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Paula Ortega, durant una visita al Camp Nou. Foto: Paula Ortega

La violència rere la bellesa
» La salut mental i l’autoestima són els principals afectats per l'omnipresent pressió estètica
» La martorellenca Paula Ortega va patir depressió després del seu primer certamen de bellesa
Mar Sifre
MARTORELL
Els concursos on es qualifica el
físic de les participants són la
màxima expressió dels cànons de
bellesa occidentals, però la indústria de la moda i els cossos
idíl·lics a les xarxes socials també contribueixen a la pressió
estètica. La salut mental, tant del
públic com de qui hi treballa, n’és
la principal perjudicada.
Paula Ortega va néixer a Martorell i té doble nacionalitat juntament amb la de les Filipines, on
els certàmens de bellesa “són pràcticament un esport nacional”. Va
ser allà on es va endinsar en aquest
món quan tenia 22 anys. Declara
que no era fàcil en l’àmbit emocional perquè de seguida l’empe-

nyien a perdre pes i a fer-se retocs
estètics per arribar a tenir un físic
ideal, el que feia que es preguntés
contínuament si era prou guapa i
forta per formar-ne part.
Ortega, a més, és infermera i
assegura que gràcies a la seva formació sanitària no ha fet mai “bogeries amb la dieta”. “Volien que
m’alimentés amb un ou i quatre
plàtans durant tot el dia”, afegeix.
Amb tot, a principis del 2020 era
al país asiàtic per participar en el
concurs de Miss Univers Filipines i la pandèmia la va obligar a
confinar-se lluny de la seva família i amistats.
En aquest període sense poder
sortir de casa va guanyar pes,
cosa que va fer que es qüestionés
la legitimitat de la seva candidatura i que comencés a compararse amb les seves companyes. Explica que en aquell moment esta-

va molt malament mentalment,
però va voler participar-hi de totes maneres. Quan va acabar el
certamen, li van diagnosticar depressió. Les inseguretats s’havien
agreujat a causa de la pressió que
patia i estar lluny dels seus éssers
estimats no la va ajudar.

Ortega: “A les Filipines
volien que m’alimentés
amb un ou i quatre
plàtans en tot el dia”
Carina Cervino, psicoterapeuta gestalt –un corrent de la
psicologia moderna– a Martorell
i especialista en ansietat, explica
que la violència estètica afecta sobretot l’autoestima i que això interfereix en molts àmbits de la

nostra vida: “D’alguna manera, la
capacitat de decisió s’anul·la i es
passen a acceptar idees que dicten l’entorn i la societat. Coses que
en un principi la persona es negaria a veure com a adequades”.
En aquests casos, Cervino recomana tenir un tractament terapèutic per enfortir el pacient donant-li les eines necessàries.
Actualment, Ortega és Miss
Univers Catalunya 2022 i declara
que continua en aquesta indústria
perquè li dona un espai per parlar
del que li interessa. De fet, fa servir el seu altaveu com a guanyadora del concurs al nostre país per
tractar la salut mental. Ara està curada de la depressió i la seva experiència li permet abordar el
tema des d’un vessant personal
que convida a l’empatia.
Tanmateix, exposa que actualment sap què pot aportar i què

no i que coneix els seus límits.
“Ara soc molt més madura; no ho
era quan vaig començar amb 16
anys com a model a Barcelona”,
detalla. També explica que llavors
va deixar-se portar per alguns
dels consells que li donaven per
ajudar-la, però que no era el que
realment ella volia. Ara sí que ho
sap. “Al cap i a la fi, qui està a dalt
de l’escenari soc jo i vull mostrar
la meva seguretat. Així és com em
sento maca i em sembla el més
important”, afirma.
Preguntada sobre si els certàmens de bellesa perpetuen els
cànons i la violència estètica,
Ortega respon: “M’agradaria dir
que no, però la realitat és que sí,
tot i que estan canviant”. I aprofita l’avinentesa per conscienciar el jovent que no copiï un
ideal de bellesa sense preguntarse abans “qui soc?”.
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La lupa

Clarobscurs climàtics
Foto: Pexels

per Marc Cerdà, ambientòleg, doctor en Ciències del Mar i membre de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic

A

ra fa un any es va tancar en fals la darrera
Cimera del Clima a Glasgow i, de nou, els països tornen a reunir-se al Caire, Egipte. La
COP27 té per objectiu abordar, per enèsima
vegada, l’estratègia de lluita contra el canvi climàtic.
En el record, però, persisteix el desenllaç amarg de
Glasgow amb la signatura del Pacte pel Clima, un
acord rebaixat en el darrer minut que va satisfer els
països del nord, va decebre els països del sud i va indignar les organitzacions activistes. Quin serà, aquest
cop, el desenllaç?
A Egipte, les expectatives són altes, especialment
perquè s’organitza a l’Àfrica, un dels continents més
vulnerables al canvi climàtic i, paradoxalment, el menys responsable de l’escalfament global. Però, també, perquè es preveu que a la COP27 s’escenifiqui un
avenç en la lluita contra la desforestació tropical. Si
serà un èxit o no dependrà, com en totes les cimeres,
de la delegació a qui ho pregunteu.
De fet, en les Cimeres del Clima conviuen dos patrons de negociació entre els estats participants.
D’una banda, els països del nord, responsables del volum més gran d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, contemporitzen i condicionen les polítiques de reducció de les emissions als costos econòmics que això
els suposa. I, d’altra banda, els països del sud global,
els més afectats pel canvi climàtic, reclamen del
nord les accions i compensacions necessàries per fer
front als impactes d’una crisi que no han generat.

No oblidem que la fita és aconseguir limitar l’escalfament del planeta en 1,5 °C. Tanmateix, Nacions
Unides ja ha afirmat que les emissions l’any 2030 seran superiors a les del 2010, cosa que fa difícil complir
aquest objectiu. Ningú no s’atreveix a plantejar si hem
superat el llindar de no retorn per assolir la limitació
de l’increment de les temperatures en 1,5 °C. Així i tot,
és difícilment imaginable aturar, d’un dia per l’altre, la
inèrcia d’un sistema econòmic mundial que no ha fet
cap senyal real de reducció de les emissions.

En aquest clarobscur climàtic,
soc dels que pensa que de poc
serveixen les Cimeres del Clima
Què podem esperar, doncs, de la Cimera del Clima d’Egipte? En primer lloc, és important destacar
que Rússia, la Xina i l’Índia, països altament emissors,
no hi participen i que el context geopolític internacional es troba tensat per la guerra a Ucraïna i per la
crisi energètica. En conseqüència, l’escenari no és favorable per a acords transversals i vinculants per arribar més lluny en la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació als seus efectes.
Per aquest motiu, sabent que els compromisos
seran paper mullat, en la Cimera del Clima s’in-

Les millors

Sagrada Família

perles

tensificaran les polítiques de greenwashing o ecoblanqueig per part dels dirigents dels estats participants. De la mateixa manera, els Estats Units d’Amèrica intentaran reforçar el lideratge tecnològic
amb iniciatives miraculoses per avançar en la transició energètica i lluitar contra el canvi climàtic.
Aprofitar l’emergència climàtica per ampliar mercats i beneficis és la recepta dels grans poders econòmics. Què pot sortir malament?
En aquest clarobscur climàtic que vivim, soc dels
que pensa que de poc serveixen les Cimeres del Clima, tot i l’esforç de totes les organitzacions que hi participen. No deixa de sorprendre’m que des de la primera COP a Berlín, l’any 1995, fins avui, els acords no
hagin suposat un punt d’inflexió en l’escalfament del
planeta o en les emissions de gasos d’efecte hivernacle. I qui dia passa any empeny.
Aquest estiu, a Europa hem viscut el que significa
el canvi climàtic. Així i tot, només hem vist la punta de
l’iceberg. Per tot això, en aquest present que ens ha tocat viure, estem obligades a escollir entre dues opcions:
o esperar assegudes veient arribar la sacsejada planetària o empènyer col·lectivament per transformar la realitat. No tinc cap dubte que moltes activistes i personal tècnic es deixaran la pell a la Cimera del Clima a
Egipte per un futur vivible en aquest planeta. I, tot i el
desencís que ens pot generar la situació, per elles i per
les que vindran, deixem el fatalisme per a temps millors que ara cal que no les deixem soles.

