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Inauguració massiva del Parc
Central de la Sínia de Martorell
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Un esport de risc
» El ciclisme de carretera pateix la inseguretat que suposa haver de conviure amb molts cotxes
» El respecte a la normativa viària dels conductors, però també dels ciclistes, ha de ser més estricte
Albert Alexandre
MONTSERRATÍ
Eren un grup de vuit ciclistes.
Circulaven per la carretera C-234
de Castellbisbal quan, de sobte, un
conductor, en envair el carril contrari, va atropellar-los. Les conseqüències, dos ciclistes morts, dos
de ferits i un cinquè en estat crític.
Els dos difunts se sumaven als
quatre ciclistes que ja havien perdut la vida a la carretera el 2022.
Els fets, que es van produir a finals
d’agost, van commocionar el món
del ciclisme català i van posar sobre la taula la necessitat de millorar la seguretat dels que practiquen aquest esport. El cap de setmana següent, més de 300 ciclistes recorrien les costes del Garraf
per mostrar la seva indignació i per
recordar els companys morts.
Malgrat tot, uns dies després
el relat va canviar per complet
quan el 5 de setembre els Mossos
d’Esquadra van mostrar a les seves xarxes socials que havien denunciat un ciclista de carretera
per conducció imprudent. Davant
les dues notícies sorgeix el dubte: els cotxes no respecten els ciclistes o els ciclistes no respecten
les normes de circulació?
UNA QÜESTIÓ DE GRISOS
Marc Esteban fa cinc anys que
practica aquest esport, tot i que reconeix que ara, amb el naixement de la seva filla, ha rebaixat el
pistó. “Vaig en bici als afores de
Barcelona”, explica per afegir que
abans pedalava 13 hores a la setmana i recorria uns 1.300 kilòmetres al mes. Ell considera que
la responsabilitat a la carretera
afecta les dues bandes implicades:
ciclistes i cotxes. “L’educació viària correspon a les dues parts”,
puntualitza. “Hi ha cotxes que si
esperessin 15 segons podrien

avançar amb total seguretat, però
també hi ha ciclistes que per fer
bones marques a l’aplicació Strava se salten semàfors”, afirma. En
el darrer cas es refereix a una aplicació que cronometra els temps
que fan els ciclistes i els posiciona
en un rànquing global a internet.
Per la seva banda, Ramón
Medina, fundador del Club Ciclista
Medina i des de fa anys ciclista de
carretera, es mostra més contundent amb els cotxes. “El cas de
Castellbisbal no té un altre nom
que assassinat”, afirma. Per a ell,
molts conductors no tenen consciència i caldria endurir les lleis i
les penes per a qui atropella un ciclista. “N’hi ha que avancen amb
la cinquena marxa quan ho haurien de fer amb la segona i, per exemple, sortir amb la bici els diumenges al matí és molt perillós
perquè hi ha molts joves que tornen de festa”, lamenta.
Malgrat això, també és conscient que els ciclistes no sempre actuen de manera adequada. “He

La pedalada que es va fer per homenatjar els ciclistes atropellats a Castellbisbal. Foto: Carola López/ACN

vist tres ciclistes envaint tot un carril mentre van xerrant”, diu.

MÉS RESPONSABILITATS
Enmig d’aquest context cal no
obviar una part important de l’equació: les administracions. En
aquest sentit, el 26 d’agost, arran
de l’accident a Castellbisbal, la
Sindicatura de Greuges va iniciar
una investigació per determinar si
des de les institucions es garanteix
prou la seguretat dels ciclistes. Alhora, l’actuació d’ofici vol esclarir
quin és l’estat de les infraestructures i de les xarxes viàries. El defensor del poble s’ha adreçat a la
Generalitat per saber quines mancances es detecten a les carreteres
i quines actuacions estan previstes per millorar “la mobilitat creixent en bicicleta”.
De fet, Esteban creu que algunes de les carreteres no estan
preparades. “Estan plenes, i quan
s’acumulen ciclistes es dificulta la
convivència amb els cotxes”, explica. “Això, a l’àrea de Barcelo-

na o a Collserola, és inevitable, i
potser caldria fer carreteres adaptades a les bicis”, diu.

MÉS RESPONSABILITATS
Jose Téllez també és aficionat a
la bicicleta. Reconeix que no
practica el ciclisme de carretera
perquè és més aficionat al cicloturisme. Amb tot, la seva afició té
a veure tant amb les seves fílies
com amb les seves fòbies. “Si no
faig bici de carretera no és perquè
no m’agradi, sinó perquè em fa
por”, reconeix.
Altres ciclistes com Esteban
donen la raó a Téllez. Per a ell, el
ciclisme de carretera no és 100%
segur. “De cada tres cops que
surto, en un tinc un petit ensurt”,
assenyala. No és estrany, ja que segons explica, en una sortida a la
carretera del Maresme el poden
creuar més de 200 cotxes, i alguns
l’avancen massa a prop.
Són experiències semblants a
les de Medina, que el dia que
l’entrevistem relata que aquell

mateix matí quasi té un accident.
“Anava per Montornès i un cotxe
ha estat a punt d’atropellar-me”,
diu com si es tractés d’una experiència habitual.
Certament es poden minimitzar els riscos. Seguir la normativa
viària o tenir kilòmetres de bici a
les cames són alguns dels elements que redueixen la possibilitat d’accident, però el risc zero no
existeix. “Quan sents un cotxe
venir, ja saps si t’hauràs d’apartar
o no només pel soroll del motor”,
explica Esteban per reconèixer
que això, amb els vehicles elèctrics,
cada vegada és més difícil.
Sigui com sigui, malgrat tots
els inconvenients i inseguretats,
hi ha quelcom inexplicable que fa
que cada cap de setmana milers
de persones, majoritàriament
homes, surtin a la carretera. “És
un plaer grandiós”, diu Medina.
“Tot i els ensurts, mai he tingut
por. És un esport molt social i a
mi em relaxa i em fa sentir lliure”, conclou Esteban.
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La lupa

L’

Trencar el setge post 2017
per Dolors Sabater

independentisme sempre està sota el focus,
però mai tant com després de cada Onze
de Setembre, data en què tothom està pendent dels recomptes de manifestants i es
multipliquen les anàlisis i interpretacions al voltant
de la seva força i musculatura. Cal destacar, però, que
la intenció majoritària d’aquestes anàlisis, especialment en la conjuntura actual, és la d’escampar desànim. Promoure desànim és una potent eina al servei dels poders polítics i econòmics que se senten amenaçats per la força de l’independentisme popular. I no
caure en aquest parany és una obligació estratègica
ara mateix. O tàctica. Toca tornar-se a organitzar i no
afeblir la potència del moviment. La independència
és possible i és imprescindible, i l’esforç que fan per
fer-nos creure el contrari tots els que volen aturar
aquesta via revolucionària s’ha de contrarestar amb
altes dosis de ciència estratègica, sí, però sobretot amb
molta organització i optimisme intel·ligent.
Després del creixent suport popular i polític independentista viscut durant les darreres dècades i de
la potent sacsejada de l’octubre de 2017, aquests darrers cinc anys s’han caracteritzat per l’esforç majúscul de totes les estructures de l’Estat –clavegueres incloses– per intentar acabar amb aquest independentisme que posa en joc un sistema de privilegis consolidat des de les monarquies absolutes. Talment com
un nou setge, tres-cents i escaig anys després. Talment
com les tropes de Felip V assetjant i atacant el poble
a la Catalunya i a la Barcelona de 1714. Si els protagonistes aixequessin el cap, l’absolutisme borbònic
comprovaria que les seves mesures totalitàries no van
aconseguir exterminar o assimilar definitivament els
catalans i, a l’altre costat, la resistència popular comprovaria la seva capacitat de perviure segles enllà, sí,
però també la fatalitat de seguir essent un poble assetjat i sotmès encara al jou borbònic.

