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És març i encara fa fred. La Mar-
ta i la seva mare han sortit a pas-
sejar pels carrers del centre. Bus-
quen una llibreria on comprar els
llibres d’història i de català de se-
gon d’ESO. Tot i que el curs ja fa
mesos que ha començat, la Mar-
ta s’ha quedat sense aquests
dos llibres, que se li van mullar
quan quatre de les seves com-
panyes de classe li van tirar la
motxilla al vàter. 

Sorprèn la normalitat amb
què la Marta -un nom fictici- ho
explica. Potser perquè ara és
setembre, i d’això ja fa mig any.
O potser perquè fa dos cursos
que aquests episodis s’han con-
vertit en el seu dia a dia.

Com la Marta, milers de jo-
ves de tot el món pateixen as-
setjament escolar. Recentment,
Unicef ha encès de nou les alar-
mes publicant un informe que
posa noves xifres al problema. El
món sencer se n’ha fet ressò: la
meitat dels estudiants d’entre 13
i 15 anys de tot el món ha patit

algun tipus de violència dels
seus companys d’escola o al seu
entorn, o s’ha vist involucrat
en baralles físiques. Això es
trasllada en 150 milions de joves.

A més, un de cada tres estu-
diants assegura haver patit as-
setjament escolar. 

A Espanya, les xifres són me-
nors: un 16% dels estudiants ha
patit assetjament, situant-se com
el tercer estat -dels que analitza
l’informe- amb menor índex de
violència a l’escola. 

NO ACTUA SOL
A l’altra cara del problema hi ha
l’assetjador, que com asseguren
els experts, no acostuma a actuar
mai sol sinó amb la complicitat
d’un grup, els anomenats ‘obser-
vadors’. De fet, Unicef xifra que
més d’un 30% dels alumnes re-
coneix haver marginat algun dels
seus companys. Les causes, mol-
tes vegades, són els problemes del
mateix agressor que, en comptes
de buscar solucions, els externa-
litza en forma de violència.

Quan l’escola és un malson
» Unicef assegura que un de cada tres joves d’entre 13 i 15 anys ha patit assetjament escolar
» Més d’un 30% dels alumnes reconeix haver marginat algun dels seus companys de classe

El ‘bullying’ és un greu problema que acostuma a deixar seqüeles. Foto: Arxiu

150
milions de joves de tot
el món han patit algun
tipus de violència dels
companys d’escola

Clàudia Ramos Có
MONTSERRATÍ

CYBERBULLYING4L’assetja-
ment no és només violència
física. Cada cop més, el bull-
ying es trasllada de les aules
a les pantalles. El conegut
com a cyberbullying és un
problema recent -de l’ano-
menada ‘era digital’- però
que s’estén a la mateixa ve-
locitat que avancen les noves
tecnologies. 

La facilitat per atacar des
de l’anonimat, darrere d’un
mòbil, ordinador o tauleta, fa
que molts joves es conver-
teixin en agressors, aprofitant
la sensació d’impunitat que
adquireixen perquè no es

troben cara a cara amb la víc-
tima. En la majoria dels ca-
sos, s’ataca a través de mis-
satges, creant falsos rumors
i estenent-los per les xarxes
socials o publicant fotos de
tercers.

VÍCTIMES VULNERABLES
Alguns estudis apunten que
gairebé la meitat dels joves
han estat víctimes del cyber-
bullying. Els agressors s’a-
profiten dels nens més vul-
nerables: discapacitats, obe-
sos, d’altres col·lectius com les
persones LGTBI o per motius
d’origen o de religió. 

L’assetjament es trasllada 
de les aules a les pantalles

En Portada
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Juliol del 1977. La humanitat descobreix
que els EUA han estat provant en secret
una cosa anomenada bomba de neu-
trons o “bomba neta”. SEN-SA-CIO-
NAL! Una bomba “neta”, en contra-
posició amb el concepte de “bomba
bruta”, intentava instal·lar la idea que
era una bomba bona, amable, que es
dutxava cada dia. Vaja, una bomba que
era una bellíssima persona. El nom,
possiblement, fou un dels
primers exemples del que
després seria la moda con-
sistent en l'ús d'eufemis-
mes diversos per evitar dir
les coses pel seu nom real.

El cas és que la bomba
era neta perquè només ma-
tava gent i deixava els edificis sencers.
Un detall molt bonic, d'altra banda. The
New York Times va dir que era una
bomba capitalista perquè preservava la
propietat privada. Els seus defensors
(de la bomba) deien que seria molt útil,
sobretot a Europa, perquè no feia mal-
bé “el patrimoni històric i cultural
dels seus edificis”. Un detall farcit de
tanta sensibilitat que no em negarà que
mereix una abraçada molt cordial per
als seus autors, oi?

Els eufemismes sobre les armes,
usats per no dir que maten persones, han
anat evolucionant fins a arribar a Josep

Borrell, actual ministre d'Afers Exteriors.
Ell és l'autor de la simpàtica frase ex-
pressada fa uns dies: “A l'Aràbia Saudi-
ta hi enviarem armament de precisió que
no produeix efectes col·laterals” perquè
“fan diana amb una precisió extraordi-
nària”. I, la veritat, això és un consol que
ni s'ho pot imaginar. Sabent això, que fan
diana amb gran precisió, és a dir que ma-
ten bé, ara ja estic molt més relaxat.

El problema de la cosa és que Bor-
rell ha hagut de fer aquest equilibrisme
per salvar un acord amb els saudites que
inclou construir cinc corbetes a les dras-
sanes de San Fernando (Cádiz). O sigui,
els senyors del regne de Saüdvan van dir
a Espanya: si voleu un contracte multi-
milionari per fer uns vaixells i donar fei-
na a una zona amb greus problemes d'a-
tur, us mengeu això de vendre'ns les ar-
mes. I Espanya només va poder triar si
s'ho menjava amb patates al caliu o amb
patates rosses.

No, no acabarem amb les guerres.
I els humans seguirem fabricant armes

per matar-nos perquè 1/ són un gran
negoci i, 2/ sobretot, perquè ens ma-
tem entre nosaltres des de molt abans
d'Atapuerca. Però home, una miqueta
de respecte per la nostra intel·ligència
sí que caldria, no?

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques perquè
són senzilles i tendres, vol dir que es
pensa que som imbècils. No, escolti, ja

ens pot dir la veritat. Les ar-
mes maten, amb precisió o
sense. I tots ho sabem per-
què fa anys que ens afaitem
(o ens depilem). I, de vega-
des, per no arruïnar una
zona ja prou arruïnada i
per evitar conflictes socials

derivats del no futur, un estat ha de
vendre armes i si cal s'ha de vendre l'à-
nima. I una part de l'opinió pública es-
tarà d'acord amb fer-ho i una altra no.
I vendre armes a un país com l'Aràbia
Saudita és motiu de crítica. Molta.
Però això va amb el sou del polític. La
vida és dura. I la del polític, més.

En tot cas, és millor rebre crítiques
per prendre decisions que poden agra-
dar més o menys que no per intentar
enganyar (molt) la gent amb explica-
cions de nivell de classe dels Dofins.

Publicat a El Nacional.cat

La meva enhorabona
@valtonyc! Avui es con-

firma novament el que ja
sabíem: hi ha països a la UE amb una
idea dels drets civils més sòlida i de-
mocràtica que la que tenen a Espanya.
Llocs on creuen de veritat en drets com
per exemple el de la llibertat d'ex-
pressió.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La lucha entre Cs y PSC
será durísima en el AMB

estas municipales. Cs ha
hecho un buen movimiento con la pla-
taforma, que permite acercarse a cargos
y bases socialistas, como Corbacho.
Pero la polarización indepe va de baja-
da y Sánchez es presidente, factores que
favorecen al PSC.

@apuente

La líder de Ciutadans a
BCN, @CarinaMejias, in-

fla el seu currículum amb
un màster i un postgrau que no ha fet.
Ho destapa @eldiarioes i @neustomas.
I la Universitat de Vic ho confirma. Ella
al·lega que va "delegar" en una perso-
na de Cs passar el currículum a l'Ajun-
tament.

La arrogancia de la iz-
quierda universitaria que

está por encima del bien y
del mal: los que no piensan como ellos
"les han lavado el cerebro". Ellos ponti-
fican con todo descaro y son capaces de
proclamar que Puigdemont es el Che
Guevara del Penedés aunque sea de Gi-
rona! #Catetos.

@XSalaimartin@rafagarridov@toni_comin

La lupa

per Iu Forn

Armes que maten (però poquet)

Si Borrell, o qui sigui, surt a dir que
vendran bombes molt boniques,

vol dir que es pensa que som imbècils

Els semàfors

Mossos d’Esquadra
Olesa reclama solucions als continus inci-

dents a la Rambla. La sensació d’insegu-
retat a la zona ha crescut darrerament i

l’Ajuntament demana més efectius poli-
cials. Els Mossos es reuniran amb el con-
sistori i els veïns per afrontar el problema

pàgina 16

Aj. d’Abrera
Amb l’objectiu de recuperar un costum
que es va perdre amb la construcció de
l’actual A-2, l’Ajuntament d’Abrera im-

pulsa la primera Fira Gastronòmica dels
Porrons. Una iniciativa encertada per

recuperar la tradició i la memòria.
pàgina 17

Rosalía
La jove cantant de Sant Esteve Sesrovi-

res ha estat nominada a cinc premis 
de l’edició llatina dels prestigiosos

Grammy. Rosalía, amb el seu flamenc
urbà, s’ha convertit en un fenomen

mundial que no para de recollir èxits. 
pàgina 16
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4L’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció (ICAA) se-
gueix treballant per aconseguir
famílies d’acollida per als in-
fants que actualment viuen en
centres residencials d’acció edu-
cativa, malgrat que podrien con-
viure en família. 

