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El maltractament a les persones
grans és una de les formes de
violència més oculta en la nostra
societat. Tot i que en alguns ca-
sos es tracta directament de vio-
lència física, la majoria de per-
sones de la tercera edat no pa-
teixen abusos físics sinó psico-
lògics. Així es desprèn d’un in-
forme elaborat recentment per la
Diputació de Barcelona per aler-
tar d’aquest fenomen.

Amb aquest estudi, l’admi-
nistració vol treure a la llum les
agressions que pateixen les per-
sones de la tercera edat del nos-
tre entorn, un problema que so-
vint queda amagat per la de-
pendència de les víctimes.

Segons l’estudi elaborat per la
Diputació, gairebé un 70% de
les víctimes que han detectat ne-
cessiten ajuda per realitzar acti-
vitats bàsiques de la vida diària.

DESPROTECCIÓ ABSOLUTA
La Diputació, que durant el 2017
va descobrir 323 casos de mal-
tractaments a persones grans a
la demarcació de Barcelona, de-
talla que un terç de les víctimes
tenen més de 80 anys i el 15%
viuen soles. També hi ha un
36% dels casos en què la víctima
té deteriorament cognitiu. Tots
aquests elements augmenten la
vulnerabilitat de les víctimes i en
dificulten la possibilitat de de-
nunciar les agressions.

El maltractament psicològic
és el principal tipus de violència
que pateixen les víctimes, amb
més de la meitat dels casos.

També hi ha abusos econòmics
o situacions de negligència, és a
dir, casos en què no s’atenen les
necessitats bàsiques de la per-
sona gran. La violència física
està present en el 19% dels casos.

Les dones són les que més
pateixen els maltractaments, ja
que, segons l’informe, són entre
un 80 i un 90% de les víctimes
de violència a les persones grans.

Pel que fa als agressors, la
majoria formen part de l’àmbit
familiar més proper a la víctima.
En un 36% dels casos, el mal-
tractador és el fill i en un 12% es
tracta de la filla. 

Si la Diputació ha pogut de-
tectar 323 casos de maltracta-
ments durant el 2017, ha estat
gràcies al Grup de treball format
per 171 ajuntaments i 5 consells
comarcals que lluiten per acabar
amb aquesta xacra.

Una xacra a l’ombra
» La Diputació ha detectat 323 casos de maltractament a persones grans durant el 2017

» Els maltractadors formen part, bàsicament, de l’entorn familiar més proper de la víctima

Pau Massip / Clàudia Ramos
MONTSERRATÍ

La majoria de víctimes pateixen el maltractament en soledat. Foto: Arxiu

ANÀLISI4Cada cop es detec-
ten més casos de maltracta-
ment a la gent gran i cada cop
la societat n’és més conscient.
Tot i això, “no reacciona de ma-
nera tan contundent com quan
els abusos es produeixen en do-
nes o infants”, assegura Jordi
Muñoz, president d’EIMA,
l’única associació dedicada a in-
vestigar el maltractament a les
persones grans. I remarca l’ú-
nica: “Un dels problemes prin-
cipals és aquest, que ningú ho
visibilitza”, apunta. 

Muñoz creu que la solució
per aturar-ho passa per sen-
sibilitzar i treure l'estigma

negatiu que té la gent gran i
denuncia que no hi ha cap llei
que els protegeixi, a diferèn-
cia d’altres col·lectius. Potser
perquè ells no acostumen a
patir violència física. “El més
comú és l’abandonament, l’a-
profitament econòmic i l’abús,
normalment de part de fami-
liars o cuidadors, però cada
cop més de veïns o gent del ca-
rrer que se n’aprofita per ob-
tenir diners”, explica Muñoz.
Tot plegat, una “punta de l’i-
ceberg” que no acaba de des-
tapar-se. “La majoria dels ca-
sos no han sortit a la llum”,
sentencia Muñoz.

La punta de l’iceberg
que no acaba de destapar-se
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Parlen els
veïns

Marta
“Em sembla que el
programa és molt
variat i crec que va
adreçat a diferents
edats i diversos gus-
tos. Per tant, crec
que tothom podrà

trobar un esdeveniment al seu gust i tot
el poble podrà gaudir molt de la Festa Ma-
jor d’aquest any.”

Carlos
“Crec que la Festa
Major està orien-
tada sobretot a fa-
mílies amb nens
petits i gent gran. Si
es vol atreure més
els adolescents,

s’haurien de fer activitats més interes-
sants per als joves de tots els gustos i a
espais més diversos del poble.”

Jose
“Crec que, com pas-
sa cada any, el pro-
grama està pensat
per arribar a tots
els públics. Perso-
nalment, em fa es-
pecial il·lusió que

vingui el grup Tequila, ja que em farà re-
cordar els meus anys de joventut durant
la dècada dels 80.”

Helena
“D’una banda, va-
loro molt l’esforç
que fa l’Ajuntament
per organitzar una
Festa Major com
aquesta, que ofe-
reix tres dies molt

intensos. De l’altra, per als joves hi ha
concerts de grups que no tots coneixem
i potser un DJ s’adaptaria més a tothom.”

Què et sembla el programa de la Festa Major de Martorell d’enguany?
per Anna Utiel

La lupa

per @Modernetdemerda                                                                             

La llibertat, Inés

Anaves pels carrers de Canet de Mar
buscant el vídeo, com ja feres a Vic.
Vas repetir exactament la mateixa
performance que a la capital d'Osona.
Situar-te al lloc precís, tenir les cà-
meres de la teva gent a punt, i espe-
rar el moment en què, amb una alegria
entrenada, poguessis co-
mençar a cridar llibertat.
Tu. Tu cridant llibertat, ju-
gant amb la paraula, ofe-
gant-la amb tota la intenció
del món, rebregant-la pels
teus interessos que, no ens
enganyem, es resumeixen
en un de sol: sobreviure.

Dilluns, veient la cara ensangona-
da del Jordi Borràs i posant-la al cos-
tat de la teva a Canet, m'estremia. Tu,
mentre denuncies el drama, hi surts
amb una cara de felicitat immensa. Ell,
no tant. Tu, mentre perpetres la far-
sa, dibuixes la cara de qui sap que no
serà agredida per aplaudir i cridar lli-
bertat enmig del carrer. Ell, no tant.

Tu, mentre animes els teus companys,
mostres la cara de la seguretat, la de
la diversió, una expressió de poder i de
satisfacció realment sorprenents en un
clima de fractura. Ell, no tant.

Per què cridaves llibertat, llavors,
Inés? De quina llibertat parles? Qui-

na llibertat vols, que no tinguis ja? Vo-
leu encara més llibertat que la que us
dóna tot un Estat nostàlgic? Què
simbolitza millor la llibertat que un
policia nacional agredint un perio-
dista i sortint-ne impunement? Què
representa millor la llibertat que una
extrema dreta campant pels carrers
sabent que mai no serà perseguida?
Què és la llibertat, si no sentir-se lliu-

re? Què és la llibertat, si no saber que
s'és lliure?

A Canet de Mar eres lliure, Inés. I
te'n senties. Malgrat el xou que duies es-
tudiat i guionitzat, sabies que allà eres
lliure. Perquè teniu la força, l'amenaça,
el poder, la policia, l'extrema dreta i la

impunitat. Ho teniu tot. Te-
niu tot el que heu de tenir
per sentir-vos lliures a Ca-
net de Mar i a on sigui.

Per això és absurd que
precisament tu cridis lli-
bertat. És trampós, és cínic,
malvat. I dilluns tot això

va tornar a quedar clar, un cop més. Ets
lliure. Sou lliures. Feu veure que re-
clameu el que ja sabeu que teniu. I men-
tre ho feu, a Jordi Borràs -aquesta ve-
gada li ha tocat a ell- li trenquen el nas.
Quedeu-vos amb aquesta llibertat, que-
deu-vos-la tota i utilitzeu-la. Amb sort,
el temps farà que us serveixi de ben
poca cosa ser lliures davant dels qui re-
alment volen, necessiten ser-ho.

Teniu la força, l’amenaça, el poder,
la policia, l’extrema dreta 

i la impunitat... Ho teniu tot

Els semàfors

Aj. d’Esparreguera
L’Ajuntament d’Esparreguera ha pre-

sentat públicament  el Pla d’Igualtat 
Intern, un instrument estratègic 

que pretén assolir la igualtat real entre
dones i homes en les polítiques internes

de l’administració municipal. 
pàgina 22

Teresa Cunillera
La nova delegada del govern espanyol a

Catalunya assegura que la polèmica am-
pliació de l’autovia A-2 no és prioritària.
Ara el Montserratí espera que es replan-

tegi el projecte i es faci amb consens amb
els ajuntaments dels pobles afectats.

pàgina 28

Sandra Corcuera
L’atleta olesana Sandra Corcuera es va

penjar el seu setè campionat mundial de
retrorunning el passat dia 13 a Bolonya.
Aquesta peculiar i poc coneguda moda-

litat esportiva fa que els seus partici-
pants hagin de córrer d’esquena.

pàgina 29
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4El Departament de Salut de la
Generalitat ha posat en marxa el
nou Protocol de seguiment de
l’embaràs a Catalunya, que pretén
desmedicalitzar l’atenció a les
gestants tant com sigui possible
i oferir, alhora, les activitats pre-
ventives i de promoció de la sa-
lut més adients a cada moment. 

El nou Protocol, que actualit-
za el del 2005, està dotat amb
més de 330.000 euros i s’aplica-
rà de forma progressiva. Princi-
palment, s’adreça als embarassos
que tenen la consideració de
normals, que són la majoria a Ca-
talunya, però a la vegada inclou
recomanacions adients per a tots
els nivells de risc que es puguin
donar.

El document detalla un ca-
lendari molt més pautat de les vi-
sites i actuacions a realitzar i s’a-
vança la primera visita abans de
les 10 primeres setmanes de ges-
tació, la qual fins ara es feia abans
de les 12 setmanes. D’altra ban-

da, s’eviten exploracions inne-
cessàries com l’exploració ma-
mària o el tacte vaginal.

Una de les principals novetats
és la incorporació de la prova de
l’ADN fetal en sang materna per
detectar anomalies cromosòmi-
ques, com la síndrome de Down,
la de Patau o la d’Edwards, que
són les més freqüents. Aquesta

prova pot evitar fins a 1.200 pro-
cediments invasius a l’any (biòp-
sia o amniocentesi), les quals com-
porten un cert risc d’avortament. 

El test consisteix en una anà-
lisi de sang de la mare per de-
tectar-hi cèl·lules del fetus i po-

der analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a
les gestants que presentin un risc
alt i intermedi, després del triple
screening o test combinat de cri-
bratge bioquímic i ecogràfic que
es fa al primer trimestre d’em-
baràs. 

La prova dona una certesa del
99% i això suposarà una gran
seguretat en els casos negatius,
mentre que en els positius
s’haurà de confirmar amb les
proves invasives. Aquest test es
començarà a aplicar a partir de
setembre per a les gestants amb
alt risc i posteriorment s’amplia-
rà de forma progressiva a les de
risc intermedi. Fins ara, a les ges-
tants amb un risc alt se’ls oferia
únicament la possibilitat de fer
una amniocentesi o una biòpsia
de còrion, mentre que a partir
d’ara se’ls oferirà la possibilitat de
triar entre la prova invasiva di-
rectament o bé fer-se la prova de
l’ADN fetal en sang materna com
a pas previ. A les gestants de

risc intermedi que fins ara no
se’ls feia cap prova, a partir d’a-
quest nou protocol se’ls oferirà la
possibilitat de fer-se també la
prova de l’ADN.

SALUT MENTAL
Una altra de les novetats del Pro-
tocol és el seguiment durant tot
l’embaràs i el postpart del be-

nestar emocional de la mare, i
s’incorpora un cribratge siste-
màtic universal per detectar es-
tats depressius i ansiosos. Aques-
ta avaluació es porta a terme a
través d’un qüestionari anomenat
de Wholey que el llevador o lle-

vadora fa a totes les gestants
durant diferents moments de
l’embaràs i del postpart. En cas
que s’identifiqui el risc de patir al-
gun símptoma de depressió o an-
sietat, es deriva la dona a l’aten-
ció especialitzada perquè pugui
fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada
quatre embarassades podria pa-
tir un problema de salut men-
tal –els més comuns: l’ansietat i
la depressió–; una de cada deu
una depressió postpart i una de
cada mil presentarà una malal-
tia aguda greu com la psicosi
postpart. 