N

LA FOTO

n jove es dispara accidentalment un tret al penis i acaba
detingut per dur una arma sense llicència. Va passar a
Novelda (Alacant), on li van haver de reconstruir el membre en
una operació de 4 hores. Hi ha dies que és millor no llevar-se.

U

ts el president de la principal potència mundial, has
d’intervenir en una conferència a Cambodja i, quan
arriba el teu torn, t’equivoques i parles de Colòmbia.
Efectivament, Joe Biden ho ha tornat a fer. Quina sorpresa.

E

es converses dels grups familiars a WhatsApp són or. Un
usuari n’ha compartit una en què la mare anuncia que
comença les classes d’anglès i tots li desitgen sort. En acabar, li
pregunten “How was the first day?” i ella respon amb un “Yes”.

L

es rates es mouen al ritme de la música igual que ho fem
els humans. Ho demostra un estudi de la Universitat de
Tòquio fet amb deu rates i vint persones. Ja que sembla
que hi hem de conviure, està bé que siguin divertides.

L
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Els semàfors

Aj. d’Abrera

L’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat ha aconseguit
aprovar un Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal que té en
compte els reptes urbanístics i
ambientals actuals. L’entrada en
vigor arriba després d’un llarg
procés per trobar el consens.
pàgina 9

La reparació jurídica de les
víctimes del franquisme és un
deure en un estat de dret
democràtic. L’homenatge i
reconeixement als represaliats
que ha dut a terme l’Ajuntament
d’Abrera hauria d’estendre’s
a tots els municipis.
pàgina 9

Tot i que l’Abadia ha reconegut
els abusos a menors comesos
pel monjo Andreu Soler, una
de les víctimes ha afirmat que
la institució no ha volgut
negociar una indemnització
extrajudicial, ja que el delicte
ha prescrit.

Abadia de Montserrat
El + llegit
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internacional de detenció a Martorell
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La brúixola de Pau Truñó
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“L’Oreneta” i Emma Vilarasau
a La Passió d’Esparreguera
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La Biblioteca Francesc Pujols de
Martorell premia els lectors més joves

5

Massa visitants al Parc
Natural de Montserrat

Influencers sota sospita
per Susana Pérez

S

embla que si un no arriba a
final de mes no és pels augments dels preus dels aliments i pels baixos salaris, sinó
perquè vol. Un és pobre perquè ho
desitja. Així estan les coses si ens
endinsem en l’ecosistema informatiu dels més joves, on hi ha dues
tendències en alça relacionades
amb el mercat laboral. La primera és la creença que qualsevol es
pot fer ric comprant quatre criptomonedes. La segona, que cal
treballar d’allò que ens fa feliços. En
suma, un còctel Molotov que
atempta contra la salut financera
i emocional de milers d’ànimes vulnerables que pul·lulen per l’entorn
virtual buscant solucions fàcils a
problemes complexos i ancestrals.
A principis d’octubre, la influencer Kim Kardashian, amb
més de 330 milions de seguidors a Instagram, acceptava pagar una multa d’1,26 milions de
dòlars per haver promocionat
productes financers sense advertir-ho. I és que als Estats Units,
bressol del capitalisme i, en conseqüència, de la publicitat, es poden anunciar moltes coses lliurement, tan lliurement que de vegades els anuncis estan sota la sospita de ser mentida, però amb la
salut i la butxaca no s’hi juga. En
aquests sectors, la regulació és
més estricta. I si no, que ho preguntin a la Kardashian…
A casa nostra, la setmana passada la Comissió Nacional del

Foto: Pexels

Aj. d’Olesa

La clau

Mercat de Valors (CNMV), que
vetlla pel bon funcionament del
sistema espanyol, anunciava que
hi havia 50 influencers sota sospita per no complir la normativa. Les recomanacions demanen
informar de manera clara, exacta
i objectiva sobre els productes financers, i sense cap mena de
conflicte d’interès. De moment,
la CNMV només els exigirà que
compleixin el reglament, però en
un futur podria sancionar-los.
Pot semblar poca cosa, però és
un primer pas per aturar aquesta mena d’estafes digitals que fan
forat entre els més joves.
Per detectar si un es troba
davant d’un estafador, els experts amb una sòlida formació
financera i allunyats dels focus
de YouTube recomanen evitar
els cants de sirena que venen duros a quatre pessetes i fugir dels
influencers que asseguren no
donar consells financers, però
que després no fan altra cosa que
parlar meravelles d’invertir els
diners aquí o allà. A més, alerten de l’efecte crida que tenen alguns d’aquests vídeos o canals
centrats en una única moneda,
ja que acaben convertint-se en
una cambra de ressonància on

un només escolta allò que vol escoltar i acaba prenent decisions
molt arriscades. Si algú obre
un canal per parlar d’una criptomoneda i reuneix una comunitat de 200.000 persones, és
molt difícil que sigui crític amb
aquella cripto. Si la moneda
cau, el canal també i, conseqüentment, el negoci i l’influencer ho perden tot. És un peix
que es mossega la cua.
Menys preocupant en el fet
material, però igualment perjudicial en qüestions de l’ànima,
són els influencers que han popularitzat la dita “treballa d’allò
que t’agrada i no treballaràs
mai”. Avui dia ser feliç no és una
aspiració, sinó una obligació, i
si no duus un somriure les 24
hores del dia, has fracassat. La
majoria dels mortals no poden
assolir aquesta màxima de la felicitat a la feina i han de conformar-se a fer alguna cosa que
els reporti un salari. Ni més ni
menys. A més, fins i tot quan
s’assoleix la màxima es cau en
una paradoxa: i és que si treballes d’allò que t’agrada, acabes
treballant sempre. I si no, que
ho diguin als influencers que ara
la CNMV vol advertir.

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

#DelicteDeSedició

@OscarAndreu: Sospito que si derogar la
sedició ens acostés un mil·límetre a la sobirania, a l’autodeterminació o a la independència de Catalunya, no es faria ni de conya.

#RepetirElJudici

@CatalunyaRadio: El Suprem ordena al
TSJC repetir el judici contra la Mesa del
Parlament del 2017 per falta d’imparcialitat de dos magistrats.

#ElMundialDelsMorts

@OriolMalet: Expliqueu-me les milongues que us doni la gana, però el món
del futbol fent un mundial a Qatar ho diu
tot i ho és tot del que representa.
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L’acte inaugural de la remodelació del passeig Catalunya, convertit en una gran rambla que
elimina les barreres arquitectòniques, es farà el diumenge 27 de novembre a les 10.30 h.
Les obres van començar al gener i des de llavors s’han plantat més de 3.000 flors i 70 arbres.

