àmbit labo-
ral. “És com una cursa de fons:
vas sumant cansament”, detalla
l’experta. “Al final sents que no
pots amb tot, que no tens el con-
trol i que estàs sobrepassada”,
afegeix. Pel camí hi ha tota una
sèrie de símptomes que la man-
ca d’educació en salut mental fa
que no tinguem en compte “fins
que no estem caient pel precipi-
ci”. Es refereix a l’insomni, les
palpitacions, l’ansietat o la fati-
ga constant que acaben derivant

en una sensació d’incapacitat. “Li
pot passar a qualsevol persona,
però en el cas de la política hi ha
alguns components que la con-
verteixen en una professió de
risc”, afirma Alfageme. 

SOBREEXPOSICIÓ
L’alt ritme de feina que no per-
met tenir caps de setmana no és
l’únic element que pot fer tron-
tollar el benestar emocional dels
polítics. Les persones que s’hi de-
diquen estan constantment ex-

posades a l’opinió pública, i en un
món hiperconnectat com l’actu-
al això també pot ser devastador.
“És molt difícil que la pressió de
les xarxes socials no t’afecti i di-
namiti la teva autoestima”, con-
sidera Alfageme. 

Tot i que es va arribar a es-
pecular que era una estratègia de
màrqueting polític, és probable
que en la decisió d’Ada Colau d’a-
bandonar Twitter hi hagués una
explicació psicològica. “Que em
critiquin, em preguntin o em

En la seva compareixença per anunciar que deixava la política, Elsa Artadi va dir que ja no tenia energia per seguir. Foto: Natàlia Segura/ACN

La política és una professió perillosa per a la salut mental. La sobreexposició als
mitjans, la impossibilitat de conciliar la vida familiar o la por d’equivocar-se

poden provocar problemes emocionals. Parlem amb diferents polítiques sobre
com viuen aquesta pressió i sobre com a les institucions encara és un tema tabú.

Política i salutmental:
un binomid’alt risc
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n La política, queda clar, és una ac-
tivitat que suposa un alt risc per a la
salut mental. Amb tot, la majoria de
representants que han intervingut
en aquest reportatge reconeixen
que la seva situació no és diferent de
la que viu la societat en general, so-
bretot després de la pandèmia, i cre-
uen que les millores en salut mental
s’han d’estendre per a tothom. “Si
només es deixés que els polítics tin-
guéssim una vida conciliada, seríem
uns privilegiats”, afirma Joan Ramon
Riera, regidor del PSC a l’Ajuntament
de Barcelona. Al mateix temps, el so-

cialista considera que des de la polí-
tica cal fer esforços per aconseguir
que tothom pugui gaudir d’una
atenció psicològica adequada. “Cal
donar una resposta pública més con-
tundent davant dels problemes de
salut mental. Hem de desplegar un
sistema de salut mental públic fort
perquè hi ha demandes ciutadanes
que no estan cobertes”, argumenta.

També ho pensa Mar García, di-
putada de Barcelona en Comú al
Congrés espanyol, quan assenyala
que, a diferència d’una persona que
ha estat desnonada o d’algú que tre-
balla durant jornades maratonianes,
ella, quan va patir problemes, en cer-
ta manera va poder “gestionar-los”.   

Malgrat això, i com afirma la psi-
còloga Alba Alfageme, les persones
que es dediquen a l’àmbit públic són
un reflex en el qual s’ha d’emmirallar
la societat i, per això, si reconeixen
que pateixen dificultats psicològi-
ques poden ajudar a erradicar el
tabú que plana sobre la salut men-
tal. Potser no es tracta de tenir privi-
legis, sinó de ser sensibles a aquesta
problemàtica. Encara més quan,
com alerta l’Organització Mundial
de la Salut (OMS), s’espera que la de-
pressió sigui la primera causa de dis-
capacitat al món el 2030 i, al llarg de

la seva vida, una de cada quatre per-
sones tindrà problemes de salut
mental. No són les úniques xifres
que ens mostren un futur negre. Un
informe de la consultora estatuni-
denca Gallup considera que només
un 8% dels treballadors espanyols
estan compromesos amb la feina,
mentre que en indrets com Islàndia
aquesta xifra arriba al 22%. Per altra
banda, els treballadors espanyols
són dels més infeliços de l’Europa
occidental. Només un 42% creuen
tenir una vida pròspera, quan a Fin-
làndia són un 85%. Més dades de
l’informe: un 43% dels treballadors
de casa nostra estan estressats i un
27% es declaren “enfadats”. 

Privilegiats?

portin la contrària no només no
em molesta, sinó que ho accep-
to i m’agrada”, deia aleshores l’al-
caldessa de Barcelona. “Per des-
gràcia, la xarxa s’ha omplert de
perfils falsos i anònims que in-
toxiquen i inciten a l’odi”, afegia.

Més enllà d’això, i segons Al-
fageme, aquesta hiperconnecti-
vitat també pot afectar els polítics
d’una altra manera: en la seva ca-
pacitat de prendre decisions. En
aquest sentit, tal com explica l’e-
xalcaldessa de Badalona i diputa-
da de la CUP-Guanyem, Dolors
Sabater, “la sobreexposició públi-
ca i la por de fer una pífia comu-
nicativa” són dos dels elements que
més la tensen. En línies similars
s’expressa el regidor del PSC de
Barcelona Joan Ramon Riera.
“Tenim molta responsabilitat en la
presa de decisions i hi ha molta por
d’equivocar-se”, afirma en general.