L’ICAA ha definit 8 municipis
de l’àrea metropolitana de Bar-
celona com a prioritaris, amb
els quals ha establert estratègies
de col·laboració en la promoció
d’aquesta mesura de protecció
per aconseguir una llar temporal
per a aquests nens i nenes.
Aquestes poblacions són Barce-
lona, Badalona, Mataró, L’Hospi-
talet de Llobregat, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi del Llobregat i
Sant Vicenç dels Horts.

L’acolliment familiar és una
mesura de protecció a la infàn-
cia i l’adolescència i alhora un
gest compromès de famílies

que proporcionen un entorn
de comprensió, acompanya-
ment i estima a un infant que ho
necessita durant un temps de-
terminat. Actualment a Cata-
lunya hi ha més de 700 famílies
que acullen més de 900 infants.

Tot i així, encara hi ha infants
que viuen en centres malgrat
que podrien viure en família.
Són grups de germans o in-
fants amb malalties greus i di-
versitat funcional.

La persona o família interes-
sada s'ha d'adreçar a l'Institut Ca-
talà de l'Acolliment i de l'Adop-
ció (ICAA), que té representa-
cions territorials a les ciutats de
Barcelona, Girona, Lleida, Tarra-
gona i Amposta, o bé ha de
concertar una cita amb una Ins-
titució Col·laboradora d'Inte-
gració Familiar (ICIF) per co-
mençar el procés.

QUI POT ACOLLIR?
Des del punt de vista legal, els
i les sol·licitants han de complir
els següents requisits: estar en
ple exercici dels drets civils, ser
majors de vint-i-cinc anys i te-
nir com a mínim catorze anys
més que la persona acollida.
Només s'admet l'acolliment per
a més d'una persona en el cas
dels cònjuges o de les parelles
que conviuen amb caràcter es-
table i, en aquests casos, n'hi ha
prou que un membre de la pa-

rella hagi complert vint-i-cinc
anys. 

Poden acollir un infant les
persones o famílies que volen
col·laborar amb la cura dels in-
fants que no poden estar amb la
seva família d'origen durant un

temps. Les persones sol·licitants
han de gaudir d'una situació
afectiva equilibrada, disposar
de temps, tenir una actitud edu-
cativa flexible i un entorn fami-
liar socialitzador per a l'infant

acollit, i estar disposades a col·la-
borar amb els professionals tèc-
nics que acompanyen l'acolli-
ment. Per fer l'acolliment, tots els
membres de la família, inclo-
ent-hi els fills i filles, si n'hi ha,
han d'estar-hi d'acord.

TIPUS I DURADA
Hi ha sis tipus diferents d’aco-
lliment i durada. El primer és l’a-
colliment d'urgència i diagnòs-
tic. Aquest acolliment permet
que l'infant visqui amb una fa-
mília mentre es realitza l'estudi
sobre les circumstàncies que
han aconsellat separar-lo de la
família d'origen. És un tipus d'a-
colliment adreçat a infants de
fins a sis anys. La durada de l'a-
colliment serà el temps necessari
per dur a terme l'estudi de la si-
tuació.

El segon és l’acolliment sim-
ple, al qual l'infant és acollit per
una família amb la finalitat de re-

Es busquen famílies d’acollida
» La Generalitat fa una crida per trobar persones que vulguin acollir nens i nenes

» Actualment a Catalunya hi ha 700 famílies que acullen més de 900 infants

acolliment.gencat.cat

Vuit municipis

de l’àrea

metropolitana

de Barcelona

són prioritaris

Encara hi ha 

infants que viuen

en centres malgrat

que ho podrien fer

en família

Pàgines especials
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tornar al seu entorn familiar
abans de dos anys. El tercer, l’a-
colliment permanent, es pro-
dueix quan l’infant és acollit per
una família mentre el seu entorn
familiar d'origen supera els pro-
blemes que poden requerir un

temps més llarg de recuperació.
L'acolliment es preveu superior
a dos anys.

També existeix la possibilitat
d’acolliment de cap de setmana
i vacances, un tipus d'acolli-

ment adreçat a infants majors de
nou anys, els quals estan in-
gressats en centres residencials
i necessiten gaudir d'un am-
bient familiar. L'infant conviu
amb la família col·laboradora
durant els caps de setmana i les
vacances escolars. 

L’acolliment en unitats con-
vivencials d'acció educativa,
per la seva banda, està adreçat
a infants i adolescents tute-
lats, amb necessitats educati-
ves especials, malalties cròni-
ques i/o trastorns de conducta,
i grups de germans que re-
quereixen una atenció més es-
pecialitzada. 

Per últim, l’acolliment per-
manent s’acordarà si es preveu
que el desemparament serà de-
finitiu i no es considera més fa-
vorable per a l'interès de l'infant
o l'adolescent l'aplicació de l'a-
colliment preadoptiu o quan
aquest no sigui possible. <

4En aquest context, Biblioteques de Barce-
lona ha programat sessions informatives
sobre l’acolliment familiar en equipaments
de la ciutat. Les pròximes sessions tindran
lloc a la Biblioteca Xavier Benguerel de la
Vila Olímpica el 23 d’octubre, i a la Biblio-
teca Montserrat Abelló de Les Corts el prò-
xim 3 de desembre, a les 19 hores. Així ma-
teix, el conjunt de biblioteques de la ciutat

tenen a disposició de la ciutadania fulletons
informatius sobre l’acolliment familiar. 

A Mataró tindrà lloc una sessió infor-
mativa el pròxim 21 de novembre a la Bi-
blioteca Pompeu Fabra, també a les 19 ho-
res. I de la mateixa manera, a tots els equi-
paments municipals es podrà trobar infor-
mació sobre aquesta mesura de protecció a
la infància.<

acolliment.gencat.cat

Sessions informatives
» Les biblioteques organitzen xerrades per informar

les persones interessades sobre l’acolliment familiar 

Hi ha sis tipus

diferents

d’acolliment

que tenen

durades diverses

PRIMER PAS
Presentar la sol·licitud d’acolliment i els 
documents requerits a una de les seus 
territorials de l’ICAA o a una Institució 
Col·laboradora d’Integració Familiar.

SEGON PAS
Inici del procés de formació i valoració: 

inclou mínim dues entrevistes individuals 
i una entrevista al domicili.

TERCER PAS
Elaboració de l’informe psicosocial, 
el qual descriu les característiques de la família,  
el tipus d’acolliment més idoni i determina 
el perfil de l’infant susceptible de ser acollit.

QUART PAS
Cerca de la família més idònia per a l’infant.

CINQUÈ PAS
L’últim pas consisteix a posar en marxa 
el pla d’acoblament. Es tracta d’un 
procés d’acostament progressiu 
entre l’infant i la família acollidora.

Què cal fer per acollir?
1

2

3

4

5

Pàgines especials
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POLÍTICA4El curs polític mar-
torellenc es va posar definitiva-
ment en marxa amb el Ple mu-
nicipal celebrat el passat dia 17. 

El punt més important a de-
batre durant la sessió va ser el
compte general de l’Ajuntament
corresponent a l’exercici 2017,
que es va tancar amb superàvit
de 7.930.223,96 euros. Aquest
estalvi pressupostari s’ha desti-
nat, durant el 2018, a diverses
obres de millora del municipi. 

Així doncs, el govern muni-
cipal va manifestar, durant la da-
rrera sessió plenària, la seva sa-
tisfacció amb la gestió econò-
mica de l’any passat. L’oposició,
però, es va mostrar desconten-
ta amb aquest aspecte per la di-
ferència que es va produir entre
els diners pressupostats inicial-
ment en cada partida i els que es
van acabar gastant. 

Finalment, el compte general
de 2017 va ser aprovat amb
l’abstenció dels quatre regidors

del PSC i del representant del PP,
i amb els vots contraris dels
quatre regidors de Movem Mar-
torell i el de Som Martorell.

UNANIMITAT EN DUES MOCIONS
Les dues mocions aprovades de
forma unànime van ser les pre-
sentades pel PSC i Movem Mar-
torell. 

Els socialistes van proposar
demanar al Departament d’En-

senyament de la Generalitat que
es dotin dels recursos necessaris
els centres que acullen alumnes
amb necessitats educatives es-
pecífiques. 

Per la seva banda, Movem
Martorell va proposar adherir-se
al manifest que sol·licita que
l’Acadèmia Sueca modifiqui la
normativa i atorgui el Premi
Nobel de Literatura a títol pòs-
tum a Federico García Lorca.

Primera sessió plenària del curs polític. Foto: Ajuntament

Els comptes de l’Ajuntament
creen controvèrsia al Ple

» L’estalvi pressupostari del 2017 s’ha destinat a diverses obres
» L’oposició està en desacord amb la gestió econòmica del govern

La Biblioteca comença 
el curs amb nous atractius

CULTURA4A banda de ser un
espai idoni per estudiar i fer
treballs acadèmics, la Biblioteca
Martorell vol anar més enllà i ho
demostra, un cop més, amb una
programació plena d’activitats
variades per als usuaris i usuà-
ries del servei.

Aquest curs, les presenta-
cions de llibres tornaran a ser un
dels punts forts de l’agenda de la
Biblioteca. De moment, ja n’hi ha
dues programades: el 25 de se-
tembre, Blanca Busquets pre-
sentarà La fugitiva i, el 27, ho
farà la martorellenca Mar Casas

Marín amb el seu primer llibre,
La niña invisible. 

Destaquen també els nous
cursos i tallers que acollirà l’e-
quipament, com ara el taller de
l’Ateneu Barcelonès anomenat
‘Joc de miralls: identitat, expe-
riència i narrativa’ o l’activitat
‘Escrivim una pel·li’. 

La Biblioteca presenta prou
al·licients per prendre’s amb
alegria aquest inici de curs i
adaptar-se a l’horari d’hivern
del servei: de dimarts a dissab-
te de 10 a 14h i de dilluns a di-
vendres de 16 a 20h.

Martorell reclama 
el Corredor Mediterrani

TRANSPORT4Martorell va aco-
llir, els dies 21 i 22 de setembre,
la campanya ‘Vull Corredor’,
impulsada per l’Associació Va-
lenciana d’Empresaris, que re-
corre diversos municipis recla-
mant la creació del Corredor
Mediterrani.