La il·lusió arriba als comerços
amb la campanya de Nadal
» Hi haurà 12 dies menys de llums decoratives per l’estalvi energètic
» La Fira de Nadal es farà l’11 de desembre a la rambla de les Bòbiles
Mar Sifre
MARTORELL
Les compres nadalenques són
una oportunitat imprescindible
per a la viabilitat del comerç local i les botigues l’encaren “amb
moltes ganes i molta il·lusió”, tal
com explica Marc Casasayas,
president de l’Associació de Comerciants Nou Martorell. Enguany, l’Ajuntament encendrà
les llums de Nadal entre el 2 de
desembre i el 7 de gener, una setmana més tard de l’habitual i s’apagaran uns dies abans.
L’alcalde Xavier Fonollosa detallava al seu compte d’Instagram
que el consistori segueix “donant
suport a la campanya comercial
més important de l’any per al petit comerç” i també destacava el
“gest real d’estalvi energètic”. El
batlle també afegia que no s’han
volgut escurçar les hores d’ence-

Torna el taller per avis i nets a
la llar d’infants Pont d’Estels

INFÀNCIA4Cada dilluns fins al
maig, de 15.30 h a 17 h, els infants
d’entre 0 a 3 anys podran gaudir
d’una estona lúdica amb els seus
avis a la llar d’infants Pont d’Estels. El taller està dirigit per dues
educadores expertes.
Durant l’activitat, les persones
grans podran rebre assessorament i fer consultes pel que fa a
la criança dels més petits exercint
el seu rol d’avis. Sovint, es tracta d’un paper difícil de gestionar
i la proposta vol donar solucions.

Amb tot, un dels objectius és
enfortir els vincles entre les persones implicades. Alhora, també és una manera d’oferir alternatives a l’aïllament de les persones grans i, en cas que sigui
necessari, detectar possibles situacions de vulnerabilitat.
La iniciativa s’havia fet abans
de l’esclat de la pandèmia i s’ha reprès dos anys més tard. La primera sessió d’enguany ha comptat amb la participació de vuit nets
i tretze avis i àvies.

Llums de Nadal a la Rambla de les Bòbiles. Foto: Facebook Xavier Fonollosa

sa de llums als vespres perquè l’objectiu “és que la gent del nostre poble surti a comprar amb l’ambientació nadalenca ben il·luminada”. Casasayas declara que en
aquest sentit, “tots estem en el mateix carro. Si s’ha de reduir, es fa”.
Amb tot, la campanya de Nadal té una cita destacada l’11 de de-

sembre a la rambla de les Bòbiles,
on els comerços oferiran productes nadalencs. A més, els
clients que comprin a les petites
botigues de Nou Martorell des del
pont de desembre i fins Nadal entraran en un sorteig perquè se’ls
retorni l’import del seu tiquet
per gastar-lo en el mateix negoci.

Una àvia amb la seva neta durant el taller. Foto: Ajuntament de Martorell

Millores a la planta de SEAT

Operaris treballant a la planta de SEAT a Martorell. Foto: Àlex Recolons/ACN

INDÚSTRIA4SEAT ha acceptat
els 397 milions d’euros del Projecte Estratègic per A la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) provinents del
govern espanyol, vinculat als
fons Next Generation de la Unió
Europea. Els recursos assignats
per part del Ministeri d’Indústria
permetran electrificar la planta
de Martorell i la de Landaben, a
Pamplona. Està previst que el capital adjudicat es comenci a rebre abans de finals d’any.

Wayne Griffiths, president
de SEAT, ha declarat en un comunicat que “és un primer pas”
i que, alhora, continuaran buscant solucions per tirar endavant
“l’ambiciós pla d’electrificació”.
Així mateix, el PERTE farà que el
grup Volkswagen inverteixi
10.000 milions d’euros a l’Estat.
L’empresa assegura que el projecte permetrà dur a terme un pla
estratègic i ajudarà a crear milers
de llocs de treball.
SEAT ha confirmat l’accep-

tació de la subvenció poc abans
que expirés el termini de 15 dies
establert pel ministeri. El grup
Volkswagen, de fet, va criticar el
retard de les resolucions del PERTE i reclamava urgència en el designi final per accelerar la instal·lació. Amb tot, l’empresa automobilística és la més beneficiada pels ajuts del projecte. Diferents polítics, com el president
de la Generalitat, Pere Aragonès,
o la ministra d’Indústria, Reyes
Maroto, han celebrat l’anunci.
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Nou pas per desdoblar la B-224
entre Martorell i Sant Esteve
MOBILITAT4El Govern de la
Generalitat ha iniciat el procés de
licitació per desdoblar la B-224
entre Martorell i Sant Esteve
Sesrovires amb un pressupost de
28 milions d’euros. Fa un any la
conselleria de Territori anunciava l’obertura per l’adjudicació
del contracte per començar les
obres a l’inici del 2022, però el
concurs s’ha endarrerit fins ara.
Amb tot, el cap del departament,
Juli Fernández, ha garantit que
les obres començaran a la primavera i es preveu que tinguin
una durada de dos anys.
Ambdós municipis han reclamat de manera insistent l’ampliació dels dos quilòmetres que
els uneixen i per on passen més
de 30.000 vehicles diaris. Un
dels propòsits és reduir la sinistralitat als nombrosos revolts i la
disminució del trànsit, fet que
serà notable sobretot per als veïns del Pou del Merli.
Pel que fa al nou traçat, en el
primer tram de 500 metres el
desdoblament es farà a la calçada actual de la B-224 i se separarà en sentit nord. És aquí on es
construirà una nova connexió a
Martorell que completarà la que
ja existeix. Així mateix, la B224 passarà a tenir una funcionalitat més local i serà cedida als

Vehicles circulant en un revolt de la B-224. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Ajuntaments de Sant Esteve
Sesrovires i Martorell.
La via projectada constarà de
dues calçades de dos carrils de
circulació de 3,5 metres d’amplada cadascun, vorals exteriors
d’1,5 metres i un d’interior d’1
metre. El projecte també preveu
una rotonda elevada de grans dimensions sobre el vial que connecta l’A-2 i l’AP-7 i una altra que
connecti amb els carrers de Puig
del Ravell i dels Barons de Castellvell, així com diversos ramals de l’enllaç.
El conseller de Territori, Juli

Fernández, ha declarat que la licitació permetrà “iniciar una
nova realitat per al Baix Llobregat i l’Anoia” i ha augurat “millores en benestar, competitivitat i seguretat”. L’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, ha
destacat la necessitat d’un traçat
“d’alta capacitat, més senzill i segur” i el batlle de Sant Esteve
Sesrovires, Enric Carbonell, ha
recordat que “la gent ens demana que no acabem aquí” i ha lamentat que “el territori ha perdut moltes oportunitats” pel retard de l’ampliació de la B-224.

línianord.cat

Novembre cinematogràfic
a l’Auditori Joan Cererols

CULTURA4L’Auditori Joan Cererols, situat a la planta baixa del
Centre Cultural, acollirà el 25 i el
27 de novembre dues jornades
de cinema en família.
Divendres 25 es projectarà
Alcarràs, dirigida per Carla Simón i guanyadora de l’Os d’Or a
la Berlinale, i diumenge 27 se celebrarà El meu primer festival,
una iniciativa pensada per estimular la imaginació dels infants
entre 4 i 12 anys. Pel que fa a la
presentació d’Alcarràs, s’emmarca en el Cicle Gaudí per
apropar els films en català. A
més, també comptarà amb la
participació de la pagesia de
Martorell, en relació amb la temàtica de la pel·lícula. Les entrades generals tenen un cost de
4,5 euros, el bitllet reduït de 3 euros i els socis del Club La Van-

guardia disposaran d’un descompte del 2x1.
En el cas d’El meu primer
festival, es tracta d’una oportunitat perquè els més petits descobreixin un cinema diferent, ple
d’imaginació i creativitat. A més,
l’activitat té una doble competició de curtmetratges. A les 12 h
anirà dirigida a infants a partir
dels 4 anys i a les 17 h a nens i nenes d’entre 7 i 12 anys. L’objectiu és que els petits s’interessin
pel setè art i desenvolupin el pensament crític. La participació és
gratuïta amb places limitades.
El cap de setmana cinèfil
està organitzat per la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de Martorell i l’entitat Cinema del Diable. Les localitats es poden adquirir a través de la pàgina web
www.entrades.martorell.cat.