Tot això passa en un món
canviant que, per a Alfageme, po-
dria definir-se com a volàtil.
“Abans les legislatures duraven
quatre anys, però ara els polítics
tenen la sensació que el seu pas
per les institucions pot acabar en
qualsevol moment”, diu. Aquest
fet genera inestabilitat i insegu-
retat. “Estem vivint un moment
en què les coses canvien ràpida-
ment i, com hem vist amb la pan-

dèmia o amb el Procés, hi ha
poca estabilitat social”, afegeix la
psicòloga. Tot això afecta la ciu-
tadania en general i suposa una
pressió extra per als polítics.
“Ara ja no planifiquem a tants
anys vista i això és un problema,
perquè la política també ha de
pensar-se a llarg termini i des de
la paciència”, considera. 

UN TABÚ
I podem sumar-hi un darrer ele-
ment que fa de la política un lloc
on la salut mental brilla per la seva
absència: mostrar-se dèbil i reco-
nèixer el patiment penalitza molt. 

Com és, segons la majoria de
la ciutadania, un bon polític?
Segurament algú racional, amb
nervis d’acer i que no es deixi en-
dur per les passions. Probable-
ment un home blanc que rondi
la quarantena i amb estudis uni-
versitaris.

Just quan Mar García va ser
elegida diputada al Congrés es-
panyol per Barcelona en Comú
va donar a llum dos bessons
prematurament. Ella, com Be-
nedí, és una de les poques polí-
tiques que ha fet públics els seus
problemes psicològics. Les com-
plicacions de salut dels bessons,
la depressió postpart i la matei-
xa entrada al circ polític per a

“La política és una 
feina molt exigent 
que requereix molta
responsabilitat,
genera estrès, tensió 
i dificulta la conciliació
de la vida familiar 
i personal”

algú que venia de fora d’aquest
àmbit li van generar “una crisi
d’ansietat”.

El cas és que la institució a la
qual va entrar no va acollir-la
com caldria. “La política de par-
tits i la institucional no estan pre-
parades per a la salut mental ni
les cures”, diu. Quan va decidir
explicar el seu cas, poques per-
sones de l’hemicicle se li van
acostar per saber com estava.
“Més enllà de les amistats, em
vaig sentir molt sola”, recorda. A
més, considera que en partits
com el seu “de vegades és molt
més fàcil denunciar la mala salut
mental dels treballadors d’una fà-
brica que la que viuen els matei-
xos integrants de la formació”. 

El seu cas demostra fins a
quin punt la salut mental continua
sent un tabú a la política i quins
atributs s’hi premien. Podria ser
diferent? Totes les representants
que han volgut parlar amb el Lí-
nia sobre la salut mental en pri-
mera persona són dones i coinci-
deixen en un fet: actualment les
institucions són espais patriarcals
on els valors de la masculinitat
s’imposen. “És un món molt
opressiu, on impera la raó, i si no
tens certa agressivitat, no et con-
sideren vàlida”, diu García. Per a
Sabater, “la política institucional

i de partits és molt depredadora
i competitiva”. “Les mentides,
els ganivets i les jugades brutes
són freqüents”, afegeix. “De ve-
gades sembla que la política pu-
gui funcionar al marge de la vida”,
sentencia. 

Hi manquen, per tant, les
cures i els lideratges emocionals
que sempre han estat repudiats
en considerar-se quelcom feme-
ní. En aquest sentit, la pregunta
que es fa Alfageme és important:
“Vull una persona que s’assem-
bli a mi i que tingui problemes o
algú sense emocions?”.

L’Elsa ja fa dies que no escriu
res al seu compte de Twitter,
concretament des del 5 de maig.
Abans, en un dia podia fer més de
10 publicacions. És bonic imagi-
nar-se-la, ella que podrà, pintant
una aquarel·la del mar a Sitges.
Descansant o recuperant-se. 

Potser els milers de persones
que treballen cremades i els po-
lítics que ja no poden més hau-
rien de fer el mateix: un pas en-
davant i reconèixer que, de ve-
gades, la feina no és vida.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Des dels partits 
de vegades és més 
fàcil denunciar la 
mala salut mental 
dels treballadors 
d’una fàbrica que 
la que viuen els
mateixos polítics”

Segons l'OMS, el 2030 la depressió serà la primera
causa de discapacitat i un de cada quatre ciutadans
tindrà problemes de salut mental durant la seva vida
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EQUIPAMENTS4El futur pave-
lló de gimnàstica de Sant Andreu
de la Barca, annex al pavelló
l’11, podrà obrir portes a la tar-
dor, segons va anunciar l’Ajun-
tament fa una setmana. Amb
600 metres quadrats i un pres-
supost de més de 400.000 euros,
aquest serà l’equipament que
farà servir el Sabarca Gimnàstic
Club, que ha col·laborat en el seu
disseny i que actualment, men-
tre duren les obres, està entre-

nant a la zona industrial del mu-
nicipi. En una visita a les obres
dimarts passat, l’alcaldessa Ana
Alba va reconèixer que “la pan-
dèmia ha endarrerit el calenda-
ri” inicial dels treballs, però va as-
segurar que ara “l’exterior està
pràcticament acabat” i que no-
més falta enllestir-ne l’interior.
Entre altres coses, es preveu
l’habilitació d’una fossa que s’om-
plirà de peces d’escuma per po-
der fer acrobàcies amb seguretat.

SEGURETAT4L’alcaldessa de Sant
Andreu de la Barca, Ana Alba, vol
que hi hagi presència dels Mossos
d’Esquadra al municipi per com-
batre la “sensació d’inseguretat que
pot tenir una part de la població”.
Així ho va traslladar el passat dia
9 en una reunió amb el cap de la
regió policial Metropolitana Sud
dels Mossos, Miquel Esquius.

