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Durant aquest mes d’octubre,
els alcaldes de tres municipis
del Baix Llobregat Nord han es-
tat citats a declarar davant la Fis-
calia Provincial de Barcelona
com a investigats pel referèndum
de l’1 d’octubre. Es tracta de l’al-
calde de Collbató, Miquel Solà;
l’alcalde de Castellví de Rosanes,
Joan Carles Almirall, i l’alcaldessa
d’Olesa de Montserrat, Pilar Pui-
medon. Tots tres formen part de
la llista dels 712 batlles investigats
per aquests fets, a la qual també
apareix l’alcalde de Martorell,
Xavier Fonollosa, tot i que de mo-
ment no ha rebut la citació.

El primer citat va ser Solà,
que va comparèixer davant la

Guàrdia Civil a instàncies de la
Fiscalia el dia 16 d’octubre, in-
vestigat per suposada desobe-
diència, prevaricació i malver-
sació de fons públics. En decla-
racions a Línia Nord, l’alcalde de
Collbató es mostra tranquil: “No
em sento culpable de res, tinc la
consciència molt tranquil·la i
ho tornaria a fer si calgués”.
Això sí, assegura que tot plegat
és “indignant, perquè és una
causa política, no judicial”. 

Una setmana després, el dia
23, l’alcalde de Castellví va com-
parèixer com a investigat pels
mateixos càrrecs que el seu ho-
mòleg collbatoní. Quan va rebre
la citació, Almirall va manifestar
a través de les seves xarxes so-
cials que se sentia “decebut amb
un estat espanyol que no ha vol-
gut dialogar”. Després de la com-
pareixença, el batlle va fer servir

el mateix mitjà per insistir en
aquesta idea: “Sempre obert a
parlar amb tothom, sempre he
reclamat diàleg”. 

Finalment, el dia 26 va arri-
bar el torn de l’alcaldessa d’Ole-
sa, investigada com a presump-
ta autora d’un delicte de des-
obediència. Seguint les recoma-
nacions del seu advocat, nome-
nat per l’Associació Catalana de
Municipis, Puimedon es va aco-
llir al dret a no declarar davant
el jutge. A la sortida de la Fisca-
lia, la batllessa va parlar amb l’e-
missora municipal olesana i al-
tres mitjans, i va assegurar que
se sentia tranquil·la perquè “tots
els organismes internacionals
estan a favor del dret a decidir”.

Tot plegat s’ha produït arran
de la reactivació de la investiga-
ció contra els alcaldes que van
donar suport al referèndum. 

“Indignant”
Els investigats van rebre el suport de diversos veïns i coneguts a la Ciutat de la Justícia, just el mes que es commemora el primer aniversari de l’1-O. Fotos: Twitter (@miquel_sola)

SUPORT4Miquel Solà, Joan
Carles Almirall i Pilar Pui-
medon no han estat les úni-
ques persones del Baix Llo-
bregat Nord a acudir a la Ciu-
tat de la Justícia durant aquest
mes. Un gran nombre de
veïns i veïnes de Collbató,
Castellví i Olesa es van des-
plaçar els dies 16, 23 i 26 per
acompanyar els seus alcal-
des i fer-los sentir tot el seu
suport. Aplaudiments i crits
de “no estàs sol/a” van ser la
banda sonora amb què els
investigats van entrar i sortir
de la Fiscalia. A més, tots tres
van comptar amb l’escalf d’al-

tres companys del món de la
política. És el cas de Joan Jo-
sep Nuet, exmembre de la
mesa del Parlament i actual
coordinador general d’EUiA,
que va fer costat a Puimedon. 

Els tres batlles es van
mostrar emocionats i agraïts
pel suport moral i presencial
rebut per part dels veïns i veï-
nes dels seus pobles. En
aquest sentit, l’alcaldessa d’O-
lesa va voler recordar en de-
claracions a l’emissora mu-
nicipal que “el 80% de la ciu-
tadania de Catalunya està a
favor del dret a fer una con-
sulta democràtica”.

Els alcaldes reben 
l’escalf de la ciutadania

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

» Els alcaldes de Collbató i Castellví i l’alcaldessa d’Olesa ja han comparegut davant la Fiscalia per l’1-O
» El batlle de Martorell també surt a la llista d’investigats, però de moment no ha rebut la citació
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La lupa Els semàfors

per Francesc Reina

La química de la raó

Conec persones que prefereixen no be-
sar per raons sanitàries, i on les abra-
çades no formen part del seu codi cul-
tural quotidià. Com escrivia el vell poe-
ta Mario Benedetti, prefereixo l'estu-
pidesa d'un enamorament a la difi-
cultat per manifestar el que sento. Cal-
drà aprendre a estimar-nos? La nos-
tra cultura s'ha construït al voltant del
conflicte entre el dolor i el plaer.

Una de les comeses de la neuro-
ciència resideix en informar-nos sobre
el que passa al nostre or-
ganisme. Ens mostra el tre-
ball de certes hormones
per procurar-nos benestar
i ajudar-nos a regular les
nostres conductes: grans
possibilitats de treballar
amb predisposició per con-
ciliar, per evocar records feliços i
adoptar actituds positives... Media-
dores de l'equilibri, la dopamina, l'o-
xitocina, endorfines i serotonines for-
men el conegut quartet de la felicitat,
i al costat d'aquestes, una gran casca-
da d'obreres amb el mateix objectiu.
Quan la química interna funciona bé,
sorgeix el plaer de la tranquil·litat i la
bellesa; potser tot influeixi per tenir
més salut. S’ha detectat un cert grau de
relació entre la bellesa i la salut a tra-
vés de l'harmonia.

Avui dia, moltes conductes inde-
sitjables tenen a veure amb les emo-

cions i amb la facilitat d’arribar a un
conflicte social. Quan parlem de do-
minar els nostres comportaments, la
ciència suggereix que tal qüestió no es
pot aconseguir només a través de la
raó. Com melodies denses, tenim tan-
ta capacitat per fer coses positives
com per fer-les terribles, ambdues
habiten en nosaltres. Som capaços
de fer-nos mal -tot sembla que és in-
herent a l'ésser humà-. Ja no es trac-
ta de ser bones o males persones, po-

dem ser destructius quan les emocions
d'ira, por o menyspreu generen agres-
sions i violència. La nostra química és
capritxosa, pot donar-nos alegria i
felicitat, o pena i tristesa... O encara
pitjor.

Diu el pensador Antonio Damasio
que l'error de Descartes va estar en no
invertir la seva fórmula "penso, per
tant existeixo", ja que primer és l'ésser
i després el pensar. Parla d’allò tan
desafortunat que pot ser saber sense
sentir. L'efecte sobre les emocions i els
sentiments de determinades ferides
són els que ens motiven per inventar

solucions als nostres problemes, per
desenvolupar abric i protecció contra
un fred de qualsevol classe.

Els sistemes morals es van cons-
truir en adonar-nos de la quantitat de
dolor que causaven els assassinats, el
robatori o la tortura. Cal que els líders
polítics i educatius prenguin bona
nota i s'esforcin a entendre l'important
de les emocions i els sentiments, ja que
no reflexionar ens portaria a conside-
rar que estem encara en una mena de

desert. Deia el gran Edu-
ardo Mendoza en una agra-
dable conversa que el pitjor
no som les persones sinó
les societats, és a dir, que hi
ha entorns més propicis
per fer-ho millor i fer-nos
millors. Per això el paper de

l'educació és tan important en els
contextos socials. S'ha de planificar per
nodrir d'emocions positives com l'a-
mor, l'admiració o el desig, i tantes al-
tres, a molta gent a la qual això no els
arriba.

El paper d'una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es re-
orienti el pitjor de la naturalesa hu-
mana. L'art suggereix, a més, que a les
qüestions summament importants
sobre la vida, s'arribi a través de la ir-
racionalitat que ens procuren les can-
tonades toves de la poesia, la música
o la imaginació.

El paper d’una societat pròspera és
permetre que es conreï el millor i es 

reorienti el pitjor de la naturalesa humana

Difusió controlada

Parlen els
veïns

Iván
“Vaig presenciar ca-
sos d’assetjament a
l’institut. General-
ment, la situació
sempre començava
com una broma que
semblava innocent,

fins que s’anava fent més greu i deixava
de ser una broma. Ho he vist fer a gent
que ja tenia edat de saber què feia.”

Alba
“A l’institut sí que
en vaig presenciar,
sobretot agressions
verbals que tenien
la intenció de mar-
ginar algú en con-
cret. L’assetjament

és un problema molt greu que segueix
present a la societat actual i que reque-
reix tota la nostra atenció i sensibilitat.”

Nil
“Jo no vaig patir as-
setjament escolar,
però una persona
propera a mi sí que
en va patir a causa
d’un problema de
sobrepès. Els seus

pares ho sabien i es van adreçar a l’esco-
la, però sé de primera mà que finalment
no es va fer res per resoldre el problema.”

Albert
“Afortunadament,
no. No obstant això,
penso que de vega-
des l’assetjament es
produeix d’una ma-
nera subtil i passa
inadvertit per a to-

thom excepte per a la víctima. Per això
cal donar importància al problema i
lluitar contra aquesta pràctica tan cruel.”

Vas patir o presenciar ‘bullying’ durant els teus anys a l’escola?
per Anna Utiel

Generalitat
El Ple d’Abrera ha demanat, per unani-
mitat, canvis al pla de la ròtula Marto-

rell-Abrera després d’una moció que de-
nunciava manca de diàleg amb el terri-
tori. I no ha estat l’únic municipi a fer-
ho. Olesa també hi ha fet al·legacions. 

pàgina 23

Jordi Morales
El palista esparreguerí va ser la sorpresa

agradable del Mundial de tennis taula
adaptat. Morales va guanyar l’or en la

classe 7 contra el neerlandès Jean-Paul
Montanus. A més, per accedir a la final

havia superat l’antic campió del món. 
pàgina 28

Esparreguera
L’any vinent, la Fira de la Festa Major
d’Hivern d’Esparreguera es convertirà

en la primera Fira de la Passió de Cata-
lunya. Aquest esdeveniment sense pre-

cedents tindrà lloc el cap de setmana 
del 16 i el 17 de febrer del 2019. 

pàgina 23
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Primera Fira Gastronòmica 
dels Porrons d’Abrera1

2 El Montserratí es prepara 
per a un curs intens de bàsquet

Martorell provarà a l’octubre 
un autobús sense conductor

Una altra edició exitosa 
de la Festa Major de Collbató

Olesa reclama una solució 
als incidents de la Rambla

El + llegit línianord.cat
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Envia’ns les teves cartes a: opinio@comunicacio21.com

Torna la Filosofia als instituts.
Una assignatura que havia estat
apartada dels temaris ara serà
obligatòria durant els tres últims
cursos, com a matèria comuna,
amb accent als continguts ètics i
també a la història. Hi ha qui es
pregunta: Per ser una assigna-
tura “maria”, per què serveix? Els
programes són per aconseguir un
títol, en una societat que opta pel
màxim benefici material, deixant
de banda altres valors com els
socials i culturals. No serà que la
filosofia ens farà nosa? 