Fotograma de la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón. Foto: Alcarràs

|8

Sant Andreu de la Barca
línianord.cat

22 de novembre del 2022

Successos | Desmantellen una plantació de marihuana

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar l’11 de novembre una plantació de
marihuana a l’interior d’una nau industrial amb 500 plantes. La policia va detenir
dos homes per un delicte contra la salut pública i un delicte de fluid elèctric.

El Govern no veu irregularitats
en les dietes de l’exalcalde Llorca

POLÍTICA4L’exalcalde de Sant
Andreu de la Barca del PSC Enric
Llorca, quatre regidors del seu partit i una altra de C’s no van cometre irregularitats en les retribucions per dietes, segons la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Al febrer,
però, l’Oficina Antifrau assenyalava que els 85.000 euros que
Llorca havia cobrat eren irregulars,
així com altres pagaments incorrectes dels cinc regidors.
La Comissió Jurídica Assessora, que es tracta d’un òrgan consultiu, ha donat la raó a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i ha dictaminat que les retribucions s’ajustaven a la legalitat,
segons informa en un comunicat
el consistori. La denúncia per les
presumptes irregularitats la va
presentar el grup municipal de
Fem Sant Andreu el març de
2021. Al juliol, Enric Llorca renunciava voluntàriament a l’alcaldia després de 26 anys al càr-

L’alcaldessa Ana Alba i el president José Montilla. Foto: Ajuntament

Llorca, quan va renunciar a l’alcaldia. Foto: Albert Segura/ACN

rec al·legant “motius personals”.
L’actual alcaldessa del municipi,
Ana Alba, ha celebrat la resolució de la Comissió Jurídica Assessora i ha declarat que era un
tema important a aclarir perquè
“posava en tela de judici l’honorabilitat dels dirigents polítics i la
rigorositat de la institució”.
Amb tot, el grup municipal
de Fem Sant Andreu ha declarat
en roda de premsa que es trac-

Sant Esteve | Nou parc lúdic per a gossos

ta d’un informe no vinculant i
que encara no s’ha dictat sentència per cap jutge ni cap tribunal. De fet, el seu portaveu,
Marc Giribet, ha recordat que altres tres institucions avalen que
va haver-hi irregularitats. Són el
cas de l’Oficina Antifrau, dels
Serveis Jurídics de la Diputació
de Barcelona i els Serveis Jurídics del mateix Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca.

L’espai caní farà 1.000 metres quadrats i tindrà un circuit d’agilitat pensat per
l’exercici dels gossos i la seva socialització. També hi haurà una font adaptada
com abeurador. El recinte tancat es trobarà a la urbanització Masia Bach.

El president Montilla destaca
el projecte de futur de la ciutat

POLÍTICA4El president Montilla va visitar a principis de novembre Sant Andreu de la Barca, on va destacar la gran transformació viscuda al municipi
els darrers anys. Montilla va valorar positivament els projectes
de futur previstos.
L’expresident es va reunir
amb l’alcaldessa Ana Alba i va visitar diferents zones de Sant
Andreu on hi haurà canvis significatius els pròxims mesos.

També va acudir a la zona on l’Ajuntament ha projectat una escola bressol i on reclama a la Generalitat un nou ambulatori.
De fet, l’expresident va ser
treballador del consistori de
Sant Andreu de la Barca als
anys 80 i va declarar que “avui
la ciutat no té res a veure amb
aquella”. L’alcaldessa Ana Alba
ha aprofitat per recordar que
pretenen que la ciutat “es col·loqui al capdavant de la comarca”.

Castellví | Sant Esteve

‘Escola de l’ànima’, nova entitat
pel creixement personal

SOCIETAT4L’Escola de l’ànima
és una associació sense ànim
que té com a objectiu fornir a
Castellví de Rosanes un “espai de
creixement personal i benestar”.
La iniciativa està impulsada per
quatre dones que viuen al municipi i que oferiran activitats per
connectar amb el jo interior,
aprendre a prioritzar-se, a dedicar-se temps i on s’ajudarà els infants a gestionar les seves emocions mitjançant diferents jocs.
Jurate Kakanyte, una de les
creadores de l’Escola de l’ànima,
explica que treballar aquestes
qüestions “és vital i ens ha canviat la vida. Trobar qui ets et
dona una pau increïble”. I és per
això que part del seu aprenentatge implica aportar-lo als altres, a la comunitat.
Cada setmana es faran tres
tallers per adults i un per infants,
que coincidirà amb un dels
adults perquè els pares i mares
puguin deixar-hi els seus fills.
Les temàtiques són: empoderament femení, ioga, recerca del

Una de les formacions és d’atenció a persones dependents. Foto: Unsplash

Cursos de formació gratuïta
per a persones desocupades

Acte de presentació de L’‘Escola de l’ànima’. Foto: Escola de l’ànima

poder interior i activitats per a
nens i nenes. A més, un cop al
mes hi haurà un convidat especial per tractar una temàtica
concreta del qual sigui especialista. Els tallers es duran a terme
a l’Escola Mare de Déu de Montserrat de Castellví de Rosanes.

Totes les activitats són gratis
fins al febrer, quan es començaran a cobrar les quotes de socis
per cobrir el cost de material (15
euros al mes pels adults i 5 per als
infants). La presentació de l’entitat es va fer el 18 de novembre
al Saló de Plens de l’Ajuntament.

OCUPACIÓ4El Centre de Formació Jaume Balmes i la regidoria de Formació i Ocupació de
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires organitzen quatre cursos
dirigits prioritàriament a persones desocupades. Tots ells estan
subvencionats pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya.
Les formacions inclouen classes al centre i pràctiques a empreses. Les temàtiques són muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques, muntatge i
manteniment d’instal·lacions so-

lars tèrmiques, atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials i operacions
auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents.
Els cursos es duran a terme
en diferents períodes entre el desembre i el novembre de l’any
que ve, segons cada formació.
Les inscripcions es poden fer
al Centre Tècnic de la Fundació
Privada Jaume Balmes AZ, enviant un correu electrònic a
info@balmesinnova.com o trucant al telèfon 937.083.335.
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Transport | Cent anys de l’arribada del ferrocarril

El 12 de novembre es va commemorar el centenari de l’arribada dels Ferrocarrils
Catalans a Olesa de Montserrat. La data assenyalada es va celebrar amb l’estrena
d’un vagó dedicat al municipi, que estarà en funcionament durant sis mesos.

El futur és una ciutat més sostenible
» Olesa estrena Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per deixar enrere el de l’any 1993
» Les necessitats d’equipaments i serveis seran l’oportunitat per cohesionar els barris i el municipi
Mar Sifre
OLESA DE MONTSERRAT
El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olesa
de Montserrat va entrar en vigor
l’11 de novembre amb l’objectiu
d’adaptar el municipi als canvis
esdevinguts des de l’última planificació, presentada el 1993. Gairebé 30 anys més tard les necessitats del poble són unes altres i l’ideal de ciutat projectat és diferent.
Les prioritats del nou POUM,
que es va començar a redactar el
2016, se centren sobretot en l’habitatge social, la mobilitat sostenible, la protecció del patrimoni
natural i arquitectònic i la cohesió
entre barris a través de la creació
d’infraestructures, serveis i equipaments. Així ho explica Miquel
Riera, alcalde i regidor d’Urba-

nisme d’Olesa de Montserrat, que
afegeix que, a diferència de l’anterior pla, nascut en un moment
on el pensament era de creixement
i d’expansió, l’actual “és de reciclatge urbà. Aprofitem allò que ja
està fet, és a dir, la ciutat construïda i els seus espais buits, i reduïm el sòl edificable, que es converteix en espais d’oportunitat”.
De fet, Riera apunta que busquen el que marquen les agendes
europees: “Una ciutat sostenible i
respectuosa amb l’entorn i el benestar de les persones. Volem afavorir la manera de viure dels ciutadans”. De la mateixa manera
pensa el cap de l’oposició i portaveu del PSC, Fernando Vicente,
que a més expressa que “amb
l’antic pla era impossible”. El
POUM de l’any 1993 donava solucions als problemes dels anys 90,
opinen ambdós líders polítics,
però les necessitats han canviat.