En la mateixa trobada, l’alcal-
dessa va explicar que, segons un
estudi del Ministeri de l’Interior,
Sant Andreu és una de les úniques
cinc poblacions de més de 20.000
habitants de Catalunya on s’han
reduït els delictes en l’últim any
(Martorell i Esparreguera també
formen part d’aquest selecte grup).
Així doncs, des de l’Ajuntament
deixen clar que “no hi ha un pro-
blema de seguretat, sinó una sen-
sació d’inseguretat”, i que això té
a veure amb la “nul·la presència
dels Mossos al municipi” (recor-
den que només hi acudeixen si
passa alguna cosa que entra dins

de les seves competències, però
que no hi patrullen).

Des de l’oposició, la portaveu
de Podem, Isabel Marcos, com-
parteix aquesta visió: “Crec que hi
ha més sensació d’inseguretat
que inseguretat real, i estem a fa-
vor de reforçar la presència dels
cossos policials per canviar això”.
En canvi, des de Fem Sant An-
dreu, el partit majoritari de l’o-
posició, no hi estan d’acord. “No
és només una sensació de la ciu-
tadania, sinó que es pot contrastar
amb dades: després de la recupe-

ració de la vida social postpandè-
mia, els delictes a Sant Andreu han
pujat un 66%”, diu el portaveu del
grup, Marc Giribet. Sobre les da-
des del Ministeri de l’Interior que
defensa el govern municipal,
al·lega que “el 2021 va ser desas-
trós, era difícil no millorar-lo”.
Amb tot, creu que sí que cal més
presència dels Mossos, però tam-
bé “augmentar fins als quaranta
agents la plantilla de Policia Local,
professionalitzar els agents cívics
i implementar amb tota la deter-
minació la policia de barri”.

La reunió entre alcaldessa, Mossos i Policia Local, el dia 9. Foto: Ajuntament

Demanen presència de Mossos
contra la sensació d’inseguretat

El nou pavelló de gimnàstica
obrirà portes aquesta tardor

SANT ESTEVE4“Menjo cada dia
gràcies a això”, afirma l’Adriano,
un usuari del projecte Mentali.
Ho diu en un reportatge que ha
publicat l’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires per celebrar
els cinc anys de la posada en mar-
xa d’aquesta iniciativa positiva
per partida doble: garanteix una
bona alimentació als veïns més
vulnerables i lluita contra el mal-
baratament alimentari.

Des que es va engegar l’any
2017, el Mentali ha repartit més
de 17.700 racions i ha ajudat
més d’un centenar de persones.
Ho ha fet gràcies a la col·labora-
ció de centres educatius, empre-
ses de menjador, voluntariat i
Ajuntament. Concretament, el
menjar que arriba als usuaris de
Mentali prové de les mostres
testimoni de les cuines escolars –
una mostra dels plats que se ser-
veixen als menjadors que s’ha de
guardar per si passa qualsevol
cosa– i del que sobra un cop
han dinat tots els nens.

Això garanteix que persones

com l’Adriano, que abans s’ali-
mentava molt sovint a base d’en-
trepans, ara pugui portar una
dieta sana i variada. “Noto molt la
diferència”, assegura aquest usua-
ri del projecte, que mostra el seu
agraïment. Com ell, hi ha una tren-
tena d’usuaris que reben ajuda de
Mentali, una xifra que abans de la
pandèmia era només de set per-
sones, segons l’Ajuntament. 

Precisament, la crisi de la co-
vid va ser tot un repte per a Men-
tali. Amb les escoles tancades, el
compromís de les empreses que
gestionen els menjadors escolars
(Campos Estela i Hostesa) va ser
clau: feien arribar a Sant Esteve el
menjar que els sobrava de les
cuines centrals. Ara, aquest fun-
cionament s’ha mantingut per a
les èpoques de vacances escolars.

El projecte Mentali es nodreix dels menjadors escolars. Foto: Aj. Sant Esteve

Cinc anys garantint un plat 
a taula als més vulnerables

Castellví | Sant Esteve

Arrenquen els primers
Pressupostos Participatius

CASTELLVÍ4L’Ajuntament de
Castellví de Rosanes va posar en
marxa dimecres passat la pri-
mera fase dels primers Pressu-
postos Participatius del poble.
Així doncs, des del dia 15 de juny
i fins al 17 de juliol, veïns i enti-
tats poden presentar les seves
propostes d’inversions per mi-
llorar Castellví. En total, es des-
tinaran 31.000 euros a fer reali-
tat els projectes guanyadors.

Hi poden presentar les seves
idees tots els majors de 16 anys
empadronats a Castellví, així
com les entitats registrades al
municipi. Hi ha dues franges de
pressupost previstes: propostes
de fins a 10.000 euros i d’entre
10.001 i 20.000 euros. En tots
dos casos, els projectes han de
ser inversions destinades a l’es-
pai públic i edificis municipals,
o bé a l’adquisició de béns.

Ajuntament i veïns dissenyen
el futur del barri de La Coma

SANT ESTEVE4Com serà el bar-
ri de La Coma en el futur?
Aquesta és la incògnita que van
començar a resoldre els veïns i
l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires en una reunió al Ca-
sino que va tenir lloc fa dues set-
manes. De moment, s’està tre-
ballant en l’avantprojecte d’ur-
banització d’aquesta zona, i l’A-
juntament preveu que les obres
puguin començar l’any vinent.

L’alcalde de Sant Esteve, En-
ric Carbonell, i el primer tinent
d’alcalde, Joan Galceran, van
proposar als veïns presents a la
trobada diferents opcions per als
futurs carrers del barri: plata-
forma única (vorera i calçada a la
mateixa alçada), calçada segre-
gada (a diferent alçada que la vo-
rera) i semiplataforma (combina
les dues anteriors). Aquesta últi-
ma va ser la més ben valorada.

Infraestructures | En servei el nou dipòsit d’aigua
L’empresa pública Aigües Ter-Llobregat ha posat en marxa aquest mes de
juny el nou dipòsit d’aigua de Sant Andreu de la Barca, situat a Can Salvi,

que ha requerit una inversió de 3,3 milions d’euros i que era molt necessari.