I és que aquest independentisme popular i massiu que lluita per una República Catalana socialment
justa posa molt nervioses les elits econòmiques i polítiques, les oligarquies franquistes, la monarquia, els
oligopolis i tot l’entramat de poder del capital. En definitiva, el règim del 78. Alta burgesia catalana inclosa.
La força de l’independentisme posa en perill els
seus privilegis estructurals i el marc geopolític que sustenta les essències d’un Estat anacrònic i en descomposició. Si no ens trobéssim encara obnubilats pel
dol, per la frustració i per la confusió post 1 d’Octubre –molt comprensible–, sabríem veure quanta feblesa i patetisme s’amaga darrere la seva croada d’extermini. I quanta força revolucionària emana del poder popular que articula l’independentisme social.

Promoure desànim és una eina
per als que se senten amenaçats
per l'independentisme popular
És tanta la potència d’aquesta revolta revolucionària que tot un règim treballa per apagar-la. Saben
que no ho aconseguiran mentre existeixi un poble organitzat i determinat. I per aquest motiu el setge que
han posat en marxa ataca directament la gent. Perjudica les vides personals de totes i cadascuna de les
persones que s’impliquen des de casa, des dels llocs
de treball o de cures, des dels carrers i des de les places. És un setge que sembra por amb la repressió policial, econòmica i judicial. Un setge que sembra discòrdia i escampa crispació per dificultar la unitat estratègica. És, sobretot, un setge que mina la moral. Que
escampa desànim, que vol fer creure que no serà possible aconseguir-ho i que pretén robar-nos l’esperança

Les millors

Jordi Borràs/ACN

perles

i la força de la convicció. I, finalment, és un setge que
pretén fer-nos creure, erròniament, que en un moment
d’agreujament de les crisis econòmica i social l’independentisme fa nosa.
Encadenem crisis econòmiques amb crisi climàtica,
energètica i democràtica i venen temps molt complexos,
amb precarització creixent i augment de les desigualtats
socials i econòmiques. És una fallida del sistema capitalista i del neoliberalisme, que ha afeblit les estructures públiques de serveis per sostenir la vida i ha enfortit el sistema depredador que maltracta la majoria de vides. Una República Catalana que ofereixi un marc de justícia social i ecològica per a tothom és més necessària que
mai. Vincular l’alliberament nacional i l’alliberament social dels Països Catalans amb la solidaritat internacionalista entre els pobles oprimits, també.
A Badalona, fa molts anys, Òmnium, amb la
col·laboració d’altres entitats, va recuperar la memòria
de com la població humil badalonina –pagesia, menestrals i pescadors– s’arriscava per mar trencant el
setge de Barcelona per fer arribar aliments i altres elements de resistència a la Barcelona de 1714. Més enllà de les diverses anàlisis crítiques contra les organitzacions i líders polítics per la gestió del post 1 d’Octubre, i més enllà de les diferents perspectives per traçar una estratègia exitosa per al nou embat, l’independentisme ha d’arriscar-se a trencar aquest setge
unionista post 2017 focalitzat per damunt de tot a fernos creure que cal abandonar o abaratir el somni. Cal
trencar aquest setge i evitar, també, el col·laboracionisme encobert.
De moment tenim a la mà una fórmula clara: deixar d’estabilitzar l’Estat, deixar de contribuir a la crispació i al desànim i tornar-nos a organitzar per recuperar la mobilització i la iniciativa per condicionar
així la política i les institucions i avançar definitivament cap a la plena sobirania.

N

LA FOTO

ala setmana al Diari de Girona. Després de referir-se a la
reina consort d’Anglaterra, Camila, com a Llitera (per la
traducció de Camilla, el seu nom en anglès), han confós en
portada l’ANC amb l’ACN (l’Agència Catalana de Notícies).

M

a Policia Local de Lloret de Mar va detenir fa uns dies un
home que conduïa begut i sense carnet, va provocar un
accident i, mentre fugia, va envestir un cotxe policial. Ah, i
no es va voler fer la prova d’alcoholèmia. Un bon perla.

L

Udinese, un equip de futbol italià, va felicitar la Diada
Nacional de Catalunya el dia 8 de setembre amb una foto
de Gerard Deulofeu, jugador seu, amb una estelada al fons. A
més, van fer un tuit amb l’emoticona de la bandera espanyola.

L’

l líder del PP a l’Ajuntament de Barcelona, Josep Bou,
se li va escapar un “lliure” quan el líder d’ERC, Ernest
Maragall, va cridar “visca Catalunya!” durant els actes de la
Diada. Després es queixa que el partit ja no el vol...
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Els semàfors

Safata d’entrada

Aj. d’Abrera

per Jordi Oriola
Foto: Jordi Borràs/ACN

Enxitxa’t

Mercat d’Olesa

Els catalans ho hem tornat a fer

Una vintena de joves de Sant
Esteve Sesrovires han creat
Enxitxa’t, un nou col·lectiu
que es va estrenar amb èxit
coincidint amb la Festa Major
i que, més enllà de la gresca,
també vol oferir espais
de cultura i de debat.
pàgina 8

El Mercat Municipal d’Olesa de
Montserrat celebra aquesta
setmana el seu 90è aniversari.
Ho fa amb bona salut, segons
la presidenta de l’Associació
de Paradistes, Neus Valldeperas,
que posa en valor la capacitat
d’adaptació de l’equipament.
pàgina 10

L’Ajuntament d’Abrera
ha programat aquest trimestre
cursos d’autodefensa feminista
impartits per Karin Konkle,
especialitzada en arts marcials i
en estudis de gènere i decidida
a fomentar l’empoderament
de les participants.
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India Martínez inaugurarà
el parc del barri de la Sínia

2

El nou ERTO de Seat afectarà
850 treballadors de Martorell

3

Activistes gastronòmics: la cooperativa Abarka
fomenta la inserció laboral de migrants

4

Més d’1,5 milions d’euros
per rehabilitar habitatges a Olesa

5

Els Mossos investiguen el sabotatge
d’un oleoducte al seu pas per Castellví

L’