La inauguració de les jorna-
des es va fer divendres al matí a
la plaça de les Cultures. L’acte va
anar a càrrec de l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa;  la
diputada delegada de Promoció
Econòmica i Ocupació de la Di-
putació de Barcelona, Sònia Re-

casens; el secretari general d'A-
VE, Diego Lorente, i un repre-
sentant de Foment del Treball.

A les 12h, l’expert en logísti-
ca Xavier Lluch va oferir una ex-
posició tècnica sobre l’estat de les
obres del Corredor a Catalunya.
També es va celebrar una taula
rodona per comentar els avan-
tatges que comportaria la crea-
ció d’aquest tren per a Catalun-
ya i, en especial, per a Martorell.
A la mateixa plaça es van fer ta-
llers i va estar aparcat un auto-
bús informatiu que explicava el
projecte i els seus beneficis.

El consistori promou el joc
infantil als parcs del municipi
INFANTS4La campanya ‘Juga
en família, juga als parcs’ va
arrencar diumenge, dia 23, amb
un espectacle a la plaça Pere Tei-
xiné. Es tracta d’una acció im-
pulsada per l’Ajuntament de
Martorell amb l’objectiu de fo-
mentar el joc entre els nens i ne-
nes del municipi. 

Gràcies a aquesta iniciativa,
els infants martorellencs po-
dran gaudir, un cop al mes, d’es-
pectacles pensats exclusivament

per a ells, que tindran lloc als di-
ferents parcs de la localitat. To-
tes les activitats que es facin se-
ran gratuïtes i començaran,
aproximadament, a les 12 del
migdia. 

Aquesta nova campanya va
en consonància amb la inaugu-
ració, el mes de març, del nou
Parc d’Europa, batejat ara com
a Parc de les Famílies; així com
amb la remodelació de la plaça
del Blat, inaugurada el maig.

Indústria | Compensar la manca de motors
Els treballadors de Seat Martorell han hagut de fer festa els caps de setmana

d’aquest mes de setembre per compensar la reducció de producció, deguda a la
manca de motors homologats amb la nova normativa de control d’emissions.  
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El passat 7 de setembre, el De-
partament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya i l’Associació de Muni-
cipis per la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU) van presen-
tar a Sant Cugat del Vallès la pro-
va pilot de l’Èrica, el primer au-
tobús autònom de Catalunya.
Sant Cugat va ser el primer dels
vuit municipis catalans escollits
per a la gira d’aquest nou vehi-
cle elèctric i sense conductor. Les
següents poblacions en rebre’l
van ser Terrassa i Sabadell, i ara
encara ha de passar per Girona,
El Vendrell, Reus, Martorell i Vic.
El torn de Martorell serà del 17
al 21 d’octubre.

El nom ‘Èrica’ prové de les
inicials de les paraules Elèctric,
Revolucionari, Intel·ligent,
Compartit i Amable. Aquest
autobús presenta grans avan-
tatges i novetats respecte al
transport públic urbà conven-
cional. El fet de ser 100% elèc-
tric el converteix en l’opció més

sostenible, ja que redueix l’im-
pacte ambiental i acústic de
les ciutats. La seva bateria dura
14 hores seguides i es preveu
que en un futur només consu-
meixi energies netes. La seva
mida reduïda permet promou-
re un transport flexible, tant en
l’espai com en el temps, i la seva
tecnologia permet que es con-
necti a la xarxa urbana de cada
municipi. A més, es tracta d’un
mitjà de transport més segur
perquè elimina el risc d’acci-
dents de trànsit provocats per
errors humans. 

L’Èrica té capacitat per a 12
passatgers (6 asseguts i 6 dem-
peus) i circula a 18 quilòmetres
per hora. De moment, hi ha un
tècnic que supervisa els viatges
del bus i vetlla pel benestar dels
seus integrants, però l’objectiu és
que, a llarg termini, sigui com-
pletament autònom.

Cal destacar que, fins ara,
només els Estats Units i Aus-
tràlia havien incorporat l’auto-
bús autònom presentant-lo a
través d’una gira arreu del país;
per tant, a Europa, Catalunya
ha estat pionera a seguir aques-
ta estratègia de promoció i im-

plantació. L’alcalde de Marto-
rell, Xavier Fonollosa, va asse-
gurar a l’acte de presentació de
l’Èrica que, segons els experts,
es podrà instaurar aquest sis-
tema a la major part de muni-
cipis catalans “en qüestió de
pocs anys”. 

MARTORELL APOSTA PEL BUS
A banda de la participació en el
projecte de l’Èrica, l’Ajuntament
de Martorell ha volgut encetar
durant aquest mes una cam-
panya de promoció i millora del
bus urbà, que porta per títol ‘A

Martorell som més de bus’. La
campanya, protagonitzada per
martorellencs i martorellenques,
busca fomentar l’ús del transport
públic urbà, i ho fa recordant els
seus avantatges. A més, destaca
les millores que ha implementat
el servei: més puntualitat, noves
línies, vehicles més moderns i
servei de cap de setmana (això sí,
finalitza els dissabtes a les 14h,
fet que no acaba de convèncer els
usuaris). 

El llançament d’aquesta cam-
panya va coincidir amb la Set-
mana Europea de la Mobilitat,

que es va celebrar del 16 al 22 de
setembre amb l’objectiu de pro-
moure una mobilitat més soste-
nible i saludable per als ciuta-
dans. En aquest sentit, l’Ajunta-
ment implantarà durant el curs
camins escolars segurs que fo-
mentaran els desplaçaments a
peu i en bicicleta.

Amb tot, el consistori està
prenent el camí cap a un canvi
d’hàbits de mobilitat, plante-
jant noves maneres de desplaçar-
se dins del mateix municipi sen-
se perjudicar la salut dels habi-
tants ni del medi ambient.  

Un bus sense conductor

Imatge de l’Èrica, el nou autobús autònom. Foto: Facebook (Èrica)

Anna Utiel
MARTORELL

» L’Èrica és el primer autobús autònom de Catalunya i ha iniciat una gira de proves arreu del país
» El nou vehicle, 100% elèctric, arribarà a Martorell el 17 d’octubre i s’hi estarà fins al dia 21
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Martorell s’adhereix al 
Cicle Gaudí de cinema català
CULTURA4El Cineclub del Dia-
ble s’ha afegit aquesta nova tem-
porada al Cicle Gaudí, un circuit
estable de cinema impulsat per
l’Acadèmia del Cinema Català.
Amb aquesta adhesió, Martorell
podrà gaudir, cada mes, de la
pel·lícula seleccionada per l’A-
cadèmia a la Casa de Cultura de
La Vila. 

Divendres, 21 de setembre, es
va projectar el primer film del Ci-
cle Gaudí a Martorell: Jean
François i el sentit de la vida, del
director Sergi Portabella. Preci-
sament, a la pel·lícula participa
el jove actor martorellenc Mar-
tí Caballero.

El llargmetratge seleccionat
per a l’octubre és Formentera
Lady, protagonitzat per José
Sacristán i dirigit per Pau Durà.
Al novembre, els espectadors

martorellencs podran veure Tie-
rra firme (de Carlos Marqués-
Marcet), mentre que la resta de
municipis adherits al Cicle Gau-
dí veuran Petitet, un documen-
tal que el Cineclub del Diable ja
va projectar el mes de juliol. El
mes de desembre arribarà amb
la projecció de Les distàncies,
d’Elena Trapé. 

Pel que fa a la resta de pro-
jeccions, l’Acadèmia del Cinema
Català les anirà anunciant du-
rant l’any. La programació du-
rarà, com a mínim, fins a l’estiu
de 2019. 

Tot i que Martorell s’hi ha su-
mat aquest mes de setembre, la
iniciativa del Cicle Gaudí va néi-
xer l’any 2016 amb la finalitat de
promoure i acostar a tots els pú-
blics les produccions cinemato-
gràfiques catalanes.

OCI4El passat dissabte 22 de se-
tembre, l’Ateneu de Can Carre-
ras va inaugurar la nova tempo-
rada amb una actuació de Miguel
Marín, dins del cicle Monoload-
dictes Cafè. 

Amb el suport de l’Ajunta-
ment de Martorell, l’Ateneu tor-
narà a oferir la millor barreja de
cultura, oci i gastronomia, els
tres pilars que mantenen viu
aquest espai tan important per al
municipi. 

Entre les activitats progra-
mades, destaquen dues actua-
cions més que pertanyen al cicle
Monoloaddictes: les dels mo-
nologuistes Edu Mutante (dis-
sabte 20 d’octubre, a les 22:30
hores) i Raúl Alcaraz (dissabte 17
de novembre, a la mateixa hora).

Quant a l’oferta musical, de
moment, hi ha dos concerts pro-
gramats. El grup de rock mar-
torellenc The Xarrots actuarà
dissabte dia 13 a les 00:00 h. The
Papa’s & The Popo’s ho faran
dissabte 10 de novembre, també
a mitjanit, i faran un recorregut
per les millors cançons d’ska,
rock i punk de tots els temps.

A més, seguint en el món de
la música però amb un estil ben
diferent, l’Ateneu acollirà les
jam sessions (música en viu i im-
provisacions) de l’Escola de Mú-

sica de Martorell. Aquestes ses-
sions se celebraran a les 19:30h
dels divendres 26 d’octubre, 30
de novembre i 21 de desembre.

Per descomptat, l’Ateneu
continuarà sent el punt de tro-
bada dels amants de la salsa i al-
tres balls i ritmes llatins. Per a
ells, les dates assenyalades seran
els dissabtes 29 de setembre, 27
d’octubre i 24 de novembre, ja
que, a partir de les 23:30h, se ce-
lebraran nits temàtiques de mú-
sica llatina. Aquells que vulguin
perfeccionar la seva tècnica po-
dran assistir als tallers gratuïts

que tindran lloc els diumenges
30 de setembre, 28 d’octubre i 25
de novembre a les 19:00h. 