Castellví | Segona fase de la recuperació postincendi
Aquest mes de juny ha començat la segona fase dels treballs de recuperació de la
zona cremada per l’incendi que va afectar Castellví de Rosanes i Martorell el juliol de
l’any passat. Així, s’acabarà de retirar la vegetació calcinada o molt danyada pel foc.

L’alcaldessa Ana Alba va visitar les obres dimarts passat. Foto: Ajuntament
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FESTES4Olesa de Montserrat ha
pogut celebrar aquest any amb
normalitat la festa dedicada a la
seva patrona, Santa Oliva. El
dia 10, les entitats locals van
poder fer-li l’ofrena floral, que va
tornar a anar acompanyada d’u-
na mostra de cultura popular,
amb els Gegants, l’Esbart Olesà,
Olesa Sardanista, els Bastoners
del Montserratí i Fal·lera Olesa-
na. Les activitats en honor a la
patrona es van allargar durant

tot aquell cap de setmana. I ara,
superada la ressaca de Santa
Oliva, toca donar la benvinguda
a Sant Joan, quan “a Olesa la fan”
(la Festa Major). Serà des d’a-
quest dijous, 23 de juny, fins al
dilluns 27 i hi haurà més dosis de
cultura popular, així com molta
música i gresca, entre d’altres.
Els olesans Lal’Ba, Buhos, Ger-
trudis o el Pot Petit seran alguns
dels artistes que actuaran durant
els cinc dies de festa.

EMPRESES4Que una dona di-
rigís una empresa el 1939, i que
a més fos una empresa de trans-
ports, era gairebé impensable.
Però a Olesa de Montserrat va
passar: aquell any, Amèlia Ca-
mats va agafar les regnes de
Transports Generals d’Olesa
(TGO), una companyia fundada
el 1922 i que, per tant, aquest any
celebra el seu centenari. 

Durant més de la meitat d’a-
quest segle d’història, TGO ha
tingut una dona al capdavant. El
1968, qui va agafar el relleu d’A-
mèlia Camats va ser la seva filla,
Teresa Figueras, que va mante-
nir el càrrec fins al 1984. Des del
2015, després de la mort de Sal-
vador Alapont, la directora n’és
la Carme Pros, que està vivint el
centenari amb orgull i “ganes de
seguir creixent”.

Pros posa en valor la capaci-
tat d’adaptació de la companyia
durant tots aquests anys, cosa que
es va veure especialment durant

la pandèmia. També defensa que
TGO té “la igualtat i la diversitat
com a bandera”, tal com queda
reflectit amb el lideratge femení
que hi ha hagut, en total, durant
52 anys. Aquestes i altres virtuts
són les que van defensar tant Pros
com autoritats locals i autonò-
miques en l’acte central de la
celebració del centenari, que es va
fer el dia 10 a l’Espai Vitruvi de
l’escola Daina Isard.

Sense deixar enrere l’alegria
de la celebració, TGO mira enda-
vant i es prepara per als pròxims
reptes. “Principalment, són la di-
gitalització i la descarbonització de
la nostra flota”, diu Pros, que de-
talla que l’objectiu és “tenir tota la
flota descarbonitzada el 2028”. En
aquest sentit, el mes vinent in-
corporaran els primers dos auto-
busos elèctrics. Tot plegat, perquè
“siguin cent anys més”.

La CEO de TGO, Carme Pros (al centre), amb autoritats. Foto: Ajuntament

Cent anys de TGO, més de
cinquanta de lideratge femení

Adeu a Santa Oliva, 
hola a la Festa Major

CULTURA4Una seixantena de
persones van participar el 12 de
juny a l’escape room que va te-
nir com a escenaris alguns dels
punts més destacats del patri-
moni abrerenc. La proposta, or-
ganitzada per la Comissió de
Halloween i Carnaval d’Abrera i
amb el suport de l’Ajuntament,
va començar i acabar a la plaça
de Pau Casals, passant per una
desena d’indrets més.

Concretament, el recorregut
va portar els seixanta partici-
pants (dividits en grups de dotze)
a respondre preguntes i fer pro-
ves a la font dels peixos, les es-
coles velles, la Casa de Cultura,
l’estació d’FGC, el Rebato, la
Creu del Terme, l’Ajuntament
vell i el carrer Major, l’església de
Sant Pere, el cementiri vell i el ja-
ciment de Sant Hilari. 

L’objectiu d’aquesta activitat
alhora lúdica i educativa era, tal
com explica l’Ajuntament, donar
a conèixer la riquesa patrimonial
i cultural d’Abrera. En aquest
sentit, els participants també van

tenir l’oportunitat de descobrir
nous detalls sobre la història del
municipi. Els guanyadors de l’es-
cape room van rebre com a premi
un lot de productes de Ràdio Ab-
rera i el còmic Quan èrem petits. 

La regidora d’Acció Cultural
i Memòria Històrica, Arantxa

Galofré, va valorar l’activitat
molt positivament i va avançar
que la intenció és que l’any que
ve es repeteixi. Des de l’entitat
organitzadora també es mos-
tren disposats a tornar-ho a fer,
tot i que en una hora o una èpo-
ca de menys calor.

Un dels grups participants a l’escape room. Foto: Ajuntament

Seixanta participants a l’escape
room pel patrimoni abrerenc

Abrera

Cultura | Una exposició dedicada a Pere Francesch  
Divendres es va inaugurar a la Casa de Cultura l’exposició ‘Pere Francesch, una vida

darrere dels escenaris’, organitzada per Edicions Paper d’Estrassa i l’Ajuntament.
Repassa la trajectòria de l’escenògraf olesà, deu anys després de la seva mort.