11 de setembre els catalans
commemorem la pèrdua
de la sobirania de Catalunya, perquè, l’11 de setembre de
1714, Felip V va entrar amb el seu
exèrcit a Barcelona i va annexar Catalunya a un estat absolutista, governat des de Madrid, que va
anul·lar totes les institucions catalanes i va imposar la llengua castellana prohibint el català.
Davant l’increment de la desavinença, des de fa deu anys, els
catalans ens hem anat manifestant pacíficament per centenars
de milers, reivindicant la independència de Catalunya respecte d’una Espanya que ens tracta
com una colònia. Aquesta Diada
de Catalunya han estat unes
300.000 persones segons estimacions independents (700.000
segons els organitzadors i
150.000 segons la policia a les ordres del Partit Socialista antiindependentista). Així, l’indepen-

dentisme català demostra ser el
moviment europeu més potent i que organitza les manifestacions més multitudinàries del continent de manera
continuada any rere any.
Davant d’això, el nacionalisme espanyol, acostumat a
lluitar contra ETA amb la policia i els jutges, tracta el moviment independentista, pacífic i no violent, com si fóssim
terroristes. Des de Madrid se
senten legitimats per imposar-nos la pertinença a Espanya, com si fóssim en una dictadura, en lloc d’intentar guanyar-nos políticament o democràticament, per exemple,
acceptant que sigui en un re-

ferèndum acordat on el poble
català pugui decidir què vol ser.
I és cert que no cal que totes
les nacions sense estat constitueixin nous estats dins d’Europa.
Caldria estudiar cada cas segons la seva realitat pròpia. Però
el cas català, per maneres i per
volum, s’ha guanyat ser considerat com a cas molt singular, oimés per la repressió i els abusos
que ha dut a terme Espanya, que
acrediten que els catalans som
una minoria nacional dins de
l’estat espanyol que compta amb
una ‘causa justa’, ja que necessita constituir-se com a estat sobirà per poder garantir els drets
bàsics, democràtics i socials
dels seus ciutadans.

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#ReunióPostDiada

@324cat: El president Aragonès es reuneix
a Palau amb els presidents d’Òmnium,
l’ANC i l’AMI per parlar de la situació política després de la manifestació de la Diada.

#AlcarràsAlsOscars

@academiacinecat: Alcarràs, de Carla Simón, seleccionada per l’Acadèmia de Cinema espanyola per anar als Oscars en la
categoria de millor pel·lícula internacional.

#MorLaReina

@IaiaSuncion: Segons les últimes estimacions científiques, es calcula que d’aquí
a aproximadament 50 anys ja estarà finalitzant l’enterrament de la reina Isabel II.
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El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat el
contracte de redacció del projecte d’ampliació del quart carril de l’AP-7
entre la connexió de la B-23 i l’enllaç a Martorell per 3,87 milions d’euros.

Inauguració multitudinària
del Parc Central de la Sínia
» Més de 12.000 persones van assistir al concert d’India Martínez
» El nou espai verd és el parc urbà més gran de tot el Montserratí

URBANISME4L’Ajuntament de
Martorell va inaugurar dissabte
passat el Parc Central del futur
barri de la Sínia, un espai de
20.000 metres quadrats de zona
verda per passejar i amb tres
àrees de joc infantil. Es tracta, tal
com afirma l’alcalde Xavier Fonollosa, del “parc urbà més gran
del Baix Llobregat Nord”. Per celebrar aquesta inauguració, al
llarg de la tarda hi va haver activitats i tallers familiars, així
com una mostra de cultura popular, però el moment àlgid de
la jornada va arribar a la nit, amb
el concert d’India Martínez. La
cantant va aplegar més de
12.000 persones.
L’obertura del Parc Central
demostra que l’esperat barri de
la Sínia cada cop està més a
prop de fer-se realitat i permet al
consistori avançar en el seu objectiu de crear un nou centre
neuràlgic a Martorell. Així, a
més d’habitatges, comerços i

El nou parc, ple de gom a gom pel concert d’India Martínez. Foto: Ajuntament

serveis, el nou barri tindrà una
gran àrea verda, “un pulmó al
mig dels barris més poblats”, en
paraules de la regidora de Via
Pública, Elisabet Plaza.
LA CARA ‘B’ DE TOT PLEGAT
Com que mai no plou a gust de
tothom, la inauguració del Parc
Central de la Sínia ha despertat
les crítiques de diversos veïns a

les xarxes socials. Quan es va
anunciar el concert d’India Martínez, alguns ja en van criticar el
cost (més de 67.000 euros), i ara
hi ha hagut crítiques per l’estat
en què ha quedat la gespa després de l’esdeveniment multitudinari. D’altra banda, gent que
viu a tocar del nou barri ha denunciat que s’hi fan botellots i
curses de cotxes a les nits.

Acord entre Seat i sindicats
per aplicar l’ERTO tres mesos

Foto: Àlex Recolons/ACN

INDÚSTRIA4La direcció de Seat
i els sindicats han arribat a un
acord per a l’aplicació de l’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que la companyia
va plantejar a principis de mes per
fer front a l’escassetat global de semiconductors, segons ha informat
l’empresa. Aquesta mesura afectarà uns 850 treballadors de les fàbriques de Martorell i Barcelona.
L’acord, que també planteja la
possibilitat de tancar la fàbrica du-

rant un màxim de 67 dies, inclou
el compromís de Seat de millorar
l’atur que cobren els afectats per
ERTO fins a un 90% del sou.

PENDENT DEL MINISTERI
Seat ha reclamat al Ministeri d’Indústria que resolgui les al·legacions
de la línia d’ajuts del PERTE del
cotxe elèctric destinats a descarbonitzar el sector de l’automoció,
per poder fer realitat “la inversió
industrial més gran de la història”.

Martorell acull l’inici de la gira
Compromís Metropolità 2030

POLÍTICA4L’auditori del Centre
Cultural de Martorell va acollir el
passat dia 13 el primer dels vuit actes de la gira de presentació de les
vuit missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la regió metropolitana
(PEMB). Aquest pla, resultat del
procés Barcelona Demà, està
orientat a impulsar un nou model
de regió metropolitana que redueixi les desigualtats socials i territorials i que permeti que la metròpoli lideri la lluita contra l’emergència climàtica.
El primer dels objectius del

pla, presentat a Martorell, implica crear una “economia innovadora i inclusiva (…) per millorar la
posició internacional de la regió
metropolitana de Barcelona”. Així,
s’espera que el 2030 el teixit econòmic de la regió dediqui almenys
un 1,2% del PIB a despesa privada en recerca. Segons el vicepresident de planificació estratègica
de l’AMB i president de la Comissió Executiva del PEMB, Jordi Martí, “l’àmbit públic ha de
col·laborar de manera molt proactiva perquè la innovació s’infiltri dins el sistema empresarial”.