VIOLÈNCIA MASCLISTA
El nou Protocol també inclou un
cribratge universal a totes les
gestants per detectar i atendre si-
tuacions de violència masclista.
Cada professional haurà de trobar
la manera més adient per fer el
qüestionari a la dona per tal que
rebi l’atenció més adequada.

Cuidant l’embaràs
» La Generalitat posa en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya

» Uns qüestionaris detectaran problemes de salut mental i situacions de violència masclista

S’avança la primera
visita abans de les 10
setmanes de gestació

canalsalut.gencat.cat

S’hi inclou la prova 
de l’ADN fetal per 
detectar anomalies

Serveis
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El Protocol també incorpora
millores en la detecció i actuació
en casos de consum de tabac, al-
cohol i altres drogues. A més, re-
cull les actualitzacions d’alguns
cribratges de malalties emer-
gents, com la del virus del Zika o
la malaltia de Chagas. Al mateix
temps, s’elimina el cribratge uni-
versal en algunes determina-
cions, com ara la toxoplasmosi,
per a les quals no hi ha evidèn-
cia, i s’insisteix en les recomana-
cions dietètiques i higièniques
per prevenir-la.

D’altra banda, també s’in-
clou al Protocol la recomanació
de les vacunacions contra la tos
ferina i contra la grip per a les do-
nes gestants. I, finalment, cal
esmentar que s’hi reforça el pa-
per de la parella o de les perso-
nes de l’entorn més proper de la
dona en el seguiment de l’em-
baràs. L’objectiu és que s’impli-
quin i participin en les visites de
control i seguiment de l’embaràs,

així com en les classes de pre-
paració al part.

Aquests són alguns dels as-
pectes més destacats del Protocol

elaborat pel Departament de Salut
i que ha comptat amb la participa-
ció de més de 180 professionals i
amb el suport de l’Associació Cata-
lana de Llevadores i la Societat Ca-
talana d’Obstetrícia i Ginecologia.<

4La natalitat ha baixat un 20% els últims 10
anys fins a arribar als 67.118 naixements el
2017. Paral·lelament, el nombre de dones
que tenen fills cada vegada més tard ha aug-
mentat als països europeus. A Catalunya,
l’any 2016, el percentatge de gestants amb
edats de més de 34 anys se situava al voltant
del 40%, concretament un 38,3%, segons da-
des del Registre de salut maternoinfantil del
Departament de Salut.

La dificultat en el moment del part –vagi-
nal respecte a cesària– també resulta incre-
mentada amb l’edat materna i, a Catalunya,
s’observa que el percentatge de cesàries se si-
tua en el 27,4%. No obstant això, hi ha un aug-

ment de les conductes saludables, com l’aug-
ment de l’inici de l’alletament matern, que se
situa entorn del 90%, o la disminució del con-
sum de tabac, que passa del 22,5% a l’inici de
l’embaràs al 12,4% després del part.

També és una bona dada la disminució de
més d’un 25% en els darrers tres anys de la
taxa d’embarassos en les adolescents, que ha
passat d’un 22,8 per mil el 2013 al 16,7 per
mil el 2016.

L’increment de l’edat de les gestants i les
gestacions múltiples, que el 2016 es van si-
tuar en el 5,6%, podrien ser dos dels motius
que explicarien que un 7,6% dels nadons si-
guin de pes baix.<

canalsalut.gencat.cat

La natalitat, en xifres
» Els naixements han baixat un 20% els últims 10 anys
» Un 40% de les dones tenen fills a partir dels 34 anys

DIABETIS: MILLORA
DE LA DETECCIÓ

4El nou Protocol també
inclou una modificació del
cribratge de la diabetis. A les
dones amb factors de risc
s’avança al primer trimestre
la detecció d’aquesta ma-
laltia. En aquest supòsit es
fa un test de cribratge de
glucèmia basal en les pri-
meres visites amb l’objectiu
de detectar hiperglucèmies.

Serveis
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PARTICIPACIÓ4Les quatre pro-
postes dels Pressupostos Parti-
cipatius d’enguany escollides
per la ciutadania i que, per tant,
l’Ajuntament haurà de dur a
terme es van fer públiques a
principis de mes.

L’opció més votada, propo-
sada per Cristina Murillo, va
ser la realització d’un estudi per
a la millora de les zones verdes
i de l’arbrat viari del municipi.
En segon lloc va quedar la pro-
posta de David Ruana, que plan-
tejava la creació d’un parc te-
màtic infantil al Passeig de Ca-
talunya format per objectes tec-
nològics gegants. La tercera op-
ció amb més vots va ser la d’ins-
tal·lar plaques fotovoltaiques
als edificis municipals, propo-
sada per Joan Marín. Final-
ment, va quedar en quart lloc la
proposta d’Esperança Cots de
crear un parc infantil amb jocs
originals al barri de La Vila. 

Com l’any passat, quan es va

celebrar la primera edició d’a-
quest procés participatiu, el pres-
supost que l’Ajuntament desti-
narà a fer realitat aquestes qua-
tre propostes serà de 160.000
euros; és a dir, s’invertiran
40.000 euros a cadascuna de les
propostes, com a màxim. 

La participació dels Pressu-
postos Participatius d’enguany
ha augmentat un 4% respecte de
la de l’any passat. En total, han

votat 2.340 ciutadans i ciutada-
nes: 990 infants d’entre 9 i 12
anys escolaritzats a Martorell i
1.350 persones majors de 16
anys, que han pogut triar entre
26 propostes. 

Una de les particularitats del
procés d’aquest any ha estat el
gran nombre de propostes pre-
sentades a títol individual, men-
tre que el 2017 la gran majoria
van ser plantejades per entitats. 

Una imatge del període de votacions. Foto: Ajuntament

Més de 2.300 vots als
Pressupostos Participatius

» La proposta més votada planteja la millora de les zones verdes
» La participació ha augmentat un 4% respecte de l’any passat

L’Estat reprendrà l’enllaç
entre l’A-2 i l’AP-7

INFRAESTRUCTURES4El pas-
sat dia 24, la nova delegada del
govern espanyol a Catalunya,
Teresa Cunillera, es va reunir
amb els alcaldes de Martorell,
Molins de Rei, Pallejà, El Papiol,
Sant Andreu de la Barca, Cas-
tellbisbal i Sant Cugat del Vallès. 

En aquesta trobada, Cuni-
llera va assegurar que l’Estat
reprendria les obres d’enllaç en-
tre l’autovia A-2 i l’autopista
AP-7 abans de finals d’any, i va
avançar que s’allargarien uns
quinze mesos. La intervenció
per connectar aquestes dues

vies es va iniciar l’any 2006,
però a partir del 2010, arran de
la crisi econòmica, es va anar
aturant fins a quedar completa-
ment paralitzada l’any 2012.
Ara, l’objectiu és crear un via-
ducte d’uns 850 metres que evi-
taria fer 12 quilòmetres per ca-
rreteres comarcals. 

En declaracions a l’emissora
municipal, l’alcalde Xavier Fo-
nollosa va subratllar la impor-
tància d’aquestes obres per unir
les comarques del Baix Llobre-
gat i el Vallès Occidental, “eco-
nòmicament molt dinàmiques”.

Volen mantenir el Centre
de Desenvolupament Infantil
SERVEIS4El Ple municipal, en la
darrera sessió del curs abans de
les vacances d’agost, va aprovar
per unanimitat sol·licitar al de-
partament de Treball, Afers So-
cials i Famílies de la Generalitat
la pròrroga per al 2019 del con-
veni amb l’Ajuntament per a la
prestació de serveis del Centre de
Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç (CDIAP).

El de Martorell és un dels 86
centres d’aquest tipus que la
Generalitat té distribuïts arreu
del territori. Es tracta d’un ser-
vei que atén, de manera gratuï-

ta, nens i nenes de 0 a 6 anys de
les diferents localitats del Baix
Llobregat Nord que pateixen al-
gun tipus de trastorn del desen-
volupament. 

Durant la sessió plenària del
mes de juliol, la regidora de Jo-
ventut i Benestar Social, Cristi-
na Dalmau, es va mostrar satis-
feta amb el bon funcionament
del centre i va posar èmfasi en la
importància de mantenir aquest
servei. Tots els regidors i regi-
dores hi van estar d’acord i la
proposta va ser aprovada de
forma unànime. 

Primera edició del programa
‘Accelera Martorell’

INDÚSTRIA4Ja està en marxa
la primera edició del programa
‘Accelera Martorell: Solucions
innovadores de la indústria
4.0 en el sector de l’automoció’.
Es tracta d’un projecte impul-
sat pel Centre de Promoció
Econòmica Molí Fariner, jun-
tament amb el Consorci de
Formació Professional d’Au-
tomoció i el Clúster de la In-
dústria de l’Automoció de Ca-
talunya. El programa forma

part de la Xarxa Primer, crea-
da per la Generalitat amb l’ob-
jectiu de coordinar projectes
emprenedors territorials d’al-
ta especialització. 

‘Accelera Martorell’, que co-
mençarà el 20 de setembre, és
un programa formatiu especia-
litzat de 150 hores, que s’oferirà
a un total de 20 participants.
Aquests desenvoluparan un pro-
jecte durant el curs i el millor re-
brà un premi econòmic.

Literatura | Adesiara publica Thomas en català 
L’editorial martorellenca Adesiara ha estat la primera a publicar en català l’obra
del poeta britànic Edward Thomas (1878-1917), una nova fita per a una empre-
sa coneguda per haver portat a la nostra llengua grans clàssics d’arreu del món.
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TRADICIÓ4Martorell ja ho té tot
a punt per a la festa més impor-
tant del municipi. Del 14 al 16
d’agost, els carrers i les places del
poble es convertiran en els es-
cenaris de les diferents propos-
tes lúdiques i culturals que for-
men el programa d’enguany. Es
tracta, com en les darreres edi-
cions, d’una celebració que
compta amb un gran ventall de
festes temàtiques pensades per
satisfer tots els públics. 

Dimarts 14 a la tarda, a la pla-
ça de la Vila, se celebrarà la Fes-
ta Salada, que començarà amb la
18a edició de la tradicional Ar-
tesanàlia. Tot seguit, l’actriu i
imitadora Judit Martín farà el
pregó i deixarà pas a les actua-
cions de les colles de cultura
popular i a la Festa Major Peti-
ta, la preferida dels infants. A la
nit, hi haurà dues opcions festi-

ves. Els més grans podran gau-
dir del sopar i el ball de gala al
jardí d’El Progrés a càrrec de
l’Orquestra Internacional Ma-
ravella. D’altra banda, a la plaça
de l’Església, tindrà lloc la Fes-
ta Petarda, amb la 6a Cercanit al
ritme de ZeBRASS Marching
Band i amb Churros con Cho-
colate. 

El segon dia arrencarà amb la
Festa Vermut, que comptarà
amb les visites teatralitzades a
l’Enrajolada, la missa de l’As-
sumpció de la Mare de Déu i, fi-
nalment, el Concert Vermut amb
les Isabeles. La Festa del Color
arribarà a la tarda per engrescar
petits i grans. La plaça de les Cul-
tures acollirà el parc d’aigua i el
Holi Festival amb el DJ Pablo Pi-
cón, activitats que tenen un gran
èxit sobretot entre nens i ado-
lescents. Més tard, al mateix es-

pai, es farà la gelatada popular i
la gran ballada de sardanes. El
torn del jovent martorellenc serà
a la nit, amb l’esperada Festa
Grossa. Els grups Roba Estesa,
Lágrimas de Sangre i Addictive
TV faran del carrer Josep Vilar
un gran festival. 

El matí del darrer dia de
Festa comptarà amb les visites
teatralitzades al Vicenç Ros i
amb el partit de futbol de Festa
Major. A la tarda, Dàmaris Ge-
labert serà l’estrella de la Festa
Infantil al passeig de la Creu
Roja. Per acabar, la Festa Fotre
tornarà a omplir el carrer Josep
Vilar en una nit dedicada als més
nostàlgics: el Sing Along de Gre-
ase serà el preludi del concert del
mític grup Tequila, que oferirà
l’Adiós Tequila Tour, la seva
gira de comiat. Per últim, DJ
Basku tancarà la Festa Major. 