La mobilitat sostenible, per
exemple, se centra en el fet que la
població pugui fer els recorreguts caminant (també en bicicleta o transport públic) i que tingui
els serveis a mà en un màxim de
15 minuts. Al cap i a la fi, els trajectes a peu també afavoreixen el
comerç local. En aquest sentit, Vi-

Llac del Parc Municipal d’Olesa de Montserrat. Foto: Ajuntament

cente creu que el nou POUM és un
“bon instrument per començar a
treballar l’Olesa del futur”.
Amb tot, per aconseguir arribar al pla actual, el primer que es
va fer va ser un procés de consulta
i participació amb diferents sectors i la ciutadania per detectar les
mancances. L’alcalde Miquel Rie-

ra, però, explica que és impossible que el POUM satisfaci al
100% a ningú perquè s’ha aprovat gràcies al consens. També recorda que es tracta d’una planificació que vol ser útil durant els
pròxims 20 anys i que, per tant,
dibuixa el futur perquè després,
potser uns altres, el desenvolupin.

Abrera

Urbanisme | Obres de reparació a les Carpes de Vilalba

Comencen les obres de millora del clavegueram i de renovació de l’asfalt al tram inicial
del Carrer Pintor Rivera, al barri de les Carpes de Vilalba. Els treballs tindran una durada
aproximada de dues setmanes i comportaran diverses afectacions del trànsit.

Primer acte de reparació jurídica
de les víctimes del franquisme
MEMÒRIA HISTÒRICA4L’Ajuntament d’Abrera ha celebrat per
primera vegada un acte de reparació jurídica als represaliats durant el franquisme al municipi. La
jornada va tenir lloc el dissabte 19
de novembre i hi van assistir familiars i éssers estimats de les víctimes, així com altres veïns.
Des del Servei de Patrimoni
Cultural i Memòria Històrica de
l’Ajuntament han dut a terme la
trobada com a homenatge i reconeixement a les persones que
van patir de primera mà la repressió de la dictadura. La regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré,
ha declarat que des del consistori volen “reconèixer la injustícia de
les sentències dictades pels tribunals del règim franquista”.
Durant l’acte es va entregar físicament els certificats de nul·litat de les causes contra els abrerencs d’acord amb la Llei 11/2017
que declara la il·legalitat dels tribunals i consells de guerra del
franquisme.

Participants en una jornada de neteja de l’entorn natural. Foto: Ajuntament

S’organitza una nova jornada
de neteja de l’entorn natural

La consellera Gemma Ubasart durant l’acte. Foto: Departament Justícia

Galofré també ha apuntat
que es vol “potenciar la memòria democràtica, recuperar la
memòria de les persones represaliades, així com dignificar el seu
nom, reparar-lo jurídicament i
retre’ls-hi un homenatge públic”. A més, assegura que des de
l’Arxiu Històric Municipal i el servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica es vol seguir la

tasca per tal de fer difusió i sensibilitzar la ciutadania.
A l’acte de reparació també hi
va assistir la consellera de Justícia,
Gemma Ubasart, i l’alcalde del
municipi, Jesús Naharro. Ubasart
va remarcar la importància política de la memòria històrica, al mateix que va afegir que honorar la
memòria de les víctimes del franquisme és un “deure democràtic”.

MEDI AMBIENT4Amb motiu de
la Setmana de Prevenció de Residus, el dissabte 26 de novembre a les 10 h es durà a terme una
jornada de neteja de l’entorn
natural d’Abrera. La iniciativa
s’emmarca en la campanya Let’s
Clean Up Europe que es realitza a tot Europa per conscienciar
a la població sobre la problemàtica global dels residus que
s’aboquen a la natura.
La jornada està organitzada
per l’Ajuntament en col·laboració amb l’Associació Naturalis-

ta d’Abrera ANDA. El punt de
trobada serà la Masia Horts de
Can Morral del Riu i es recomana als participants portar calçat
tancat, roba d’abrigar, guants de
protecció i aigua.
L’activitat té com a objectiu
promoure la sensibilització sobre
la importància de la cura del
medi natural a través de la recollida de residus abocats il·legalment. La inscripció és gratuïta i
es pot fer a través de la web de l’Ajuntament o de manera presencial el mateix dia de la jornada.
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L’aprovació del Pla d’Igualtat de Gènere d’Esparreguera té com a objectiu introduir el
principi d’igualtat en totes les actuacions municipals. Els sis eixos d’actuació són: violència
masclista, cultura, educació, participació de les dones, qualitat de vida i mercat de treball.

El nou enllumenat del nucli
urbà ha costat 475.000 euros
URBANISME4L’Ajuntament
d’Esparreguera ha substituït
l’enllumenat públic al nucli urbà
del municipi per fer servir tecnologia led de baix consum. Els
barris de Can Rial i Mas d’en Gall
queden exclosos d’aquesta renovació perquè ja fa mesos que
s’estan fent canvis al respecte i,
en el cas de les zones dels polígons industrials, la millora es
farà més endavant.
La renovació de l’enllumenat
de tot el nucli urbà està prevista que s’acabi abans del 31 de
desembre i té un cost de
475.000 euros. El canvi consisteix en la substitució de les
lluminàries actuals de vapor de
mercuri i sodi per models led de
baix consum.
L’objectiu és aconseguir que
el consum de l’enllumenat públic
sigui molt més reduït amb uns nivells d’il·luminació equivalents o
superiors als actuals. Mentre durin les obres, els veïns d’Espar-

Exterior de l’Ateneu d’Esparreguera després de les obres. Foto: Ajuntament

L’Ateneu torna a obrir
després de set mesos d’obres

Un operari canviant una de les llums. Foto: Ajuntament

reguera poden patir petites afectacions en la mobilitat, tant pel
que fa a la circulació de vehicles
com a la supressió temporal de
places d’aparcament públiques.
ALTRES ACTUACIONS
Als barris de Can Rial i Mas
d’En Gall, l’adaptació a la normativa vigent de la instal·lació de
l’enllumenat públic va començar

al maig i està previst que duri un
any. El projecte té un cost de gairebé 940.000 euros i inclou
l’ajust de 13 quadres elèctrics, la
reforma de les escomeses per a
l’alimentació dels quadres de
l’enllumenat i les tramitacions
amb Endesa pel punt de connexió, així com la renovació de
pals de fusta i canvis de fanals
per altres de led de baix consum.

CULTURA4L’Ateneu d’Esparreguera ha celebrat la inauguració de la reforma amb la programació de diferents activitats
culturals el primer cap de setmana de reobertura, els dies 18
i 20 de novembre.
Els treballs de remodelació
van començar a finals de març i
des de llavors l’espai havia estat
tancat. Les obres han consistit en
la rehabilitació de les dues façanes i de la sala annexa a la llot-

ja, l’adequació de l’accés per a
persones amb mobilitat reduïda,
la reforma i ampliació dels lavabos, la reparació d’alguns
punts de la coberta i la millora de
l’estanqueïtat de l’edifici.
També s’han arreglat les instal·lacions tèrmiques, de climatització i elèctriques de l’equipament municipal, d’acord amb
la normativa vigent. Les obres
han tingut un cost de gairebé
300.000 euros.

Collbató

Urbanisme | En marxa les tasques per a la prevenció d’incendis

Ja ha començat l’obertura de les franges perimetrals per a la prevenció d’incendis al nucli urbà
de Collbató. D’aquesta manera es protegeixen les zones urbanitzades, ja que si hi hagués un
incendi, s’aconseguiria disminuir la intensitat del foc i es facilitarien les tasques d’extinció.