El món del vi es reivindicarà
de nou amb la Festa del Roser

El Vimart tornarà a ser la cita principal de la festa. Foto: Ajuntament

TRADICIÓ4Martorell ja compta
els dies per tornar a celebrar la
Festa del Roser, la cita anual preferida dels amants del vi que enguany tindrà la DO Alella com a
convidada. Serà del 30 de setembre al 9 d’octubre i, un cop
més, tindrà com a moment àlgid
i culminant el Vimart, la fira de
vins i caves que començarà el dia
8 a les sis de la tarda i s’allargarà
fins a la una de la matinada.
En aquesta onzena edició, el
Vimart es farà de nou al pàrquing
del Vapor, una ubicació que es va
estrenar l’any passat amb nota

després que la ubicació anterior,
la plaça de l’Església, hagués
“quedat petita”, en paraules del regidor de Cultura, Andreu González. Com sempre, la mateixa tarda del dia 8 hi haurà la Festa del
Most, amb una verema simbòlica, una cercavila i el pregó de la
sommelier Meritxell Falgueras.
Per a la resta de dies hi ha programades una seixantena d’activitats diverses, entre les quals hi
ha les tretze propostes del cicle
‘Racons del Vimart’ i que tenen
com a protagonista, com no podia ser d’una altra manera, el vi.
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Oci | Èxit de la 8a edició del Birrabarca

L’esplanada del mercat setmanal de Sant Andreu de la Barca va acollir
dissabte des del migdia i fins a la matinada la 8a edició del Birrabarca, la Fira
de la Cervesa Artesana, organitzada per l’Ajuntament i l’Agrupació de Joves.

“Li estaré eternament agraït”
» Mor la Kènia, la primera gossa policia de Sant Andreu i l’heroïna que va salvar la vida del seu amo
» El 2018 va rebre la medalla del mèrit policial per la seva trajectòria d’11 anys al servei del ciutadà
Anna Utiel
SANT ANDREU
Javi Gómez, agent de la Policia Local de Sant Andreu de la Barca, va
adoptar a finals del 2010 una
gossa d’un any amb la intenció de
crear la unitat canina del cos. Era
la Kènia, una femella de pastor alemany que, efectivament, es va
convertir en la primera gossa policia del municipi i va plantar la llavor d’una unitat que ara és referent
a tot l’Estat. Al seu propietari,
company i millor amic li tremola
la veu en parlar d’ella: la Kènia va
morir el passat dia 9 amb 13 anys,
després d’11 de servei.
“He tingut gossos tota la vida,
els he estimat i ho he passat malament quan han marxat, però el
vincle que tenia amb la Kènia no
l’havia tingut mai, era molt es-

pecial i molt fort”, diu Gómez. Per
entendre el grau de fidelitat que
hi havia entre la Kènia i el seu
amo cal remuntar-se al 2015,
quan la policia va haver d’acudir
a un bloc de pisos perquè un veí
estava colpejant amb un martell
de grans dimensions la porta
d’un domicili on vivia un matrimoni amb el seu nadó. Mentre intentava aturar aquest home, Gómez va rebre un cop que el va fer
perdre el coneixement. Aleshores,
segons li van explicar després
els seus companys, la Kènia es va
interposar ràpidament entre ell i
l’agressor i va rebre els cops que,
d’una altra manera, li haurien pogut costar la vida. “Li estaré eternament agraït. Si no hagués estat
per ella...”, admet, sense atrevirse a acabar la frase.
Després d’aquesta actuació
heroica, la Kènia va estar uns sis
mesos de baixa, però es va recu-

La Kènia, amb la medalla al mèrit policial (esquerra) i en plena acció (dreta). Fotos: Ajuntament i cedida

perar i va continuar prestant servei fins a la seva jubilació, l’any
passat. El 2018, la Unió Nacional
de Caps i Directius de Policies Locals (Unijepol) li va atorgar la medalla al mèrit policial per la seva
impecable trajectòria.
Per a Gómez, que és responsable de la unitat canina de la policia santandreuenca, els agents de
quatre potes fan una feina imprescindible. Més enllà del seu ol-

Castellví | Tot a punt per a la Festa de Sant Miquel

Castellví ja ho té tot preparat per celebrar entre el 23 i el 25 de setembre una nova
edició de la Festa de Sant Miquel, que enguany recupera la Nit jove i estrena la
nova Fira tastets de vi. El programa també inclou sardanes i la Diada castellera.

facte (clau a l’hora de detectar
substàncies estupefaents o explosius, per exemple), assegura
que “generen confiança en el ciutadà” i que sovint això permet
aconseguir informació valuosa.
D’altra banda, provoquen “relaxació”, un aspecte crucial dins i
fora del terreny policial. En aquest
sentit, la Kènia també va ser pionera a Sant Andreu en fer teràpia
amb una nena autista a la qual ha-

vien recomanat tenir una mascota. Gràcies a la gossa policia, la petita va aprendre a relacionar-se
amb animals, mentre que els instructors de la unitat canina van ensinistrar un altre gos perquè es convertís en el company inseparable
de la nena. “Sembla mentida que,
sense parlar, ens puguin ajudar
tant emocionalment”, reflexiona
Gómez, que desitjaria “haver estat
tota la vida amb la Kènia”.

Castellví | Sant Esteve

Enxitxa’t, el nou col·lectiu jove
que vol“fer poble”a Sant Esteve
JOVENTUT4Uns mesos abans
de la Festa Major, a Sant Esteve
Sesrovires va començar a agafar
forma una idea que feia temps
que rondava pels caps de diversos joves del poble: la creació
d’un col·lectiu juvenil local. Després d’unes quantes trobades, i
amb la motivació de veure córrer el compte enrere per a l’inici de la festa grossa, va néixer
Enxitxa’t, que va tenir una estrena exitosa amb el corregaratges (una versió adaptada dels
típics correbars).
“Esperàvem que s’hi apuntessin unes seixanta persones,
però vam arribar a 200 i vam haver de tancar inscripcions”, assegura Alba Canals, integrant del
col·lectiu, que es mostra molt satisfeta amb l’organització i la
resposta de la gent. Canals recorda que la idea del corregaratges va sorgir de La Torrentera, una entitat que va deixar de
funcionar arran de la pandèmia però que ha servit d’inspiració per als impulsors d’Enxit-

Les obres van començar fa pocs dies. Foto: Ajuntament

En marxa la reforma
de l’edifici de l’escola vella

Alguns dels membres d’Enxitxa’t. Foto: David Claramunt

xa’t, com també ho ha estat el
desaparegut Col·lectiu Jove, en
actiu del 2013 al 2018.
Amb el lema ‘Fem poble’, la
vintena de veïns d’entre 18 i 30
anys que formen Enxitxa’t estan
decidits a recuperar l’esperit
d’aquelles entitats.

FESTA, CULTURA I DEBAT
Si bé la carta de presentació
d’Enxitxa’t va coincidir amb la
Festa Major, els seus integrants
defensen que el col·lectiu té tres
potes: festa, cultura i debat. Així,
aviat anunciaran noves activitats
ben diferents del seu debut.