Martorell té ganes de festa
» El programa de la Festa Major d’enguany arriba carregat d’activitats per a tots els públics

» El mític grup Tequila farà parada al municipi en el marc de la seva gira de comiat

A l’esquerra, el Holi Festival durant la Festa Major de l’any passat. A la dreta, un concert del grup Tequila. Fotos: Ajuntament i Morgan Britos

ENTREVISTA4Parlem amb el
fundador i veu de Tequila. 

Com esteu vivint aquesta gira
de comiat?
Genial. Ens estem divertint molt.

Per què arriba ara?
Va sorgir de manera molt natu-
ral. Sempre és un bon moment
per reunir-te amb amics, tocar
rock and roll i fer gaudir la gent.
A més, va ser com si mai no ha-
guéssim deixat de tocar junts.

Tequila traspassa genera-
cions. Ho noteu als concerts?
Sí. Les nostres cançons van

arribar a la gent en el seu mo-
ment i després han continuat
sonant a la ràdio, a les festes i
a les cases, on han passat de pa-
res a fills.

Per què creieu que vau marcar
tant?
No ho sabem, però per algun
motiu hem seguit connectant
amb noves generacions i les
cançons no han envellit.

Vols dir alguna cosa a la gent
de Martorell?
Els garanteixo que es divertiran,
cantaran, ballaran i junts viurem
una nit inoblidable. 

Alejo Stivel (Tequila): 
“Viurem una nit inoblidable”

Martorell - Festa Major



Vas estudiar Belles Arts i
et vas especialitzar en fo-
tografia i vídeo. T’hauries

imaginat mai guanyar un premi
com el Gat Perich?
No, de cap manera. Quan vaig
acabar la carrera, ja feia molts anys
que feia teatre amateur i vaig anar
a parar a un taller d’improvisació.
Arran d’això, juntament amb més
gent, vaig crear una companyia de
teatre d’improvisació que va fun-
cionar molt bé. A partir d’aquí,
vaig començar a Pallapupas i a fer
coses petites a ràdio i televisió.

Què ha suposat per a tu aquest
reconeixement?
Va ser una sorpresa molt gran. No
me l’esperava, perquè fins fa qua-
tre dies a mi no em coneixia ningú. 

A més, també va rebre el Gat Pe-
rich la dibuixant Flavita Banana.
Quin valor té que dues dones ha-
gin guanyat un premi d’humor?
Això demostra que aquest ha estat
un any molt important per a les do-

nes. La societat ha reflexionat i s’ha
adonat que encara queda molt per
aconseguir la igualtat. Fins ara, només
una dona, Marjane Satrapi, havia
guanyat el Gat Perich. Segurament,
l’organització va fer una reflexió.

Et van donar el guardó destacant
la teva tasca de pallassa d’hos-
pital a Pallapupas. Quina im-
portància va tenir aquesta eta-
pa en la teva carrera?
Molta. El pallasso és la base de
l’humor. A l’hospital, anàvem en
parelles i improvisàvem tota l’es-
tona, durant quatre hores segui-

des. Ens havíem d’enfrontar a les
històries de l’hospital, a les malal-
ties, a la mort... I, a més, tot això era
davant d’un públic reduït i total-
ment cara a cara: era humor en es-
tat pur. Em va fer molta il·lusió que
em donessin el premi posant el fo-
cus en aquesta etapa.

Ara treballes al teatre, a la ràdio
i a la televisió. En quin terreny es-
tàs més còmoda?
Fent teatre d’improvisació. A la rà-
dio també em sento molt còmoda,
perquè al Versió RAC1 es deixa
molt marge per improvisar. És a dir,
tenim guions i treballem amb els
guionistes per fer créixer els per-
sonatges, però durant les tres ho-
res de programa anem jugant i per
això funciona tan bé. A la televisió
cada cop em vaig sentint més a
gust, però, com que no estic acos-
tumada a treballar amb guions, em
costa més.

D’on surten els personatges que
fas al Versió RAC1?
La Vane va sorgir un dia en di-
recte, però després em vaig ado-
nar que estava basada en una
noia que havia conegut a Valèn-
cia. La Nunú és un retrat de les
veïnes que tenia quan vivia a la
Bonanova. 

Quant a les imitacions, has rebut
mai cap queixa de les persones
que imites?
De moment no, però tampoc crec
que els faci gaire gràcia. Quan t’i-
miten, la primera reacció és pensar

que s’estan burlant de tu. A mi no
m’agradaria que m’imitessin. 

I acabes sentint afecte per la
gent que imites?
Sí, fins i tot per Esperanza Aguirre!
Per totes sento afecte i respecte.
En realitat, no em fa gaire gràcia
‘burlar-me’ de la gent. M’agrada
agafar l’esperit de les persones i
fer-ne una caricatura, un perso-
natge a part.

Cal valentia per fer humor polí-
tic actualment?
Jo no m’he sentit així, però és ve-
ritat que últimament m’ho he
pensat dues vegades abans de
dir segons què. A la ràdio, el
personatge de la Nunú –que,

per exemple, estava encantada
amb les càrregues de l’1 d’octu-
bre– és la meva manera de fer
broma amb política sense que
em diguin res a mi. Pel que fa al
Polònia, els guionistes han si-
gut molt valents i se l’han jugat
moltíssim.

Per acabar, el 14 d’agost vin-
dràs a Martorell a fer el pregó de
la Festa Major. Quin missatge
vols transmetre als martore-
llencs i martorellenques?
Que espero que s‘ho passin ge-
nial, perquè quina festassa tenen
muntada! He vist el programa i he
al·lucinat amb totes les activi-
tats que hi ha i tots els artistes
que vindran. Serà molt gran!
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“Sento afecte 
i respecte per les 

persones que imito”
Judit Martín / Actriu i imitadora

Probablement, Judit Martín fa riure molts martorellencs cada dijous al Polònia i
cada tarda al Versió RAC1. Després d’haver rebut el Premi Internacional d’Humor
Gat Perich el passat mes de maig, el 14 d’agost visitarà Martorell per donar el tret

de sortida a la Festa Major amb un pregó que promet ser d’allò més divertit.

Anna Utiel
MARTORELL

Perfil | L’art de fer riure
Judit Martín, llicenciada en Belles Arts, va començar la seva carrera d’actriu a

través del teatre d’improvisació. Durant 13 anys, va ser pallassa d’hospital a Pa-
llapupas. Actualment, treballa al Polònia i al Versió RAC1, i continua fent teatre.

“Aquest ha estat un 
any molt important per
a les dones: la societat 
ha reflexionat”
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DIMARTS 14 D’AGOST

FESTA SALADA
Pl. de la Vila

De 17.00 a 21.00 h 18a ARTESANÀLIA 
Mostra d’oficis artesanals. Exhibicions i
degustacions d’olives, conserves...

19.15 h PREGÓ de Festa Major
Pregó a càrrec de Judit Martín, Premi
Internacional d’Humor Gat Perich 2018
al millor humorista de l’any i actriu del
programa Polònia de TV3.

19.30 h ACTUACIONS DE LES
COLLES DE CULTURA POPULAR:
Amb els Gegants, els Capgrossos i els
Bastoners de Martorell i el Ball d’en 
Serrallonga de Sant Quintí de Mediona.

20.30 h FESTA MAJOR PETITA
Un tomb reduït pels carrers de la Vila, en
el qual els xics participen de la 
cultura popular.
Recorregut: plaça de la Vila, c. de 
Santacana i plaça de l’Església.
Col: Gegants de Martorell, Capgrossos de 
Martorell, Bastoners de Martorell i Kids&Us.

18.00 h TORNEIG DE PETANCA DE
FESTA MAJOR Pistes del Club de Petanca
Martorell.
Modalitat de dupletes per sorteig, 
sistema de joc de melé. Preu: 5 € per ju-
gador. Org: Club Petanca Martorell.

BALL DE GALA
Pista Jardi d’El Progrés

Amb l’ l’ORQUESTRA INTERNACIONAL
MARAVELLA, , una de les orquestres
més internacionals del nostre país. 

21.30 h SOPAR(amb reserva prèvia)

00.00 h CONCERT

01.00 h BALL
Entrada concert i ball : 5 €
Més informació i reserves: 93 775 25 86 i a la
secretaria de l’entitat.
Org: Centre Cultural i Recreatiu El Progrés.

FESTA PETARDA
Pl. de l’Església

22.30 h 6a CERCANIT
El Diable, la Velleta i els Capgrossos
faran esclatar la Festa Major al ritme de
les ZeBRASS MARXING BAND pels
carrers de la Vila.

Pl. de l’Església – Bar dels Gegants 
de Martorell.

Pl. de la Vila – Bar La Xixonenca.

C. de Lloselles – Bar El Racó del Mur.

Pl. del Portal d'Anoia - Foc i llum que
encendran la nit

Pl. de l’Església – Bar dels Gegants 
de Martorell.
Venda de tiquets de la Cercanit a la pl. de l’Es-
glésia a partir de les 18.00 h: 5 € (4 tiquets)
Org: Gegants de Martorell. Col: Capgrossos de
Martorell, 

00.30 h CHURROS CON CHOCOLATE
La música més petarda i divertida amb
els èxits d’avui i sempre. Interaccions
amb el públic en forma de jocs, concur-
sos, actuacions i repartiment final de
xurros amb xocolata.
Servei de bar a càrrec dels Gegants de Martorell.

Tarda, vespre i nit
al carrer Josep Vilar
Paradetes d’artesans 
i atraccions.

DIMECRES 15 D’AGOST
FESTA VERMUT
11.00, 12.00 i 13.00 h VISITA
TEATRALITZADA L’Enrajolada. Casa
Museu Santacana
Aforament limitat. Imprescindible reserva
prèvia al 93 774 22 23 o a
museus@martorell.cat.
12.00 h MISSA SOLEMNE 
de l’Assumpció de la Mare de Déu 
Església de Santa Maria
Amb la participació dels Gegants, els
Capgrossos i els Diables de Martorell
Org: Parròquia de Santa Maria de Martorell

13.30 h CONCERT VERMUT. 
ISABELES. A solas, Plaça de l’Església.
Isabel Vinardell i Isabelle Laudenbach
presenten un repertori de cançons
melòdiques que recullen aires de tradició,
copla, flamenc i mediterraneïtat.

FESTA DEL COLOR
Pl. de les Cultures

17.30 h PARC D’AIGUA
Parc refrescant.

17.30 h HOLI FESTIVAL
Festa hindú amb música 
i pólvores de colors. 
Amb DJ Pablo Picon

19.30 h GELATADA POPULAR
Col: Esplai d’avis Buenos Aires.

19.30 h BALLADA DE SARDANES
Amb la cobla Maricel.
Org: Secció Sardanista de Martorell.

22.30 h MONOLOADDICTES: 
ANDREU CASANOVA Tindersorpresa
Pista Jardí d’El Progrés
Safari còmic per la selva d’aplicacions
per lligar que estan tant de moda en els
últims temps.
Entrada a taquilla: 18 €
Entrada anticipada: 15 €

Venda d’entrades anticipades fins a un
dia abans de l’espectacle a la Llibreria
Miró (c. Francesc Santacana,12), al
Forn de Pa Cafeteria Coco (c. Doctor
Trueta,1) i a Ticketea.com.
Venda d'entrades a taquilla des d’una
hora abans de l’espectacle

FESTA GROSSA
C. de Josep Vilar

23.30 h ROBA ESTESA Desglaç
Música festiva i combativa que fusiona les
músiques urbanes i festives amb la instru-
mentació i melodies folk.

01.00 h LÁGRIMAS DE SANGRE 
Viridarquia
Banda de rap combatiu, que beu d’estils
més enllà del hip-hop, com el rock o el
reggae.

02.30 h ADDICTIVE TV
Vinguts de Londres barregen música
electrònica i imatges al ritme de les
cançons per crear una atmosfera i unes
sensacions diferents al que s’espera
d’un concert convencional.

Tarda, vespre i nit al carrer Josep Vilar
Zona de bars amb la col·laboració de les
entitats Club Handbol i Club de Rugby
de Martorell. Paradetes d’artesans i
zona d’atraccions. Punt Lila i SomNit.