OFERTA GASTRONÒMICA
A banda de les propostes cultu-
rals i d’oci, des de principis d’a-
quest any, l’Ateneu ofereix una
oferta gastronòmica renovada.
Els plats estrella són les tapes, els
entrepans i les postres, que es
poden gaudir acompanyats d’un
bon vi. 

Pel que fa a l’espai, destaca la
zona vintage, per prendre unes
copes escoltant música antiga.

Una imatge de l’interior de l’Ateneu de Martorell. Foto: Ajuntament

L’Ateneu estrena una nova
temporada amb el millor oci
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TECNOLOGIA4Ja està en
marxa. ésMartorell, la nova apli-
cació per a mòbils de l’Ajunta-
ment de Martorell que permet
notificar incidències de la via pú-
blica, ha entrat en funcionament
recentment. 

Es tracta d'una eina electrò-
nica que permet a qualsevol mar-
torellenc comunicar incidències,
suggeriments i queixes relacio-
nades amb l’espai públic del mu-

nicipi. L’aplicació està disponible
per a Android i, a finals d’aquest
mes de setembre, ho estarà per
als dispositius iOS.

L’app permet notificar les in-
cidències de manera ràpida, fer-
ne el seguiment des del mòbil i
rebre avisos sobre via pública
en temps real. L'alcalde de Mar-
torell, Xavier Fonollosa, ha des-
tacat que l'aplicació permet “de-
nunciar desperfectes als carrers
i al mobiliari urbà mitjançant
una foto geolocalitzada” i que
aquesta “arriba al departament
municipal corresponent per tal
de fer la intervenció que calgui,
i finalment es notifica mitjan-
çant fotografia que l’afectació ja
està solucionada”.

L’aplicació també funcionarà
com a canal per informar els mar-
torellencs sobre incidències a la
via pública que poden afectar la
mobilitat o sobre informació de
servei.

L’alcalde de Martorell ha posat
en valor el fet que aquesta apli-
cació fos la proposta més votada
pel Consell d’Infants en els Pres-

supostos Participatius de l’any
passat. Per a Fonollosa, aquesta
feina conjunta entre ciutadania i
administració és la clau de l'èxit:
"Entre tots tirarem aquest poble

endavant, i sobretot amb la vos-
tra participació”.

Amb tot, a partir d’ara solu-
cionar una incidència al poble és
a les mans de tothom. L’aplicació
ésMartorell permet notificar-ho de
manera ràpida i fàcil, fer-ne el se-
guiment i rebre avisos sobre la via
pública. Es pot descarregar gra-
tuïtament des de Google Play i
ben aviat des de l’App Store.

Un poble intel·ligent
» En marxa ‘ésMartorell’, l’aplicació de mòbils per notificar incidències a la via pública

» Es pot descarregar gratuïtament i també permet rebre avisos en temps real

PARTICIPACIÓ4La creació
d’una aplicació mòbil per de-
nunciar desperfectes als carrers i
en mobiliari urbà mitjançant una
foto geolocalitzada va ser l’opció
més votada per les nenes i els
nens del Consell d’Infants de Mar-
torell als primers Pressupostos

Participatius de l’Ajuntament, l’any
passat. Les votacions es van dur a
terme al Pavelló Esportiu Munici-
pal, amb la participació de prop de
700 alumnes de 4t i 5è de Primà-
ria de les set escoles locals. En to-
tal, van escollir entre 18 propostes
per millorar Martorell.

Una idea dels infants

L’alcalde Fonollosa:

“Entre tots tirarem

el poble endavant”

Imatge promocional de la nova aplicació. Foto: Ajuntament de Martorell

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL

Es poden notificar

les incidències

i fer-ne seguiment
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Nous ordinadors a l’escola
Mare de Déu de Montserrat

ENSENYAMENT4Durant l’inici
del curs escolar, l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes va fer pos-
sible que l’escola Mare de Déu de
Montserrat rebés un donatiu de
16 ordinadors per substituir les
màquines més antigues de les se-
ves aules. 

El consistori va saber que
l’empresa Informàtica Activa
volia fer un donatiu d’ordinadors
de segona mà, però en bones

condicions, per tal de fer algun
servei a la comunitat. Així, es va
encarregar de posar en contac-
te la companyia i l’escola, que va
acceptar de bon gust la donació.

L’alcalde del municipi, Joan
Carles Almirall; la directora
de l’escola, Emi García, i el
responsable de l’empresa In-
formàtica Activa, Roger Ra-
ventós, es van reunir per fer
efectiva la donació. 

Castellví es declara 
un municipi feminista

IGUALTAT4El Ple municipal va
aprovar, el passat 17 de setem-
bre, una moció que declarava
Castellví municipi feminista. La
proposta, presentada pel grup
Junts per Castellví, assumia
també com a propi el Decàleg
per a la construcció de ciutats fe-
ministes. L’agrupació munici-
pal Fem Poble va suggerir in-
corporar a la moció l’adhesió a la
Carta europea d’igualtat de do-
nes i homes; suggeriment que va

ser acceptat. Finalment, tots els
grups polítics van votar a favor
de la moció. 

Seguint en aquesta línia, Cas-
tellví de Rosanes tindrà dues
representants al 5è Congrés de
Dones del Baix Llobregat, que se
celebrarà el 26 i el 27 d’octubre
a Castelldefels.

Totes aquestes accions van
sumant i ajuden a acostar el
municipi a la meta de la igualtat
de gènere real.

FESTES4Diumenge, dia 23, Cas-
tellví de Rosanes va donar el tret
de sortida a la festa de Sant Mi-
quel, coneguda popularment
com a festa petita de Sant Mi-
quel. Es tracta d’una celebració
vinculada a la tradició vitivinícola
del poble i coincideix amb la fi
del període de verema. L’acte
més important del primer dia de
festa és la trepitjada de raïm, a
càrrec de la canalla.

Enguany, la festa de Sant
Miquel s’allargarà durant tres
caps de setmana, fins al 7 d’oc-
tubre, i el gruix de les activitats
arribarà entre el 28 i el 30 de se-
tembre.

Divendres 28, els Vailets de
Gelida portaran la cultura po-
pular a la plaça del poble amb un
assaig obert a tothom qui vulgui
ser casteller per un dia. A la nit,
la sala del CCR acollirà la festa
‘revival’ dels anys, amb els grans
èxits musicals de la dècada.

El dia 29, el municipi viurà la
inauguració del carrer Manel
Fernández Peláez (antic carrer
de les Escoles), alcalde de Cas-

tellví del 1983 al 1999. L’acte
comptarà amb una petita mos-
tra de dansa tradicional. 

El dia central de la festa serà
diumenge 30. Els Vailets de Ge-
lida, els Castellers de Rubí i els
Laietans de Gramenet seran les
tres colles encarregades d’oferir
una gran Diada castellera de
Sant Miquel. A la tarda, la plaça

del poble serà l’escenari de Pín-
doles, un espectacle de microte-
atre fora del teatre. 

Finalment, la cloenda de la
celebració arribarà diumenge 7
d’octubre amb la caminada ver-
da des de la plaça fins al punt
més alt del terme municipal.
L’excursió serà de dificultat
mitjana.

Trepitjada de raïm durant la festa de l’any passat. Foto: Ajuntament

Arriba el torn de la 
festa petita de Sant Miquel

Itineraris | El camí ral entre Miralles i Lloselles
L’Ajuntament de Castellví va senyalitzar, a principis d’aquest mes, el tram de

camí ral entre el barri de Miralles i la torre de Lloselles, ubicada al límit del ter-
me municipal amb Gelida. Es tracta d’un tram recuperat a finals de l’any passat.
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Rubén Castro, nou
responsable de Medi Ambient
POLÍTICA4Rubén Castro, polí-
tic socialista santandreuenc de
només 29 anys, és el nou res-
ponsable de Medi Ambient i ad-
junt a la regidoria de Joventut.
Va prendre possessió de la seva
acta com a regidor durant el
Ple extraordinari celebrat a prin-
cipis de setembre. 

Castro va substituir a la car-
tera de Medi Ambient la regidora
Charo Ramírez, que va passar a
ser responsable de Serveis So-
cials. D’altra banda, el nou regi-
dor comparteix la cartera de Jo-
ventut amb Juan Pablo Beas,

que va ser nomenat recentment
president de l’Àrea de Serveis a
les Persones.

L’alcalde de Sant Andreu de
la Barca, Enric Llorca, va re-
marcar la joventut de Castro i va
assegurar que se li va atorgar el
càrrec perquè havia treballat
anteriorment en temes relacio-
nats amb el medi ambient.

A més, el nou regidor també
és especialista en l’àmbit de la
igualtat i compta amb estudis de
Gestió i Administració Pública,
que va cursar a la Universitat de
Barcelona.

TEMPORAL4Els aiguats que
van tenir lloc a Sant Andreu de
la Barca el passat 17 d’agost van
provocar greus afectacions al
municipi. En només mitja hora,
van caure 64,4 litres d’aigua per
metre quadrat. La gravetat de la
situació va fer que l’Ajuntament
demanés la declaració de zona
catastròfica. El nombre d’afectats
pel temporal va ser molt elevat
i, de fet, va augmentar fins als
150 a principis d’aquest mes de
setembre, quan els habitants
van tornar de les seves vacances
d’estiu.

Per tot això, l’alcalde de Sant
Andreu, Enric Llorca, es va reu-
nir el passat 4 de setembre amb
la cap de la Unitat de Protecció
Civil de la Delegació del govern
espanyol a Catalunya, Mari Car-
men Raposo. L’objectiu de la tro-
bada era valorar a quins ajuts es
podia acollir el consistori san-
tandreuenc per minimitzar els
danys causats pel temporal. Des-
prés de la reunió, Llorca va as-
segurar a l’emissora municipal
que l’Ajuntament faria “un es-

tudi detallat de cada cas parti-
cular per definir el camí a seguir
en cada cas”. 