No transcendim més enllà de
les nostres necessitats més pe-
remptòries. Tenir una bona feina
i ben pagada, família, menjar bé,
estones d’esbargiment, amistats,
un bon cotxe i una casa de segona
residència, i potser poder exhibir-
nos davant dels que ens envolten. 

I ja està? Nosaltres som el
centre del món i el món el centre
de l’Univers. Aquesta petitona
esfera, una molècula de polsim
en l’espai infinit, ho és tot per a
nosaltres i aquí s’acaba el brò-
quil, no donem per a més. No es
tracta de rememorar les classes
de “Merlí” d’una sèrie televisiva.
Veure la multitud d’actes pro-
gramats a la Ciutat Oberta Bien-
nal de Barcelona dona pistes de
cap a on va o hauria d’anar la
nostra societat dins del món glo-
bal en el qual estem inserits.
L’assistència de 20.000 perso-
nes és un èxit esclatant i un bon
auguri que la nostra societat és
viva i es compromet a pensar,
perquè amb el pensament autò-
nom i crític de tots nosaltres, es-
pecialment dels joves, és com
podrem aconseguir, en el futur,
una Catalunya millor.

Filosofia
per Jordi Lleal 

Deixalles i rebuig
per Jes Ricart

La història de l’urbanisme i de
l’arquitectura urbana està molt lli-
gada la història de la gestió dels
residus. Des d’Uruk, la primera
ciutat reconeguda, fins a l’actua-
litat (amb 50 ciutats al món que
superen els 10 milions de resi-
dents cada una), la cosa no està
del tot resolta. Es dona per des-
comptat que una comunitat ur-
bana en creixement i amb un alt
nivell de consum ha de produir
unes quantitats nombroses de
porqueria rebutjable. De fet, es
considera que no hi ha produc-
ció ni creixement ni consum
sense deixalles i tot el que supo-
sa en termes d’impacte negatiu al
medi ambient. De la mateixa
manera que no hi ha cos viu sen-
se expulsar la seva femta tampoc
hi ha indústria i modus de vida
urbana que no ho faci. El que sí
que pot fer una comunitat urba-
na és autogestionar el consum
per minimitzar les deixalles. I
quant a aquestes, intentar-les
recuperar amb el reciclatge.

Actualment, les noves tesis de
l’economia alternativa s’apar-
ten de l’espoli insensat dels re-
cursos naturals i del seu embru-
timent ulterior. Com més curt si-
gui el circuit entre producció i
consum, més ecològica serà l’e-
conomia. Això de tants tràilers
transportant d’uns indrets a uns
altres del continent mercade-
ries que es poden fabricar en els
llocs de consum és una de les ir-
racionalitats més criticables.

Fins ara s’ha seguit el crite-
ri que qui contamina paga més
impostos. S’ha arribat a un grau
de saturació de contaminants
que cap diner recuperarà el
benestar de la terra si no s’im-
plementen mesures dràstiques:
des de pautar hàbits de respec-
te si cal a la força amb sancions
importants als incívics que em-
bruten carrers o no fan servir els
containers amb la deixalla. En-
cara és poca la gent que té la cul-
tura de reciclar perquè creu que
no serveix per res o al final de la
recollida tot ho barregen. El
cert és que hi ha informació de
camions que aboquen mate-
rials perillosos com piles elèc-
triques en bidons que enterren
sense cap precaució.

Els veïnats que més reciclin
haurien de veure la seva com-
pensació amb la reducció del
seu IBI. I al revés: els que no re-
ciclen, amb el seu increment.

La lluita contra el plàstic pas-
sant per la reducció de l’embol-
call excessiu per no dir sovint su-
perflu és una lluita per la vida, per
la humana com a espècie i per la
resta de l’animalitat planetària.
Aquesta és una carrera contra el
temps. Si la societat no aprèn a
reciclar tots els seus materials re-
siduals sense excepció, la toxici-
tat acabarà amb la societat. Això
també val com a criteri profilàc-
tic enfront del discurs tòxic d’al-
guns polítics verboferidors i que
ningú els toca el crostó.

Vist al Twitter

@xavierbosch: Fer una maneta al
Madrid està molt bé, però fer-ho a les
16h de la tarda és millor, perquè tens
moltes hores per assaborir-ho. 

@apereirasole: Un consell de la república
sense república i un procés constituent
que no farà cap constitució. Ja em discul-
pareu l’escepticisme.

#RepensarElPaís

@GPursals: No sé com dir-ho amb deli-
cadesa. Han trobat els trossets del perio-
dista Jamal Khashoggi enterrats al jardí
de la residència del cònsol saudita.

#Khashoggi #Maneta

Línia Nord es consolida
com a referent al Montserratí

COMUNICACIÓ4L'última certi-
ficació del control d'OJD-PGD ha
atorgat a Línia Nord una difusió
de 10.040 exemplars mensuals.
Aquesta xifra consolida la cap-
çalera com una publicació refe-
rent al Montserratí.

Tot plegat en el marc dels
més de 237.000 exemplars men-
suals que la mateixa certificació
ha atorgat a les 19 publicacions
de la xarxa Línia, editada pel
Grup Comunicació 21, fundat
l’any 1999. Una xarxa que tam-

bé és líder a la majoria de barris
de Barcelona, amb els 9.163
exemplars quinzenals de Línia
Sants –15 anys després de la seva
fundació– i els 9.813 del també
quinzenal Línia Les Corts, o els
10.035 exemplars mensuals de
Línia Eixample, entre altres.

També destaca la difusió del
setmanari Línia Vallès, amb
14.331 exemplars al Vallès Orien-
tal, o els 11.158 exemplars del
també setmanal Línia Nord,
edició Barcelonès Nord. 

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

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

Les claus
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Com valores l’experiència
de fer el pregó de la Festa
del Roser?

Va ser una experiència molt boni-
ca. Per primera vegada, després de
fer un pregó, em vaig quedar a veu-
re els balls, els gegants... En aquell
moment em va venir molt de gust
gaudir d’una part de la festa, fins
que vaig haver de marxar.

Quina és la teva relació amb el vi,
protagonista indiscutible de la
Festa del Roser?
La meva relació amb el vi ve de
molt lluny, des de petit. A casa
meva sempre havia estat molt
present. Teníem la tradició de fer
excursions els caps de setmana i
anar a comprar vi a la zona del Prio-
rat i Montsant. Sentia el meu pare
i el meu avi parlar de vi i això em va
marcar. A més, abans no era estrany
que els nens beguessin una mi-
queta de vi, així que jo berenava
coses com pa o préssec amb vi i su-
cre. Amb el temps, m’he descobert
com un amant del vi: en compro,
en tasto... Això sí, mai no m’he
emborratxat [somriu].

Parlem ara de la teva faceta més
coneguda, la d'actor. També et ve
de lluny?
Aquesta no, em ve de relativa-
ment a prop. Amb 24 anys ja era
funcionari de l’Estat, però em vaig
adonar que no volia dedicar-me a
allò. En aquell moment, vaig deci-
dir canviar de camí i començar a es-
tudiar teatre. D’altra banda, vaig te-
nir la sort d’anar a parar a Ràdio
Reus, on vaig conèixer l’Andreu
Buenafuente. Vam començar a fer
un programa de ràdio: El Terrat. Era
una cosa molt senzilla, però va
agradar a la gent de Barcelona, així
que ens van contractar i vam mar-
xar tots cap allà. Això va ser el co-
mençament de tot.

I d’allà vau fer el salt a la televi-
sió. Quin record tens d’aquella
època?
Quan en parlem amb els com-
panys –amb l’Andreu i l’Oriol Grau–
sempre diem el mateix: “Recor-
deu quan érem els Beatles?”. Era
molt bèstia. Vam començar a fer
Sense títol, La cosa nostra... i ens va
anar molt bé. Jo crec que vam
crear una tendència que fins aquell
moment no existia. Veníem d’un
poble i teníem una manera de
parlar i un humor més rural, que es
va acabar impregnant a una gran
ciutat com Barcelona. Ho recordo
amb molt d’afecte, perquè van
ser els inicis i qui perd els seus ini-
cis perd la seva identitat. 

Més tard, amb Polònia, vas co-
mençar una altra etapa. 
Sí. Quan vaig deixar de col·labo-
rar amb El Terrat, vaig començar

a Minoria Absoluta, que ja estava
en marxa però encara era un pro-
jecte bastant jove. M’hi vaig in-
corporar pràcticament al co-
mençament, amb Polònia, Crac-
kòvia... No vaig viure el naixe-
ment des de zero, com amb El Te-
rrat, però gairebé. És bonic haver
estat a dues productores i haver-
les vist créixer. 

I ser part de l’èxit de totes dues.
No m’agrada dir que soc part de l’è-
xit. És a dir, ho soc, en tant que hi
ha molta més gent que també ho
és, i jo tinc una petita parcel·la
d’aquest èxit. Per exemple, a Polò-
nia, gran part de l’èxit és dels guio-
nistes. Tant a Minoria Absolutacom
a El Terrat, sempre hem sabut no-
drir-nos de gent que en sap molt.
I sí, em sento una part implicada

dels dos projectes i tots dos tenen
un lloc al meu cor.

Parlant dels guionistes del Po-
lònia, creus que s’arrisquen amb
la seva feina tenint en compte la
situació política actual?
Sí, fan propostes molt arriscades,
però que sempre funcionen. I crec
que el risc és de tots, també dels es-
pectadors. Considero que Polònia
fa una tasca molt important.

A banda de la televisió, durant
tot aquest temps no has deixat
de fer teatre. Et molesta que so-
vint quedi en un segon pla?
Doncs sí, perquè el teatre és la mare
de totes les batalles, és el gresol on
tot neix, és on n’aprens. A la tele-
visió apliques el que prèviament
has après al teatre, però amb un rit-
me diferent. Sovint el teatre que-
da al darrere perquè no et dona
tanta visibilitat ni t’exposa tant.
No és el mateix actuar davant de
300 o 400 persones que actuar per
a 700.000 o més. Però realment el
teatre és on poses en pràctica la ca-
pacitat que tens de transmetre al
públic, on saps exactament què és
el que funciona. Sóc un gran ena-
morat del teatre. 

És on més gaudeixes?
Gaudeixo de manera diferent. El te-
atre és una satisfacció immediata,
reps la resposta del públic al mo-
ment, i això el fa especial. Saber que
has agradat o que has arribat a la
gent és el millor que hi ha. A la tele
també gaudeixo, però després de
fer una obra de teatre te’n vas a
casa d’una altra manera.

Així, el vi i el teatre són les teves
dues grans passions?
Sí, són dues de les coses que em
mouen. Crec que el vi és una ma-
nera de conèixer-se a un mateix,
perquè ens permet explorar una
part que de vegades tenim ama-
gada: la capacitat de descobrir
olors, sabors i sensacions. I el tea-
tre no deixa de ser el mateix. Ac-

tuant també et coneixes i desco-
breixes quins són els teus ressorts
i les teves maneres de funcionar.