DIJOUS 16 D’AGOST
11.00 h, 12.00 h i 13.00 h VISITA
TEATRALITZADA 
Aforament limitat. 
Imprescindible reserva prèvia 
al 93 774 22 23 o a
museus@martorell.cat.
Museu Municipal Vicenç Ros
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19.00 h PARTIT DE FUTBOL 
DE FESTA MAJOR  
Complex Esportiu Torrent de Llops.
Partit entre el CF Martorell (segona catalana)
i la Montañesa CF (primera catalana)
Org: CF Martorell.

FESTA INFANTIL
Aparcament del Pg. de la Creu Roja

19.30 h DÀMARIS GELABERT en con-
cert amb la banda!
Un concert ple de ritme perquè tota la
família pugui cantar i gaudir de les diver-
tides cançons que molts infants entonen
diàriament a casa i a l’escola.

FESTA FOTRE
C. de Josep Vilar

21.00 h SING ALONG Grease
Projecció de la mítica pel·lícula musical
en format karaoke i animació.
Col: Cinema del Diable

23.30h TEQUILA Adiós Tequila Tour
La llegendària banda de rock es retroba
amb el seu públic en la gira del seu co-
miat definitiu.

01.00 h DJ BASKU
Sessió molt fresca, divertida i animada
amb la millor selecció de música actual
sense deixar de banda els grans clàssics.

Tarda, vespre i nit 
al carrer Josep Vilar
Zona de bars amb la col·laboració de les
entitats Club Handbol i Club de Rugby
de Martorell. Paradetes d’artesans i
zona d’atraccions. Punt Lila i SomNit.

PARC 
D’ATRACCIONS
Al Carrer de Josep Vilar

Del 14 a 16 d’agost

HORARI:
Laborables i festius: fi del soroll a les
20.30 h i fi de l’activitat a les 23.30 h
Vigílies de festius: fi del soroll a les 23.00
h i fi de l’activitat a les 03.00 h

EXPOSICIONS

MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ 
Exposició permanent
YLUKER 0. TERE GONZÁLEZ,
PINTURA. CONXI RUBIO, 
CERÀMICA 
Exposició temporal

Muxart. Espai d’Art i Creació Contempo-
ranis (pl. de les Hores, s/n)
Horari de visites: Dilluns 14 de 17.30 a
20.30 h. Dimarts 15 i dimecres 16 de 10.30
a 14.00 h.

LA CASERNA DE LA FESTA
Exposició permanent de cultura popular
5 ANYS DE PAS (2014-2018)
Exposició temporal
Centre d’Interpretació del Patrimoni His-
tòric La Caserna (pg. del Quarter, 9)
Horari de visites: Dimarts 15 i dimecres 16
de 12.00 a 14.00 h.

25 ANYS DE LA RESTAURACIÓ
DE LA FAÇANA DEL ROSER I
LA CONSTRUCCIÓ DEL 
CAMPANAR
Església de Santa Maria de Martorell
Org: Parròquia de Santa Maria de Martorell

Entrada lliure a totes les exposicions
Informació: tel. 93 774 22 23 o
museus@martorell.cat

Comerços adherits al Fes-t’ho a Martorell
Administració de Loteria 3, Akiara, Aqqua Restaurant, Ardeco's, Arkeus,
Auto Can Carreras (Citroën), Auto reparació Penalva, Autoescola Santicars,
Base: Sayas Sports, BCN Games, Ca l'Adell, Calçats Blanco, Calçats Llon-
gueras, Calçats Munné, Carnisseria Xarcuteria Morral, Century 21 SG,
Cinco, Clínica dental Les Bòbiles, Corseteria Araceli, Coses i Més Coses,
De la Terra a la Taula, Dulce Emy, El Bocinet de la Placeta, El Cafè de la
Plaça, El Celler d'en Xavi, El Graner de la Vila, El Peix del Miquel, El Porve,
Estanc de la Vila, Estudi 25, F. Vidal, SA, Ferreteria Bacarisas, Forn artesà
Cal Xic, Fornell Consultors, SLP, Fotoprix Martorell, G&M Òptics, Hennes,
Herbes i pedres Casa Maria, Hermes Calçats, Ifotocat, Joieria Àngels, Jo-
ieria Murià Joiers, Kids&Us Martorell, Kimochi, La Boutique del Móvil Vo-
dafone, La Fábrica del Cartucho, La Mandarina, La Mercevila, La Taperia,
Lampisteria i electricitat Morales 1924, Lampisteria Rafallas, Les Mil Coses
de la Toñi, Llibreria Miró, Mahi Herbodietètica-Teràpies Naturals, Masip Na-
turalness, Més K Flors, MIM-CHIP, Mobles El Pla, Mobles El Pla Juvenil,
Moda Home Garcia, Moment Gestalt, Ninets, Novedades el Globo, Novetats
Sònia, Octogon Sport Center, Ome Espais, Onas, Òptica Plans, Peix i Ma-
risc Anna, Perfumeria La Vila, Perruqueria Andrea, Perruqueria Moliner, Per-
ruqueria Rosa Junyent, Restaurant Les Vinyes, Rínxols d'Or, Rosanes
1989, Rostisseria Carla la Cuinera de la Vila, Sayas outlet, Serra Xarcuters,
Sibaix Group, Somia Viatges, Studio Central on/off, Sweet Baby, Taperia 14
de Març, Te i xocolata, Teressa Talles-Grans, Teteria botiga japonesa Mura,
Titu's Kids, Ungles i Estètica, Unidad Only Love, Vilateca, Visto y me visto,
Visual Gastrobar, Viu Sa, Volstead, Xaloc, Xixonenca.
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www.martorell.cat

@FesthoMartorell
#FMMartorell

DESCARREGA’T LA NOSTRA APP
Fes-t'ho a Martorell

Parlem de la Festa

Martorell - Festa Major

Organitza:

00.30 h CHOCOLATE
CON CHURROS

14 d’agost

19.30 h DÀMARIS GELABERT
23.30 h TEQUILA

16 d’agost

23.30 h ROBA ESTESA
01.00 h LÁGRIMAS DE SANGRE 

02.30 h ADDICTIVE TV

15 d’agost
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Martorell presumeix d’oferta
cultural durant la Festa Major
CULTURA4La Festa Major és un
dels esdeveniments més impor-
tants de l’any per a Martorell. Els
carrers s’omplen de vida gràcies
als martorellencs i martorellen-
ques que surten a gaudir de la
festa, però també als visitants
que vénen dels pobles del vol-
tant. És per això que és un bon
moment per treure pit dels di-
ferents atractius culturals del
municipi.

Enguany, l’Enrajolada Casa
Museu Santacana i el Museu
Municipal Vicenç Ros oferiran vi-
sites teatralitzades els dies 15 i 16,
respectivament. Hi ha tres ho-
raris de visita cada dia –11:00h,
12:00h i 13:00h– i cal posar-se
en contacte prèviament amb
Museus Martorell per tal de fer
una reserva, ja que hi ha afora-
ment limitat.

EXPOSICIONS
El Muxart Espai d’Art i Creació
Contemporanis acull actual-
ment, de forma temporal, Yluker
0, una mostra de la pintura de
Tere González i de la ceràmica de
Conxi Rubio, dues artistes mar-
torellenques. El dia 14 al matí i
els dies 15 i 16 a la tarda s’hi po-
drà visitar aquesta exposició i,
per descomptat, també la del fill
predilecte de Martorell, el pintor
Jaume Muxart: Muxart. Color i
composició. 

Al Centre d’Interpretació del
Patrimoni Històric La Caserna,
els dies 15 i 16 al migdia, s’hi po-
dran visitar dues exposicions: La
Caserna de la Festa, mostra
permanent de cultura popular, i
5 anys de PAS (2014-2018),
mostra temporal de les imatges
de les edicions del festival. 

TRADICIÓ4Qualsevol festa po-
pular ha d’atorgar a la tradició la
importància que es mereix. Per
més novetats que hi hagi, si des-
apareix la tradició, desapareix la
Festa Major. És per això que
Martorell s’esforça, any rere any,
a mantenir els costums propis
del municipi.

L’Artesanàlia, que se cele-
bra de manera ininterrompuda
des de l’any 2002, és una de les
activitats que mira enrere i re-
cupera la tradició. Es tracta d’u-
na mostra d’oficis artesanals
que té lloc a la plaça de la Vila i
que enguany està dedicada a
l’exhibició i degustació d’aperi-
tius salats, com olives o conser-
ves. Serà dimarts, 14 d’agost,
durant tota la tarda. A mitja
tarda, a la mateixa plaça, les co-
lles de Gegants, Capgrossos i
Bastoners de Martorell exhibiran
el seu talent. Més tard, a la Fes-
ta Major Petita, transmetran els
balls, llegendes i personatges
mil·lenaris a la canalla. Final-
ment, a la nit, Capgrossos, Dia-
bles i el Drac del municipi oferi-
ran la Cercanit.

Després d’un primer dia de
festa que concentra la major
part de la cultura popular, arri-
ba el dia 15, el dia de Santa Ma-
ria de l’Assumpta, la patrona

de Martorell i el motiu pel qual,
fa segles, es va començar a cele-
brar la festa grossa del munici-
pi. En el seu honor es farà una
missa solemne a l’Església de
Santa Maria. Just després, serà
el torn del Concert Vermut, en el
qual tocarà el duet Isabeles,
amb ritmes inspirats en la tra-
dició musical del Mediterrani.

El mateix dia a la tarda, a la
plaça de les Cultures hi haurà la
tradicional ballada de sardanes
amb música de la cobla Maricel
i sota l’organització de la Secció
Sardanista de Martorell. 

EL PLAT TÍPIC
Una curiositat que potser molts
martorellencs i martorellenques
desconeixen és que a Martorell
hi ha un plat típic que, antiga-
ment, es cuinava sobretot durant
les dates pròximes a la Festa Ma-
jor. És el pollastre amb raïm.

Amb tot, la tradició ens ofe-
reix danses, llegendes, costums
i, fins i tot, gastronomia. Són
al·licients més que suficients
per deixar-se seduir per la cul-
tura popular que es respira als
carrers de Martorell durant tres
dies molt especials.

El Concert Vermut de l’any passat. Foto: Ajuntament / Cristina Sánchez

La tradició martorellenca 
com a pilar destacat de la festa 

Martorell - Festa Major



17 | 

línianord.catJuliol 2018Martorell - Festa Major



línianord.cat Juliol 2018

Castellví de Rosanes

| 18

La xarxa de gas natural al Taió
i al nucli antic, més a prop

OBRES4L’empresa Enerkia
Energy Networks va ser a Cas-
tellví el passat dia 11 per explicar
el seu pla de distribució i des-
plegament de xarxa de gas na-
tural al municipi. Es tracta de la
companyia que compta amb
l’autorització administrativa de
la Generalitat de Catalunya per
al subministrament de gas na-
tural al nucli antic de Castellví i
al barri del Taió. 

Els veïns i veïnes de la zona
fa molt que esperen aquest sub-
ministrament, i ja el tenen més
a prop. L’empresa ha d’ultimar
els tràmits necessaris i presentar
a l’Ajuntament la documentació
preceptiva per fer les obres de ca-
nalització a la via pública. Mal-
grat que aquest procés s’allargarà
uns mesos, s’espera que abans
que acabi l’any es puguin posar
en marxa les obres necessàries.

L’Ajuntament vol actualitzar
el pla director de l’aigua

PLANIFICACIÓ4El consistori va
per feina per tal d’aconseguir ac-
tualitzar el pla director de l’aigua
del municipi, que data del 2007
i que no contempla algunes no-
vetats, com la xarxa d’aigua del
Taió, municipalitzada ja fa uns
quants mesos. Per fer aquesta ac-
tualització, l’Ajuntament comp-
ta amb una subvenció de 9.000
euros de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA). 

El pla director és una eina

que serveix per gestionar el ser-
vei municipal d’abastament d’ai-
gua potable, analitzant la situa-
ció actual i establint un pla d’ac-
tuació de cara al futur. Així
doncs, un cop s’hagi redactat, la
nova actualització servirà de
base per preparar la nova con-
tractació del servei d’aigua per
als pròxims anys. 

La tasca de redacció del pla
s’ha deixat en mans de l’empre-
sa Sorea, per quasi 14.000 euros.