Ensurt | Sona l’alarma per risc químic per error
Un error tècnic va fer que el dia 16 sonés, en més d’una ocasió, l’alarma per risc
químic a Abrera, provocant inquietud entre la ciutadania. El Centre d’Emergències
de Catalunya va assegurar a l’Ajuntament que no s’havia produït cap accident.

Un moment de la celebració de Santa Oliva. Foto: Ajuntament

FESTES4Per Sant Pere, festa a
Abrera. Ho diu la dita i ho diu
el programa que ha preparat
l’Ajuntament per aquest any.
Del 29 de juny al 3 de juliol, el
municipi tornarà a viure una
Festa Major com les d’abans. A
més, de l’1 al 3 de juliol hi hau-
rà la Festa Major Jove. 

Així doncs, Abrera inaugu-
rarà el seu estiu amb propostes
festives per a tots els públics i
per a tots els gustos. Durant els
cinc dies de celebració, hi hau-
rà exposicions, concerts, espec-

tacles, portes obertes a dife-
rents punts del patrimoni local
i propostes de cultura popular:
correfoc, cercavila i molt més. 

En aquest sentit, tindrà un
protagonisme especial la colla de
diables Bram de Foc, que en-
guany celebra el seu quarantè
aniversari després que la pan-
dèmia els obligués a ajornar-lo.
La resta d’entitats locals també
tindran moments per lluir-se,
amb exhibicions, actuacions mu-
sicals i altres propostes. Amb tot,
que comenci el compte enrere.

Compte enrere per a una
Festa Major com les d’abans

La festa de l’any passat, encara marcada per la covid. Foto: Ajuntament
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PATRIMONI4Després que la Co-
lònia Sedó obtingués per fi la ca-
tegoria de Bé Cultural d’Interès
Local (BCIL) el mes passat, l’A-
juntament d’Esparreguera ha
posat en marxa el procediment
per convertir-la en Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN). Si el
BCIL és el primer grau de reco-
neixement i protecció del patri-
moni, el BCIN és un pas més i
serviria perquè aquest conjunt es-
parreguerí fos considerat “com un
bé rellevant del patrimoni cultu-
ral català”, segons el consistori. 

L’Associació per la Defensa
del Patrimoni de la Colònia Sedó
es va crear precisament per ga-
rantir-ne la protecció i fer-ne di-
fusió, i una de les primeres me-
tes que es va marcar en la seva
fundació va ser aconseguir la ca-
tegoria de BCIL. Ara, el president
de l’entitat, Josep Maria Cobos,
celebra que s’hagi assolit aquest
objectiu i posa en valor el “com-
promís” del govern municipal,

que ha decidit anar més enllà.
“L’Ajuntament no ha perdut el
temps: de seguida que s’ha apro-
vat el grau de BCIL, ha començat
a gestionar el de BCIN”, reconeix.

Cobos subratlla que el bene-
fici d’haver obtingut la categoria
de BCIL és “doble”, perquè ator-
ga protecció i permet demanar
ajudes tant a l’Estat com a Euro-
pa; en la mateixa línia, la de
BCIN “garanteix un nivell de pro-

tecció més elevat i obre més por-
tes a l’hora de demanar ajudes”.

Amb tot, recorda que les
gestions per arribar a ser un
BCIN es poden allargar almenys
dos anys i que, en general, en-
cara queda camí per recórrer.
“Els passos que s’han fet de
moment eren necessaris, però
ara han de venir les inversions:
la Colònia Sedó en necessita
moltes”, admet Cobos.

Diverses autoritats van visitar la Colònia Sedó el dia 10. Foto: Ajuntament

Pas endavant per reforçar la
protecció de la Colònia Sedó

CULTURA4Collbató és l’últim
municipi del Montserratí a ce-
lebrar la seva Festa Major –en-
guany serà del 15 al 18 de se-
tembre–, però ja ha convertit en
costum ser el més previsor a l’ho-
ra d’idear i presentar el cartell
musical de la celebració. Així,
tres mesos abans de la festa, ja
sabem que hi haurà una pro-
gramació de luxe, encapçalada
per Itaca Band, Koers, The Sey
Sisters i el popular Va parir
tour de Ràdio Flaixbac.

Abans d’arribar als plats
forts, el poble viurà un primer
vespre festiu el dijous 15 de se-
tembre amb les havaneres de les
Anxovetes, a la plaça de l’Era.
L’endemà, divendres 16, l’acti-
vitat es traslladarà a la pista
Martí Gil, un dels escenaris prin-
cipals de la festa, on el Va parir
tour aterrarà enmig de la seva
gira estiuenca per Catalunya. 

El torn dels grans grups de
música programats aquest any
arribarà dissabte a la nit: Itaca
Band i Koers ompliran la pista

Martí Gil amb els seus èxits. Al
mateix escenari, l’endemà al
matí, els carismàtics Reggae per
Xics faran feliços els més petits,
que es convertiran en protago-
nistes. Finalment, diumenge a la
tarda, l’escenari passarà a ser el
Casinet, on The Sey Sisters ofe-

riran un concert que promet ser
íntim i inoblidable. 

La resta de la programació de
la festa, que inclourà molt més
que concerts, es donarà a conèi-
xer a principis de setembre, quan
els collbatonins ja hauran posat
en marxa el compte enrere.

Una imatge d’arxiu d’Itaca Band, que actuarà a Collbató. Guillem Roset/ACN

Primers detalls de la Festa
Major: Itaca Band, cap de cartell

Collbató

Condol |Mor una conductora en un accident a l’A-2
La conductora d’un turisme va morir dissabte passat al matí en un accident amb

un altre cotxe implicat a l’A-2, a l’altura d’Esparreguera, segons el Servei Català de
Trànsit. La víctima era una dona de 29 anys i veïna de Santa Coloma de Gramenet.