I a El Sommelier vas fusionar les
dues coses.
Exacte, vaig casar vi i teatre, i va ser
meravellós. Vaig poder parlar amb
autèntics sommeliers, amb perfu-
mistes... En definitiva, amb gent
que viu l’experiència de descobrir
què hi ha a dins d’una copa de vi.
Em sembla un món fascinant, és
una passada. A més, El Sommelier
és un espectacle concebut per
fer-se a qualsevol lloc, perquè l’es-
cenografia és molt senzilla. Això
permet que es pugui maridar tea-
tre, vi i espais naturals. Al cap i a la
fi, és un tast! Es pot fer tant al tea-
tre com a unes caves o fins i tot en-
mig d’unes vinyes. 

Com a artista, el públic coneix so-
bretot la teva faceta còmica. Tam-
bé en tens una de dramàtica?
Sí, i jo sempre l’he reivindicat. Però
inevitablement, per història i per
bagatge, la gent em relaciona amb
l’humor. També em passa amb la
meva família, perquè des de petit
m’ha agradat fer riure, m’ho he pas-
sat sempre molt bé fent-ho. Però
ara, potser perquè ja tinc una cer-
ta edat, no només vull fer riure,

també vull explorar aquesta part
fosca meva, aquesta part de psi-
copatia que tots tenim, encara
que l’explotem poc. I El Sommelier,
de fet, no és una obra còmica.

Però el públic reia.
Sí, però era una mena de riure
malèvol, un riure de nerviosisme,
com quan estàs a una església i
algú et fa una broma. Reconec
que, en un principi, no esperava
que la gent rigués, perquè la his-
tòria que explica Romano Lentini,
el sommelier, és molt dura. Però
potser és tan dura que arriba a ser
grotesca. Romano Lentini és molt
especial, és un personatge dur,
adolorit i turmentat per la seva ca-
pacitat singular que li permet, a
més d’olorar vins, olorar les sensa-
cions de les persones. En certa
manera, és fins i tot perillós. 

Precisament aquest personat-
ge et farà tornar a Martorell a la
primavera. Per què els martore-
llencs haurien d’anar a veure El
Sommelier?
Per compartir bon vi i bona gas-
tronomia mentre gaudeixen de
l’espectacle. No vull fer com els ro-
mans, que donaven un sac de gra
perquè la gent anés al circ, però els
convido a gaudir d’aquests plaers. 

“Sóc un enamorat 
del teatre: és la mare 
de totes les batalles”

Fermí Fernàndez / Actor, humorista i imitador

Als 90 va entrar als televisors de molts catalans, però és un actor tot terreny: 
mai no ha baixat dels escenaris i ha col·laborat a molts programes de ràdio. Ara, fa 
Polònia a TV3, Ossos al Teatre Victòria i Estat de Gràcia a Catalunya Ràdio. Amant del
vi, va ser el pregoner de la Festa del Roser i tornarà a Martorell amb El Sommelier.

Anna Utiel
MARTORELL

Foto: Anna Utiel

Entrevista Perfil | Un actor polifacètic 
Fill d’una anglesa i d’un tarragoní, Fermí Fernàndez (Londres, 1963) va entrar al

món del teatre i de la ràdio amb 24 anys. De la mà de Buenafuente, va crear El Te-
rrat i va fer el salt a la televisió. Ara és una de les cares més conegudes del Polònia. 

“Quan parlem dels
primers anys d’El Terrat
diem: ‘Recordeu quan
érem els Beatles?’”
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4La Renda Garantida de Ciuta-
dania (RGC) és la prestació social
que permet assegurar els mí-
nims d'una vida digna a les per-
sones en situació de pobresa
per tal de millorar la seva situa-
ció, i promoure la seva autono-
mia i participació activa en la so-
cietat. Es tracta d’una prestació
social de naturalesa econòmica
i percepció periòdica per tal que
aquestes persones puguin fer-se
càrrec de les seves despeses es-
sencials o de la seva família.
També és un coixí per a qui no té
accés als drets bàsics, com ara
una feina de qualitat i accés a
l’habitatge. 

Al llarg del primer any de la
posada en marxa d’aquesta ini-
ciativa, més de 113.000 persones
n’han estat beneficiàries. D’a-
questes, 26.958 són famílies -co-
rresponents a uns 68.350 bene-
ficiaris–, a més dels 45.363 pen-
sionistes i beneficiaris de pres-
tacions estatals amb rendes més
baixes que reben el comple-
ment. La seva implementació
ha permès revertir la tendència
dels darrers anys, en què els ex-
pedients de les persones que de-
manaven les diferents ajudes
que oferia la Generalitat ana-

ven disminuint i cada vegada hi
havia menys beneficiaris de 
l’RMI. Amb aquest nou sistema,
més persones poden accedir a
les ajudes del Govern.

Amb tot, en pot ser benefi-
ciària qualsevol persona que,
durant els sis mesos anteriors a
la sol·licitud, tingui ingressos in-
feriors al 91% de l'indicador de
renda de suficiència de Cata-
lunya i que compleixi una sèrie

de requisits. Poden ser persones
sense feina i sense recursos,
pensionistes, perceptors de pres-
tacions i altres subsidis i famílies
monoparentals, entre altres ca-
sos. En aquest any 2018, el llin-
dar d'ingressos se situa en 604
euros al mes en dotze pagues.

De fet, des de la implemen-

tació d’aquesta nova ajuda, la
Generalitat ha rebut més de
66.000 sol·licituds, entre la Ren-
da Garantida de Ciutadania, com-
plements d’altres pensions, pres-
tacions i ajuts i altres comple-
ments. Durant els primers mesos
de l’any, aquest volum de peti-
cions mensuals ha arribat a mul-
tiplicar per més de 15 el nombre
mitjà de sol·licituds que hi havia
sobre l’anterior prestació que
oferia el Govern català, l’RMI. 

Amb l’aplicació d’aquest ajut,
la Generalitat ha incrementat
en 81 milions d’euros el pressu-
post destinat a les persones més
vulnerables, passant dels 228
milions d’euros l’any 2016 amb
la Renta Mínima d’Inserció (RMI)
als 309 d’aquest 2018 amb la
Renda Garantida i els comple-
ments. De fet, preveu ampliar la
prestació a persones sense llar,
a dones víctimes de la violència
masclista, a persones amb ma-
laltia mental ateses en residèn-
cia i també per millorar situa-
cions d’emergència social.

RETORN AL MÓN LABORAL
Una conseqüència de la Renda
Garantida és que afavoreix el
món laboral. Des del setembre

de 2017 fins a l’actualitat, unes
2.655 unitats familiars han acon-
seguit feina amb un contracte de
treball i 1.138 han aconseguit
sortir de la prestació de forma
definitiva. D’altra banda, 11.000
persones s’han tornat a activar
en la recerca de feina. 

Això significa que la seva im-
plementació està complint amb
els objectius que es va marcar la
conselleria d’Afers Socials i Fa-

mílies quan la llei es va aprovar
al Parlament el juliol de l’any pas-
sat, ja que volia impulsar la mi-
llora de les condicions socials i la-
borals dels ciutadans. L’ajuda
també va néixer per tal de com-
batre les desigualtats i garantir
una existència digna als seus
beneficiaris davant l’escassedat

d’ocupació i la precarietat labo-
ral, cosa que ha aconseguit du-
rant el primer any d’existència.

I és que aquesta era una de
les fites que es va marcar el Go-
vern, que treballa perquè les
persones beneficiàries puguin
millorar el seu nivell de vida i
apoderar-les per tal d’ajudar-
les a superar les condicions que
les van portar a necessitar
aquesta prestació. Però per tal
d’aconseguir-ho, els seus be-
neficiaris s’hi han implicat de
manera activa, compromesa i
responsable seguint un itine-
rari d’inserció laboral que els
ha permès recuperar la seva au-
tonomia i la seva independència
econòmica.

MÉS BENEFICIARIS
Tanmateix, la dotació de la pres-
tació s’ha millorat en uns 200 eu-
ros de mitjana, que suposen un
increment del 35%, i s’ha estès a
més persones. A partir d’ara,
persones sense llar, persones
amb malalties mentals ateses
en residències i dones víctimes
de la violència masclista també
podran sol·licitar l’ajuda, que
també servirà per millorar si-
tuacions d’emergència social.

Per una vida digna
» Més de 113.000 persones en situació de pobresa ja reben la Renda Garantida a Catalunya
» La Generalitat vol ampliar-la a dones víctimes de la violència masclista i a altres col·lectius

rendagarantida.gencat.cat

S’ha incrementat en

81 milions d’euros

el pressupost 

destinat a persones

vulnerables

L’ajut afavoreix 

el mercat laboral:

1.138 famílies ja

hi han tornat i han

sortit de la prestació

Els diferents perfils de persones que poden rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Infografies: Línia
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Des del passat 15 de setem-
bre hi ha nous llindars -els in-
gressos sota els quals es pot
demanar aquest ajut-, que van
des dels 604 fins als 1.122 euros,
en funció de la situació de la per-
sona. Ampliant els ingressos

que poden tenir les persones
que sol·liciten la Renda Garan-
tida de Ciutadania, la Generali-
tat aconsegueix incloure més
beneficiaris a la prestació d’a-
questa ajuda, que permet alleu-

jar i corregir situacions de po-
bresa i vulnerabilitat que patei-
xen els ciutadans. 

Qualsevol persona que no
disposi de recursos o que els que
tingui no siguin suficients per
afrontar el seu dia a dia té dret
a demanar la Renda Garantida
de Ciutadania. Per fer-ho, la per-
sona ha de demanar cita prèvia
i anar a una Oficina de Treball del
SOC, a una Oficina d’Atenció
Ciutadana o a una Oficina d’Afers
Socials i Famílies. Des que es va
començar a donar la prestació, el
Govern ha atès el 99% de les per-
sones que l’han demanat. A més,
totes les oficines que registren
noves sol·licituds atenen les ci-
tes en menys de dues setmanes.

Els motius més habituals de
denegació d’una sol·licitud són
disposar d’ingressos superiors
als llindars establerts o que el ti-
tular o beneficiari treballi a jor-
nada completa.<

La Generalitat

ha aconseguit

incloure més

beneficiaris 

a la prestació

rendagarantida.gencat.cat

4L’objectiu del Govern és arribar a totes les
persones que, pel motiu que sigui, no arriben
a l’indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya (IRSC), situat en uns ingressos de 664
euros al mes. Per tal d’aconseguir-ho, es va
marcar un període de transitorietat que va co-
mençar el setembre del 2017 i acabarà l’abril
del 2020.

Si l’any passat se’n beneficiaven el 85% de

les persones que estaven per sota d’aquest in-
dicador, amb el canvi de llindars, aquest any se’n
podran beneficiar fins al 91%. Si s’és una úni-
ca persona i es cobra menys de 604 euros, s’hi
pot accedir –en comparació amb els 564 euros
de l’any passat–. Per a dos membres, la xifra
s’incrementa fins als 896; 969 euros si són tres
membres, 1.042 per a quatre i, en els casos que
siguin cinc membres, és de 1.122 euros.<

» Els canvis en els ingressos màxims permeten que hi

hagi més persones que es beneficiïn d’aquesta ajuda

Nous llindars

Octubre 2018
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EQUIPAMENTS4El nou Pavelló
Esportiu de Can Cases va obrir
les seves portes al públic el pas-
sat 21 d’octubre amb una gran
festa. Més de 1.500 persones
van voler conèixer el nou equi-
pament i presenciar-ne l’acte
inaugural. 