AJUDES4El Ple municipal del
passat dia 23 va aprovar, de
forma unànime, les bases per
als ajuts adreçats a les famílies
per a llibres i material didàctic,
estudis no obligatoris i piscina
d’estiu d’aquest 2018. En total,
l’Ajuntament destinarà més
de 10.000 euros a aquestes
ajudes.

Respecte a les bases de l’any
passat, només hi ha hagut can-
vis pel que fa als abonaments de
piscina, per als quals s’ha ampliat
el percentatge de suport. La res-
ta d’aspectes no ha patit modi-
ficacions. No obstant això, s’ha
de seguir la normativa i sotme-
tre el text de les bases a exposi-
ció pública. Un cop acabat aquest
període, s’obrirà la convocatòria
a les famílies que vulguin optar
a aquestes ajudes. 

Quant als ajuts destinats a la
compra de llibres i material di-
dàctic, que suposen 3.000 euros
del total del pressupost, aquests
s’adrecen a habitants de Castellví
que cursin segon cicle d’educa-
ció infantil, primària i ESO en

centres públics o sostinguts amb
fons públics.

Pel que fa als ajuts per a es-
tudis no obligatoris, estan pen-
sats per a joves nascuts entre el
1988 i el 2002, i cobreixen des-
peses de formació i transport.
Aquesta subvenció suposa uns
7.000 euros del pressupost total. 

Per últim, hi ha el suport

econòmic per a l’ús de les pisci-
nes d’estiu. Com que Castellví no
disposa d’aquest servei, l’ajut
està destinat als castellvinencs i
castellvinenques usuaris de pis-
cines de municipis limítrofs. Les
ajudes cobriran el 50% del cost
de l’abonament, però mai no es
podran superar els 40 euros
d’ajut per abonament. 

Sessió plenària del mes de juliol. Foto: Ajuntament

El Ple aprova les bases 
per als ajuts a les famílies

Solidaritat | Festes de la Joventut amb Ocularis
L’últim dissabte de juliol, Castellví va viure les Festes de la Joventut, amb el tor-

neig solidari de futbol sala, la macarronada solidària i la Nit Jove a càrrec del
grup Foc. Els diners recaptats amb les activitats es destinaran a Ocularis.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22
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Alguns docents investigats
d’El Palau demanen el trasllat
ENSENYAMENT4Després d’ha-
ver acabat un curs difícil, una
trentena de professors i profes-
sores de l’institut El Palau han
demanat el canvi de centre de
cara al curs vinent. Entre ells, hi
ha vuit dels nou docents inves-
tigats per, presumptament, ha-
ver humiliat alumnes fills de
guàrdies civils arran dels fets de
l’1 d’octubre. Cal recordar, però,
que cinc de les denúncies inter-
posades als professors van ser
arxivades.

Davant el trasllat a altres
instituts de gran part de l’equip

docent, caldrà buscar nous pro-
fessors, que hauran de passar
una entrevista prèvia per treba-
llar a El Palau. Això es deu al fet
que el departament d’Ensenya-
ment ha passat a considerar
l’institut santandreuenc com un
centre de màxima complexitat
arran de les tensions viscudes
aquest curs. 

El Govern de la Generalitat
considera normal que hi hagi
trasllats de centre d’un curs cap
a l’altre, però reconeix que en
aquest cas es tracta d’una xifra
elevada.

FESTES4El 31 d’agost arrenca-
rà una nova edició de la Festa
Major de Sant Andreu de la
Barca, que s’allargarà fins al 3 de
setembre. Així doncs, seran qua-
tre dies intensos, plens de mú-
sica, tradició i, sobretot, molta di-
versió.

Com a novetat principal d’a-
quest any, hi ha la programació
d’un espectacle inaugural que
tindrà lloc la tarda de divendres,
dia 31. Serà un espectacle de circ
molt original que donarà el tret
de sortida a la gran festa.

Després d’aquesta primera
activitat, arribarà el pregó, a cà-
rrec dels membres del Casal de
la Gent Gran Maria Aurèlia Cap-
many i dels de l’Escola Munici-
pal de Música, que enguany ce-
lebra els seus primers 25 anys
d’història. Amb aquesta tria,
l’Ajuntament ha volgut posar
en valor les entitats locals.

També celebrarà el seu 25è
aniversari un dels atractius més
populars i consolidats de la fes-
ta grossa del municipi: la gim-
cana nocturna. Una altra activi-

tat bastant més nova, però tam-
bé prou consolidada, és la Fes-
ta Holi, molt de moda entre pe-
tits i joves. 

Pel que fa a l’oferta musical,
serà d’allò més variada, amb el
cantautor Ismael Serrano, el
grup Las Migas, l’orquestra La
Chatta i un espectacle dedicat a
Michael Jackson.

Els encarregats de fer riure
els habitants de Sant Andreu se-
ran The Chanclettes, un grup de
teatre molt especial.

A banda de la gresca, també
hi haurà moments per gaudir de
la tradició: castellers, correfoc,
gegants i sardanes seran, com
sempre, una part importantís-
sima de la Festa Major. 

El poble escalfa motors durant l’estiu per a la Festa Major. Foto: Ajuntament

Festa Major per acomiadar
l’estiu de la millor manera

Cultura | Nova temporada del Núria Espert
El teatre Núria Espert ha presentat nova temporada, que compta amb clàs-
sics com La Celestina, amb l’Immortal de Bruno Oro i amb el concert d’Is-

mael Serrano, entre altres atractius. També hi ha espai per al teatre local. 
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TRANSPORT4L’11 de juliol van
entrar en funcionament els nous
autobusos Exprés.cat que con-
necten Olesa amb Barcelona, fet
que va suposar el desdoblament
de la línia Manresa-Olesa-Bar-
celona. En saber-ho, el consistori
olesà de seguida va mostrar el seu
malestar, especialment pel fet
que la Generalitat havia pres la
decisió sense consultar-la prè-
viament amb l’Ajuntament d’O-
lesa, mentre que sí que havia

mantingut un diàleg amb l’A-
juntament de Manresa. 

Arran d’això, el dia 25 es va
celebrar una reunió entre mem-
bres de Transports i Mobilitat de
la Generalitat i el consistori. En
aquesta trobada, l’alcaldessa
d’Olesa, Pilar Puimedon, va
transmetre les peticions que l’A-
juntament considera necessà-
ries per al municipi. La respos-
ta a les demandes es coneixerà a
finals d’agost o al setembre. 

SOLIDARITAT4Des de fa uns
anys, durant els mesos de juliol
i agost Olesa es converteix en la
llar de nens i nenes provinents
dels camps de refugiats del Sà-
hara Occidental. El passat 11 de
juliol, l’Ajuntament va fer la re-
buda oficial dels dotze infants
que enguany es troben al muni-
cipi amb les seves famílies d’a-
collida, que participen en el pro-
grama ‘Vacances en Pau’ de la
Federació d'Associacions Cata-
lanes Amigues del Poble Sahrauí
(ACAPS). 

Els nens i nenes, amb edats
compreses entre els 8 i els 12
anys, van rebre de part del con-
sistori els carnets per poder gau-
dir de la piscina d’estiu durant les
seves vacances. En aquest pri-
mer mes, han passat una revisió
mèdica i han format part de
l’Escola Esportiva d’Estiu. 

Ara, encara tenen tot el mes
d’agost per compartir experièn-
cies amb les famílies d’acollida,

entre les quals n’hi ha que ja són
habituals d’aquest projecte i n’hi
ha que s’estrenen enguany. Sigui
com sigui, són crucials per fer
possible un projecte solidari de
gran importància. L’Ajuntament
d’Olesa, així com diverses enti-
tats, comerços i professionals del
municipi, també són peces clau
per ajudar l’ACAPS, l’artífex
principal del programa d’acolli-
da. Aquesta associació exerceix,

des dels anys 80, una tasca molt
valuosa per al poble sahrauí i, es-
pecialment, per als nens refu-
giats: faciliten que, durant un es-
tiu, puguin ser realment nens i
oblidar la realitat que els ha to-
cat viure. 

‘Vacances en Pau’ és un pro-
jecte que es fa a moltes ciutats i
pobles catalans. Concretament,
del Montserratí, també hi parti-
cipa Abrera. 

Els nens i nenes sahrauís passaran l’estiu a Olesa. Foto: Ajuntament

Olesa acull dotze nens i nenes
sahrauís durant l’estiu

Descontentament pel servei
de bus Olesa-Barcelona

FESTES4Sant Esteve Sesrovires
va gaudir d’una Festa Major
multitudinària del dia 26 al 29 de
juliol, tot i que, des del dia 21,
l’ambient festiu ja era present.

Dijous 26 a la nit, com és tra-
dició, els veïns i veïnes van ce-
lebrar el sopar de germanor tots
plegats al carrer. A mitjanit,
amb la digestió feta, petits i
grans van anar directes a la pis-
cina d’estiu, per gaudir d’un bon
bany nocturn. Per tancar la nit,
van fer el ball a la plaça Dr. Ta-
rrés amb AlricoKoco i una sessió
de DJ.

El segon dia va arribar ple
d’activitats per als més petits: la
Festa Aquàtica, el Concurs de
Puzzles i la sessió d’animació in-
fantil a càrrec de Pep Callau. Els
més grans també van poder tro-
bar activitats per al seu gust: el
Campionat d’Escacs Adults i la
ballada de sardanes amb la Co-
bla Mediterrània. A la nit, pregó
i traca a càrrec de Som Bolly-
wood i, tot seguit, ball de Festa
Major amb Slalom Express.

L’endemà, el dia central de la
celebració, Sant Esteve va rebre
veïns de tota la comarca per
gaudir de la Cercavila i, sobretot,
de la Nit Jove amb Raggatun-
ning i DJ Bass-A, que van acon-
seguir omplir de gom a gom la
plaça Dr. Tarrés. 

Finalment, l’últim dia van
ser protagonistes l’esport, la ca-
nalla, la tradició i la gent gran.
Destaquen activitats com la Pe-
dalada Popular, la Festa dels
Colors, l’actuació castellera, el
bany d’escuma i el ball de carrer
amb sopar fred al Casal.

Els gegants sesrovirencs durant la Festa Major. Foto: Ajuntament

Adéu a una altra edició 
exitosa de la Festa Major

Sant Esteve Sesrovires

Ja funciona l’estació
depuradora de Can Noguera 
INSTAL·LACIONS4L’Estació De-
puradora d’Aigües Residuals
(EDAR) autònoma del torrent de
Can Noguera, a Ca n’Amat, va
entrar en funcionament el 26 de
juliol. Aquesta acció va suposar
una millora molt necessària per
al barri i per a la regeneració del
torrent.  

L’EDAR instal·lada és una es-
tació compacta de tractament
biològic, que disposa de dos di-

pòsits soterrats amb una capa-
citat de 140 metres cúbics ca-
dascun i que funciona en tres fa-
ses: oxigenació, decantació amb
la sedimentació dels sòlids al
fons i evacuació de les aigües ja
depurades. 

Aquesta EDAR cobreix les
necessitats d’uns 400 habitatges
del barri de Ca n’Amat. Els veïns
i veïnes podran visitar la nova es-
tació a partir del setembre. 

Sant Esteve s’adhereix 
a l’Aliança Educació 360

ENSENYAMENT4Aquest juliol,
Sant Esteve ha passat a formar
part d’un programa anomenat
‘Aliança Educació 360. Educació
a temps complet’, impulsat per
la Diputació, la Federació de
Moviments de Renovació Pe-
dagògica de Catalunya i la Fun-
dació Jaume Bofill. 

Es tracta d’una proposta que
mira l’educació des d’una pers-
pectiva global, que té en comp-

te espais i horaris no lectius. El
repte és aconseguir que tothom
tingui més i millors oportunitats
educatives en qualsevol lloc i
moment del seu dia a dia. El pro-
grama persegueix una educació
accessible i inclusiva.

L’Ajuntament de Sant Este-
ve, doncs, s’ha compromès amb
aquest projecte i haurà de des-
envolupar iniciatives d’aquesta
mena al municipi. 

Cultura | Nou Consell Directiu de La Passió
La Passió d’Olesa ha presentat aquest juliol el seu nou Consell Directiu, presidit

per Pere Quer. Segons el nou president, s’establiran diferents equips liderats
per membres del consell i ajudats per col·laboradors externs a la junta directiva.