Els caçadors fan batudes per
controlar la població de senglars

MEDI AMBIENT4La Societat de
Caçadors de Collbató és l’encarregada de dur a terme les batudes
de porcs senglars. El seu increment descontrolat ha esdevingut
un problema “des d’un punt de
vista de salubritat i també de seguretat per als veïns i les veïnes”,
tal com declaren des del consistori.
Les principals conseqüències
en la ciutadania de l’augment
desmesurat de porcs senglars
són els accidents de trànsit, el
dany en els terrenys agrícoles i els
possibles atacs a persones, tot i
que aquest últim no s’ha produït mai a Collbató.
Javier Rodríguez, president
de la Societat de Caçadors de Collbató, declara que “ens veiem obligats a haver de caçar-los perquè
l’espècie ha proliferat molt i cal reduir la població”. De fet, els porcs
senglars no tenen un depredador
natural i per això creixen de manera descontrolada.
Durant la primera tongada de
batudes, que es va dur a terme
durant tres dies en diferents

Vista general de la Basílica de Montserrat. Foto: Laura Busquets/ACN

Demanda contra Montserrat
per un cas d’abusos sexuals

Porcs senglars. Foto: Imatge cedida a l’ACN per la JARC

punts al voltant de Collbató, es
van caçar 19 porcs senglars. Rodríguez explica que les accions
s’aniran duent a terme depenent
de les necessitats que sorgeixin.
Per altra banda, tant des de
l’Ajuntament com des de la Societat de Caçadors, asseguren

que les batudes es fan amb totes
les mesures de seguretat pertinents i l’acompanyament dels
Agents Rurals. A més, alerten a la
població que cal seguir totes les
indicacions i la senyalització que
trobin en els diferents camins i
zones forestals.

JUSTÍCIA4Miguel Hurtado, víctima d’abusos sexuals quan era
menor per part del monjo de
Montserrat Andreu Soler, ha
presentat una demanda per la
via civil on reclama a l’abadia i al
bisbat de Sant Feliu de Llobregat una indemnització de
150.000 euros per encobriment.
Segons ha publicat El País,
Hurtado assenyala l’abadia i el
bisbat com a responsables subsidiaris dels abusos que va patir,
uns fets que ja han prescrit per
la via judicial, i que Montserrat

va reconèixer a través d’un informe. De fet, l’admissió del delicte és l’argument d’Hurtado
per exigir la indemnització.
Hurtado ha explicat que van
intentar negociar amb l’abadia
un acord extrajudicial abans de
presentar la demanda, però
Montserrat no va voler.
La demanda presentada per
Miguel Hurtado, que encara
està a l’espera de ser admesa a
tràmit, vol obrir camí cap a
aquest tipus de compensacions
per la via civil.
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Segons els informes del Consell Comarcal del Baix Llobregat, durant els dos primers
trimestres de 2022 el jutjat a Martorell de violència contra les dones, referent al
Montserratí, va rebre 182 denúncies. Dels homes enjudiciats, tots van ser condemnats.

Contra les violències masclistes
» Els municipis del Montserratí organitzen diferents actes, xerrades i activitats amb motiu del 25-N
» La jornada es commemora a escala internacional i pretén condemnar la violència envers les dones

FEMINISME4El 25 de Novembre
és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers
les Dones, una data que les institucions i les entitats feministes
aprofiten per posar sobre la taula les agressions i abusos que
pateixen les dones en els diferents
àmbits. Les vuit poblacions que
conformen el Montserratí han
programat diferents actes a causa de la jornada del 25-N.
MARTORELL
La programació més destacada és
el concert de Nina Cintas i la lectura de poemes que farà Rosa
Grau a l’Espai Jove el dia 25 a les
19.30 h i el curs de defensa femenina a l’IEM el dia 27 a les 10 h. La
majoria de les activitats tenen
servei de canguratge gratuït.
SANT ANDREU DE LA BARCA
Les activitats principals es concentren el mateix dia 25, amb la
carpa informativa i d’assessorament sobre l’abordatge de les vio-

lències masclistes de 10.30 h a
12.30 h a davant del Centre Cultural Aigüestoses. A les 19 h es lliurarà la distinció d’Ambaixadores
per la igualtat a diferents entitats.

CASTELLVÍ DE ROSANES
El 25 de novembre es farà la lectura del manifest, tant a la plaça
del Poble com al Centre Cívic de
Can Sunyer i Valldaina. El dia 29
al Saló de Plens es visualitzaran
fragments sobre dones que expliquen agressions viscudes al
carrer i es debatrà sobre el tema.
SANT ESTEVE SESROVIRES
El dia 25 a la Pista Annexa del
Camp de Futbol es farà una foto aèria representant el número de feminicidis comesos des de 2003.
OLESA DE MONTSERRAT
Es presentarà la campanya Olesa és feminista, per mostrar com
el municipi avança pel que fa a
polítiques feministes. El dia 25 a
la plaça Fèlix Figueres i Aragay.

La consellera Verge, en la concentració de rebuig al darrer assassinat masclista a Martorell, el febrer. Foto: Ajuntament

ABRERA
El dia 24 a les 12 h l’alumnat
d’ESO de l’Institut Voltrera presentarà el monòleg Ellas #cosasdechicas a la Sala Municipal,
on després se celebrarà un debat.
El 25 es farà l’acte institucional i
el memorial a les víctimes mortals d’aquest any 2022.

ESPARREGUERA
El poble ha dut a terme la campanya Novembre contra les violències sexuals i ha habilitat bústies als
instituts on es poden explicar de
manera anònima situacions viscudes. El 26 es reflexionarà sobre
el tema en una programació especial a ràdio Esparreguera.

COLLBATÓ
El club de lectura sobre l’obra de
Montserrat Roig el 24 de novembre a les 19 h i els partits de
futbol sala femení el dia 26 a les
10 h són algunes de les activitats
més destacades. A més, el 25-N es
farà una xerrada sobre la pressió
estètica a càrrec de Marta Ponnou.

Esports
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Futbol sala | El Club Sala 5 Martorell rep el Gran Canaria Fútbol Sala

El conjunt de Víctor González rebrà el pròxim dissabte 26 de novembre el Gran Canaria
Fútbol Sala, en partit corresponent a l'onzena jornada de Segona Divisió. El Club Sala 5
Martorell hi arribarà després de vèncer per 3-5 contra el CDE El Valle el passat dia 19.

Christian Alarcón és passió
» L’exjugador del CF Martorell confessa que al club martorellenc es sentia un “jugador important”
» “Fins que tingui la il·lusió d’aquell nen petit, no deixaré de lluitar per ser un futbolista més complet”, diu
Toni Delgado
MARTORELL
"Sense el futbol no seria feliç.
Molts cops entreno sol perquè ho
necessito, en gaudeixo i no vull
deixar de créixer i millorar. Continuo sent aquell nen que només
volia jugar amb la pilota i s'inventava porteries i terrenys de joc
a tot arreu", confessa Christian
Alarcón (Sabadell, 1995), lateral
esquerre del CE Mataró.
Autèntic i enèrgic, Alarcón és
pura força de voluntat. Mai es
dona per vençut. "La meva vida
és una lluita constant a dins i fora
del camp, i ningú m'ha regalat
res. Les meves victòries són fruit de la passió i l'esforç", es retrata.
Ara té altres prioritats, com
les oposicions a bomber, però
l'entrevistat va ser model durant
un temps. "No és un ofici gens