Successos | Desmantellen un cultiu de marihuana
La Policia Nacional ha desmantellat recentment una plantació de marihuana a
Collbató. En total, es van intervenir 1.118 plantes de marihuana en fase de floració,
30 quilos de cabdells i 7.460 euros en efectiu a un habitatge unifamiliar del poble.

MEDI AMBIENT4Un centenar de
ciutadans d’arreu de l’Estat esco-
llits pel govern central formen
l’Assemblea Ciutadana pel Cli-
ma, que durant vuit mesos ha es-
tat treballant en l’elaboració de
propostes per fer front al canvi cli-
màtic. Entre aquestes persones hi
ha un collbatoní: Jordi Serra, pre-
sident de Fem Collbató, que va ser
primer tinent d’alcalde i regidor de
Medi Ambient, Patrimoni i Tu-
risme entre el 2015 i el 2016.

La feina de l’Assemblea Ciu-
tadana pel Clima es va traduir en
la presentació de 172 recomana-
cions en una reunió als jardins de

la Moncloa amb el president del
govern espanyol, Pedro Sánchez,
i la ministra de Transició Ecolò-
gica, Teresa Ribera. Aquestes pro-
postes hauran de passar pel Con-
grés dels Diputats i, si s’aproven,
d’aquí a un any es repetirà la re-
unió entre assemblea i govern
per fer-ne seguiment.

Serra celebra la posada en
marxa d’una “experiència de de-
mocràcia directa” com aquesta per
primera vegada a l’Estat, i detalla
que una de les propostes desta-
cades té a veure amb l’educació de
les futures generacions en matè-
ria de consum responsable.

Un collbatoní, a l’Assemblea
Ciutadana pel Clima

Reunió entre el govern espanyol i l’assemblea. Foto: Fernando Calvo/Moncloa

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir cinc persones
i van desmantellar dues planta-
cions de marihuana al barri es-
parreguerí de Can Rial el passat
15 de juny. Els arrestats van ser
quatre homes i una dona d’entre
25 i 60 anys, membres de dues
famílies. Se’ls acusa dels delictes
de tràfic de drogues (concreta-
ment, marihuana, haixix i coca-
ïna) i de defraudació del fluid
elèctric, ja que els dos cultius es-
taven connectats a la xarxa elèc-
trica de forma fraudulenta, amb
un consum de més del doble de
la potència contractada. Això
havia provocat diversos talls
d’electricitat a Can Rial. 

A l’escorcoll es van trobar 210
plantes de marihuana, 140
grams d’haixix, 15 grams de co-
caïna en roca, 800 grams de pols
blanca (presumptament, subs-
tància de tall), diverses bàscules
de precisió, cinc armes i 27.000
euros en efectiu.

Dues plantacions
de marihuana 
i cinc detinguts

Torna el Concurs
de Pintura Ràpida
amb la 50a edició

CULTURA4El Concurs de Pin-
tura Ràpida d’Esparreguera, que
ha estat dos anys sense celebrar-
se per la pandèmia, tornarà el 3
de juliol amb una edició molt es-
pecial: la cinquantena. 

El certamen començarà ben
d’hora, a dos quarts de vuit del
matí, a la sala d’exposicions mu-
nicipal, i s’allargarà fins a la una
del migdia. Després, a les dues,
el jurat emetrà el seu veredicte i
entregarà els diplomes als par-
ticipants a la mateixa sala. El pe-
ríode d’inscripcions està obert
fins al 30 de juny.

Foto: Ajuntament
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Esports Bàsquet | El Nou Bàsquet Olesa, campió de Catalunya 
El sènior A masculí es va proclamar campió de Catalunya el passat 5 de juny després de 

vèncer per  66-77 el Club Bàsquet Bescanó en la Final a Quatre de Primera Catalana disputada a
Corbera de Llobregat. El Nou Bàsquet Olesa ja havia ascendit a Copa Catalunya a mitjans de maig.

La ment sempre té un paper
clau i crec que aquest any he
crescut força en el treball psi-
cològic amb els jugadors, amb
qui he parlat molt i des de la
transparència i la claredat. I, és
clar, no sempre els deia coses
que volien escoltar", descriu
Víctor González (Gavà, 1992),
l'entrenador del Club Sala 5
Martorell, nou equip de Segona
Divisió després de vèncer el
passat diumenge 19 de juny per
7-3 la Unión Tres Cantos, a qui
ja havia superat a l'anada (3-5).

És conscient que perquè un
grup se senti còmode cal que
aquest accepti moments i si-
tuacions incòmodes. "Qui pren
més decisions és el tècnic i els
jugadors necessiten informació
constant per evitar malente-
sos", explica l'entrenador ga-
vanenc, que sent orgull i ad-
miració pel seu equip: "El grup
ha arribat molt cohesionat amb
el cos tècnic i molt preparat a
un play-off que hem jugat amb
molta fredor i maduresa. Hem
marcat 21 gols més dels que
hem rebut. Tot és millorable i
si bé és cert que l'últim mes ha
estat molt idíl·lic, i amb tothom
molt concentrat, hem passat
èpoques molt diferents. Ratxes
de lesions i resultats que no
eren tan bons. Les temporades
són molt llargues".

El Club Sala 5 Martorell és
un equip amb una gran capa-
citat de patiment i de resis-
tència, i molt fort mental-

ment. "Com a tècnic sempre
tractes d'anticipar-te a les si-
tuacions", adverteix. Per això
va fitxar Marc Mármol, que
"ens ha donat molta madure-

sa i lideratge", i Ferran Ruiz
Ferru, "un plus". González re-
coneix que van prendre riscos
pujant la càrrega física i que en
els últims partits de la Lliga re-
gular potser els jugadors es-
taven carregats físicament.