Protecció | El pla integral, a exposició pública
El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) es troba sota exposició
pública des d’aquest mes i fins al pròxim 17 d’agost. Es tracta d’un pla integral que
identifica i avalua els riscos del municipi, així com les mesures de protecció.
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FESTES4Els barris de Ca n’A-
mat, Can Vilalba, Les Carpes
de Vilalba i el carrer del Rebato,
entre d’altres, ja han celebrat les
seves festes grosses aquest estiu.
Les zones del municipi que en-
cara no ho han fet, ho faran
pròximament durant aquest mes
d’agost. 

Un cop acabada la Festa Ma-
jor l’1 de juliol, les festes més pe-
tites, però no menys divertides,
de cada barri d’Abrera han estat

les encarregades de mantenir viu
l’esperit festiu d’aquests mesos
de calor. 

Tot i que cadascuna té el seu
toc personal, totes comparteixen
costums: sopar a la fresca tots
plegats, fer un ball al carrer,
col·locar inflables per als més pe-
tits i gaudir de les tradicions po-
pulars, com ara les sardanes.

En definitiva, es tracta de
passar-ho bé i de fer pinya amb
la gent del barri.

POLÍTICA4La ministra d’In-
dústria, Comerç i Turisme, Re-
yes Maroto, va visitar la seu de
Seat i el Bloc Logístic de Merca-
dona el passat 25 de juliol. L’al-
calde d’Abrera, Jesús Naharro,
va estar present durant la visita,
on també va coincidir amb la
subdelegada del govern espan-
yol a Catalunya, Montserrat Gar-
cia; amb l’alcalde de Martorell,
Xavier Fonollosa; l’alcalde de
Sant Esteve Sesrovires, Enric
Carbonell i el president de Seat,
Luca de Meo, que anava acom-
panyat d’altres directius. 

L’alcalde Naharro va aprofi-
tar la trobada per conversar
amb la ministra sobre la situació
actual d’Abrera. El batlle asse-
gura que Maroto es va mostrar
molt disposada a escoltar i es-
tudiar les peticions del munici-
pi, entre les quals hi havia la in-
versió en els parcs empresarials
de la localitat per a la seva mo-
dernització. 

A més, fonts municipals ex-
pliquen que la ministra va des-
tacar el pes econòmic d’Abrera,
tant per la seva històrica im-
portància en el sector de l’auto-
mòbil com per la recent incor-
poració en el sector de l’alimen-
tació i la distribució. Segons Na-
harro, això indica que el muni-
cipi va per bon camí per acon-
seguir un creixement econòmic
i industrial més gran. 

L’alcalde assegura que la mi-
nistra té previst visitar una altra
vegada la zona del Baix Llobre-
gat Nord abans que acabi aquest
any. Així doncs, Jesús Naharro
espera la pròxima trobada amb
Reyes Maroto, amb la qual com-
parteix partit, per tal d’enfortir
les sinergies entre Ajuntament i
govern espanyol i transmetre
les reclamacions pertinents per
al consistori d’Abrera. 

La ministra Reyes Maroto amb l’alcalde Jesús Naharro. Foto: Ajuntament

L’alcalde demana inversions 
a la ministra Reyes Maroto

Les festes majors dels barris
donen vida a l’estiu

IGUALTAT4Dijous dia 19 es va
presentar, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, el Pla d’Igualtat
Intern, aprovat en la darrera
Junta de Govern Local. 

El Pla és un instrument es-
tratègic que pretén assolir la
igualtat real entre dones i homes
en les polítiques internes de
l’administració municipal. En
declaracions a l’emissora muni-
cipal, la regidora d’Igualtat, Ma-
ria Mas, va explicar que el Pla
també busca “eliminar els pos-
sibles estereotips, actituds i obs-
tacles que puguin dificultar a les
dones accedir a les professions i
llocs de treball en igualtat de con-
dicions que els homes”.

L’elaboració d’aquesta es-
tratègia s’ha basat en una part
quantitativa, amb dades i xi-
fres, i una altra qualitativa, cen-
trant-se més en el contingut
dels discursos sobre la igualtat.

De la mateixa manera, el Pla
consta de dues parts: la diagno-
si i el pla d’accions. En primer
lloc, s’ha realitzat una anàlisi del

grau d’implantació del principi
d’igualtat i, tot seguit, a partir
d’aquesta anàlisi, s’han esta-
blert les mesures necessàries
per esdevenir una organització
referent en termes d’igualtat.
En aquest sentit, destaca la cre-
ació de la Comissió d’Igualtat,

l’òrgan que vetllarà per la co-
rrecta aplicació de les mesures
proposades al Pla Intern. 

L’Ajuntament d’Esparre-
guera ja havia implantat ante-
riorment altres estratègies per
assolir la igualtat, un tema de
màxima prioritat.

La Sala de Plens en la darrera sessió plenària. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament presenta 
el seu Pla d’Igualtat Intern

Esparreguera

Alarma de la UGT pel centre
de menors de Can Rubió

QUEIXA4Després de dos episo-
dis consecutius, el 10 i l’11 de ju-
liol, de greus motins amb agres-
sions i aldarulls al Centre Resi-
dencial d’Educació Intensiva
(CREI) de Can Rubió, la UGT va
denunciar manca de mitjans al
centre. De fet, fa anys que el sin-
dicat posa de manifest la creixent
violència, així com l’escassetat de
recursos, tant educatius com de
seguretat, en els centres de me-

nors gestionats per la Direcció
General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) de la
Generalitat. Per la seva banda, la
DGAIA va assegurar en un co-
municat que, des del primer in-
cident, van estar en contacte
amb la direcció del centre i amb
els sindicats. 

Actualment, al CREI de Can
Rubió conviuen una vintena de
nois i noies. 

Canvi de crèdit i conveni 
per al servei de bus urbà

TRANSPORT4A la sessió ple-
nària del 18 de juliol, la darrera
abans del mes de vacances, es va
aprovar el conveni per a la mi-
llora dels serveis de transport pú-
blic, amb un import de 195.000
euros. Aquesta millora se centra
en la prestació del bus urbà amb
la concessionària Monbús. La
proposta es va aprovar amb els
vots favorables de PSC, ICV,
PDeCAT, ERC i PP; l’abstenció

de la CUP i el vot contrari de Ciu-
tadans. D’altra banda, es va
aprovar per unanimitat una mo-
dificació del crèdit per arranjar
la carretera de Can Sedó amb ca-
ràcter d’emergència i per un im-
port de 200.000 euros. També
es va aprovar modificar el crèdit
de 61.500 euros per millorar la
instal·lació elèctrica i el sistema
de prevenció d’incendis de l’an-
tiga Biblioteca.

Solidaritat | Abrera dóna 17 tones de roba
Els veïns i veïnes d’Abrera han donat un total de 17 tones de roba usada a l’ONG

Humana Fundación Pueblo para Pueblo durant el primer semestre d’aquest 2018.
El registre equival a 35.000 peces de roba i demostra la solidaritat del poble. 

Cultura | El futur Museu de la Terrissa
Les obres del futur Museu de la Terrissa d’Esparreguera van començar el 16 de ju-
liol i es preveu que l’espai, ubicat al carrer de La Passió, obri les seves portes a fi-
nals d’any. L’Ajuntament ha invertit 81.000 euros en la creació de l’equipament.
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FESTES4Del 14 al 17 de setem-
bre, Collbató s’acomiadarà de
l’estiu amb la celebració de la
seva festa grossa. Amb un pro-
grama d’activitats pensat per
satisfer tots els veïns i veïnes, la
Festa Major promet oferir qua-
tre dies de diversió, cultura i tra-
dició popular.

Divendres 14, a les 20 hores,
la plaça de l’Era s’omplirà per re-
bre l’actor Joan Pera, l’encarre-
gat de fer el pregó i donar la ben-
vinguda a la Festa d’enguany. La
primera nit festiva vindrà ben ca-
rregada: a les 22:30h, la com-
panyia The Chanclettes oferirà el
seu nou espectacle, #DPutuCo-
oL, que provocarà les rialles de
tots els presents a la pista coberta
Martí Gil. A mitjanit, el mateix
espai acollirà The Big Festival,
que farà gaudir els més joves
amb el show dels DJ de #Big-
Friday, molt populars al Baix
Llobregat Nord. 

Dissabte al migdia, a les pis-
tes esportives Can Dalmases, la

companyia catalana BotProject
presentarà Collage, un especta-
cle de trampolí per a tots els pú-
blics. A la tarda arribarà el torn
de la cultura popular, amb el cer-
cavila al passeig de Mansuet
(17:30h) i l’exhibició castellera a
la plaça de l’Era (18:30h), amb
les colles d’Esparreguera, Cor-
nellà i Vilafranca del Penedès
com a convidades. El protago-
nista de la segona nit de Festa
Major serà el grup Gertrudis, que
farà cantar i ballar els assistents
a la pista esportiva Martí Gil. I a
les 2:30h, la festa continuarà: el
DJ Adrià Ortega prendrà el re-
lleu del grup i seguirà animant el
públic fins a les 4:30h de la ma-
tinada. 

Diumenge i dilluns seran els
dies destinats a les activitats fa-
miliars i tradicionals. El dia 16,
a les 11 del matí, la plaça de l’E-
ra i el carrer Colon seran els es-
cenaris de tot un seguit de jocs
infantils i d’un concurs de dibuix
que aplegarà els més petits. A les

11:30h, al passeig Mansuet, els
Bombers faran una demostració
de com extreure d’un vehicle
una víctima d’un accident de
trànsit. Seguidament, a les
12:15h, s’inaugurarà l’exposició
30 anys del Parc de Bombers de
Collbató. Per animar el vespre,
a partir de les 19:00h, l’orques-

tra Swing Latino oferirà un con-
cert a la pista coberta Martí Gil.
Però el plat fort arribarà a les
21:30h, amb la popular Salni-
trada a càrrec dels Diables Sal-
nitrats de Collbató. 

El darrer dia, dilluns 17, el
Casinet acollirà la Festa de la
Gent Gran (12:30h) i es farà un

dinar en el seu honor al restau-
rant SlamClub. A les 17:00h, a
l’àrea d’esplai La Salut, es farà la
gimcana juvenil Keep calm and
engresca’t per la Festa. Final-
ment, per tancar aquests quatre
dies de celebració, el Casinet
oferirà una cantada d’havaneres
amb Roques Blaves (19:00h).

Esperant la Festa Major
» L’Ajuntament de Collbató presenta un programa d’activitats pensat per a tots els públics

» Serà una festa molt variada: des de The Big Festival fins a la Salnitrada, passant per les havaneres

Una imatge d’arxiu de la Festa Major de l’any passat. Foto: Ajuntament

Llegendes | La història que explica la Salnitrada
Segons la llegenda, el Marmotot va baixar de les Coves del Salnitre a Collbató

acompanyat dels seus diables Salnitrats per cremar el poble. Amb l’ajuda de l’Abat
de Montserrat, i unint la força del poble amb el poder diví, Collbató es va salvar.
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DIVENDRES 
14 DE SETEMBRE:

20:00h-20:45h PREGÓ
DE FESTA MAJOR: Joan Pera
Plaça de l’Era (Casc Antic)
L’actor de cinema, teatre i doblatge serà el
protagonista del pregó de la Festa Major
ACTIVITAT GRATUÏTA!

22:30h (Amb pre-show a les 22h)
TEATRE CHANCLETTES
Pista Coberta Martí Gil
The Chanclettes, amb Lola Bastarda & La Mega
Pubilla com a hostesses d’honor, celebren els
seus 20 anys de carrera amb un nou espectacle:
”#DPutuCooL”, el seu xou més esbojarrat i com-
promès. Un retrat hilarant de la societat que ens
envolta i de temes socials i polítics d’actualitat,
amb els seus famosos TúrmixPlayback’s, ball, pa-
ròdies, i humor irreverent, molt! Cabaret contem-
porani cosmopolita amb denominació
d’orígen...en català, of course!
Donatiu 1 Euro (a taquilla) destinat a
l’ONGD Collbató per a la Solidaritat

23:59h-04:00h
THE BIG FESTIVAL
Pista Coberta Martí Gil
La festa #BIGTOUR per fi arriba a la festa major
de Collbató, mapping, ballarins, actuacions en di-
recte i els DJs de #BIGFRIDAY on presentaran la
seva nova cançó #TantoBuenoPorVenir. 
Vine a gaudir d'una nit diferent
ACTIVITAT GRATUÏTA!