CASTELLVÍ4Ja estan en marxa
les obres per reconvertir l’edifici gran de l’escola vella de Castellví de Rosanes en el futur
centre social, que estarà situat
just al costat de la piscina.
Les obres faran que l’edifici,
un cop estigui reformat, tingui els
vestuaris de la piscina, diferents
sales polivalents i un bar. L’objectiu, tal com expliquen des del
consistori, és que l’espai, un cop
estigui a punt, “pugui ser un
dels llocs de referència per als veïns i les veïnes”. És a dir, afegei-

xen des de l’Ajuntament, “que sigui equipament que no només
doni servei a la piscina, sinó que
pugui estar en ús tot l’any per a
activitats de diversa naturalesa i
com a espai de trobada per compartir activitats i lleure”.
Les obres, que s’acabaran
durant el primer semestre de
l’any que ve, tenen un cost de
565.000 euros i s’estrena de forma conjunta amb la piscina,
que ja està acabada, però no es
podrà fer servir fins a la temporada que ve.
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Sanitat | Tornen a demanar més personal per al CAP

L’Ajuntament a reclamar de nou dijous passat, en una trobada amb els responsables
de CatSalut i Mútua de Terrassa, més personal per al CAP. “Rebem moltes queixes
pels canvis dels metges de capçalera i per la manca de pediatres”, diu l’alcalde Riera.

Una setmana d’activitats per
celebrar els 90 anys del mercat

EQUIPAMENTS4El Mercat Municipal d’Olesa de Montserrat
està vivint una setmana intensa.
Des d’ahir, dilluns, i fins diumenge acollirà diverses activitats per celebrar el 90è aniversari
de l’equipament, que es va inaugurar l’1 d’octubre de 1932. De
moment, ja té exposats els gegants del municipi i avui mateix
viurà la festa de penjada de
l’emblemàtic rellotge, restaurat
a l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. Durant la resta de la setmana hi haurà tallers i animació per
a tots els públics, i la celebració
acabarà diumenge amb un acte
intern per als paradistes.
La presidenta de l’Associació
de Paradistes del Mercat, Neus
Valldeperas, celebra que l’equipament arriba a l’aniversari amb
un bon estat de salut, malgrat les
dificultats com la pandèmia i
l’encariment de l’energia. “No ha
sigut fàcil i ara tampoc ho és,
però no ens podem queixar”, diu

Un moment d’un assaig de ‘L’amant’. Foto: Quimet Pla

El mercat d’Olesa, inaugurat l’1 d’octubre de 1932. Foto: Ajuntament

aquesta carnissera de 57 anys,
que les ha vist de tots colors rere
el taulell on ha passat tota la vida.
“Ma mare venia a treballar estant
embarassada de mi”, explica,
orgullosa d’haver donat continuïtat al negoci familiar.
Recorda haver vist, de petita, la primera reforma de les
cambres frigorífiques, com també té el record, molt més recent,
de la crisi de les vaques boges,

que va patir en primera persona
com a carnissera.
Valldeperas posa en valor la
capacitat d’adaptació del mercat
(un exemple clar d’això són les
comandes a domicili que es poden fer per WhatsApp) i la bona
relació amb el conjunt del poble,
inclòs el jovent. Amb tot, la paradista considera que el d’Olesa
és un “mercat de referència entre les poblacions del voltant”.

La programació de la Passió
d’Olesa fa els primers passos

CULTURA4La Passió d’Olesa
de Montserrat ja ha arrencat la
seva programació d’aquesta temporada 2022-23. Ho va fer el
passat 17 de setembre amb el
concert amb el concert de l’olesà Marc Amat, que va pujar a
l’escenari per presentar el seu
disc ‘Fantàtic’. Es tracta del tercer treball d’Amat, que destaca
per les seves lletres íntimes,
unes melodies lluminoses i una
sonoritat atmosfèrica.

Els actes no s’aturen, ja que
entre els dies 23 i 25 d’aquest
mateix mes el públic podrà gaudir de l’obra ‘L’amant’, dirigida
per Quimet Pla.
Es tracta d’una producció de
petit format en què el públic i els
intèrprets compartiran escenari. L’obra, de Harold Pinter, estarà interpretada per M. Cristina Pujol, Jaume Carreras i Daniel Buson. El costat de l’entrada és de 12 euros.

Abrera

Música | Un setembre amb regust musical

Abrera gaudeix aquest mes de setembre del cicle Setembre Musical, una de
les cites culturals més importants del municipi. L’estrena va tenir lloc el passat
dia 9 amb l’actuació de LleidArtEnsemble i el dia 23 serà el torn de Caïm Riba.

Autodefensa per viure tranquil·les
» El gimnàs de l’Escola Francesc Platón i Sartí d’Abrera acollirà cursos d’autodefensa feminista
» Les sessions inclouran simulacres tant físics com verbals, tal com detalla la responsable, Karin Konkle
Anna Utiel
ABRERA
Karin Konkle (Indianapolis, Estats Units, 1968) va patir una
agressió masclista als 18 anys,
quan ja en feia dos que practicava arts marcials. Sabia com enfrontar-se a una baralla física,
però no va saber reaccionar en
aquella situació. Més tard es va
llicenciar en Estudis de Gènere
a la Universitat de Colúmbia de
Nova York i, durant anys, la
seva formació i les arts marcials van ser dues facetes paral·leles de la seva vida, fins que
un dia es van trobar. Va ser
quan ja vivia a Barcelona i gràcies a la proposta d’una amiga.
Així, des del 2001, ofereix cursos
d’autodefensa feminista com els
que començaran aquest dimecres a Abrera.
El gimnàs de l’Escola Fran-

cesc Platón i Sartí acollirà entre
setembre i novembre les sessions
dels dos grups amb els quals treballarà Konkle: un de nois i noies de 12 a 15 anys i un només de
dones majors de 16 anys. En
aquest últim, hi tenen cabuda
dones de totes les edats i condicions, també si pateixen qualsevol discapacitat física o mental.

FEMINISTA, NO “FEMENINA”
La instructora d’aquests cursos,
que ha publicat dos llibres sobre
el tema, no se sent còmoda amb
el concepte d’autodefensa “femenina” i aposta per una autodefensa feminista. “Hi ha diferències entre la violència que pateixen les dones i la que pateixen
els homes. L’autodefensa feminista les té en compte i busca empoderar les dones perquè puguin protegir la seva seguretat física”, explica Konkle.
En aquest sentit, detalla que
en les sessions ensenya a mante-

nir la calma –matisa que això no
significa no alterar-se o no tenir
por, sinó poder prendre les decisions adequades malgrat tot–, a
caminar pel carrer amb més seguretat, a parlar d’una determinada manera per evitar arribar a
les mans i, en última instància, a
defensar-se físicament.
Per tant, al llarg del curs, les
participants fan simulacres tant

Karin Konkle dirigint un curs d’autodefensa feminista. Foto cedida

físics com verbals i no només es
preparen per a l’agressió més
“tòpica” i menys freqüent, en
què un home desconegut les
aborda pel carrer, sinó que practiquen situacions més reals, en
contextos quotidians i amb persones conegudes. “En el 80% de
les violacions l’agressor és un
conegut de la víctima”, recorda
Konkle en aquest sentit.

UN ESPAI SEGUR
Per a la responsable dels cursos,
és imprescindible crear un espai
segur per a les participants, per
això des del primer dia estableix
unes “normes de confidencialitat”. A més, ella mateixa explica
sempre una agressió que va patir per “trencar el silenci” i facilitar que qui vulgui pugui compartir les seves experiències.
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El festival de teatre alternatiu i de petit format d’Esparreguera, el LOLA, es posarà en
marxa el pròxim 25 de setembre amb l’obra ‘Ariadna i el minotaure’, que es
farà a la sala petita del Teatre de La Passió. El festival s’acabarà el 28 d’octubre.