“La meva vida és una
lluita constant a dins
i fora del camp, i ningú
m'ha regalat res”, diu
fàcil perquè a darrere hi ha molta preparació i viatges. Has d'encaixar en el perfil de la productora. No es tracta de ser més
guapo o més lleig", enraona el
sabadellenc, que ha aparegut a
diversos anuncis i en una pel·lícula anglesa.
Algunes de les seves millors
escenes futbolístiques les va viure a Primera Catalana amb el CF
Montañesa, "un club històric i

molt familiar en què tothom
em va acollir molt bé, i vaig
aprendre molt de cada company". Amb Toni Pérez com a entrenador va tenir força minuts i
es va sentir important. "M'encanta anar a la Bombonera perquè hi tinc amics jugant i m'hi
sento un més. A la Monta vaig
gaudir d'una de les meves etapes
més especials per com em sentia a la gespa i pel tracte humà.
És la meva segona casa", assegura Alarcón.
EL SALT AL PRIMER EQUIP
Al CE Sabadell FC, on ha viscut
dues etapes, va començar la
seva trajectòria com a futbolista. Abans d'aterrar a Santa Coloma de Gramenet també va
passar per la UE Rubí i la UFB
Jàbac i Terrassa. A la UDA Gramenet va arribar a l'últim any de
juvenil, un curs amb emocions
extremes, perquè van perdre
la categoria i van tenir diferents entrenadors. Tots li van
donar molta confiança. La temporada següent Alarcón va fer el
salt al primer equip: "Hi vaig
anar amb noblesa i volent aprofitar al màxim els minuts que
disposés. Vaig ser titular uns
quants partits, però va venir
un nou tècnic i, com que jugava menys, vaig acabar la temporada al Can Rull".
BLOQUEIG MENTAL
El seu capítol més complicat el va
viure a la UE Sants de Tito Lossio. El relat d'Alarcón és d'una
autocrítica impecable: "Crec que
tenia cabuda en aquell equip,
però em vaig desmoralitzar, no
vaig confiar en mi i em van vèn-

se sentia "un jugador important" i fort mentalment i física.
En els últims mesos de temporada va patir un parell de problemes personals que van afectar el seu rendiment i no vacon-

“M’ha quedat l’espina
de no haver sabut
aprofitar l’oportunitat
a la UE Sants”, confessa
cloure la temporada com hagués volgut. Alarcón necessitava començar des de zero i va decidir
acceptar la "bona" proposta del
CE Mataró, que ha apostat per ell
i “és un altre club històric".

Christian Alarcón, defensa del CE Mataró, durant un partit. Foto cedida

EL SEU PILAR
S'emociona parlant del Manolo,
el seu pare i pilar de la seva vida
perquè sempre ha estat al seu
costat en tot moment. "Encara
ara ve a veure'm als entrenaments i no es perd cap partit. És
un alè constant i una persona extraordinària", el retrata.

PROBLEMES PERSONALS
El seu penúltim club ha estat el
CF Martorell, on fos titular o no

INVERSIÓ
"Visc pel futbol, a vegades m'entreno massa i tot, i cuido la dieta. Els diners que puc cobrar
competint els inverteixo a créixer com a jugador, en un entrenador personal o el que sigui.
Vull millorar i veure'm el millor
possible al camp per ajudar el
meu equip al màxim. Fins que
tingui la il·lusió d'aquell nen petit, no deixaré de lluitar per ser
un futbolista més complet",
tanca, enèrgic, Alarcón. Un jugador que és pura passió.

cer les pors i les inseguretats.
M'ha quedat l'espina de no haver
sabut aprofitar l'oportunitat".
El lateral esquerre va tenir un
bloqueig mental un dels cursos
en què "estava millor preparat físicament". Era el primer any
de la pandèmia, va comptar
amb un preparador físic i a casa
s'entrenava "com un lleó matí i
tarda". "No tenia equip, però sí
que tenia el pressentiment que
m'arribaria una oferta molt
bona, com va ser. Em fa mal no
haver donat el millor de mi ma-

teix a la UE Sants", completa.
Quan Lossio es va reunir amb ell
i li va comentar que potser no
disposaria dels minuts que s'esperava, l'entrevistat va marxar a
l’FC Santboià de Rafa Leva, "que
em coneixia molt". "Feia un
temps havia estat a punt de fitxar pel club, però al final no es
va poder fer. Allà vaig recuperar
la confiança", afegeix.

Saps que tens 13 espais naturals a
Barcelona per gaudir de la natura?
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Vista de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, l’església de Sant Miquel al Parc d’Olèrdola i un indret bucòlic a Santa Fe de Montseny. Fotos: Shutterstock

4La Xarxa de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona està formada per 13 espais naturals d’alt
valor paisatgístic, ecològic i cultural
que abasten més de 100.000 hectàrees dins la província de Barcelona. La gestió de la Xarxa garanteix l’equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el
22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.
Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides (ODS), la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris
mitjançant plans especials, elaborats amb la participació de
tots els agents implicats; protegeix els valors naturals, agrícoles,
forestals, culturals i paisatgístics
apostant per un equilibri entre la
preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la

població; i fomenta l’ús públic del
patrimoni cultural i natural i l’educació ambiental.
La Xarxa de Parcs Naturals, a
més, posa a l’abast de la ciutadania centres d’informació i documentació; itineraris senyalitzats i
rutes guiades; museus i exposicions temporals; equipaments
pedagògics i culturals; albergs i
allotjaments rurals; àrees d’esplai i d’acampada; publicacions i
audiovisuals; a banda de cursos,
tallers i estades ambientals. Tot
plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.
A més, s’ha habilitat un servei
de Bus Parc per poder accedir al
Parc Natural del Montseny i al
Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, que et permet arribar-hi amb transport públic integrat, els dissabtes, els diumenges i els festius de tot l’any
(excepte Nadal i Cap d’Any).

La Diputació de Barcelona
aposta pel territori i per la conservació del patrimoni i dels espais naturals de la província. És
per això que l’any 2017 va comprar Sant Miquel del Fai i la finca
de 70,4 hectàrees que l’envolta
per valor d’1,3 milions d’euros, i ha
invertit 2,6 milions més per a la recuperació i posada al dia de les
instal·lacions. La finca s’emmarca
dins l’Espai Natural dels Cingles de
Bertí. La finalitat és garantir la preservació d’aquest espai tan emblemàtic i que la ciutadania en
pugui gaudir. L’obertura de les instal·lacions està supeditada a la finalització de les obres.
Si vols més informació, entra
al web parcs.diba.cat de la Diputació de Barcelona o descarrega’t
les apps “Parcs Naturals DIBA” i
“Itineraris DIBA”.
I recorda, Parcs Naturals sí,
però amb civisme!

Formen part de la Xarxa de Parcs
Naturals els següents espais
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

El Parc del Castell de Montesquiu
L’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona
El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Parc del Montnegre i el Corredor
El Parc de la Serralada Litoral
El Parc de la Serralada de Marina
El Parc Natural de la Serra de Collserola
El Parc Agrari del Baix Llobregat
El Parc del Garraf
El Parc d’Olèrdola
El Parc del Foix
I, properament, Sant Miquel del Fai - Espai Natural
dels Cingles de Bertí

CONTINGUT OFERT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Viu en línia
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| Tactics Ogre
Ja és aquí Tactics Ogre: Reborn, la remasterització d’un dels millors
videojocs tàctics que s’han fet mai. Per a PS 4 i 5, Nintendo Switch i PC.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Pau Cortina/ACN

De fer una versió viral del Work de Rihanna al seu poble a guanyar el premi MTV Europe Music Awards (EMA)
a millor artista espanyola. La carrera
d’Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997),
més coneguda amb el nom artístic
de Bad Gyal, va començar el 2016 i
des d’aleshores ha estat constantment in crescendo. El passat 13 de
novembre va fer un pas més: es va
coronar com a millor artista de tot
l’Estat espanyol per davant de quatre
rivals molt durs: ni més ni menys que
Rosalía, Quevedo (no l’enemic de
Góngora, sinó l’intèrpret de la cançó
de l’estiu, Quédate), Fito & Fitipaldis i
Dani Fernández. Per algun motiu ella
s’autodefineix com el pussy k mana.