L’alcalde també es va com-
prometre a demanar reunions
amb el president de la Diputació
de Barcelona, Marc Castells, i
amb el delegat del Govern de la
Generalitat a Barcelona, Julià
Fernàndez, per tal de trobar no-

ves línies d’ajuts que el consistori
pogués sol·licitar.

Cal recordar que, a finals
d’agost, l’Ajuntament de Sant
Andreu va aprovar una partida
extraordinària de 250.000 euros
per fer front a les despeses de-
rivades dels danys que van cau-
sar els aiguats, tant a la via pú-
blica com a domicilis particulars.

Afectacions provocades pels aiguats de l’agost. Foto: Ajuntament

Sant Andreu vol minimitzar 
els efectes dels aiguats

Successos | Sabatilles esportives falses
La Policia Local de Sant Andreu va comissar, divendres 7 de setembre,

més d’una cinquantena de sabatilles esportives falsificades valorades en
més de 2.000 euros. L’actuació es va produir en el mercat ambulant.
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SEGURETAT4La regidora de Se-
guretat Ciutadana, Susana Yá-
ñez, va assegurar, el 18 de se-
tembre en declaracions a l’e-
missora municipal, que l’Ajun-
tament demanaria una reunió
urgent a Mossos d’Esquadra per
posar punt final als reiterats in-
cidents que tenen lloc a la Ram-
bla d’Olesa.  

El moment més crític viscut
a la Rambla es va produir diu-
menge dia 16 al matí, quan més
de vint persones es van veure im-
plicades en una baralla al carrer.
La gravetat de la situació va re-
querir l’actuació de nou dota-
cions de Mossos d’Esquadra,
que van detenir una persona.
Tant els Mossos com la Policia
Local continuen amb la investi-
gació i no es descarta la possibi-
litat que hi hagi més detinguts. 

Episodis com aquests són
els que creen una sensació d’in-
seguretat entre els veïns de la
zona. Per això, segons va anun-

ciar Yáñez, l’Associació de Veïns
de la Rambla-Eixample serà
convidada a la reunió entre l’A-
juntament i Mossos d’Esqua-
dra. A més, la regidora va des-
tacar un altre problema: la in-
fradotació d’efectius que pateix
l’Àrea Policial Bàsica de Marto-
rell dels Mossos d’Esquadra, fet
que va provocar que haguessin
d’assistir agents d’altres comis-
saries a la baralla del dia 16. En

aquest sentit, va manifestar la
voluntat del consistori olesà de
demanar a la Generalitat, de
manera conjunta amb els altres
municipis afectats, un augment
d’efectius policials a la zona del
Baix Llobregat Nord. 

Malgrat la situació de tensió
viscuda en aquesta zona d’Ole-
sa, Yáñez va voler recordar que
l’índex de delinqüència al mu-
nicipi no és elevat.

La Rambla d’Olesa després de la baralla multitudinària. Foto: Ajuntament

Olesa reclama una solució 
als incidents de la Rambla

CONTAMINACIÓ4El mes de se-
tembre no va començar bé per a
la salut pública i ambiental ses-
rovirenca. El dia 1, l’Ajuntament
de Sant Esteve va detectar un
abocament il·legal d’uralita al ca-
rrer Sardana, situat al barri de Ca
n’Amat. Des d’aleshores i fins al
dia 13, la uralita va romandre en-
voltada de tanques que alertaven
els ciutadans del perill. Final-
ment, la companyia Verdmon
Gestió Ambiental, contractada
pel consistori, va retirar el ma-
terial. 

La uralita conté una substàn-
cia cancerígena, l’amiant (de fet,
‘uralita’ és el nom comercial del fi-
brociment d’amiant), de manera
que suposa un gran risc per a la
salut. És per això que l’Àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament va
haver de contractar de manera ur-
gent una empresa especialitzada
en aquests casos. La retirada de la
uralita va suposar un cost de 6oo
euros al municipi.

Des del primer moment, la
Policia Local va iniciar una in-

vestigació per identificar els res-
ponsables d’aquest acte incívic.
De moment, no hi ha notícies so-
bre els culpables, però la Policia
continua la seva recerca per po-
der cursar la denúncia davant la
Fiscalia de Medi Ambient. L’a-
bocament podria ser considerat

un delicte contra la salut públi-
ca i el medi ambient.

De fet, les sancions per abo-
car, buidar o dipositar qualsevol
tipus de residu a la via pública
podrien arribar als 2.000 euros,
segons regula l’Ordenança de
Civisme.

Abocament d’uralita al carrer Sardana, a Ca n’Amat. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament retira la uralita
abocada a Ca n’Amat

INFRAESTRUCTURES4A prin-
cipis de mes, l’Ajuntament es va
veure obligat a rescindir el con-
tracte amb l’empresa C. J. R. SL,
encarregada fins aquell moment
de realitzar les obres del nou mò-
dul de vestidors de la piscina co-
berta. La companyia va incom-
plir el contracte i, després, els
Serveis Tècnics Municipals van
constatar que era incapaç de
complir-lo.

A partir d’aquí, el consistori
es va comprometre a reprendre
les obres com més aviat millor
amb una altra empresa. Dijous
dia 13, es va celebrar un acte in-
formatiu per als usuaris i usuà-
ries de la piscina coberta. El re-
gidor d’Obres i Edificació, Mi-
quel Riera, va assegurar que, un
cop es pogués continuar la re-
forma, les obres durarien uns sis
mesos. L’Ajuntament va asse-
gurar que intentarien compagi-
nar l’ús de la piscina amb les
obres a partir del gener.

Contratemps
a les obres de
la piscina coberta

Incidències 
per tempesta 
de  pluja i vent

TEMPORAL4La forta tempes-
ta que va tenir lloc el dia 12 va
provocar nombroses incidències
a Olesa. En una hora i mitja van
caure 43 litres d’aigua per me-
tre quadrat, fet que va compor-
tar greus inundacions i l’apari-
ció de goteres en alguns edificis
municipals. El vent també va ser
el causant d’afectacions impor-
tants, ja que va fer caure diver-
sos arbres. L’enllumenat mu-
nicipal i les línies telefòniques
de l’Ajuntament i de la Policia
Local també es van veure afec-
tats pel temporal.

POLÍTICA4El polític Jordi Bo-
rrell va fer efectiva la seva re-
núncia al càrrec de regidor del
grup de govern durant el Ple mu-
nicipal celebrat el passat 19 de
setembre, que va ser el primer
després de les vacances d’estiu.

Borrell havia estat, fins ales-
hores, segon tinent d’alcalde i
responsable d’Educació, Cultu-
ra i Participació Ciutadana, a
més de portaveu de l’Entesa per
Sant Esteve. Ara, és Maria Àn-
gels Ríos qui li ha agafat el relleu
com a regidora. 

La decisió de Borrell havia
estat prèviament acordada amb
el seu grup polític per tal de do-
nar alternança a la formació. A
més, va ser un moviment amb
la vista posada a les pròximes
eleccions municipals, que ja
són a prop. 

Després de set anys al cà-
rrec, durant la sessió plenària,
l’ara exregidor va voler dedicar
unes paraules de reflexió i
agraïment als seus companys,
que també van posar en valor la
seva tasca per Sant Esteve. 

Jordi Borrell deixa 
el seu càrrec de regidor 

Festes | La Festa dels Miquelets, tot un èxit
La tradicional Festa dels Miquelets, celebrada a Olesa del 7 al 9 de setembre, va

tancar l’edició d’enguany amb gran afluència de públic i amb una valoració
molt positiva tant per part de l’Ajuntament com de l’entitat organitzadora.

Sant Esteve SesroviresMúsica | Rosalía, nominada a cinc premis Grammy
Rosalía, la jove cantant de Sant Esteve de Sesrovires convertida en un fenomen
mundial gràcies al seu flamenc urbà, ha estat nominada a cinc premis de l’edició
llatina dels Grammy. Rosalía és la segona artista més nominada d’aquesta edició.
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FESTES4La festa Abrera Pri-
de, que es va ajornar el 28 de
juny a causa de la pluja, es va
celebrar finalment dissabte 8
de setembre. Des de les 20h
fins a les 3h, el Parc de Can
Morral es va convertir en l’e-
picentre de la reivindicació de
l’orgull LGTBI. 

Les actuacions d’un gran
nombre d’artistes –B. Franklin,
Versus, Vive y Baila, DJ's Yogur
Griego, #BigCenter,  DJ's #Big

Tour, DJ's Neus Gonzalez &
Adrià Soler i Xtrim– van con-
centrar una gran multitud i van
omplir el recinte de ritme i gres-
ca. Va mancar, però, l’actuació
prevista per al juny dels DJ’s The
Tripletz, que van anul·lar el seu
espectacle per problemes in-
terns.

Amb aquesta festassa, Abre-
ra va demostrar que és un mu-
nicipi obert, on no té cabuda la
LGTBIfòbia. 

PARTICIPACIÓ4Des del dia 20
de setembre i fins al 10 d’octubre,
els ciutadans ja poden presentar
les seves propostes per a la pri-
mera edició dels Pressupostos
Participatius d’Abrera. Tenen el
dret de fer propostes els veïns i
veïnes del municipi majors de 16
anys, els membres d’alguna as-
sociació local i les persones que
tinguin un comerç o empresa al
poble. Les propostes es poden
emetre de forma presencial a l’O-
ficina d’Atenció a la Ciutadania
de l’Ajuntament, o bé de forma
telemàtica mitjançant un for-
mulari disponible al web del
consistori. 

La decisió d’iniciar un procés
de participació ciutadana com
aquest a Abrera es va prendre el
mes de desembre de l’any passat,
en una sessió extraordinària del
Ple municipal. El Ple va acordar
que es destinarien un total de
150.000 euros a finançar pro-
postes presentades i votades per

la ciutadania. També es va acor-
dar que cap projecte podria su-
perar els 40.000 euros d’inver-
sió i que, com a mínim, se n’e-
xecutarien tres.