L’actriu Míriam Tortosa i
l’actor Miquel Ripeu van dirigir
la cerimònia des de la pista cen-
tral i, a través dels videomarca-
dors, van mostrar al públic as-
sistent els diferents racons del
nou pavelló. A més dels dos ar-
tistes, l’acte va comptar amb la
presència del president de la
Diputació de Barcelona, Marc
Castells, que va felicitar l’Ajun-
tament de Martorell per la seva
aposta per l’esport. Per des-
comptat, també hi van ser pre-
sents disset entitats esportives
martorellenques i tots els regi-
dors de l’equip de govern. Per
crear l’ambient de festa que l’o-
casió es mereixia, els grups de

New Dance del departament
d’Esports del Patronat Munici-
pal i del Martorell Gimnàstic
Club van oferir diferents núme-
ros de ball i gimnàstica.

Una de les imatges simbòli-
ques que va deixar la festa d’i-
nauguració del Pavelló de Can
Cases va ser la de diversos inte-
grants d’entitats esportives locals
formant la frase ‘Estrenant il·lu-
sions!’ amb lletres gegants. Des-

prés, dos jugadors de dos clubs
esportius de Martorell es van su-
mar a l’alcalde Fonollosa, al pre-
sident Castells i a la regidora
d’Esports, Belén Leiva, per apre-
tar el botó que va descobrir la
placa que du gravada la data de
la inauguració de les noves ins-
tal·lacions esportives.

Al final de l’acte, el públic va
poder accedir a la pista central i
visitar les pistes de pàdel. 

Inauguració del Pavelló Esportiu de Can Cases. Foto: Ajuntament / Grisphoto

Festa gran per inaugurar el
Pavelló Esportiu de Can Cases

» La celebració del nou equipament va aplegar més de 1.500 persones
» L’acte va comptar amb la presència del president de la Diputació

Neix la Colla Infantil dels
Diables i Dracs de Martorell

ENTITATS4El 5 d’octubre, du-
rant els dies de celebració de la
Festa del Roser, la Colla de Dia-
bles i Dracs de Martorell va fer
el bateig de la seva nova Colla In-
fantil. 

Abans de començar el primer
correfoc de la canalla, es va na-
rrar un conte i, a continuació, els
Diables adults els van donar les
forques i baquetes per cremar les
primeres carretilles i iniciar el co-
rrefoc pels carrers de la Vila.

Segons va explicar el presi-
dent de l’entitat, Jordi Vives, a
fonts municipals, ja van intentar

crear una colla infantil fa més de
10 anys, però no van poder tirar
endavant el projecte per la nor-
mativa que regulava l’ús de ma-
terial pirotècnic per part dels me-
nors. Vives va afegir que, dos
anys enrere, la normativa es va
flexibilitzar i per això aquest
any han pogut crear la Colla In-
fantil, que ja compta amb 20
membres. Consideren que la
creació d’aquesta colla és clau
per al foment de les tradicions
populars catalanes entre els més
petits i per assegurar que hi
haurà relleu generacional.

El bus ÈRICA es passeja sense
conductor per Martorell

TRANSPORT4L’autobús autò-
nom batejat amb el nom d’ÈRI-
CA (Elèctric, Revolucionari, In-
tel·ligent, Compartit i Amable) va
arribar a Martorell el dia 17
d’octubre i s’hi va estar fins al 21.
Durant l’estada del bus a Mar-
torell –concretament, al carrer
Josep Vilar–, tothom qui va vo-
ler va poder fer una passejada de
forma gratuïta i experimentar
què se sent a dins d’un vehicle
que circula sense conductor. 

El viatge inaugural el van
fer el vicepresident de l’AMTU
(Associació de municipis per la

Mobilitat i el Transport Urbà),
Jaume Mauri; el president de
Soler i Sauret, Joan Soler, i l’al-
calde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa. Després, va quedar a
disposició dels martorellencs
més curiosos, que van haver de
formar grups de màxim 12 per-
sones, ja que el bus no té capa-
citat per a més passatgers.

Martorell va ser un dels vuit
municipis catalans escollits per
a la gira del bus sense conductor,
que va finalitzar el dia 28 d’oc-
tubre a Vic, on es va fer una gran
festa de cloenda.

La plaça Pompeu Fabra
estrena nou aspecte

ESPAIS4La plaça Pompeu Fa-
bra va rebre dijous 11 d’octubre
la visita de centenars de famílies
que s’hi van acostar per veure el
nou aspecte d’aquest espai i
gaudir dels seus nous atractius.
La plaça, un punt cèntric del ba-
rri de Buenos Aires, ha passat
per un procés de remodelació i
modernització.

Els martorellencs que van
assistir a la festa inaugural van
poder participar en tallers de tre-

balls manuals, menjar xocolata
amb melindros i presenciar una
actuació musical. 

Una de les principals no-
vetats que presenta la plaça
Pompeu Fabra és la zona de
jocs infantils, que compta amb
tres espais per a grups d’edat
diferents. A més, s’ha renovat
el paviment, l’enjardinament i
l’arbrat, els bancs i fanals i
l’escenari, on també s’ha ins-
tal·lat una pèrgola.

Martorell Successos | Diversos detinguts per robatoris
Els Mossos d’Esquadra van detenir a Martorell dos homes i una dona, veïns de

Súria, el 28 de setembre. Tots tres havien comès, presumptament, cinc robatoris
amb força al Bages, la seva comarca, i no es descarta la implicació en més casos.  
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De 19.00 a 21.00 h 

PROCÉS DE CREACIÓ DEL MOVIMENT SOBRE TERRA I LA 
DANSA VERTICAL. CIA FURA DELS BAUS 
El moviment i la interpretació es tranfereixen del terra a l'espai 
vertical, a càrrec de Gaby Barberio (coreògrafa) i la col·laboració dels 
intèrprets Carolina Stefano, Isis Jacobsen, Pere Vilaplana, Hernán 
Ragusa, Guillem Burnat i Javier García Cosin.

Ca n’Oliveras Nau 1

A partir de 13 anys. Places limitades. 
Inscripcions: 93 774 22 00 / cultura@martorell.cat

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE 

SINESTÈSIA. CIA IRON SKULLS  
Iron Skulls Co es defineix per entrecreuar disciplines del moviment 
com les arts marcials, la dansa contemporània i les danses urbanes, 
com també la producció musical, el disseny gràfic i la moda.

Sala Teatre d’El Progrés (c. del Mur, 64) 21.00 h 

Inscripcions: 93 774 22 00 / cultura@martorell.cat

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE 

12.00 h 

BLINK FLASH DUNCAN. BLINK FLASH
Un espectacle de dansa adreçat als més petits, que busca despertar 
la dansa com a llenguatge d’expressió i obrir la consciència de les 
pròpies emocions i les dels altres.  

Teatre El Foment (c. de Santacana, 3)  

Nens:  6 € / Adults:  6.50 €

19.00 h Auditori del Centre Cultural (pl. de les Cultures s/n)

DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE 

REVISITING BOWIE. 
ADRIÀ PLANA & FILLES FÖLLEN
Un homenatge a una de les majors icones de la història de la música 
i la cultura popular: David Bowie, a través de la música i la dansa.
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ART4L’artista martorellenc
Marc Armengol, més conegut
amb el pseudònim de Markus D,
va assolir el rècord Guinness de
pintar el quadre més gran mai
realitzat sota l’aigua. 

El dia 21, Markus D es va
submergir a cinc metres de pro-
funditat de les aigües de la plat-
ja La Fosca de Palamós i va pin-
tar un retrat de Salvador Dalí de
4x2 metres. Aquesta fita li va
permetre superar el rècord que,
fins aleshores i des de feia tres
anys ostentava l’artista libanesa
Colette Haddad, la qual havia
pintat un quadre de 3×2 metres
a la piscina Marina Dbayeh de
Beirut. 

El martorellenc només va
necessitar 50 minuts per fina-
litzar la seva obra, un temps
molt allunyat de les dues o tres
hores que es preveia que trigaria.
Per aquest motiu, no va haver de
renovar l’ampolla d’aire com-
primit de 18 litres, ja que aques-
ta li oferia una autonomia apro-
ximada d’una hora i quart. No
obstant això, un cop va sortir de
l’aigua, l’artista es trobava força
marejat. 

Un fet a destacar és que el re-
trat s’ha hagut d’elaborar amb
materials especials, per dos mo-
tius: calia una pintura que no es

diluís en entrar en contacte amb
l’aigua i que no contaminés el
fons marí.

GRAN EXPECTACIÓ
El dia 17 d’octubre, Markus D va
anunciar oficialment que inten-
taria batre el rècord de pintar el
quadre subaquàtic més gran del
món. Des d’aleshores, els mitjans
catalans més importants es van
fer ressò de la notícia i van estar
pendents de si l’artista final-
ment aconseguia el seu ambiciós
objectiu o no. 

Televisió de Catalunya va

gravar el procés d’elaboració del
quadre, una prova necessària
que demostra que, efectivament,
Markus D ha d’entrar al ‘Guin-
ness World Records’. Tot i saber
que el rècord ja ha estat batut, no
serà validat fins que no hagin
transcorregut dotze setmanes
des de la realització del quadre.

La carrera artística de Mar-
kus D va començar l’any 2003,
moment en què va combinar
pintura fluorescent, llum negra
i música. Ara, la seva populari-
tat s’ha disparat gràcies a una
fita extraordinària.

Markus D pintant sota l’aigua. Foto: Ajuntament

Rècord Guinness de Markus D
per un gran quadre sota l’aigua 

ENSENYAMENT4Aquest estiu,
des del 21 de juliol fins al 4 d’a-
gost, cinc estudiants de Batxi-
llerat Artístic de l’institut Pom-
peu Fabra de Martorell van fer
un intercanvi cultural amb es-
tudiants de llengua castellana del
centre educatiu Jeonbuk Fo-
reign Language High School,
ubicat a la ciutat sud-coreana de
Gun San. 

El 18 d’octubre, més de dos
mesos després d’haver finalitzat
la seva expedició, van assistir a
un acte a la sala polivalent de l’A-
juntament. Els van rebre l’al-
calde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa; la regidora de Joventut,
Cristina Dalmau; el regidor de
Cultura, Sergi Corral, i la regi-
dora de Comunicació i Partici-
pació, Míriam Riera.

L’intercanvi cultural conti-
nuarà aquest mes de novembre.
Entre els dies 9 i 11, trenta estu-
diants del mateix institut sud-co-
reà faran estada a Martorell du-
rant el seu viatge de final de curs.
Els visitants seran acollits per
una vintena d’alumnes del Pom-
peu Fabra, entre els quals hi ha
els que van viatjar al país asiàtic
durant l’estiu. 

L’institut Pompeu Fabra
aposta per fomentar aquest tipus
d’activitats entre els alumnes.