20 anys del Prestige
El Museu Marítim de Barcelona recorda la catàstrofe del
Prestige vint anys després dels fets amb una exposició inaugurada el passat dia 10 i que es podrà visitar de forma
gratuïta fins al juny del 2023. La mostra repassa el pitjor
desastre ecològic que ha tingut lloc a l’Estat i tot el que
l’envolta: les causes, les conseqüències ambientals (l’accident va provocar el vessament de 63.000 tones de fuel),
el paper del govern del Partit Popular i la indignació ciutadana, de la qual van sorgir la plataforma Nunca mais
i el moviment Marea Blanca per netejar el chapapote.
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Ser una artista urbana de moda

Traspassa fronteres, omple concerts i sona en discoteques

Guanyar un premi a millor artista espanyola

QUÈ HA FET

Ha rebut el reconeixement dels MTV europeus 2022
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A LES XARXES

Teatre

A

La fitxa

Fans orgullosos

La legió de seguidors de la cantant ha celebrat el guardó

Música

Pelis i sèries

Liquideu Einstein
Andreu González

Tocar mare
Marta Barceló

Desembre
La Ludwig Band

Vasil
Avelina Prat

El 1923, Albert Einstein, aleshores ja el
científic més destacat del planeta, va visitar Catalunya per impartir diverses
conferències. Però no era estimat ni reconegut per tothom. A Alemanya, alguns
sectors no volien que un jueu (a més, pacifista) fos la figura capdavantera de la
seva comunitat científica. Per això van
planejar liquidar-lo. A Barcelona.

Esperança, una dona prejubilada alegre
i animosa, i Empar, la jove directora d’una productora audiovisual, conformen
una atípica família que es veu trastocada per un fet inesperat. Les dues dones
hauran de fer un viatge pels records compartits més divertits i per les vivències
personals més dures.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Ells mateixos ho diuen: Desembre (The
Indian Runners) és el nou “disc” de la Ludwig Band. Entre cometes, sí, “perquè és
ben curt”, ha explicat el grup a través de
les xarxes socials. Només compta amb
quatre cançons, però és que el grup no
volia “acabar aquest any mogut en
blanc”. A més, es tracta d’un disc exclusivament digital del qual no hi haurà gira.

En Vasil és intel·ligent, carismàtic i un número 1 jugant al bridge i als escacs,
però dorm al carrer des que va arribar de
Bulgària. L’Alfredo, un arquitecte jubilat,
l’acull a casa seva durant un temps davant la mirada atònita de la seva filla Luisa. Malgrat les seves diferències, en Vasil aconseguirà trencar les barreres construïdes per l’Alfredo.
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¡Reinventa Martorell!
Soy Javier González y me presento ante vosotros como Alcaldable del PSC de Martorell a
las elecciones municipales de mayo. Me presento agradecido por la confianza depositada
en mí y con el compromiso de construir con
toda la ciudadanía una alternativa para hacer
de Martorell una ciudad más igualitaria, más
saludable, más sostenible y más avanzada. Es
el momento de reinventar Martorell y juntos
podemos hacerlo.
Son tiempos inciertos de cambios rápidos
y profundos que ponen en crisis nuestra calidad de vida y bienestar. Mi prioridad es poner
a las personas en el centro de las acciones del
gobierno municipal y reconstruir el alma de
nuestra ciudad. Transformar Martorell es
algo más que cambiar su estética urbana. Es
hacer comunidad y atender los deseos, las necesidades y los problemas reales de la ciudadanía. Es generar más oportunidades sin
dejar a nadie atrás.
Martorell igualitaria será la ciudad abierta,
transparente, colaborativa y solidaria en comartorell@socialistes.cat

@PSCMartorell

munidad que protege los derechos sociales de
la ciudadanía y promueve la igualdad de
oportunidades, sin exclusiones, para alcanzar
una vida digna y plena. Reforzaremos la cultura, la educación, la formación y el desarrollo de talento para que nuestra población esté
más preparada y tenga más oportunidades y
un mejor futuro.
Martorell saludable será la ciudad que vela
por la salud y la seguridad de las personas. Tendremos una buena atención sanitaria, fomentaremos la actividad física y mental, los buenos
hábitos nutricionales y las relaciones sociales.
Reforzaremos las actividades cívicas y deportivas para que la población pueda practicar estilos de vida saludables y disfrutar de su tiempo
libre en una ciudad segura.
Martorell sostenible será la ciudad que lucha
contra el cambio climático y lidera una transformación ecológica comprometida con el medio
ambiente y la transición energética. Promoveremos un urbanismo y una movilidad sostenible y
el acceso asequible a la vivienda.
facebook.com/PSCMartorell

@pscmartorell

Martorell avanzada será la ciudad innovadora y próspera que aporta valor y lidera una
transformación digital. Fomentaremos una
formación profesionalizadora de calidad y la
inserción laboral. Seremos más fuertes y competitivos para ayudar a crecer a nuestras empresas y a crear empleo digno y justamente
remunerado.
¿Me ayudas? #ReinventaMartorell.

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

Telèfon: 937 755 420

695 24 07 61

Guanyar-se el futur
Com és sabut, el nostre poble, Collbató, té
unes característiques molt particulars. Per
una banda, el casc antic, la bellesa de la muntanya de Montserrat i la participació veïnal i
social fan que sigui una localitat amb molt
d’encant. Al mateix temps, però, el nostre
poble té una gran extensió, fet que constitueix una clara dificultat per a qüestions tan
bàsiques com el correcte funcionament del
clavegueram, la neteja i l’asfaltat dels carrers
o la instal·lació de les canonades d’aigua.
Així mateix, cal afegir-hi un altre element: la
manca d’empreses i d’activitat econòmica dificulta que les nostres veïnes i veïns puguin
treballar a Collbató, fet que provoca que sovint la nostra vila acabi esdevenint, per a una
part de la ciutadania, un municipi dormitori.
Per tot això, els i les socialistes ens preguntem quin és el futur per a Collbató que
vol l’alcalde Miquel Solà. Ens preocupa, en
aquest sentit, la manca d’ambició, lideratge i
esperança que guia la seva actuació municicollbato@socialistes.cat

@SdCollbato

pal. En els 8 anys que porta com a alcalde hem
perdut bones oportunitats per fomentar el turisme o per promoure el treball social amb la
implantació de noves empreses. En altres paraules, Collbató en algunes qüestions s’ha estancat i en d’altres ha empitjorat.
Econòmicament, el nostre poble és un
dels vint primers del conjunt de Catalunya
en renda per càpita i té un pressupost al
voltant dels 1.300 euros per habitant (similar a la mitjana de Catalunya). Això hauria
d’esperonar el govern local a millorar la
seva política de despeses i inversions. És a
dir, hem de saber explotar la capacitat d’endeutament, la recerca de finançament a través d’altres administracions i treballar, en
conseqüència, perquè aquestes millores ens
condueixin a un poble més sostenible des
del punt de vista econòmic i amb més oportunitats. Volem un Collbató que permeti als
i les joves desenvolupar-hi el seu projecte
vital. Volem un Collbató que acompanyi la
@socialistesdecollbato

@sdcollbato

gent gran. I volem un Collbató que creï activitat econòmica que reverteixi en els nostres veïns i veïnes. Aquest és el camí que
proposem els i les socialistes. Un camí de
justícia social i d’igualtat que volem liderar
a partir de maig de 2023.
Ens hi acompanyes?

Gemma Rodríguez Quiñonero
Portaveu Socialistes de Collbató

646 48 86 67

Telèfon: 646 48 86 67
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