DISSABTE
15 DE SETEMBRE:
12:00h
BOT PROJECT: COLLAGE
Pistes esportives Can Dalmases
Acrobàcies, equilibris, salts que desafien la grave-
tat, manipulació d'objectes i altesdosis d'enginy i
d'humor són els elements de "Collage". Un espec-
tacle de trampolí per a tots els públics ple de diver-
sió presentat per la companyia catalana BotProject.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

17:30h
CERCAVILA POPULAR
PG. MANSUET 
Acompanyeu als Gegants de Collbató, la Marta i
en Mansuet en la tradicional cercavila pels carrers
del poble. Hi participaran els geganters d’Espar-
reguera i una altre colla convidada. No hi falteu a
la desfilada que després us ho explicaran!
ACTIVITAT GRATUÏTA!

18:30h
EXHIBICIÓ CASTELLERA
Plaça de l’Era
Arriben els castells a Collbató! Exhibició de les
colles castelleres de Vilafranca del Penedès,
d’Esparreguera i de Cornellà. 
ACTIVITAT GRATUÏTA!

23:59h-02:00h
GERTRUDIS: Gira l’Últim ball 2018
abans de treure nou disc
Pista esportiva Martí Gil
Fusió de la rumba catalana, barreja molt alegre de
pop amb rumba catalana, reggae, cúmbia o ritmes
de l’est.
Gertrudis ha titulat la gira d’aquest 2018 amb el
nom de la seva cançó “L’Últim ball”. Aquesta gira és
la darrera abans de tancar-se a gravar les cançons
del que serà el seu nou treball, el setè de la seva
carrera. 
Gertrudis està vivint una segona joventut amb el
seu retorn, i continua essent un dels grups impre-
scindibles del circuit de festa major del nostre país. 
ACTIVITAT GRATUÏTA!

02:30h-04:30h
DJ ADRIÀ ORTEGA
Pista esportiva Martí Gil
Locutor número 1 de les tardes de ràdio a
Catalunya.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

Collbató - Festa Major

Al setembre a Collbató,
estem de 

Festa Major
Teatre, música, jocs infantils, esport popular, arts al
carrer algunes de les propostes del programa de
Festa Major els dies 14, 15, 16 i 17 de setembre.

Aprofitem la recta final de l’estiu per gaudir de
la festa més grossa de tot l’any, uns dies plens de
sorpreses per tots i totes, segur que trobeu la vos-
tra activitat en aquest programa que us oferim.

A l’edició del 2018 destaca la música de Big
Festival, Swing Latino, Gertrudis, el teatre “The
Chanclettes” i les arts de carrer amb Bot Project.

A Collbató la festa major té moltes cares, la
festa esportiva amb els campionats de Futbol sala,
Basquet i la pedalada popular. La més tradicional
amb el correfoc dels Diables Salnitrats, l’exhibició
castellera, la cercavila amb els Gegants de Coll-
bató, havaneres…

La festa més “gamberra” amb el teatre “The
Chanclettes” i la més sonada amb les músiques
de Big Festival, Gertrudis.

Per la gent gran, la festa “de tota la vida” amb
havaneres, ball de festa major amb l’orquestra
Swing Latino,  i el dinar de germanorLa festa in-
fantil per la canalla amb jocs i atraccions pels més
menuts…

Nomès cal que busquis per la “teva” festa... De
ben segur que la trobaràs!
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DIUMENGE
16 DE SETEMBRE:
11:00h
JOCS INFANTILS
I CONCURS DE DIBUIX
Plaça de l’Era - C/Colon
Xics del Xurrac” la primera colla castellera que
neix en una fusteria! 
Necessitem públic, com tu, per fer pinya amb
ganes de jugar i ser protagonistes a l’hora de
donar ànima als nostres “xics”, compartint els
valors castellers... valor Seny Equilibri Força... 
La nostra colla castellera és de fusta! i te la tro-
baràs a la plaça de l’Era on convidem tothom a
jugar i ser per un día un “xurrac” dels nostres.
T’animes a jugar a castellers? Ens veiem a
plaça!

11:30h
EXHIBICIÓ BOMBERS 
“EXCARCELACIÓ”
Pg. Mansuet (Davant Frankfurt)
Demostració d’una extracció d’una víctima
d’accident de trànsit dins d’un vehícle.

12:15h (Inauguració)
EXPOSICIÓ “30 ANYS DEL PARC
DE BOMBERS DE COLLBATÓ”
Casinet
Horari de la mostra 11-14h/17-21
Mostra fotogràfica de la història del parc de
Bombers del poble, tres dècades de vida plenes
d’actuacions, anècdotes i moments viscuts
Vermouth inaugural (Casinet-Terrassa)

19:00h
CONCERT ORQUESTRA
SWING LATINO
Pista coberta Martí Gil
Per Festa Major, ball de tarda per a totes les
edats; amb música de sempre i les melodies
que fan moure el cos.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

21:30h
CORREFOC-SALNITRADA
Carrers del Casc Antic
Festa Major de foc amb els Diables Salnitrats
de Collbató. Us convidem a gaudir de l’espec-
tacle de llums i colors pel centre del poble. Qui
guanyarà la lluita?

LA LLUITA
ENTRE COLLBATÓ
I EL MARMOTOT
La ‘Salnitrada’ de la mà de la Colla de Diables
Salnitrats de Collbató. Com va preveure el
Pastor segles enrere, el Marmotot va baixar
amb els Salnitrats a Collbató per cremar el
poble. L’antic monjo castiga a qui no pensa
com ell i el continua repudiant i, el poble, ins-
pirat encara per la defensa que va liderar el
Pastor, lluita amb esma per acabar amb les
forces del mal. 
INICI (Plaça de l’Era): Aparició d’en Marmotot
amb els seus diables Salnitrats per iniciar la
crema del poble. 
LA BÈSTIA (Racó d’en Ponis): Invocació d’un
dels éssers més ferotges de les Coves del Sal-
nitre. 
EL PODER DIVÍ (Plaça de l’Església): L’arri-
bada de l’Abat de Montserrat serà de gran
ajuda per salvar el poble de les flames. 
LA LLUITA FINAL (Plaça de l’Era): Una lluita
on el poder diví i la força del poble s’uniran per
poder vèncer en Marmotot.

DILLUNS
17 DE SETEMBRE:
12:30h
LA FESTA DE LA GENT GRAN
ULISES & ELI
Casinet
Espectacle dins la programació de Festa
Major adreçada a la gent gran.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

14:00h. 
DINAR HOMENATGE A LA GENT
GRAN DE COLLBATÓ 
Restaurant SLAMCLUB (preu: 20€)
Les persones majors de 75 anys em-
padrona-des a Collbató estan convidades
per l’Ajuntament. Compra de tickets al
restaurant

17:00h 
KEEP CALM AND ENGRESCA’T
PER LA FESTA!!
Àrea d’Esplai La Salut
Gimcana juvenil pels voltants de Collbató.
Si tens 12 anys o més i ganes de divertir-te
no et perdis aquesta gimcana: saltant, bal-
lant, apuntant, descobrint, etc. Accepta el
repte i supera totes les proves!
Cal portar roba i calçat còmode.
Inscripcions per grups de 4-5 persones a:
bermudezmmn@collbato.cat indicant el nom
del grup, els noms dels participants i les
edats.
Organitza: ACTUA
Col·labora: La Sargantana

19:00h
HAVANERES: ROQUES BLAVES
Casinet
Cantada d’havaneres amb el grup Roques
Blaves. Rom Cremat per tots els assistents.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

Castellers de primera!
Per primer cop a Collbató una de les co-
lles castelleres més importants del país,
els Castellers de Vilafranca, acompanyats
pels d’Esparreguera i Cornellà en una ex-
hibició de luxe per Festa Major!
Dissabte 15. 18:30h (Pl. de l’Era)

Aspectes destacats

Podreu trobar el programa sencer a:  www.collbato.cat

Collbató - Festa Major
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INFRAESTRUCTURES4El pro-
jecte d’ampliació de l’A-2, que
pretén convertir el tram de l’au-
tovia entre Martorell i Igualada
en una carretera de fins a 10 ca-
rrils, continua preocupant els
sis municipis que quedarien
afectats: Esparreguera, Abrera,
Collbató, Olesa de Montserrat, El
Bruc i Castellolí. Per això, des-
prés d’haver fet front comú des
del juny, els sis consistoris es van
reunir, el passat 12 de juliol,
amb el departament de Territo-
ri i Sostenibilitat de la Generali-
tat. També van formar part de la
reunió els dos Consells Comar-
cals afectats, la Diputació de
Barcelona i el Patronat de la
muntanya de Montserrat.

Durant la trobada, es va po-
sar de manifest que, com els
ajuntaments, el Govern de la
Generalitat tampoc havia rebut
cap tipus d’informació sobre el
projecte, impulsat per l’anterior
Ministeri de Foment. Com a
resposta a aquesta situació, i

per tal de negociar amb l’actual
Ministeri, es va acordar la crea-
ció conjunta d’una comissió de
treball tècnica i política. 

L’alcalde d’Esparreguera,
Eduard Rivas, i l’alcalde d’Abre-
ra, Jesús Naharro, van aprofitar
la reunió per traslladar la infor-
mació que la nova delegada del
govern espanyol a Catalunya,
Teresa Cunillera, els havia donat
en una reunió de partit. Cunille-
ra va assegurar que l’ampliació de
l’A-2 no és un aspecte prioritari
per a Foment actualment, ja que
hi ha pendents temes més im-
portants, com el rescat de les au-
topistes de peatge. 

Els consistoris reclamen que
es millori la seguretat de l’auto-
via amb un projecte més ade-
quat, basat en una diagnosi de les
necessitats i, sobretot, tenen
l’esperança que l’actual govern
espanyol actuï tenint en comp-
te tots els agents implicats, i no
d’esquena als ajuntaments, com
va fer el govern de Rajoy.

TEMA PRINCIPAL ALS PLENS
Els plens municipals de Collba-
tó i Esparreguera van ser els
primers a aprovar una moció de
rebuig al pla de treball d’am-
pliació de l’autovia A-2, presen-
tada de manera conjunta a tots
els municipis afectats. A Espa-
rreguera es va aprovar per una-

nimitat, mentre que a Collbató hi
va haver una abstenció. El re-
dactat de la moció, consensuat
per totes les poblacions i tots els
grups municipals, reclama una
negociació entre les adminis-
tracions implicades: ajunta-
ments, Generalitat i Ministeri de
Foment. A més, demana que

s’elabori una nova proposta de
traçat en aquest tram de 35 km
entre Martorell i Igualada, sem-
pre tenint en compte les neces-
sitats reals del territori. També
aposta pel transport públic i la
sostenibilitat, aspectes que es
veurien molt afectats amb el
projecte actual. 

La Generalitat també diu ‘no’
» Els sis municipis afectats per l’ampliació de l’autovia A-2 compten amb el suport del Govern català
» Teresa Cunillera, delegada del govern espanyol a Catalunya, afirma que el projecte no és prioritari

L’autovia A-2 en el tram de Martorell a Igualada. Foto: Ajuntament d’Esparreguera

Economia | Reunió dels pobles del Montserratí
Els alcaldes dels municipis del Baix Llobregat Nord es van reunir el 18 de juliol
al museu Vicenç Ros de Martorell, amb l’objectiu de fixar estratègies de treball

conjuntes orientades al desenvolupament econòmic i turístic de la comarca.
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Esports
L’Handbol Sanes torna a jugar
la Supercopa contra el Barça

El bombo de la Supercopa de Ca-
talunya farà que, per tercera tem-
porada consecutiva, l’Handbol
Sant Esteve es veurà les cares con-
tra el millor equip de l’ASOBAL,
el Barça Lassa, en la semifinal de
la Supercopa de Catalunya. El
conjunt de Xavi Pascual tornarà
a visitar el Sanes Arena el 22 d’a-
gost per intentar guanyar-se un
dels bitllets per a la final de la pri-
mera competició oficial del curs.