L’institut Pompeu
Fabra rebrà 
30 joves coreans

L’Escoleta dels
avis comença 
un nou curs 

SERVEIS4L’Escoleta dels avis va
engegar el seu segon curs la ter-
cera setmana d’aquest mes d’oc-
tubre. Es tracta d’un espai de tro-
bada d’avis amb nets menors de
tres anys, on poden compartir
experiències i gaudir d’activitats
plegats. 

El curs, que tot just ha co-
mençat, tindrà lloc a les llars
d’infants Les Torretes i Pont
d’Estels. Com que hi ha dos
centres implicats, la durada del
programa s’ha duplicat, de ma-
nera que es faran 24 sessions de
curs, 12 a cada llar d’infants.

Enguany, l’Ajuntament de
Martorell ha assolit tot el cost
d’aquesta iniciativa, de la qual es
podran beneficiar els avis resi-
dents al municipi que tinguin
nets a les llars d’infants locals.
Petits i grans podran gaudir
junts d’activitats lúdiques.
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La Fira de Bruixes mostra 
el Martorell més esotèric

OCI4L’associació Fem Vila va
celebrar la segona edició de la
Fira de Bruixes de Martorell del
26 al 28 d’octubre. La pluja va
ser una de les protagonistes del
cap de setmana i es va fusionar
amb els elements místics i te-
rrorífics de les trenta paradetes
que s’estenien des del carrer
Santacana fins a la plaça de la
Vila. Malgrat l’arribada del mal
temps, la fira va registrar un bon
nombre d’assistents. 

Els estands oferien tota mena
de productes –gastronomia, bi-
juteria i complements, entre
d’altres– però també tarot, as-
trologia i màgia, no aptes per a
escèptics. A més, els veïns i veï-
nes que van fer un passeig per la
zona es van trobar amb un seguit
de personatges terrorífics, ja
que alguns comerciants i clients

van decidir disfressar-se per a
l’ocasió. 

En aquesta línia, un dels
atractius principals de la fira va
ser la Casa del Terror, organit-
zada pel grup Som Dinàmics de
l’Aula de Teatre de Martorell. Els
actors i actrius es van transfor-
mar en zombies, vampirs, brui-
xes i altres éssers fantàstics.
També van convertir l’antiga
sabateria Montesi en un espai te-
rrorífic que va convocar un gran
nombre d’atrevits disposats a
passar por i, alhora, gaudir de
l’experiència. 

La Fira de Bruixes i la Casa
del Terror, juntament amb les ‘12
hores de Terror de Martorell’,
van crear l’ambient perfecte per
esperar amb ànsies la celebració
de Halloween, que guanya te-
rreny a la Castanyada. 

CINEMA4Aquest octubre, des-
prés de 35 anys de la celebració
de l’última edició de les ‘12 ho-
res de Terror de Martorell’, l’as-
sociació Cinema del Diable ha re-
cuperat aquesta mítica activitat
de la mà de la regidoria de Cul-
tura. Així, dissabte 27 a partir de
les sis de la tarda, desenes d’a-
mants del cinema de terror van
omplir la Casa de Cultura de la
Vila per gaudir de cinc pel·lícu-
les i sis curtmetratges, alguns
d’autoria martorellenca.

A les quatre de la tarda,
abans de l’inici de les projec-
cions, es va celebrar una taula ro-
dona sobre el gènere de terror en
què van participar membres de
Cine Àsia i del Festival de Cine de
Terror de Molins de Rei. Amb la
presència dels impulsors de les
primeres ‘12 hores de Terror de
Martorell’, Llorenç Guich i Llu-
ís Garcia, es va parlar de la his-
tòria d’aquesta marató, que es va
deixar de fer l’any 1983. 

La nit es va dividir en dos
blocs. El primer (de 18.00 a
00.00 h), amb la projecció de les
pel·lícules It follows, Heredi-
tary i Suspiria. Durant el segon
bloc (de 00.00 a 05.00 h) va arri-
bar el torn dels curtmetratges,
seguits d’una projecció sorpresa
–la pel·lícula Verónica– i, fi-

nalment, el film sud-coreà Train
to Busan. 

En les pauses entre projec-
cions, es van sortejar algunes
pel·lícules en DVD entre els pre-
sents. També van aparèixer per
sorpresa els personatges de la
Casa del Terror de Martorell, que
van espantar el públic tot just
després de veure la terrorífica i
aclamada Hereditary. 

PRESENTACIÓ DE NIVELL
El retorn de les ‘12 hores de Te-
rror de Martorell’ es va presen-
tar el dia 11 d’octubre a la carpa

FNAC del Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Sitges. A
l’acte, hi van assistir dos mem-
bres de Cinema del Diable, San-
dra Reina i Javier Vega; el di-
rector de Cine Àsia, Enric Gar-
celán, i el regidor de Cultura
martorellenc, Sergi Corral. 

Després de recuperar un es-
deveniment tan important, l’as-
sociació Cinema del Diable es-
pera poder-lo repetir l’any vinent
augmentant l’assistència. Amb
tot, des de la creació del Cineclub
del Diable, l’entitat està guanyant
cada cop més presència al poble.

Les ‘12 hores de terror’ a la Casa de Cultura de Martorell. Foto: Ajuntament

El retorn de les ‘12 hores 
de Terror de Martorell’

Martorell
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El PSC reclama millorar la
cobertura sanitària del poble
SERVEIS4La diputada socia-
lista al Parlament, Assumpta
Escarp, i la portaveu socialista
a Castellví de Rosanes, Vicky
Castellanos, van presentar el 16
d’octubre una proposta de re-
solució que demanava l’am-
pliació de l’horari d'atenció pri-
mària al consultori local. Se-
gons la petició, el consultori
hauria de passar a obrir dues
tardes més a la setmana, amb
l’objectiu de facilitar la conci-
liació laboral-sanitària. Escarp
i Castellanos també van instar
el Parlament a incorporar al

consultori un servei de pedia-
tria.

Castellví té un consultori mè-
dic local que només obre els di-
lluns, dimecres i divendres de
8.00 a 14.00 h. Tot i tenir pocs
habitants (1.826, segons dades de
l'any 2017), aquest horari resul-
ta insuficient, ja que és incom-
patible amb la conciliació laboral.

Per tal de canviar aquesta si-
tuació, el Partit Socialista creu
que el Govern de la Generalitat
hauria de revisar i millorar el
Pla Sanitari Comarcal del Baix
Llobregat.

SUBVENCIONS4Castellví de
Rosanes ha rebut aquest mes un
donatiu de 6.200 euros per
part de l’Obra Social ‘la Caixa’.
L’entitat vol donar suport al
consistori per promoure l’en-
velliment actiu i l’alfabetització
digital de la gent gran del mu-
nicipi. Amb aquest objectiu, els
diners aniran destinats a la di-
namització del Casal de la Gent
Gran i del Centre Cívic de Can
Sunyer i Valldaina. Gràcies a l’a-
juda econòmica rebuda, l’A-
juntament podrà equipar
aquests dos centres amb els
materials necessaris per rea-
litzar activitats pensades per al
coneixement i el benestar de la
gent de la tercera edat.

L’alcalde de Castellví, Joan
Carles Almirall, va sol·licitar
aquest suport fa uns mesos a l’O-
bra Social ‘la Caixa’, que va va-
lorar i acceptar el projecte. Fi-
nalment, Montse Masó, direc-
tora de l’oficina de CaixaBank al
Portal d’Anoia de Martorell, va
ser l’encarregada de fer arribar
el donatiu físic al consistori.

LA SETMANA DE LA GENT GRAN
Per altra banda, del 15 al 21 d’oc-
tubre Castellví va celebrar, com
molts altres municipis, la Set-
mana de la Gent Gran. Sortides
culturals, excursions, tallers i ac-
tivitats de tota mena van farcir
aquells dies dedicats especial-
ment a la cura i al benestar dels
veïns i veïnes de més edat. A ban-

da dels dies assenyalats al calen-
dari, Castellví de Rosanes va de-
mostrar, amb la sol·licitud d’ajut
econòmic a l’Obra Social ‘la Cai-
xa’, que es preocupa per la seva
gent gran durant tot l’any. Així, el
Casal de la Gent Gran i el Centre
Cívic de Can Sunyer i Valldaina
seran espais de foment de l’alfa-
betització digital dels més grans.

L’alcalde de Castellví rep el donatiu. Foto: Ajuntament

Castellví rep 6.200 euros 
de l’Obra Social ‘la Caixa’

Castellví de Rosanes Espais | Recuperació del camí de les Fontetes
L’Ajuntament de Castellví va reobrir, a principis d’octubre, el camí de les Fonte-

tes, que feia més de 10 anys que era impracticable. Es tracta d’un tram d’uns
700 metres de longitud que té sortida al dipòsit del nucli antic del municipi.
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Sant Andreu de la Barca

Junts per Sant Andreu
es presenta als veïns

POLÍTICA4Divendres 19 d’oc-
tubre, la plaça de la Roda de Sant
Andreu va acollir desenes de
persones que s’hi van acostar per
conèixer el projecte de Junts
per Sant Andreu (abans PDe-
CAT) i, sobretot, el seu nou cap
de llista, David Romero. Rome-
ro va prendre el relleu de l’his-
tòric dirigent del partit, Joan
Gaspà. 

Junts per Sant Andreu es

presenta com una opció jove i re-
novada, que neix “per fer políti-
ques reals”. A les seves xarxes so-
cials, ho deixen clar: “Perquè es-
timem Sant Andreu de la Barca
i tenim un gran projecte de ciu-
tat”. Caldrà veure si aconse-
gueixen convèncer la ciutadania.
Se sabrà aviat, ja que Junts per
Sant Andreu neix a pocs mesos
vista de les pròximes eleccions
municipals. 

Un mes d’octubre 
en versió original

CULTURA4L’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca impulsa, grà-
cies a un acord amb els cinemes
Atrium de la ciutat, la tercera
edició del cicle de pel·lícules en
versió original: ‘Parla’m de VOS’. 

Durant aquest cicle, la sala de
cinema ofereix un film en VOS
cada dimarts a les 20.00 hores
per 4,50 euros. El 9 d’octubre es
va projectar la primera pel·lícu-
la, Don't Worry, He Won't Get
Far on Foot. El dia 16 va ser el

torn de Happy End, el 23 es va
oferir Mary Shelley i, finalment,
el dia 30, Benzinho. 

Segons fonts municipals, el
regidor de Cultura, Juan Pablo
Beas, va destacar el fet que el ci-
cle porti a Sant Andreu pel·lícu-
les que estan fora del circuit co-
mercial en la seva versió original.
A més, va assegurar que ‘Parla’m
de VOS’ “compta amb un públic
molt fidel”, tot i que no és el pú-
blic majoritari.

JOVENTUT4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha de-
mostrat que aposta i es preocu-
pa pels joves del seu municipi. 

A principis de mes, el con-
sistori va posar en marxa un pro-
jecte amb la finalitat de conèixer
la realitat actual dels joves san-
tandreuencs per, posteriorment,
poder donar una resposta a les
seves necessitats. Amb les con-
clusions que s’extreguin d’a-
quest projecte, s’elaborarà un Pla
Local de Joventut. L’Ajunta-
ment considera imprescindible
la col·laboració dels joves del
municipi en l’elaboració del Pla,
així com la implicació de les en-
titats juvenils i dels centres edu-
catius de la localitat. 