Rivas retira les competències
d’habitatge a la CUP

POLÍTICA4El govern municipal
d’Esparreguera, format per PSC
i comuns, va delegar algunes
competències en matèria d’habitatge al regidor de la CUP Miguel Guiral el maig de 2021. Menys d’un any i mig després d’aquella decisió, l’alcalde Eduard
Rivas ha deixat sense efecte
aquesta delegació a través d’un
decret d’alcaldia i ha deixat aquestes competències en mans del regidor de Serveis Econòmics, Daniel Farriols. Aquest gest ha desfermat la mala maror entre els cupaires i les formacions del govern,
que els últims dies s’han deixat
anar acusacions creuades a les
xarxes socials.
Segons l’alcalde, la retirada de
les competències ha estat motivada per “les excuses i els incompliments en la gestió delegada de la CUP”. L’acord de 2021
deia que el regidor d’aquest partit havia d’assumir “l’elaboració i
aprovació del registre munici-

La imatge posterior a la signatura de l’acord, el maig de 2021. Foto: Ajuntament

pal d’immobles desocupats amb
caràcter permanent i del reglament d’habitatges buits per poder
aplicar el recàrrec del 50% en l’IBI als habitatges desocupats”.
Rivas assegura que el segon objectiu no s’ha assolit.
Per la seva part, la CUP ha fet
un comunicat defensant que Guiral sí que ha fet la feina que li corresponia. “L’octubre de 2021
vam enllestir el primer llistat

amb 170 habitatges presumptament desocupats de grans tenidors”, diuen des de la formació,
i afegeixen que el desembre de l’any passat es va aprovar la petició
per declarar Esparreguera com a
“àrea tensa d’habitatge”. Per contra, denuncien que el govern de
Rivas s’ha quedat “de braços plegats” i que no ha dut a terme “cap
política en matèria d’habitatge”
en els set anys de mandat.

Esparreguera es converteix
de nou en la capital del circ

ARTS ESCÈNIQUES4La segona
edició de La Palanca, el Festival
de Circ Contemporani d’Esparreguera, que té la voluntat d’apropar aquesta disciplina a tota
la ciutadania, ja és a tocar. Se celebrarà entre el 30 de setembre
i el 2 d’octubre i ho fa apostant
pels actes al carrer amb una
oferta d’espectacles gratuïts.
Aquests es combinaran amb espectacles de pagament a les dues

sales de Teatre La Passió i al recinte de la Colònia Sedó.
Una altra de les novetats és
que el festival abastarà tots els barris d’Esparreguera, amb la programació de sis tallers de circ
adreçats especialment al públic familiar. A més La Palanca tindrà
un convidat d’excepció, Manolo
Alcántara, artista de circ esparreguerí amb un ampli reconeixement internacional.

Mor una integrant del Club
Excursionista Esparreguera

SENDERISME4La tragèdia que
es va viure diumenge al Pedraforca ha tocat de ple el Club Excursionista Esparreguera. I és
que la dona que va morir després
de precipitar-se per un barranc
era integrant del club.
La víctima anava en grup
amb tres persones més i feia la
ruta del Coll del Verdet. L’avís de

l'accident al voltant de les 11 del
matí. Els efectius de rescat van
arribar al lloc dels fets mitja
hora més tard, però no van poder fer res per la vida de la dona.
“No tenim paraules per expressar el què sentim. Estem totalment consternats... Que la
terra et sigui lleu, Carol.”, van
afirmar des del club.

Collbató

Activitats | Una tardor de tallers culturals

L’Ajuntament de Collbató ofereix una programació de quatre tallers
culturals per als mesos d’octubre i novembre. Seran d’escriptura, de
restauració de mobles, de ceràmica i de divulgació de la història local.

Collbató viu una setmana
de festa com les d’abans

CELEBRACIÓ4Després d’una
intensa setmana, aquest diumenge el foc va posar punt final a la Festa Major de Collbató.
“Gràcies a tots els que l’heu fet
possible”, afirmava a xarxes l’alcalde Miquel Solà tot referint-se
als treballadors municipals, entitats i al veïnat que hi van participar. “Orgull de poble”, sentenciava el batlle.
I és que no podia ser d’una altra manera, ja que enguany el
municipi recuperava el format i
els espais de festa previs a la pandèmia. Així, des del dia 13 fins al
18, la població va gaudir de la
vintena d’activitats destinades a
tots els públics i edats, entre les
quals van destacar per sobre la
resta aquelles que no s’havien
pogut celebrar en les dues edicions passades, com per exemple, el sopar popular amb música o la tradicional Salnitrada.
Alhora, la resta d’activitats
també van ser un èxit. Els collbatonins van poder viure els
concerts dels Koers, Itaca Band,

La xerrada es va fer el 12 de setembre. Foto: Ajuntament

La Penya Blaugrana repassa
la història política del Barça

El foc va tornar a ser protagonista. Foto: Aj. Collbató

les Anxovetes, the Sey Systers i
la nit del Va Parir Tour-Ràdio
Flaixbac. Així mateix, els menuts
de la família també van tenir la
seva dosi de ball amb el grup de
música infantil Reggae per a
Xics o l’espectacle de la companyia Pentina el Gat.

Tot això per no parlar de les
activitats esportives com els
campionats de futbol o bàsquet
o la pedalada popular, i els xous
còmics com el de Natza Farré i
Judit Martín que van portar a
Collbató el seu programa de ràdio en línia, El nou paradigma.

XERRADA4El Casal de Cultura
va acollir el passat 12 de setembre la xerrada ‘Barça i Catalunya: temps de foscor’, que
va organitzar la Penya Blaugrana de Collbató.
La trobada va servir per tractar amb profunditat quin va ser
el paper del Barça durant la Guerra Civil i la postguerra i com el
club, de la mateixa manera que
tota la societat catalana, va patir la repressió d’aquella època.
Al mateix temps, la resistència
que va mostrar l’entitat va servir

perquè el Barça renaixés i acabés
arribant l’etapa del Barça de les
Cinc Copes. També es va parlar
d’algun capítol fosc, com és el cas
del directiu del club que durant
la guerra va ser un torturador o
de la història d’alguns jugadors
del club que van lluitar a la Segona Guerra Mundial.
L’acte va ser presentat per
Salva Torres i Aksana Vayevodai
va comptar amb la presència de
Xavier Gamper, net de Joan
Gamper, i Laszi Kubala, fill de la
llegenda blaugrana.
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Bàsquet | El CB Esparreguera debuta a Saragossa

El conjunt esparreguerí començarà el curs 2022-2023 al grup c2 de la Lliga EBA visitant
el Club Deportivo Basket Zaragoza 2002. Serà el pròxim 2 d’octubre a les 17 hores.
El CB Esparreguera no ho tindrà fàcil contra un equip que el curs passat estava al C1.