Els sesrovirencs no han pogut
superar els barcelonistes en cap
d’aquests enfrontaments, però
aquest partit tornarà a fer que el
pavelló s’ompli de gom a gom per
veure en acció el seu equip i tam-
bé per gaudir de la visita d’alguns
dels millors jugadors del món.

Passi el que passi en la Su-
percopa (és a dir, jugui o no la fi-

nal el Sanes), el conjunt blanc
continuarà preparant l’inici de la
nova temporada a la Primera
Estatal masculina, de la qual ja
coneix el calendari. El debut del
conjunt de Dani Ariño serà el diu-
menge 23 de setembre, també al
Sanes Arena, contra el CH la Sa-
lle Montcada. La primera volta de
la competició s’acabarà el 13 de
gener de l’any que ve (a la pista de
l’Handbol Sant Cugat), mentre
que l’últim partit de la lliga regular

serà a casa contra els del Vallès
Occidental el 5 de maig.

NOU ÈXIT DE LA SANES CUP
Per altra banda, entre els dies 13
i 17 d’aquest mes, la vila va tornar
a vibrar amb la Sanes Cup, que va
celebrar-se per 38a vegada.
L’Handbol Cooperativa Sant Boi,
el Valonmano con V, l’HB Ca-
margo, l’OS Mini Josep Roca o el
mateix CH Sanes van ser alguns
dels guanyadors de les categories.

» El partit de semifinals es disputarà al Municipal dimecres 22 d’agost
» Bones sensacions després d’una nova edició de la Sanes Cup

El CF Martorell, a punt per a la
temporada de retorn a Segona

La temporada 2017-
18 va ser inoblidable,
amb els ascensos
dels dos sèniors,

però el CF Martorell només pen-
sa en el futur. I aquest és la cam-
panya que es posarà en marxa el
pròxim 2 de setembre amb la vi-
sita del sènior masculí dels blanc-
i-vermells, que torna al grup 3 de
Segona Catalana, a tot un esce-
nari de Tercera Divisió com el
Sagnier per jugar contra el filial
de l’AE Prat.

Així, per veure el debut dels
martorellencs al Torrent de Llops

caldrà esperar una setmana més,
quan jugarà contra l’FC Sant
Quirze del Vallès. La primera
volta s’acabarà en el segon cap de
setmana de 2019, mentre que la
temporada està previst que s’a-
cabi el 26 de maig, amb un des-
plaçament al municipal Josep
Raich de Molins de Rei.

CONDOL PER GONZÁLEZ
Per altra banda, institucional-
ment, el club va anunciar el pas-
sat dia 19 la mort de Josep Llu-
ís González Aretio, un dels socis
fundadors de l’entitat el 2002.

Martorell i Esparreguera, 
al grup C-A de la lliga EBA

BAIX LLOBREGAT4L’atzar ha
volgut que els equips de la co-
marca que en el curs 2018-19 se-
ran a la lliga EBA, l’Esparregue-
ra i el Martorell, coincideixin en
el grup C-A de la categoria més
baixa del bàsquet estatal.

Els esparreguerins, que van
aconseguir l’ascens després d’u-
na temporada 2017-18 perfecta,
manté bona part del bloc de l’as-
cens i al tècnic Òscar Navarro. El
primer partit del conjunt verd en
la nova categoria serà el dissab-
te 22 de setembre al Ramon
Martí contra el CB Quart.

El mateix dia es farà efectiu el
retorn del Martorell a la catego-
ria. Els martorellencs comença-
ran el seu camí també com a lo-
cals, rebent la visita del CB Valls.

LLIGA CATALANA EBA
Abans d’aquest inici, però, els
dies 9, 11 i 16 de setembre, els dos
equips jugaran la fase prèvia de la
37a edició de la Lliga Catalana
EBA. En aquest cas, també seran
rivals en el grup 3 de la competi-
ció, mentre que l’altre equip con-
tra qui es veuran les cares serà el
CB Castellbisbal.

Sant Andreu | Jana Fernàndez debuta amb el primer equip de l’FCB
La jove lateral santadreuenca Jana Fernàndez va debutar amb el primer equip del Barça en un
dels partits amistosos de pretemporada que l’equip blaugrana està disputant als Estats Units.

Fernàndez va ser titular en la victòria blaugrana del dia 28 contra el SoCal Football Club (0-5).

Els partits entre Sanes i Barça ja són un clàssic. Foto: FCB

Pau Arriaga
SANT ESTEVE

Sandra Corcuera conquereix
el 7è mundial de retrorunning
OLESA4Per setena vegada en la
seva carrera, l’olesana Sandra
Corcuera s’ha proclamat cam-
piona del món de retrorunning.
Va ser el passat divendres 13, a
Bolonya, quan Corcuera va tornar
a demostrar que és una de les mi-
llors de la història es aquesta
disciplina atlètica.

L’olesana va guanyar la pro-
va de 10 quilòmetres, revalidant
la victòria que havia aconseguit el
2016 a Alemanya i també la de 5

quilòmetres. L’actuació a Itàlia es
va completar amb un bronze, en
la distància de 3 quilòmetres.

CÓRRER D’ESQUENA
El retrorunning és una curiosa
modalitat atlètica que consis-
teix a córrer d’esquena. No està
clar quan va aparèixer, però la
seva pràctica, segons asseguren
experts, és bona per al tracta-
ment de molèsties al genoll i
ajuda a accelerar el metabolisme.
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Un jove de 21 anys fuig de l’Espanya
franquista i embarca en un vaixell di-
recció als Estats Units. A Nova York, can-
via d’identitat i es converteix en un ciu-
tadà nord-americà. Arriba a Los Ange-
les, on es fa amic i confident de les es-
trelles de Hollywood. Una novel·la am-
bientada als anys 50 que ha portat Gi-
ronell a guanyar el premi Ramon Llull.

Llibres

La força d’un destí
Martí Gironell

Coherence són de Barcelona, fan emo-
punk i al setembre presentaran el seu
primer disc, Estímuls nocius (Hidden
Track, 2018), del qual ja n’han estrenat
un primer avançament en forma de crí-
tica cap a la ciutat que els ha vist créi-
xer: Ciutat malalta. Una crítica a la Bar-
celona “egoista, gentrificada i sobreex-
plotada”, en paraules de la banda.

Música

La segona part del musical que va fer
que tothom ballés al ritme de les can-
çons més conegudes d’ABBA ja és a la
pantalla gran. Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Amanda Seyfried i compan-
yia tornen a encarnar els mateixos per-
sonatges que a l’original, mentre que
la història es posa en marxa cinc anys
després del final de la primera part.

Pelis i sèries

Mamma mia! Here we go again
Ol Parker

Estímuls nocius
Coherence

Els humans i les màquines
La nostra primera acció un dia qualsevol és apagar el
despertador. I la darrera, programar-lo per al matí se-

güent o caure adormits davant del televisor. Vivim envol-
tats d’aparells cada cop més intel·ligents i interactuem

amb ells a totes hores, fins i tot més que amb persones.
Ara, una exposició al CosmoCaixa de Barcelona repassa

com s’ha forjat el nostre matrimoni amb el món de la
tecnologia, analitza la situació actual i prediu escenaris

futurs. És la mostra Robots, que es va inaugurar dijous 12
de juliol i que es pot visitar fins al 13 de gener del 2019.

La cantant barcelonina Rosalía farà la seva primera apa-
rició al cinema de la mà de Pedro Almodóvar. L’artista
va revelar, el passat dijous 19 de juliol a través del seu

compte d’Instagram, que havia gravat la seva “pri-
mera escena de cine” i va adjuntar fotografies amb

el director i altres actrius com Penélope Cruz. La
jove cantant, que es va fer famosa amb el seu

primer disc Los Ángeles, va agrair a Almodóvar
l’oportunitat de viure aquesta experiència i va

confessar que segueix les produccions del
manxec des de fa temps.  “Jo de petita veia

amb la meva mare i la meva germana les
pel·lícules de Pedro i les dones que les pro-

tagonitzaven em semblaven d’un altre món
i, alhora, molt familiars”, va escriure la barce-
lonina. Ara caldrà esperar fins a l’any vinent,
data d’estrena de la pel·lícula Dolor y gloria,

per veure Rosalía a la pantalla gran. 

R O S A L Í A

La fitxa
Ser una de les cantants del moment

Es va donar a conèixer amb el disc ‘Los Ángeles’

Famosos

La seva primera aparició al cinema
Actuarà a la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar

L’artista anuncia el rodatge a Instagram
Es va fer fotos amb Penélope Cruz i altres actrius

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

QUI ÉS?

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| Ready player one
Adaptació gamer de la popular pel·lícula. Al joc també 

es pot accedir a OASIS, l’univers virtual creat l’any 2045.

L’estrena com a director de Pere Arqui-
llué ve de la mà de dues obres satíri-
ques breus en què el dramaturg txec
explora els aspectes més absurds i gro-
tescos de la societat en què vivim. Re-
trata la mentalitat consumista, l’ambi-
güitat moral i l’intent de mantenir-se fi-
del als principis en tot aquest escenari.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Audiència & Vernissatge
Václav Havel
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P R O P O S T E S
DIMARTS 31 DE JULIOL
21:30 La Cobla Marinada serà la convidada per

a aquesta sessió de Sardanes a la fresca or-
ganitzada per la Secció Sardanista de Mar-
torell. / Plaça de la Vila.

A PARTIR DEL 31 D’AGOST
Tot el dia Ja està gairebé tot a punt per cele-

brar un any més la seva tradicional Festa Ma-
jor, un esdeveniment que fa que la ciutat si-
gui el punt d'atracció de milers de persones
de tota la comarca.

DIUMENGE 2 DE SETEMBRE
20:00 Després de la gira per EE.UU., Canadà, Cuba

i Jamaica, el grup Las Migas tornen a casa i
oferiran un concert amb els seus grans èxits
i que aprofitaran per presentar Vente conmigo.
/ Teatre Núria Espert.

4 I 5 D’AGOST
CASTELLVÍ La 61a edició de l’Aplec dels Àngels

arrencarà amb el concert Viatge musical per
un vespre d’estiu i inclourà activitats com el
sopar de germanor o la missa solemne
(Matí-Tarda). / Parròquia de Sant Miquel.

DISSABTE 15 DE SETEMBRE
SANT ESTEVE El tercer dissabte del mes de se-

tembre, Sant Esteve serà l’escenari de la
25a edició de la Trobada de Puntaires, amb
puntaires arribats de tot Catalunya (10:00).
/ Pista Coberta Francesc Castellet.

DIMECRES 5 DE SETEMBRE
ABRERA El primer dimecres del mes de setembre

se celebrarà un campionat del videojoc FIFA
per a nois i noies majors de 12 anys (17:00).
/ Casal de Joves.

DIVENDRES 21 DE SETEMBRE
OLESA Un dels divendres del mes de setembre

es farà una nova edició del Cuines del Món,
una gran oportunitat per descobrir altres gas-
tronomies (18:00).  / Cuina de L'AV La Central
- L'Olivera.

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
COLLBATÓ Neix una nova prova. El Club Ciclis-

ta Collbató posa en marxa la primera edició
de l'Entreterres, una cursa ciclista de 61qui-
lòmetres (08:00).

ESPARREGUERA Durant tot l’estiu
(fins al 20 de setembre) es pot visitar
l’exposició Ocellam, cedida per la Di-
putació. / Biblioteca L'Ateneu.

La mostra ‘Ocellam’, una 
de les propostes de l’estiu

Fins al 20 de setembre

Ismael Serrano celebrarà a Sant Andreu
20 anys d'una carrera plena de grans
èxits com Papa, cuéntame otra vez, La
llamada o Últimamente, entre altres.
/ Teatre Núria Espert.

El cantautor Ismael Serrano
aterra al Núria Espert

Dilluns 3 de setembre a les 20:00

Durant l’equador del mes d’agost,
Martorell tornarà a viure un esclat de
tres dies d’alegria: arribarà, un any més,
la Festa Major. / Diferents carrers i pla-
ces de la ciutat.

La ciutat es prepara per a tres
dies intensos de Festa Major

Del 14 al 16 d’agost

MARTORELL Partit de futbol de la se-
gona jornada de Segona Catalana
entre el CF Martorell i l’FC Sant Quir-
ze. / CEM Torrent de Llops.

El CF Martorell debuta a 
casa rebent l’FC Sant Quirze
Diumenge 9 de setembre a les 12:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu
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