En el marc del projecte, es
contempla l’edició d’un ‘Video-
Jove’ als instituts, per tal que els
grups de classe analitzin la rea-
litat juvenil i les polítiques de jo-
ventut del municipi a través de
l’elaboració d’un vídeo. Una al-
tra opció que planteja el projec-
te és demanar als joves que facin
ús de la xarxa social Instagram

per exposar-hi situacions de la
vida quotidiana del col·lectiu i les
seves necessitats. Si tot va segons
el previst, el Pla estarà enllestit
de cara a l’any vinent i tindrà vi-
gència fins a l’any 2025.

A banda d’aquesta nova ini-
ciativa, Sant Andreu té en mar-
xa altres accions en favor dels jo-
ves. Destaca la JoveCard, un

carnet que poden tenir els san-
tandreuencs d’entre 14 i 30 anys
i que els dona accés a diferents
descomptes –que poden arribar
al 50%– d’una trentena de co-
merços i serveis de la ciutat.
Més d’un miler de joves ja tenen
el seu carnet jove local, que es
pot aconseguir a l’Ajuntament de
manera gratuïta. 

Una veïna recull la seva JoveCard. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Andreu
aposta pels joves

Medi ambient | Objectiu: millorar la qualitat de l’aire
L’Ajuntament de Sant Andreu va anunciar, el 8 d’octubre, una col·labora-
ció amb municipis del voltant per millorar la qualitat de l’aire de la locali-
tat, amb mesures com l’increment de l’ús del transport públic o de la bici.
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SERVEIS4L’alcaldessa d’Olesa,
Pilar Puimedon, i la regidora de
Transport i Mobilitat, Susana
Yáñez, es van reunir el 22 d’oc-
tubre al saló de sessions de l’A-
juntament amb el subdirector
general de Transport Públic i
Mobilitat de la Generalitat, Ben-
jamín Cubillo. També van as-
sistir a la reunió usuaris del ser-
vei d’autobús de la línia Olesa-
Barcelona, ja que un dels objec-
tius de la trobada era reclamar a
la Generalitat diverses accions de
millora en aquesta línia.

El problema que havia rebut
més queixes a l’Ajuntament per
part dels usuaris era el de la
manca d’accessibilitat dels ve-
hicles per a les persones amb
mobilitat reduïda. Així, Cubillo
es va comprometre a treballar
des del Govern català per a la mi-
llora d’aquest aspecte. En aquest
sentit, algunes de les demandes
exposades a la reunió van ser
l’habilitació d’un telèfon gratuït

d’informació per saber ràpida-
ment si el següent bus és acces-
sible, o la retirada d’una o dues
cadires del vehicle per permetre
el moviment de la cadira de ro-
des a l’interior, sense necessitat
d’haver de trucar prèviament. 

A banda de la línia que uneix
Olesa amb Barcelona, la troba-
da també es va aprofitar per par-
lar de la línia Olesa-Viladeca-
valls-Terrassa-Bellaterra. Se-

gons dades de fonts munici-
pals, en els darrers nou mesos
s’ha incrementat un 17% el nom-
bre d’usuaris d’aquesta línia.
Aquest augment, però, no ha
anat acompanyat d’un incre-
ment del nombre d’expedicions
diàries. Per aquest motiu, el
consistori va reclamar que hi ha-
gués expedicions cada hora i
mitja i que el servei s’oferís
també durant el mes d’agost.

Reunió amb el subdirector de Transport de la Generalitat. Foto: Ajuntament

Olesa reclama millores 
en el transport públic

IMPOSTOS4En la sessió ordi-
nària del mes d’octubre, cele-
brada el passat dia 24, el Ple mu-
nicipal de Sant Esteve Sesrovires
va aprovar la congelació de taxes
i tributs de cara a l’any vinent. La
proposta, presentada per l’e-
quip de govern, té com a finali-
tat frenar l’augment de la càrre-
ga impositiva a les famílies ses-
rovirenques. Precisament aquest
era un dels objectius que mar-
cava l’acord de govern signat el
mes de febrer. 

Durant la sessió, l’alcalde i
responsable d’Hisenda, Enric
Carbonell, va justificar la pro-
posta al·legant que les previ-
sions econòmiques ja perme-
tien acomplir el pla d’ajust. Per
tant, les previsions d’ingressos i
el nivell d’endeutament van ser
dos criteris que l’equip de govern
va tenir en compte a l’hora de
prendre la decisió.

Finalment, la proposta de
congelar les ordenances fiscals va
ser aprovada amb el suport del
PSC, Entesa, PDeCAT i Locos

por Sanes. El grup ARAses es va
abstenir i només ERC hi va vo-
tar en contra. Per a l’oposició, l’e-
quip de govern va prendre la de-
cisió pensant en les eleccions
municipals, que ja són a prop.

També es va debatre una al-
tra moció, aquesta presentada

per ARAses, relacionada amb
propostes de bonificacions so-
cials. Els grups de l’equip de
govern van valorar positivament
les mesures exposades, però van
posar èmfasi en la necessitat
d’estudiar-les en profunditat i de
determinar-ne l’impacte.

Un moment de la sessió plenària del 24 d’octubre. Foto: Ajuntament

Aprovada la congelació de
taxes i tributs per a l’any vinent

HABITATGE4A mitjans d’octu-
bre, l’Ajuntament va aconseguir
aturar, de manera temporal, el
desnonament de tretze famílies
d’un mateix bloc de pisos. D’a-
questes famílies, gairebé totes
havien ocupat els habitatges a
causa de la seva complicada si-
tuació econòmica. El BBVA, en-
titat propietària d’aquests pi-
sos, s’havia compromès a reu-
bicar les famílies en altres im-
mobles de la seva propietat pa-
gant un lloguer social. Tanma-
teix, el banc va anunciar a l’estiu
que no compliria aquest com-
promís perquè vendria tots els
pisos a un fons d’inversió. 

Davant d’aquesta situació,
el consistori va fer ús del seu dret
de tempteig per aquests pisos i
va aconseguir aturar el desno-
nament. Això, però, només va
atorgar uns mesos de marge a les
famílies. L’Ajuntament conti-
nua buscant solucions a través
dels Serveis Socials municipals.

El consistori atura
temporalment 
un desnonament

Jornades
Europees de
Patrimoni 2018

CULTURA4Olesa de Montse-
rrat va ser un dels gairebé 200
municipis catalans que van ce-
lebrar les Jornades Europees
de Patrimoni 2018, que van te-
nir lloc del 12 al 14 d’octubre. Du-
rant aquests dies, es va fer una
ruta guiada pel Nucli Antic i
una altra pels camins de l’oli. A
més, es van poder veure cinc per-
gamins de l’Arxiu Històric i una
pel·lícula de 1916 a la Casa de
Cultura. També van participar en
aquestes jornades dues localitats
més del Baix Llobregat Nord:
Collbató i Martorell.

OCI4El 18 d’octubre, la biblio-
teca municipal de Sant Esteve va
estrenar el Bibliolab, un projec-
te impulsat per la Diputació de
Barcelona a través de la Xarxa de
Biblioteques. La iniciativa bus-
ca potenciar la creativitat, la in-
novació i l’experimentació mit-
jançant la realització d’activi-
tats diverses.

El mateix dia 18 va tenir lloc
la primera activitat, que consis-
tia a crear un foto-llibre. Aquest
taller anava adreçat a un públic
infantil, d’entre 5 i 11 anys.

El torn del públic adult arri-
barà el dia 24 de novembre,
amb un taller de confecció d’un
poema visual o fotopoema, una
tècnica que combina imatge i na-
rrativa. 

L’últim taller programat per
a aquest any s’impartirà el 12 de
desembre i s’adreçarà a nens i
nenes. Els infants hauran de
crear un llibre animat o flipbo-
ok a través d’una activitat de na-
rrativa fotogràfica. 

Per assistir a qualsevol dels
tallers cal inscripció prèvia.

Tallers creatius a la biblioteca
amb el projecte Bibliolab

Olesa de Montserrat Ajuts | Rehabilitació d’habitatges del Nucli Antic
Des del passat 5 d’octubre i fins al 7 de novembre, es poden sol·licitar les subven-

cions per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'ús residencial al Nucli Antic
d’Olesa. Aquest projecte integral de rehabilitació s’emmarca en la Llei de Barris.

Sant Esteve SesroviresObres | Nova lluminària led a Vallserrat
A principis de mes van finalitzar les obres d’instal·lació del nou enllumenat led
a l’avinguda Vallserrat, que fins aleshores comptava amb lluminàries de vapor
de sodi. Ara, ha assolit el nivell lumínic establert al Pla Director d’Enllumenat.
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ESPAIS4Abrera ha estat dis-
tingida, per segon any consecu-
tiu, amb tres Flors d’Honor pel
projecte Viles Florides. La gala
d’entrega d’aquests guardons
va tenir lloc el dia 5 d’octubre al
Castell de Vila-seca. L’alcalde
d’Abrera, Jesús Naharro, i la
cap de Manteniment i Espai Pú-
blic, Cecília Gaete, van assistir a
l’acte i van rebre el reconeixe-
ment. 

El projecte Viles Florides

està impulsat per la Confedera-
ció d’Horticultura Ornamental
de Catalunya (CHOC). Aquesta
iniciativa reconeix i premia els
municipis que treballen per la
transformació dels seus espais
públics a través de l’enjardina-
ment i la millora dels espais
verds. A Viles Florides conside-
ren que el fet de tenir aquest ti-
pus d’espais al municipi millora
la qualitat de vida dels habi-
tants i l’estat del mobiliari urbà.

INFRAESTRUCTURES4El grup
municipal Abrera En Comú va
presentar, durant el Ple del 27 de
setembre, una moció que exigia
al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya complir i recollir una
sèrie de principis i reivindica-
cions al PDUI (Pla Director Ur-
banístic d’Infraestructures) de la
ròtula Martorell-Abrera. El grup
que va fer la proposta va de-
nunciar que “la Generalitat va
plantejar el pla sense diàleg ins-
titucional i sense processos de
participació ciutadana”, de ma-
nera que no es van tenir en
compte les diferents necessitats
reals dels municipis i dels seus
ciutadans.

Entre les reclamacions de la
moció, hi havia l’oposició al tram
del cinturó Oest entre l’avinguda
Ca n’Amat i la B-40; la necessitat
de soterrar l’A-2 per garantir la
millora ambiental i la integració
urbana; la connexió entre els ba-

rris de Vilalba i el nucli urbà per
a vianants i ciclistes; així com l’e-
xecució d’una variant de la C-55,
que actualment divideix el terme
municipal en dues parts.

La proposta va ser aprovada
per unanimitat al Ple, afegint al-
gunes esmenes tant de l’equip de
govern com d’altres grups mu-
nicipals. Així, el consistori va ins-
tar la Generalitat a atendre les
seves reivindicacions i a obrir un

diàleg amb els ajuntaments dels
diversos municipis afectats. 