Raúl Moro, l’ànima del carrer
» L’extrem esquerre de l’SS Lazio, cedit al Ternana, va començar a jugar a futbol a la plaça del seu poble
» Format a l’AE Abrera, Moro va tenir un pas exitós pel Barça abans de marxar a Itàlia amb 16 anys
Toni Delgado
ABRERA
"A la plaça del poble i amb les
meves amistats va començar
tot", enceta, nostàlgic, Raúl
Moro (Abrera, 2002). Per un
moment, reviu infinits regats,
crits, abraçades, jugades, jornades interminables... "Ara, amb
els mòbils i les videoconsoles es
juga menys a futbol al carrer,
però, afortunadament, encara hi
ha xavals i xavales fent-ho on
vaig néixer", celebra l'extrem
esquerre de l'SS Lazio i que està
cedit aquesta temporada al Ternana, de la Sèrie B italiana, en
una conversa amb el programa
A Diario, conduït per Raúl Varela a Radio Marca.
En la seva infància va explorar els que encara avui són els
seus trets més característics, la
"velocitat i l'u contra u". No és
estrany que a la redacció del diari Sport, potser Albert Rogé,

“Amb els mòbils i les
videoconsoles, es juga
menys al carrer; on vaig
néixer sí que es fa”, diu
ara a Relevo, el bategessin com
‘El coet d'Abrera’. És un coet i un
llamp, i defensa l'art del regat,
una acció que cada cop costa
més de veure en el futbol.
"Vaig comprovar que en Raúl
tenia molt de potencial. És un
especialista, un extrem dels que
ja no en queden: ràpid, molt ex-

plosiu... Vaig haver de posar-me
molt pesat perquè al club no hi
havia informes, ni bons ni dolents, i ell també volia venir", li
explica el tècnic Franc Artiga,
qui va moure tots els fils perquè
Moro s'incorporés al futbol formatiu del Barça, al periodista
Martín Manchón, del diari As.
FORMACIÓ ACADÈMICA
L'abrerenc només va vestir la samarreta blaugrana el curs 20182019. Després d'una temporada
excel·lent en tots els sentits, va
fer les maletes cap a Roma. Tenia 16 anys. Confessa que, és clar,
que es va preguntar i s'ha preguntat molts cops si es penediria d'una elecció així. "Crec que,
de moment, m'està anant molt
bé després d'aquella decisió. La

Raúl Moro durant un partit contra el Parma, de la Sèrie B italiana. Foto: Ternana

meva família hi estava una mica
més en contra [que acceptés la
proposta de l'SS Lazio], mentre
que els meus agents i jo teníem

Franc Artiga va ser qui
va moure tots els fils
perquè Raúl Moro
fitxés pel Barça
molt clar quin havia de ser el pròxim camí en la meva carrera", recorda a Radio Marca.
Ja fa tres anys que el conjunt
romà va pagar 6 milions d'euros
al Barça perquè Moro aterrés a
Itàlia i comencés a entrenar-se
amb l'equip primavera, el filial
de l'SS Lazio. "Vaig tenir sort, en-

tre cometes, que en aquell moment no em trobés cap espanyol a l'equip. Això va fer que em
mogués i espavilés molt més, i en
dos o tres mesos ja parlava bé l'italià", confessa Moro, que es va
esforçar al màxim per adaptarse com més aviat millor al grup
i a la ciutat. Mai li han fet por els
canvis. Sap quan els necessita.
Moro va començar la seva
trajectòria a les categories inferiors de l'AE Abrera. Anys després, el jugador li va lliurar una
samarreta seva de l'SS Lazio a
l'entitat on va començar. La dedicatòria era senzilla i molt clara: "Per al club de la meva vida".
Malgrat l'interès del Barça i
de l'RCD Espanyol, Moro no va
signar per cap d'aquests dos
clubs punters perquè, "amb sis o

set anys, no era conscient de
quina rellevància tenien aquests
equips". "Al final vaig fer bé perquè mantenir-se des de tan petit
en clubs així és molt complicat.
Tant que quan ja vaig aterrar al
Barça amb 15 anys ja no quedava cap dels jugadors amb qui
m'havia enfrontat", recorda. El
seu destí va ser el CF Igualada, on
va madurar molt abans de fer el
pas cap a la Gimnàstica Manresa. Abans del Barça va tenir un
exitós periple a l'Espanyol.
Una nit a Roma del passat
mes de març, Moro va viure un
dels moments més extrems de la
seva vida i, probablement, el
més perillós. L'abrerenc circulava amb el seu cotxe quan dos individus disfressats de policies
els van demanar que s'aturessin
i els van robar objectes de valor
i el vehicle. Pare i fill van rebre
cops de puny i puntades de peu
a la cara i al cap. Afortunadament, no van patir lesions greus.
Admirador de Ciro Immobile, Pedro Rodríguez, Pedrito,

L’SS Lazio va pagar
6 milions d’euros per
Raúl Moro, un extrem
ràpid i molt hàbil
i Cristiano Ronaldo, guarda
com un tresor la samarreta de
CR7. Ronaldo l'hi va regalar
després d'un Juventus-Lazio,
el dia del seu debut a la Sèrie A,
amb només 17 anys. Tampoc
oblidarà mai els seus eterns
partits a la plaça del poble.
Moro és l'ànima del carrer.
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| Temtem
Unes criatures úniques com els temtem t’esperen en una illa plena
d’aventures. Un videojoc de rol per a PC, Switch i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: David de las Heras/Aj. de Barcelona

Que pasa nen és la primera cançó en català d’Alizzz –el nom artístic de Cristian Quirante (Castelldefels, 1984)– i, segons ell, l’himne del Baix Llobregat. En aquest tema, el guanyador de tres
Grammy Llatins per la producció del disc El madrileño de C. Tangana, reivindica la seva comarca
natal citant noms com Rosalía (de Sant Esteve
Sesrovires), Estopa (de Cornellà de Llobregat) o
Chanel (d’Olesa de Montserrat). Destaca que tots
ells també són “elits culturals”, confessa que se
sent “català de segona” i critica la “burgesia
intel·lectual” que, considera, no té en compte la
música que es fa des de la perifèria. La lletra de la
cançó ha obert un d’aquells debats que no surten de Twitter i que ha dividit els usuaris entre els
que aplaudeixen el missatge d’Alizzz i els que creuen que no s’ajusta a la realitat perquè ni ell ni els
artistes que cita estan, precisament, marginats.

La Mercè 2022
Acabades les vacances d’estiu, el moment més esperat a
Barcelona és la Mercè. Del 23 al 26 de setembre, la ciutat
viurà la seva festa grossa sense restriccions per primera
vegada després de dos anys de pandèmia. És per això
que l’Ajuntament ha batejat aquesta edició com “la festa
del retrobament”. El pregó de Carla Simón marcarà el tret
de sortida de la celebració, que comptarà amb un programa extens, variat i ambiciós. Hi haurà mostres de cultura popular a dojo, concerts com els de La Oreja de Van
Gogh o Ginestà i portes obertes a edificis emblemàtics.

Llibres

?