Per tal de fomentar i garan-
tir la participació ciutadana, es va
crear el Grup Motor dels Pres-
supostos Participatius, format
per l’alcalde, el secretari, un re-
presentant de cada grup polític
municipal (és a dir, un total de

set), quatre representants del
teixit associatiu local i tres re-
presentants de la ciutadania.

Aquest Grup Motor es va
reunir per primer cop el dia 3
d’aquest mes per explicar el fun-
cionament i els objectius del
grup. El dia 12 es va fer una se-
gona trobada, on es van validar
de forma unànime les bases dels
Pressupostos Participatius d’A-
brera 2018.

2a reunió del Grup Motor dels Pressupostos Participatius. Foto: Ajuntament

En marxa la primera edició dels
Pressupostos Participatius

L’Abrera Pride, una festa
plena d’orgull i gresca

INFRAESTRUCTURES4Durant
la primera setmana de setembre,
l’Ajuntament es va reunir amb
els veïns i veïnes dels barris de
Can Rial i Mas d’en Gall, afectats
pel Pla director d’infraestructu-
res de la Ròtula Martorell-Abre-
ra. En ambdues trobades, que
van comptar amb un gran nom-
bre d’assistents, es va transme-
tre un rebuig unànime a aques-
ta proposta de la Generalitat, que
va ser sotmesa a informació pú-
blica el mes de juny.

Segons fonts municipals, els
aspectes d’aquest Pla que afec-
ten els barris d’Esparreguera
són el nou eix transversal ferro-
viari i la construcció d’una va-
riant de la carretera B-231. Tant
el consistori com les associa-
cions veïnals consideren perju-
dicials aquests projectes pel seu
impacte mediambiental i per
les afectacions a la qualitat de
vida dels habitants. Per aquest
motiu, l’Ajuntament va anunciar
als ciutadans que ja havia pre-
sentat les al·legacions oportunes

a la Generalitat, i va encoratjar
els vilatans a fer-ho, ja fos a títol
personal o afegint-se a les de-
mandes realitzades des de les en-
titats veïnals. 

El termini per presentar
aquestes al·legacions finalitza a
finals d’aquest mes. L’Ajunta-

ment va assegurar durant les
reunions que es posaria a dis-
posició de tots els habitants que
tinguessin qualsevol dubte sobre
aquest aspecte. Per la seva ban-
da, les associacions van oferir un
model d’instància per facilitar
aquest procés als veïns.

Reunió a la seu de l’Associació de Veïns de Can Rial. Foto: Ajuntament

Oposició veïnal al Pla de 
la ròtula Martorell-Abrera

Esparreguera

Manca de recursos a les
escoles bressol i als instituts

ENSENYAMENT4El curs escolar
va començar a Esparreguera
amb saturació a les aules de se-
cundària, un problema que va
assumir l’institut El Cairat, des-
prés que els dos anys anteriors
ho fes El Castell. Segons fonts
municipals, el regidor d’Educa-
ció, Antonio Ferre, va lamentar
la manca de planificació per
part del Departament d’Ensen-
yament de la Generalitat.

D’altra banda, l’Ajuntament
va decidir reclamar, com ja ha-
vien fet altres poblacions, les
subvencions a les escoles bressol
no atorgades des del curs 2014-
2015 fins al curs passat, 2017-
2018. En total, la Generalitat deu
810.200 euros al consistori. Fe-
rre va assegurar, en declara-
cions a l’emissora municipal,
que s’acudiria a la via judicial si
no rebien resposta en un mes.

Noves peces arqueològiques
a l’Arxiu municipal

PATRIMONI4El passat 18 de
setembre, les peces arqueològi-
ques provinents de les excava-
cions de Can Paloma, que havien
estat guardades a L’Escorxador,
van passar a formar part de
l’Arxiu municipal, situat a la Bi-
blioteca Municipal L’Ateneu.

Entre els objectes, destaquen
especialment les restes d’una
tomba romana i unes baionetes
de la Guerra del Francès.

La regidora de l’Arxiu i de la
Memòria Històrica d’Esparre-
guera, Mariona Masferrer, va
expressar a la ràdio local la seva
voluntat de convertir l’antiga
Biblioteca Beat Domènec Cas-
tellet en un museu. Es tractaria
d’un espai on es podrien exposar
aquestes troballes arqueològi-
ques de gran valor històric i pa-
trimonial, així com futures do-
nacions particulars.

Igualtat | Abrera, subseu del Congrés de dones
El dia 19 va tenir lloc a Abrera la presentació de la subseu del 5è Congrés de les

dones del Baix Llobregat. D’aquest acte van sorgir les conclusions que seran
presentades al Congrés, que se celebrarà a Castelldefels el 26 i 27 d’octubre. 

Medi ambient | Neix Esparreguera Neta
Un grup de ciutadans va presentar, a finals d’agost, un nou moviment que vet-
lla pel civisme i la cura del medi ambient al municipi: Esparreguera Neta. Mar-
garida Font va ser la impulsora d’aquest projecte a través de les xarxes socials.
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Collbató

Nueva Frontera, l’ONG de 
les segones oportunitats

SOLIDARITAT4L’ONG Nueva
Frontera, que compta amb una
casa d’acollida a Collbató, es
dedica a ajudar persones en risc
d’exclusió social. 

L’entitat solidària va ser fun-
dada ara fa 24 anys per Adrián
Casas, que volia assolir l’objec-
tiu de rehabilitar les persones
afectades per toxicomanies, aju-
dar-les a reinserir-se en el món
laboral i fomentar la regeneració
del seu ordre familiar i social.

La tècnica que segueix Nue-
va Frontera per aconseguir
aquestes finalitats es basa en la

creació d’un entorn agradable
per tal de millorar la qualitat de
vida dels usuaris. A més, es fo-
menta un estil de vida saludable,
actiu i equilibrat. L’atenció que
atorga el personal de l’ONG és
totalment personalitzada i bus-
ca promoure l’autonomia de ca-
dascun dels usuaris.

Nueva Frontera compta amb
diferents comunitats terapèu-
tiques distribuides arreu de l’es-
tat: Barcelona, Lleida, Girona,
Alacant, Còrdova, Sevilla i Mà-
laga són les ciutats on aquesta
ONG és present.

FESTES4Del 14 al 17 de setem-
bre, Collbató va fer festa grossa
per commemorar Sant Corneli i
acomiadar l’estiu de la millor
manera. La població va poder
gaudir d’una Festa Major amb
activitats pensades per a tots
els públics, mantenint les tradi-
cions més antigues i apostant per
nous atractius. 

L’actor Joan Pera, després
d’haver signat el Llibre d’Honor
del poble, va ser l’encarregat de
donar el tret de sortida a la Fes-
ta amb el pregó a la plaça de l’E-
ra, plena de gom a gom. A la nit,
el Casinet va ser l’escenari de l’es-
pectacle més esbojarrat de The
Chanclettes i, a mitjanit, una
multitud de joves va assistir a la
pista esportiva Martí Gil per ba-
llar i saltar amb The Big Festival.

La tradició va ser la prota-
gonista del segon dia. A la tarda,
van tenir lloc el Cercavila popu-
lar i l’exhibició castellera, amb la
participació dels Castellers de Vi-
lafranca. A la nit, els Diables Sal-
nitrats van celebrar el Seguici del
Pastor, festa relacionada amb la

llegenda de Collbató. El grup
Gertrudis i el DJ Adrià Ortega
van ser la banda sonora d’a-
questa segona nit de Festa. 

El torn de la canalla i la gent
gran va arribar, sobretot, els
dos darrers dies. El concurs de
dibuix i els jocs infantils, amb la
col·laboració dels Bombers Vo-
luntaris de Collbató, van fer fe-

liços els més petits. D’altra ban-
da, els més veterans van gaudir
especialment de la Festa de la
Gent Gran i de la cantada d’ha-
vaneres amb el grup Roques
Blaves. 

Amb tots aquests ingre-
dients, Collbató va tancar, una
vegada més, una edició de la Fes-
ta Major per emmarcar. 

El Seguici del Pastor de la Festa Major 2018. Foto: Ajuntament

Una altra edició exitosa 
de la Festa Major

Serveis | Fibra òptica a tot el municipi
Des de principis de setembre, el Pujolet compta amb el servei de fibra òptica.
Aquest era el darrer barri que quedava per connectar, de manera que ja s’ha
completat la xarxa de cobertura de fibra òptica a tots els racons de Collbató.    



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

19 | 

línianord.catSetembre 2018

Conmemoráis el año que lleváis
abiertos. ¿Ofrecéis alguna promo-
ción especial?
Sí, tanto como para los que no son
pacientes como para los que ya lo
son. Para los nuevos ofrecemos un
chequeo gratuito y para los que ya
son pacientes y que nos recomien-
dan les regalamos un ajuste sin
coste. 

Lleváis un año abiertos en Abrera.
¿Tenéis otros centros?
Sí, en Barcelona ya casi harán 10 años
que tenemos el centro. De hecho, te-
nemos este local gracias a la gente
que venía de Abrera y Martorell hasta
Barcelona. Visitamos el pueblo y
vimos que hacía falta una quiroprác-
tica en la zona. Hasta el momento
está funcionando muy bien ya que
entramos con una importante car-
tera de pacientes asegurada.

Junto con la aparición de la titulación
universitaria en España, ¿habéis visto
un incremento de la concienciación
de la importancia de la quiropráctica
a nivel de la sociedad?

Se lucha permanentemente por lle-
gar a la gente y mostrar otro cuidado
a nivel de salud, mas preventivo.
Damos muchas charlas, hemos par-
ticipado en BioCultura y ExpoSalut,
para promover este cuidado de la
columna que implica el cuidado de
la salud entera. 

Se consigue, pero hay que traba-
jar en la divulgación. 

¿Os llegan pacientes derivados
de otros especialistas?
Generalmente sí. Tu recibes pacien-
tes de la calle y tienes que ser un pro-
fesional con capacidad de discernir a
través del historial clínico y una ex-
ploración qué le está pasando a esta
persona para saber si lo tienes que
derivar a un centro asistencial/mé-
dico o no y si puede ser atendido por
un quiropráctico o no. 