OLESA, TAMBÉ
Abrera, però, no és l’única pobla-
ció perjudicada pel PDUI de la rò-
tula Martorell-Abrera que ha pre-
sentat al·legacions a la Generali-
tat. Durant aquest mes d’octubre,
l’Ajuntament d’Olesa de Montse-
rrat ha fet el mateix, amb l’objec-
tiu d’adaptar algunes actuacions.

Una sessió del Ple municipal d’Abrera. Foto: Ajuntament

El Ple exigeix canvis al pla
de la ròtula Martorell-Abrera

Abrera rep tres Flors d’Honor
pel projecte Viles Florides

TRADICIÓ4L’any vinent, la Fira
de la Festa Major d’Hivern d’Es-
parreguera es convertirà en la
primera Fira de la Passió de
Catalunya. Aquest esdeveni-
ment sense precedents tindrà
lloc el cap de setmana del 16 i el
17 de febrer. 

El regidor de Cultura i Festes,
Emmanuel Ortí, ho va anunciar
el passat 24 d’octubre, després
que el consistori ho hagués acor-
dat amb les tres entitats impul-
sores de la iniciativa: La Passió,
Esparreguera Comerç i la Fede-
ració d’Entitats de Cultura Po-
pular Catalana d’Esparreguera.
L’objectiu d’aquesta nova fira
serà fomentar el comerç local,
augmentar el vincle amb les en-
titats de cultura popular del mu-
nicipi i divulgar el patrimoni
teatral i cultural del poble.

L’ambientació de la Fira de la
Passió s’inspirarà en l’any 0 i in-
clourà representacions de dife-
rents escenes de la història bí-
blica. També es farà una cerca-
vila que representarà l’entrada a

Jerusalem i la desfilada dels Ar-
mats, els soldats romans de Ta-
rragona. A la plaça de l’Ajunta-
ment hi haurà els estands dedi-
cats a oferir informació sobre les
diferents passions. Amb tot, la
Fira marcarà l’inici de la tem-
porada de representacions del

2019, que començaran el dia 10
de març. 

La decisió de crear aquest
nou atractiu té relació amb l’aug-
ment del pressupost destinat a les
activitats festives al voltant de la
patrona d’Esparreguera, que ha
passat de 3.000 a 5.000 euros.

Una escena de la Passió d’Esparreguera. Foto: Ajuntament

Esparreguera tindrà 
la primera Fira de la Passió

Esparreguera

Els Castellers d’Esparreguera
igualen la seva millor actuació
CULTURA4Els Castellers d’Es-
parreguera van participar en la
27a edició del Concurs de Cas-
tells de Tarragona i van quedar
a la 26a posició d’un total de 42
colles participants. Amb 1.345
punts, els bordeus van aconse-
guir igualar la millor actuació de
la seva història.

És cert que, al concurs, la co-
lla esparraguerina es va endur
una decepció: els va caure un

2de7 en el moment de desca-
rregar-lo. El que més recordaran
els castellers locals, però, serà la
fita de descarregar el 5de7 i el
7de7 a la Tarraco Arena Plaça. 

Els bordeus no van estar sols
a Tarragona, ja que els van
acompanyar uns 250 veïns i veï-
nes d’Esparreguera. A més, els
seus grallers i tabalers van tenir
l’alegria de situar-se entre els tres
millors de la plaça. 

Esparreguera, a ‘Pobles
Obrers i Ciutats Fàbrica’

PATRIMONI4El congrés inter-
nacional ‘Pobles Obrers i Ciutats
Fàbrica’ es va celebrar del 4 al 6
d’octubre a diverses ciutats. Es-
parreguera en va formar part
amb una visita a la Colònia Sedó,
que va tenir lloc el darrer dia.
Aquesta edició del Congrés va ser
impulsada pel Museu de la Cièn-
cia i de la Tècnica de Catalunya
de Terrassa (mNACTEC), amb la
col·laboració del Comitè Inter-

nacional per a la Conservació i
Defensa del Patrimoni Indus-
trial, l’Association pour le patri-
moine industrial de Champagne-
Ardenne Grand Est i l'Associació
per la Defensa del Patrimoni de
la Colònia Sedó. 

El tema tractat va ser l’habi-
tatge obrer. Per això,  l’organitza-
ció va elaborar un estat de la
qüestió dels exemples i testimonis
dels segles de la industrialització.

Abrera Oci | El cicle ‘Abrera Riu’ s’escriu en femení 
El 26 d’octubre, la humorista Sil de Castro va donar el tret de sortida al cicle

‘Abrera Riu’, que enguany torna amb força femenina. El pròxim 16 de novem-
bre, serà la còmica Cristi Garbo qui divertirà el públic de la Casa de Cultura. 

Successos | Detingut per tràfic de drogues
Els Mossos d’Esquadra van detenir, el 5 d’octubre, un veí d’Esparreguera de 39
anys, responsable d’un bar del municipi. L’home és el presumpte autor d’un delicte
de tràfic de drogues, ja que van trobar substàncies estupefaents al seu negoci.
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Collbató

Damià Calvet obre la primera
jornada de Collbató a debat

POLÍTICA4El conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, va visitar Collbató el dia
14 d’octubre. El motiu de la seva
visita va ser la presentació de la
candidatura del grup Junts per
Collbató, que anava seguida d’un
debat sobre els temes que més
afecten el municipi. Aquest va
ser el primer d’un cicle de debat
que té com a objectiu la defini-
ció del futur de la localitat. Una

de les qüestions més importants
que es van tractar va ser la si-
tuació de l’ampliació de l’autovia
A-2 al seu pas per Collbató, un
projecte amb què el nou grup po-
lític està totalment en desacord.

Des de  Junts per Collbató,
asseguren que el grup neix a
partir de “l’esperit de l’1 d’oc-
tubre” i que està obert a tothom
que vulgui elaborar un projec-
te per al poble. 

Meritxell Borràs presenta 
el seu diari escrit a la presó

HISTÒRIES4Meritxell Bo-
rràs –que va ser consellera de
Governació, Administracions
Públiques i Habitatge del Govern
de la Generalitat fins al 27 d'oc-
tubre de l'any passat– va pre-
sentar el seu llibre el dia 25 d’oc-
tubre al Casal de Collbató. De fet,
es tracta del diari que va escriu-
re durant els dies que va ser a la
presó d’Alcalá Meco, i que du per
títol 34 dies de tardor i 1 de pri-
mavera. Al llibre, l’exconsellera

parla de la relació amb Dolors
Bassa, primer companya de Go-
vern i, després, de cel·la. També
parla de la convivència amb les
altres preses i de la dificultat de
separar-se dels éssers estimats.

En la presentació, organit-
zada per Assemblea Nacional
Catalana, també hi van ser En-
ric Serra, coordinador de l'As-
semblea Territorial de Collbató
per la Independència, i Mercè
Jutglà, veïna de Collbató.

CULTURA4Collbató viurà de
nou el Festival de Músiques
Amadeu Vives, que celebrarà
enguany la seva tercera edició del
16 al 18 de novembre.

Divendres, dia 16, els alum-
nes de 4t de primària de les es-
coles La Salut i Mansuet oferiran
al Casinet ‘La cançó més bonica
del món’, a les 17.00 hores.
Aquest serà el tret de sortida dels
tres dies que vindran plens de
música i cultura. Tot i això, la in-
auguració oficial del Festival es
farà a les 19.00 h al Casal de Cul-
tura, amb la conferència ‘Ama-
deu Vives: passió per la música,
passió per la pàtria’. Tot seguit,
tindrà lloc l’entrega de premis del
II Certamen de relats curts Ama-
deu Vives i, finalment, el concert
de Bellaveu, acompanyat d’un
refrigeri.

El dia més destacat serà dis-
sabte, ja que Maria del Mar Bo-
net oferirà un concert al Casinet
(22.00 h) en el marc de la gira que
commemora els seus 50 anys
als escenaris. L’entrada és gratis,
però l’aforament és limitat.

Per posar el punt final del
Festival, s’oferirà l’espectacle
‘Ara, clàssica! Beethoven vs. Mo-
zart’, que proposa un duel entre
dos dels compositors més im-
portants de la història de la mú-
sica. Aquesta activitat tindrà lloc
a l’església Sant Corneli, lloc on
va ser batejat, precisament,
Amadeu Vives. 

El músic Amadeu Vives va
néixer a Collbató i va ser una fi-
gura molt rellevant del món
cultural de finals del segle XIX
i principis del segle XX. Amb la
celebració del festival que por-
ta el seu nom, el municipi vol re-
cordar i homenatjar el mestre
local, així com apropar-lo a les
noves generacions. 

Concert de cloenda de l’edició de l’any passat. Foto: Ajuntament

Arriba el tercer Festival 
de Músiques Amadeu Vives 

Ecologia | Netejat el camí de les Rovires
A principis d’aquest mes, els serveis municipals van haver de netejar un aboca-
ment incontrolat detectat al Camí de les Rovires. Complint la normativa vigent, 
el material recollit es va enviar a l’abocador per fer-ne un tractament controlat.
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Comerç

Tradició vitivinícola a la Fira
sesrovirenca del Vi i del Cava

SANT ESTEVE4La 4a edició de
la Fira del Vi i del Cava de Sant
Esteve Sesrovires es va celebrar
el passat diumenge 21 d’octubre.

Durant tot el matí, el muni-
cipi va presumir de tradició vi-
tivinícola. Una dotzena d’es-
tands, distribuïts entre l’apar-
cament del Casino i el carrer Dr.
Pau Costas, van exposar pro-
ductes dels cellers locals i d’al-
guns pobles del voltant. La fira

també va comptar amb oferta
d’artesania i gastronomia. 

Per acompanyar la degusta-
ció de vins i caves, els sesrovi-
rencs van poder gaudir d’activi-
tats culturals, com una ballada
de sardanes, una exposició de
pintura i una exhibició de per-
sonatges antics a càrrec del grup
de teatre de L’Ull de Bou. Per a
la canalla es van organitzar di-
versos tallers i activitats.

Ampliació i nova línia 
de producció de Vira Brands

MARTORELL4El dia 26, la pas-
tisseria Vira Brands, amb seu a
Martorell, va inaugurar una nova
línia de producció i va presentar
l’ampliació de la fàbrica, que
ara supera els 8.000 metres
quadrats. L’empresa ha invertit
prop de 2 milions d’euros en
aquesta remodelació.

L’acte va comptar amb la
presència del pastisser Chris-
tian Escribà i de l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, a

més dels propietaris i l’equip
directiu de l’empresa. Els assis-
tents van fer un recorregut per
les instal·lacions, que ara acullen
també l’elaboració dels produc-
tes Vira Confectionery. Aquesta
línia se suma a les altres de la
companyia: Vira Tradition, Vira
Luxocolat, Vira Fashion in Swe-
ets & Chocolates i Adelania.
Amb tot, Vira ha anat guanyant
terreny al mercat internacional
i ara exporta a més de 25 països. 