A

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

L

Z

Z

Z

Ser un gran productor i ara també cantant

Té tres Grammy Llatins per l’últim disc de C. Tangana

Estrenar la seva primera cançó en català

QUÈ HA FET

Diu que ‘Que pasa nen’ és l’himne del Baix Llobregat

...

Hi ha debat

A LES XARXES

Teatre

I

La fitxa

Alguns n’aplaudeixen la lletra i altres la qüestionen

Música

Pelis i sèries

L’escuma
Helena Guilera Recoder

La trena
Laetitia Colombani

Ni llum ni lluna
Julieta

Dúo
Meritxell Colell

El Juli sempre ha tocat el violoncel, però
ja no recorda les notes. La Lucía, astrofísica especialitzada en forats negres, es debat entre una pèrdua que li ha encallat la
vida i la possibilitat d’un nou futur. La Blanca i l’Esteve viuen, com poden, entre l’oblit i el record. I per sobre de tots hi ha el
Sergi, una estrella potent i vital que un dia
va col·lapsar i els va arrossegar a tots.

La Smita lluita pel futur de la seva filla en
una Índia separada per castes, la Giulia
afronta la fallida del seu taller familiar a
Itàlia i la Sarah veu amenaçada la seva exitosa carrera d’advocada al Quebec per
un càncer de mama. Clara Segura dirigeix
aquesta història de tres dones unides en
un poderós anhel de llibertat.
Al teatre Goya de Barcelona.

Julieta estrena aquest mes de setembre
el que ella anomena el seu “segon mini
àlbum”, Ni llum ni lluna (Music Bus Records). La jove cantautora barcelonina ha
aplegat en aquest nou treball set temes,
entre els quals hi ha els singles A les fosques i Trenca’m el cor, que ja han tingut
molt bona rebuda. L’artista presentarà el
nou àlbum a la Sala Apolo el novembre.

Nord de l’Argentina. Carnaval. Mentre es
troba en plena gira d’un espectacle de
dansa amb la seva parella, la Mónica s’adona com és d’absurd el viatge que estan fent i que està revelant la distància que
hi ha entre ells després de 25 anys junts.
Entre pors, desitjos i records, haurà d’escollir quin camí agafa. Dúoés la nova pel·lícula de la barcelonina Meritxell Colell.
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Martorell, designada Ciutat Europea de l'Esport 2023

Un benefici per a la ciutat o per
a la campanya de l’alcalde?
A vuit mesos de les pròximes eleccions municipals, la designació de Martorell com a Ciutat Europea de l'Esport 2023 li ve com anell al dit a
l’alcalde Xavier Fonollosa per començar la seva
pròpia campanya electoral. Utilitzant els darrers
butlletins municipals, pagats amb diners públics,
presenta aquesta nominació com el fruit d’un
gran esforç del govern municipal i com una mostra que “Martorell no s’atura”.
L’alcalde no quantifica, però, les despeses que
aquest fet ha comportat i comportarà per a la ciutat. No parla de les despeses efectuades per acollir
la delegació que ha analitzat la idoneïtat de Martorell per ostentar aquesta designació, ni tampoc
esmenta les despeses futures que hi haurà, com
ara la contractació de personal durant els pròxims
tres anys. A veure si tot quedarà en un lluïment
personal que ens costarà “la torta un pan” i la nostra ciutat, i l’esport de Martorell, no se’n beneficiaran en res!
martorell@socialistes.cat

@PSCMartorell

Des del PSC ens preguntem si això és el que
Martorell necessita en aquest moment. Nosaltres volem una ciutat capdavantera en la promoció de l’esport infantil i juvenil, en el foment
de l’esport femení, en la utilització de l’esport
com a eina d’integració social, en l’esport per a
la gent gran i per afavorir estils de vida saludables. Considerem les entitats esportives un
actiu social per a la ciutat que cal ajudar i fomentar. Però, que siguem la Ciutat Europea de
l’Esport 2023 ens ajudarà a aconseguir aquestes fites? Fins ara tenim molts dubtes i pensem
que no ens falten motius.
Els Socialistes de Martorell ens estimaríem
més que, en aquest Martorell Ciutat Europea de
l’Esport, ningú no quedés enrere en aquesta difícil cursa per vèncer les dificultats econòmiques que tenen moltes famílies de la nostra
ciutat. En això sí que el govern municipal no
s’hauria d’aturar!
facebook.com/PSCMartorell

@pscmartorell

C/ Puig del Ravell, 6-8, local 3

Telèfon: 937 755 420

695 24 07 61

El govern municipal comença
el curs amb mal peu
Després d'un estiu llarg i molt calorós, arriba
el mes setembre i, en conseqüència, l'inici
d'un nou curs polític. Enguany l'encetem amb
molta il·lusió i força, i amb l'esperança que el
maig de 2023 Collbató comenci una nova
etapa política.
Setembre també és sinònim de tornada a
l'escola i, lamentablement, enguany aquesta
ha estat marcada per polèmiques successives
del conseller d'Educació (d’ERC). Amb tot,
volem desitjar a tota la comunitat educativa
un bon inici de curs.
Observem, però, que s'estan perdent costums que formaven part de l'imaginari
col·lectiu del nostre poble. Per exemple, una
de les tradicions habituals durant l'inici de
curs era la rebuda i benvinguda que feia l'Ajuntament al professorat dels diferents centres. Aquesta trobada afavoria la convivència
i la distensió, i els mestres la valoraven molt
positivament.
D'altra banda, celebrem que el govern municipal, a instàncies d'una proposta del noscollbato@socialistes.cat

@SdCollbato

tre grup, hagi convocat, novament, el Consell
Escolar Municipal (feia anys que no funcionava). Estem parlant, val la pena remarcarho, d'una eina de participació i coordinació
que afavoreix la cohesió de l'alumnat, el professorat i les famílies de les diferents escoles.
En aquest inici de curs també trobem a faltar que l'Ajuntament reparteixi l'agenda municipal d'activitats a totes les llars (juntament
amb el número de setembre de la revista
"Collbató Informa"), ja que aquesta incloïa
tota l'oferta d'extraescolars que organitzen
les AFAs, les entitats locals o el propi consistori. Creiem que el govern municipal deu una
explicació a la ciutadania: com és que es reparteix en paper el programa de la Festa
Major o de la Diada i no la informació de les
diferents activitats extraescolars?
En els darrers mesos, hem anat insistint
en la necessitat que té Collbató d'un canvi
polític. I és que ens cal un Ajuntament que
doni suport a les entitats i que fomenti l'esport i la cultura. I pensem que una bona ma@socialistesdecollbato

@sdcollbato

nera de fer-ho és que el consistori faciliti la
informació, al conjunt de veïns i veïnes,
sobre les activitats (també les extraescolars)
que ofereixen les diferents entitats i col·lectius. Per exemple, desconeixem l'oferta de
l'escola de música (depèn directament del
consistori), motiu pel qual ens preguntem si
realment aquest equip de govern aposta pel
foment de la formació musical dels nostres
infants.
Com sempre, continuarem oferint propostes per millorar Collbató.

Gemma Rodríguez Quiñonero
Portaveu Socialistes de Collbató

646 48 86 67

Telèfon: 646 48 86 67
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