Llegan pacientes con múltiples
síntomas: fibromialgia, parkinso-
nismo, mareos, dolores de es-
palda…

En realidad, el objetivo de la qui-
ropráctica no es quitar el dolor a la
gente. Su objetivo es salvaguardar
la integridad funcional del sistema
nervioso, que está metido dentro
de una columna y esta columna, al
tener disfunciones biomecánicas,
afecta al funcionamiento del sis-
tema nervioso. El objetivo principal
es tener un sistema nervioso al
100% de sus capacidades, lo cual
tiene un impacto en la salud muy
importante. Como efecto colateral
los dolores pueden ir remitiendo.
Muchísimas veces la sintomatología
no tiene mucho que ver con lo que
está ocurriendo en realidad. 

Hay gente que está permanente-
mente en el trabajo con malas pos-
turas, es imposible que llegues a los
65 años en condiciones si no has
hecho una prevención o cuidado de
tu columna.

En Abrera tenemos muchos pa-
cientes relacionados con el trabajo

industrial que no se han cuidado su
columna y presentan una serie de
patologías que se podrían haber evi-
tado. Por eso es tan importante au-
mentar la concienciación de los más
jóvenes. 

Nos podríamos considerar los
psicólogos del cuerpo. 

Está demostrado que las perso-
nas solas no pueden cambiar sus

hábitos. La salud se construye día a
día. Si no lo entendemos así esta-
mos parcheando permanente.
Tomas un antinflamatorio porque
tienes una inflamación, lo que pasa
que la inflamación es un proceso
biológico natural y necesario para
reparar tejidos. Si me tomo un rela-
jante muscular porque he tenido
una lumbalgia estoy yendo en con-
tra de la biomecánica de mi cuerpo.
Porque mi cuerpo ha bloqueado
esa articulación para que no se siga
haciendo daño. Entonces hay que
encontrar por qué tengo esa dis-
función. 

¿Una diferenciación entre masa-
jistas y quiropráctica para el pú-
blico general?
Básicamente los masajistas actúan a
nivel muscular mientras que los qui-
roprácticos a nivel vertebral e indi-
rectamente eso afecta al tejido
muscular. 

Muchas veces ocurre que hay
disfunciones ocasionadas por malas
posturas a nivel vertebral. Si tu solu-
cionas esa disfunción biomecánica,
esa musculatura mejora. 

El quiropráctico no va a ir al tema
muscular directo, sino iremos a la
causa que está provocando esa con-

tractura desde esa subluxación.
Ajustaremos la columna mediante
un ajuste, no un masaje. 

¿Alguna característica de Quiro-
práctica Mar?
Nuestro trabajo lo hacemos con
muchísimo amor y servicio a la
gente. Queremos comunicar lo que
es la quiropráctica y su mensaje y re-
almente queremos ver gente sana
con esa homeostasis, con ese equili-
brio físico, químico y emocional, que
es lo que nos garantiza mediana-
mente una buena salud, estando in-
mersos en un entorno donde la
tecnología y las malas posturas
están a la orden del día.

La salud no se puede comprar. Es
un tema de actitud y de intentar po-
tenciar las buenas costumbres, y
luego el cuerpo responde. Cada vez
que nos ajustamos tenemos una
nueva oportunidad de cambiar ese
futuro, es como un reset para el sis-
tema.

Estamos para y por la gente, mira-
mos a los ojos, abrazamos e intenta-
mos ayudar e informar, muchísimo,
sobretodo para que sepan la verdad
de su salud y hacia donde tenemos
que dirigirnos para cambiar y mejorar
nuestro nivel de vida. 

Entrevista a Migoya Herrera - Doctor Quiropráctico

El objetivo de la quiropráctica 
no es quitar el dolor a la gente. Su objetivo 
es salvaguardar  la integridad funcional 

del sistema nervioso

“Es imposible que llegues a los 65 años en condiciones si
no has hecho una prevención o cuidado de tu columna”

C. Martorell 10, local 7 · 08630 Abrera
Tfno. 937738954 · 638458434

C. Dante Alighieri, 34 · 08032 Barcelona
Tfno. 934206580 · 637326235
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Promoció del mercat
ambulant dels divendres

OLESA4El passat dia 7, el De-
partament de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament d’Olesa,
amb el suport de la Diputació de
Barcelona, va oferir un seguit
d’activitats per dinamitzar i do-
nar a conèixer el mercat ambu-
lant dels divendres. 

Es tracta d’un mercat que
compta amb 60 parades que
ofereixen una gran varietat de
productes i es troben distribuï-

des entre la plaça de l’Oli i la pla-
ça Catalunya. 

Tot i que l’afluència de públic
és molt important, el consistori
va voler organitzar un acte com
aquest per arribar a aquella part
de la població olesana que encara
no coneix i no visita el mercat.
Per això, des de les 11 del matí,
es van dur a terme activitats
destinades sobretot a famílies
amb canalla. 

Preocupació pel futur 
del Mercat Municipal

ESPARREGUERA4A principis
d’aquest mes, la regidora de Co-
merç d’Esparreguera, Mariona
Masferrer, va manifestar en
declaracions a l’emissora mu-
nicipal la preocupació del con-
sistori pel futur del Mercat Mu-
nicipal. 

De les 15 parades que té
aquest mercat, només 7 estan
ocupades actualment. A més, la
regidora va explicar que, per
primer cop, el passat mes d’agost

el mercat va haver de tancar
durant tres setmanes perquè no
hi havia prou paradistes per ga-
rantir la varietat mínima de pro-
ductes. Masferrer també va re-
conèixer que els preocupa la
qüestió dels horaris, que són li-
mitats. 

Per tot això, l’Ajuntament
està buscant alternatives per
tornar a popularitzar i omplir de
vida un espai que s’ha anat bui-
dant durant els darrers anys.

ABRERA4Del 28 al 30 de se-
tembre se celebrarà la primera
Fira Gastronòmica dels Porrons
d’Abrera, una iniciativa que bus-
ca recuperar la tradició i la me-
mòria dels porrons al municipi.

La història dels porrons d’A-
brera ve de lluny: a finals del se-
gle XIX, Joanet Juhera va fundar
un restaurant al carrer Rebato
amb un porró gegant a l’entrada
i, qui aconseguia aixecar-lo, be-
via gratis. Com que va tenir èxit,
l’amo d’un altre restaurant va de-
cidir posar-hi dos porrons, de
manera que Juhera en va posar
tres a l’entrada del seu establi-
ment. Finalment, Els Tres Po-
rrons és el restaurant que es va
fer famós, tot i que més endavant
una família va obrir Els Quatre
Porrons. Amb tot, el tram de la
Nacional-II que passava pel ca-
rrer Rebato es va popularitzar
pels hostals i restaurants amb
porrons a l’entrada. 

Així doncs, amb l’objectiu
de recuperar aquest costum que
es va perdre amb la construcció
de l’actual A-2, l’Ajuntament ha

volgut impulsar aquesta Fira
Gastronòmica dels Porrons. El
dia 28, al carrer Rebato, es farà
un concurs d’aixecar porrons.
També hi haurà una exposició de
fotografies antigues, una mostra
dels plats típics que es cuinaven
el segle passat i actuacions mu-
sicals i de cultura popular. 

Els dies 29 i 30, el centre de

les activitats serà el Parc de Can
Morral, on es podrà tornar a gau-
dir de la gastronomia d’aquells
restaurants antics custodiats per
porrons gegants. A més, hi hau-
rà tallers culinaris, activitats in-
fantils i, un altre cop, mostres de
música i cultura popular. Tot ple-
gat, una oportunitat de mirar en-
rere i no oblidar vells costums.

La tradició dels porrons a Abrera a mitjans del segle XX. Foto: Ajuntament 

Primera Fira Gastronòmica 
dels Porrons d’Abrera

Martorell | Èxit del Vilastock i el Forastock
Els dies 7 i 9 de setembre van tenir lloc, respectivament, el Vilastock i el Foras-

tock, les dues fires comercials martorellenques que serveixen per acomiadar, amb
rebaixes i descomptes, la temporada d’estiu i donar la benvinguda a la tardor.  
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Esports Martorell | El Sala5Martorell comença la lliga
La temporada de futbol sala ja està en marxa. El Sala5Martorell va posar-se en marxa el
passat dia 22 a Torredembarra i ja ho té tot a punt per a l’estrena al Municipal, que serà

dissabte 29 contra el Barnasants. L’equip vermell forma part del grup 2 de Tercera.

En marxa una nova
temporada per al Sanes

El curs 2018-19 ja s’ha
posat en marxa per a
l’Handbol Sanes. El

conjunt de Dani Ariño afronta un
nou repte en la Primera Nacional
masculina i buscarà repetir l’ac-
tuació que ha aconseguit durant
les dues darreres temporades,
quan l’equip s’ha classificat per a
les fases d’ascens a la Divisió de
Plata, tot i que encara no hagi po-
gut aconseguir aquesta fita.

La pretemporada del conjunt
sesrovirenc ha estat notable, de
manera que l’afició torna a tenir
raons per il·lusionar-se amb les
possibilitats de l’equip.

El conjunt blanc tancarà el
mes visitant el filial del BM Gra-
nollers, mentre que els reptes de
l’octubre seran l’Esplugues (a
casa), l’Handbol la Salle i el Po-
blenou (tots dos a Barcelona) i
l’OAR Gràcia (a Sant Esteve).

Vuit medalles en vuit finals
per a Marquès a l’Europeu

CASTELLVÍ4La nedadora cas-
tellvinenca Núria Marquès con-
tinua demostrant que no té límits
i trencant rècords. L’esportista, de
19 anys, es va penjar vuit meda-
lles (dos ors, quatre plates i dos
bronzes) en les vuit finals que va
disputar a l’Europeu paralímpic
que es va celebrar a Dublín entre
els dies 13 i 19 del mes passat.