"La idea era volar al play-off
d'ascens, i el pla ens ha sortit
bé", reconeix. Reviu la cele-
bració del 4-2 d'Imad Ruiz:
"Ens vam abraçar a la ban-
queta. El temps corria, que-
daven 10 minuts i portàvem 4
gols més que ells en la final.
Semblava fet, però tampoc
ens podíem confiar...". També
se li posa la pell de gallina per-
què l'equip el mantegés: "És
un gest molt bonic i simbòlic
que sempre els agrairé".

Ahir a la tarda, hores des-
prés d'aquesta conversa, Gon-
zález va reunir-se amb uns
quants jugadors de la plantilla
per parlar del seu futur. Ja ha
de pensar en el curs 2022-
2023 en una Segona Divisió

que multiplicarà els quilòme-
tres en els viatges. "Ens agra-
daria que fos un projecte con-
tinuista, però sempre hi ha
canvis. Sobretot, potser, en qui

menys ha participat", explica.
Cada cas, però, és un món.

La idea del club és sol·lici-
tar a l'Ajuntament tenir dis-
ponible el pavelló municipal
també els dimecres, a més
dels dies que ja el tenen (di-

lluns, dimarts i dijous). "D'a-
questa manera, podríem
anul·lar el dilluns, després de
la càrrega i els viatges llargs
del cap de setmana, o que
s'entrenin els juvenils i els ju-
gadors que menys hagin par-
ticipat. En tot cas, l'equip no es
professionalitzarà".

Un vestuari necessita molts
líders. "En tenim de diferents
tipus, de lideratges. Líders es-
portius com Fouad Amrani, de
companyonia i d'unió, com
Pau Albacete, d'exemple si-
lenciós, com Marc Mármol o
d'energia, com Pavel Pérez",
explica González, format al
Futbol Sala Gavà, equip amb
el qual va arribar a competir
amb el sènior: "Hi conservo
moltes amistats. És una enti-
tat que m'estimo de veritat
perquè va confiar molt en mi".

EL PÚBLIC 
"De petit el futbol sala em cri-
dava molt l'atenció perquè po-
dia tocar molts cops la pilota.
És un esport que em sembla
més espectacular que el con-
vencional perquè es juga en es-
pais reduïts", enraona l'entre-
vistat, orgullós de la resposta
del públic. "Cada cop ve més
gent a veure'ns. Hi ha persones
a qui ja coneixíem i algunes,
tan fidels que ho feien fins i tot
a Tercera Divisió. M'encanta
sentir els "oh!" de la grada i
que aquesta gaudeixi d'un bon
joc i es diverteixi. A poc a poc,
sumem més gent a la causa i a
Segona segur que vindrà més
gent enamorada del futbol sala
que potser no és de Marto-
rell", tanca González.

Toni Delgado
MARTORELL

El saltdelClubSala5Martorell
» El conjunt de Víctor González puja a Segona Divisió després de completar una temporada excel·lent
» “L’últim mes ha estat molt idíl·lic i amb tothom molt concentrat”, celebra el tècnic gavanenc

El Club Sala 5 Martorell celebrant el seu ascens a Segona Divisió. Foto: Club Sala 5 Martorell

“Els jugadors necessiten
informació constant per
evitar malentesos”,
matisa Víctor González

“Ens agradaria que fos
un projecte continuista,
però sempre hi ha
canvis”, exposa el tècnic
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Viu en línia

Una actriu i un actor secundaris com-
parteixen el neguit abans d’estrenar.
Anirà bé o no l’estrena? En un embat de
vivències hilarants, faran el possible
perquè sigui que sí. Inspirada en els es-
pectacles populars del Paral·lel de prin-
cipis del segle XX, barreja peces teatrals
còmiques i de vodevil de l’època.

Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

Els secundaris
Bernat Cot i Laura Aubert

Magalí Sare ha publicat el seu segon àl-
bum en solitari, Esponja (Segell Microscopi,
2022), quatre anys després del primer. La
cantant barcelonina explora estils diferents
i alguns de nous per a ella, i canta en ca-
talà, castellà i portuguès amb col·labo-
racions de luxe, com Salvador Sobral o Las
Migas. Setze cançons formen un disc que
és “com una peli”, ha dit a Enderrock.

Música

Quan una ruptura interdimensional al-
tera la realitat, l’Evelyn, una immigrant
xinesa als Estats Units, es veu involucrada
en una aventura salvatge en què només
ella pot salvar el món. Perduda en el mul-
tivers, aquesta sobtada heroïna haurà de
fer servir els seus nous poders per llui-
tar contra estranys perills mentre el
destí del món penja d’un fil.

Pelis i sèries

Todo a la vez en todas partes
Dan Kwan i Daniel Scheinert

Esponja
Magalí Sare

Setmana del disseny
L’auditori del Disseny Hub Barcelona va acollir el passat 2

de juny l’acte inaugural de la Barcelona Design Week 2022.
La setmana del disseny d’aquest any, que acabarà el dia

22, s’adreça especialment als joves, perquè aquest 2022 és
l’Any Europeu de la Gent Jove. “Actualment, vivim una re-
alitat que ens genera confusió i ens desorienta. Aquest és
el tema de l’edició d’enguany: Wayfindings, orientacions

per crear nous presents. Dels nous presents dependran els
nostres futurs i els joves i el disseny són claus per definir-

los”, ha dit la directora de l’esdeveniment, Isabel Roig.

Els fans catalans de Dua Lipa (Londres, 1995), la
cantant de moda a nivell internacional, ja es po-
den considerar pràcticament amics seus. Molts
d’ells l’han vist dos cops en dues setmanes, per-
què l’artista d’origen albanokosovar va actuar a
Barcelona el dia 1 de juny, al Palau Sant Jordi, i el
dia 10, al festival Primavera Sound. Fent una cer-
ca ràpida a les xarxes, és fàcil veure que tothom
que l’ha vist s’ha quedat al·lucinant. Una veu im-
pressionant, unes coreografies ben elaborades i
executades i uns outfits espectaculars són els in-
gredients principals dels seus shows, que no de-
ceben ningú. També hi ha un altre element, més
freqüent del que segurament la cantant voldria,
que són les caigudes. Al Sant Jordi n’hi va haver
una, però la jove estrella de la música es va aixe-
car com si res i va continuar oferint un concertàs

que els assistents no oblidaran.