La nedadora del CN Sant Fe-
liu va tirar-se a la piscina un to-
tal d’11 vegades (tres proves de

classificació i vuit finals) en els set
dies que va durar el campionat,
però com va explicar a L’Espor-
tiu, vol aprofitar el seu bon mo-
ment actual per competir en to-
tes les proves que pugui.

Així, abans de complir 20
anys (el seu aniversari és el 4 de
maig), Marquès ja és campiona
mundial, olímpica i ara també eu-
ropea i, a més, la seva ambició no
té límits, perquè ja pensa en els
seus pròxims reptes.

Esparreguera i Martorell. Mar-
torell i Esparreguera. En aques-
ta temporada 2018-19, l’epicen-
tre del bàsquet al Montserratí es
divideix entre aquests dos mu-
nicipis, que tenen els seus equips
al grup C-A de la lliga EBA.

El curs, de fet, ja està en mar-
xa (l’Esparreguera va jugar el
seu primer partit a casa contra el
CB Quart, mentre que el Marto-
rell va rebre la visita del CB Valls)
però els dos equips ja s’han vist les
cares en una ocasió: va ser el pas-
sat dia 11, al Ramon Martí d’Es-
parreguera, en un partit de la fase
prèvia de la Lliga Catalana EBA
que es va decantar a favor dels
d’Òscar Navarro (67-61). 

Els esparreguerins, de fet,
s’han classificat per als quarts de
final d’aquesta competició (tam-
bé van guanyar a la pista del CB
Castellbisbal), que jugaran el dia
de Tots Sants, l’1 de novembre, de

nou davant la seva afició contra
el BBA Castelldefels, mentre que
la tornada d’aquesta sèrie es ju-
garà el 6 de desembre a la pista
castelldefelenca.

I és que sobre el paper, el
Martorell hauria de ser un dels
equips que aspirin a ser a la zona
alta, ja que l’any passat era un dels
conjunts de LEB Plata. Però l’Es-
parreguera, campió invicte i in-
tractable de Copa Catalunya l’any
passat, no vol conformar-se amb

un objectiu modest com la lluita
per la permanència.

Els pròxims rivals del conjunt
martorellenc seran el Castellbis-
bal (a domicili), el Tarragona (a
casa), el Quart (al Gironès) i El
Olivar (a casa). Mentrestant, l’Es-
parreguera visitarà de forma con-
secutiva El Oliver i el Mataró
Parc Boet, jugarà a casa contra el
Cornellà i es desplaçarà a Salou.
L’octubre s’acabarà amb el derbi,
el dia 27 al Ramon Martí.

Un moment del derbi que va guanyar l’Esparreguera. Foto: BM

El Montserratí es prepara per 
a un curs intens de bàsquet 

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ



Llibres Teatre

Fa des del 2013 que no treuen disc.
Cinc anys després, el pròxim mes d’oc-
tubre publicaran Som. Els Pets tornen
perquè després de 33 anys encara te-
nen ganes de fer música. I perquè, en
paraules del seu cantant, Lluís Gavaldà,
no només són ells tres, sinó que la ban-
da és una “entitat col·lectiva, amb una
lectura de grup, societat i país”.

Música

Som
Els Pets

Presos fotografien presos
La Sala Montserrat Roig del Centre Cívic Pati Llimona de Bar-
celona mostra fins al 28 de setembre el resultat d'una expe-
riència fotogràfica diferent, protagonitzada i creada per re-

clusos de presons catalanes. Es titula Adentro: Presos fotogra-
fien presos i és una iniciativa de Ruido Photo, una organitza-
ció no lucrativa amb seu a la capital catalana que és un dels

grans referents de la ciutat en fotografia documental i social.
Es tracta d’una mostra fotogràfica des de l’interior d’una pre-

só, un recull de retrats fotogràfics realitzats pels propis pre-
sos que expressen el que significa viure privat de llibertat.
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S C H W A R Z E N E G G E R
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un actor d’èxit mundial
També és empresari, polític i culturista

Una nova edició de l’Arnold Classic
Arriba a l’Hospitalet entre el 28 i 30 de setembre

L’actor mostra el seu entrenament
Es prepara per tornar a interpretar Terminator

QUÈ HA FET?

El primer llargmetratge estrenat a la
gran pantalla d’aquesta directora bar-
celonina està rebent grans elogis per
part de la crítica. Explica la història de
quatre joves que viatgen fins a Berlín
per visitar un amic comú que viu i tre-
balla a la capital alemanya, però tro-
ben que el seu col·lega, Comas, no els
rep com tots ells haurien esperat.

Pelis i sèries

Les distàncies
Elena Trapé

| Shadow of the Tomb Raider
Des de fa uns dies ja està al mercat l’última entrega de les

aventures de la intrèpida arqueòloga i aventurera Lara Croft.

Els estranys trasllada el lector a la Solso-
na de la guerra carlina l’any 1937. Un
jove prussià travessa els Pirineus però
un malentès el deixa encallat en una
ciutat ruïnosa i desconcertant. 

Garrigasait va guanyar el premi
Òmnium a la millor novel·la en català
del 2017, amb personatges excèntrics a
cavall de l’humor i la tragèdia.

Els estranys
Raül Garrigasait

Si tinguéssim més coca et demostraria
com t’estimo és una inusual i agra co-
mèdia romàntica que parla sobre l’a-
mistat, l’amor i la por. Adaptació de l’o-
bra del dramaturg irlandès John O’Do-
novan, explica la història de dos amics
que es queden atrapats en un terrat.

La podeu veure al Teatre Tantaran-
tana de Barcelona.

Si tinguéssim més coca...
Alberto Díaz

Viu en línia
No t’ho perdis

Els fans de l’actor que va donar vida al mític Termina-
tor podran veure Arnold Schwarzenegger en perso-

na entre el 28 i el 30 de setembre al Recinte Firal
Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat. El motiu serà

la celebració de l’Arnold Classic Europe, una cita
que mostrarà principalment exhibicions de body-
building però que també deixarà el seu espai a al-

tres disciplines com la capoeira, el freestyle ska-
ting o esports de combat com el judo o el taek-
wondo. A més, els assistents podran participar
en seminaris i classes magistrals sobre temàti-

ques esportives. Schwarzenegger, que serà per
segon any consecutiu el padrí d’aquest esdeveni-
ment,  es troba actualment immers en durs entre-
naments físics per tornar a interpretar Terminator
en la nova saga de la pel·lícula. Els vídeos de la in-

tensa rutina d’exercicis que segueix l’actor als seus
71 anys s’han fet virals a les xarxes socials.  

Famosos

QUI ÉS?
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Viu en línia

DIUMENGE 7 D’OCTUBRE
10:00 El Progrés serà l’escenari d’una trobada

de col·leccionistes de punts de llibre i de com-
plements cervesers. L’entrada és gratuïta. /
El Progrés.

DISSABTE 29 DE SETEMBRE
12:00 L’últim dissabte d’aquest mes es farà l’ac-

tivitat infantil anomenada Gina Ginger’s,
que coordina l’acadèmia Kids&Us per a nens
i nenes majors de tres anys. Cal inscripció prè-
via. / Biblioteca Aigüestoses.

DIUMENGE 30 DE SETEMBRE
12:00 La darrera proposta cultural infantil d’a-

quest mes és Superbleda, la història de la Ble-
da, que té la força d'una formiga perquè pot
aixecar set vegades el pes d'una formiga. /
Teatre Núria Espert.

DISSABTE 6 D’OCTUBRE
COLLBATÓ L’associació Petit Món s’encarrengarà

de la conferència anomenada Nous models
d’habitatge, una xerrada informativa ober-
ta a tothom, veïns i gent d’altres pobles
(18:30). / Sala Portals.

17 I 24 D’OCTUBRE
CASTELLVÍ Dues sessions de gestió financera i

negociació bancària per a empreses i perso-
nes emprenedores per part de l’Ajuntament,
que s’emmarca en el projecte Fem xarxa, fem
empresa (09:00). / Seu de l’Ajuntament.

DIVENDRES 28 DE SETEMBRE
SANT ESTEVE El darrer divendres del mes es farà

la presentació del llibre Alida y el Reino de Uluf,
del sesrovirenc Eric G. Moral (19:00). / Bi-
blioteca Joan Pomar i Solà.

DIVENDRES 5 D’OCTUBRE
ABRERA El quadre que balla serà el nom d’un es-

pectacle infantil, coordinat per la companyia
Una Mika, que desperta la curiositat de
nens i adults i enriqueix la imaginació
(18:00).  / Plaça del doctor Trueta.

DIMECRES 3 D’OCTUBRE
SANT ESTEVE Partit d’handbol corresponent a

la tercera jornada de la Primera Nacional mas-
culina entre el CH Sanes i l’Handbol Esplugues
(21:30). / Pavelló Municipal Sesrovires.

ESPARREGUERA El vestíbul de la bi-
blioteca serà l’escenari de l’exposició
anomenada Cuines antigues. / Biblio-
teca Municipal L'Ateneu.

Esparreguera acull una 
mostra sobre cuines antigues

De l’1 al 27 d’octubre

Anna Sahun, Ernest Villegas i Òscar Mu-
ñoz són els protagonistes de Mala
broma, una obra sobre el retroba-
ment de dos antics amics. / Teatre Nú-
ria Espert.

Anna Sahun protagonitza
‘Mala broma’ al Núria Espert
Dissabte 20 d’octubre a les 20:30

La banda martorellenca The Xarrots
oferirà un concert amb les seves pro-
postes fresques i dinàmiques, amb rit-
mes profunds i veus melòdiques. / L’A-
teneu de Martorell.

The Xarrots faran que 
tothom balli a l’Ateneu

Dissabte 13 d’octubre a les 00:00

ESPARREGUERA Partit de bàsquet de
la quarta jornada del grup C-A de la lli-
ga EBA entre l’Esparreguera i el Cor-
nellà. / Pavelló Ramon Martí.

El CB Esparreguera rep 
la visita del CB Cornellà

Dissabte 13 d’octubre a les 18:30

agenda@comunicacio21.com

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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