D U A  L I P AQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser la cantant internacional de moda
El seu segon disc ‘Future Nostalgia’ l’ha portat al cel

Famosos

Visitar Barcelona dos cops en dues setmanes 
Va actuar al Sant Jordi el dia 1 i al Primavera Sound el dia 10  

Tothom n’està enamorat
La gent n’aplaudeix la veu, els balls i fins i tot una caiguda

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La protagonista d’aquest dietari és una
escriptora amb una capacitat inesgota-
ble de renovar la seva mirada sobre el
món. Directa, apassionada, intel·ligent i
una mica desastre, cerca les paraules jus-
tes per capturar una realitat complexa i
canviant, sense renunciar a l’elegància i
a l’honestedat de la concisió. L’obra més
íntima i alhora vital de Milena Busquets.

Llibres

Les paraules justes
Milena Busquets

|Redout 2
Aquesta seqüela porta les curses a zones distòpiques d’un planeta
Terra gairebé abandonat. Per a PC, PS 4 i 5, Switch i Xbox Series X/S.
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Els i les socialistes de Martorell estem bastantdesconcertats per la política de senyalització vià-ria del govern municipal. Concretament, resultaincomprensible la diversitat de models i colorsdels passos de vianants. El que, a priori, pot sem-blar una mera qüestió estètica pot acabar essentun problema de seguretat viària, especialmentper als vianants. En aquest sentit, a la nostra ciu-tat, i de forma inexplicable, hi ha passos de zebrapintats de diferents colors. N’hi ha que combinenratlles blanques i vermelles, d’altres que conju-guen les blanques i les blaves; alguns que nomésen tenen de blanques... En resum: un autèntic caosper als conductors i vianants. Un caos que denotaque l’executiu local no guia les seves actuacionssobre la base d’uns criteris clars i coherents. Tanmateix, i com assenyalàvem a l’inici de l’ar-ticle, no es tracta d’una qüestió de ‘bellesa’ de l’es-pai públic, sinó que la clau del tema rau en el fetque és obligació dels poders públics i, especial-ment de l’Ajuntament com a administració méspropera al ciutadà, garantir que es pot caminar iconduir per Martorell de forma segura. 

A més, l’article 168 del Reglament Generalde Circulació assenyala que en els passos devianants no es poden emprar línies d’altrescolors que no siguin les blanques. I això, quepot semblar una cosa menor, és molt impor-tant perquè, si s’utilitzen altres colors, aquellspassos de vianants passen a ser marques vià-ries sense una finalitat concreta. I, el que éspitjor: en cas d’accident, un conductor pot es-grimir que el vianant no estava creuant per unpas reglamentari.D’altra banda, considerem que és poc útil pera la ciutadania que a Martorell hi hagi passos dezebra de diferents colors i a tan poca distànciaentre ells. Creiem, en aquest sentit, que generenconfusió tant als vehicles com als vianants. Per tot plegat, des del PSC instem al governde Xavier Fonollosa a adoptar les accions ne-cessàries per revertir una situació que, malau-radament, algun dia podria tenir conseqüènciesno desitjades per ningú. La política és anticipar-se i buscar solucions. I, en aquest cas, encara hisom a temps.
@PSCMartorell

martorell@socialistes.cat

@pscmartorell
facebook.com/PSCMartorell

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

La desconcertant senyalització
viària de Martorell

Escric aquestes ratlles quan tot just fa tresanys de la investidura de Miquel Solà com aalcalde. I, per bé o per mal, poca cosa ha can-viat des de l’any 2019. Enguany, i no és laprimera vegada que passa aquest mandat, elgovern municipal d’ERC-GIC s’ha vist obligata pagar factures fora de termini, fet que de-nota, un cop més, una mala gestió econòmicadel consistori. Així mateix, sobta que el govern localhagi tancat els comptes de l’any passat ambun superàvit de més de 3 milions d’euros.Des del grup municipal socialista reclamema l’equip de govern planificació, i que expli-qui als grups polítics de l’oposició i al con-junt de la ciutadania a què pensen destinaraquests recursos econòmics. En aquest sen-tit, si no saben a què dedicar-los, els i les so-cialistes tenim una llista molt llargad’inversions pendents!Tot i això, ens amoïna especialment que

diversos informes de l’Ajuntament assenyalinque aquest haurà de pagar uns 4 milions d’eu-ros en expropiacions pendents del nostrepoble. Es fa difícil d’entendre que tinguem unsuperàvit de 3 milions d’euros, però que, almateix temps, calgui pagar 4 milions de qües-tions que s’arrosseguen des de fa anys. Els i les socialistes hem intentat, en tot mo-ment i malgrat tot, articular una oposició dia-logant i constructiva. Una oposició quevisualitzés la nostra alternativa, però que foscapaç d’arribar a acords amb el govern local.Tanmateix, creiem que hem arribat a una si-tuació límit. Cal que el govern es posi les pilesi que adopti mesures d’una vegada per totes.Arribats a aquest punt, considerem que és pri-mordial que les regidores i els regidors del go-vern municipal assumeixin la responsabilitatde les seves decisions i que no l’encolomin alstècnics. Cal prendre decisions... i de forma rà-pida. Ens hi juguem massa!

@SdCollbato
collbato@socialistes.cat @socialistesdecollbato

Telèfon: 646 48 86 67
646 48 86 67

Collbató s’hi juga molt

@sdcollbato
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