MONTSERRATÍ4Castellví de Ro-
sanes va acollir, el passat dia 18,
la presentació de la cinquena edi-
ció de ‘Fem Xarxa, Fem Empre-
sa’, un projecte intermunicipal
que agrupa les vuit localitats
del Baix Llobregat Nord i que
compta amb el suport de la Di-
putació de Barcelona i del Fons
Social Europeu. 

Amb la presència de repre-
sentants de l’Àrea de Promoció
Econòmica dels diferents mu-
nicipis, al començament de l’ac-
te es va fer un repàs de les ac-
cions més destacades que es
van dur a terme durant l’edició
passada. Tot seguit, es van pre-
sentar les iniciatives que es rea-
litzaran en el marc d’aquesta
cinquena edició, entre les quals
hi ha algunes accions ja realit-
zades prèviament i que han tin-
gut resultats positius. 

Durant el mes de novem-
bre, hi ha quatre cursos progra-
mats: ‘Exprimeix YouTube i el ví-
deo màrqueting al teu negoci’ (9,
16 i 23 a Martorell); ‘Com obrir
una franquícia?’ (12 i 19 a Sant

Andreu); ‘Parlar en públic sen-
se por i amb seguretat’ (13 i 20
a Castellví) i ‘Màrqueting direc-
te: promoció d’un negoci amb
pocs recursos’ (dia 13 a Olesa).

‘Fem Xarxa, Fem Empresa’
va néixer l’any 2014 gràcies a
l’impuls dels serveis de Promo-
ció Econòmica dels vuit muni-
cipis del Baix Llobregat Nord. Va

sorgir amb l’objectiu de reforçar
el teixit empresarial de la zona,
potenciant i millorant els re-
cursos que s’ofereixen als em-
prenedors locals i les seves em-
preses. El projecte posa èmfasi
en l’educació emocional i l’a-
companyament per tal que els
empresaris desenvolupin al mà-
xim el seu talent.

Presentació 5a edició ‘Fem Xarxa, Fem Empresa’. Foto: Ajuntament Castellví 

Cinquena edició del projecte 
‘Fem Xarxa, Fem Empresa’

Martorell | Difusió del projecte ‘Bon Veïnatge’
A principis d’aquest mes, els comerços locals ‘MerceVila’, ‘Ana Pa i Pastes’ i

‘Cropepa’s’ van fer difusió entre els seus clinets del programa ‘Bon Veïnatge’,
una xarxa que ajuda a detectar situacions de vulnerabilitat en gent gran.
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SERVEIS4La Diputació de
Barcelona proporciona atenció
individualitzada i gratuïta a les
persones consumidores en re-
lació als litigis amb entitats fi-
nanceres per la inclusió de clàu-
sules abusives en contractes hi-
potecaris. Aquest servei es va
materialitzar el juliol de l’any
passat amb la signatura de con-
venis de col·laboració amb els
Col·legis Professionals de l’Ad-
vocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Saba-
dell, Granollers, Mataró i Vic) i el
suport dels Serveis Públics de
Consum. L’acord finalitza el 31 de
desembre d’enguany.

Els ciutadans poden concer-
tar les visites a qualsevol dels 77
punts d'atenció disponibles dis-
tribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen
el desplaçament d’un advocat a
les dependències dels Serveis
Públics de Consum de les co-

marques de Barcelona que, prè-
via visita concertada, atén de for-
ma individualitzada i gratuïta
les diverses consultes dels con-
sumidors. 

Les persones afectades reben
un primer consell orientador
d’un advocat especialista i in-

formació sobre la conveniència
d'acudir als tribunals o de recó-
rrer a les vies alternatives de re-
solució de conflictes, però no es
redacta cap document ni es tra-

mita cap assumpte. Aquest ser-
vei també assessora els ciuta-
dans respecte del dret a accedir
a l'assistència jurídica gratuïta i
de la documentació necessària
per sol·licitar-la.

Des que es va iniciar aquest
servei l’estiu de l’any passat,
s’han atès 4.618 famílies que
han generat 5.483 consultes, de
les quals 4.788 han estat per
contractes afectats per una clàu-
sula abusiva, cosa que repre-
senta el 87% de totes les con-
sultes. 852 famílies han pogut
acollir-se al dret a justícia gra-
tuïta i han estat assessorades a
l’efecte.

També hi ha hagut 2.903
consultes on el consumidor ha-
via tingut un contacte previ amb
el banc.

SUPORT ALS CONSUMIDORS
Els acords amb els col·legis pro-
fessionals d’advocats se sumen

a les accions de suport als con-
sumidors que la Diputació de
Barcelona impulsa des de fa me-
sos per acompanyar-los en les
seves reclamacions per les clàu-
sules abusives.

Per atendre aquestes con-
sultes, la corporació ha aug-

mentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis
Públics de Consum. També ha in-
tensificat la formació específica
en clàusules abusives als tèc-

nics d’aquests Serveis (77 mu-
nicipals i 7 comarcals) i s’han fet
150 xerrades i tallers arreu del te-
rritori que han comptat amb
l'assistència de més de 8.000
persones.

A més, en els 224 municipis
que no disposen de Servei Públic
de Consum propi, els ciutadans
poden realitzar les seves con-
sultes directament i de manera
presencial a través de les Unitats
Mòbils d’Informació al Consu-
midor (UMIC).

La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i infor-
mació sobre els protocols de
les entitats bancàries, adreces de
contacte, l’agenda d’accions for-
matives i un formulari de recla-
mació a través de la seva pàgina
web.

Amb tot, per a més informació
es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/con-
sum/clausula-terra.

Al costat de les persones
» La Diputació de Barcelona ajuda els consumidors en les reclamacions per clàusules abusives

» Ja s’han atès 4.618 famílies, de les quals 852 amb dret a justícia gratuïta i assessorades a l’efecte

Els ciutadans poden concertar les visites a qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de Barcelona. Foto: iStock
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Pàgines especials
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Esports
Jordi Morales, campió del 

món de tennis taula adaptat

Campió del món. L’esparregue-
rí Jordi Morales va trencar tots
els pronòstics (els seus i els de la
resta) i es va penjar la medalla
d’or en el Campionat del Món de
tennis taula adaptat que es va dis-
putar a Celje (Eslovènia) el pas-
sat dissabte 20. Morales, que
actualment viu a Sant Andreu, va
derrotar el palista neerlandès
Jean-Paul Montanus en la final
per tres sets a zero. Aquest era
l’únic jugador que l’havia acon-
seguit guanyar a la fase de grups. 

De fet, per accedir a la final,
Morales va derrotar el que fins
aleshores era el vigent campió del
món, l’anglès William John Bay-
ley, en un partit tremendament
igualat que es va decidir a favor
de Morales per tres sets a dos.

“Va ser una sorpresa molt

agradable, no m’esperava guan-
yar. Com a molt comptava amb
una medalla”, assegura Morales
a Línia Nord. El palista diu que
encara està “assimilant” la vic-
tòria, ja que durant la setmana
passada va estar anant “amunt i
avall”. El palista va rebre un ho-
menatge del seu equip, el Club
Natació Sabadell, i va fer la sa-
cada d’honor en la jornada de

l’últim cap de setmana d’aquest
mes, que va enfrontar els saba-
dellencs i el Badalona.

El seu pròxim gran objectiu,
diu, són els Jocs de Tòquio 2020,
una cita per a la qual, però, hau-
rà d’obtenir bitllet l’any que ve.
Abans d’això, Morales afrontarà
quatre campionats més abans
que s’acabi l’any i l’Europeu, que
també es disputarà l’any 2019.

» “Va ser una gran sorpresa, no m’ho esperava”, explica a Línia Nord
» Els Jocs Paralímpics de Tòquio seran el seu pròxim gran repte

Mes discret del Martorell
i l’Esparreguera a la lliga EBA

BAIX LLOBREGAT4L’octubre no
ha estat un mes gaire favorable
per als interessos del CB Marto-
rell ni del CB Esparreguera.

Els martorellencs, de fet, van
aconseguir la seva primera vic-
tòria en el derbi que va enfrontar
els dos equips el passat dissabte
27 al Ramon Martí (64-84). Va
ser un matx que els de Raül Lai-
ta van dominar des del salt inicial.
El CBM va marxar al descans
guanyant per 15 (23-38), de ma-
nera que els esparreguerins no
van tenir cap opció de reaccionar
després del descans. Així, doncs,

l’equip voldrà aprofitar aquesta
inèrcia de cara al seu calendari
imminent, Cornellà, Salou, Ma-
taró Boet i Mataró Feimat.

En canvi, els esparreguerins
han tancat el mes amb dues de-
rrotes seguides, però encara fora
de la zona perillosa. De cara al no-
vembre, l’equip visitarà el Mata-
ró Feimat, rebrà el Calvià, viatjarà
a la pista del CB Salt i jugarà al
Ramon Martí contra el CB Igua-
lada. Abans d’això, l’1 de no-
vembre, els verds jugaran el quart
de final de la Lliga Catalana EBA
contra el BBA Castelldefels.

L’Handbol Sant Esteve 
perd el primer partit del curs

Sorpresa a Sant Es-
teve. El sènior mas-
culí del CH Sanes
va tancar els partits

del mes patint la primera derro-
ta del curs en el partit del passat
dia 27 contra l’OAR (27-28). Fins
aleshores, els de Dani Ariño ha-
vien guanyat tots els seus partits,
excepte la visita a la pista del fi-
lial del Balonmano Granollers
de la segona jornada, que es va
ajornar i que s’ha fixat per al dia
5 de desembre.

Aquesta ensopegada fa que el
conjunt sesrovirenc perdi la seva

condició de líder i ara sigui quart
amb un punt menys que l’actual
comandant de la classificació, el
sorprenent Handbol Esplugues.

L’equip vol deixar enrere l’en-
sopegada contra els sabadellencs
i ja treballa per preparar els com-
promisos d’un novembre que,
sobre el paper, es presenta amb
dos partits assequibles i un altre
parell molt exigents. Els dos pri-
mers seran a Sant Joan Despí i a
casa contra el Sant Vicenç, men-
tre que la segona meitat del mes
que ve, l’equip es veurà les cares
contra el Sant Quirze i la Roca.

Sant Andreu | Chamorro i García guanyen la Cursa de la Tardor
El passat diumenge 14 va celebrar-se la 9a edició de la Cursa de la Tardor a Sant Andreu, una

prova que van guanyar Fernando Chamorro i Ana Belén García en la seva distància més llarga,
la de 10 quilòmetres. Aquesta prova, organitzada per la Sansi, va reunir més de 330 corredors.

L’eufòria del palista esparreguerí al podi. Foto: RFETM

Pau Arriaga
ESPARREGUERA

Homenatge al ‘Purito’ al Solo
Bici Festival de Sant Andreu

SANT ANDREU4El Solo Bici
Festival, la trobada de bicicleta de
muntanya que es va celebrar a
Sant Andreu de la Barca durant
el cap de setmana dels dies 19 i
21 d’aquest mes, va servir per fer
un homenatge a l’exciclista pa-
retà Joaquim Purito Rodríguez,
que va participar en una taula ro-
dona sobre seguretat a la carre-
tera per als ciclistes, en la qual
també van ser l’alcalde, Enric
Llorca, el periodista Carlos de

Andrés o Juli Gendrau, president
del Servei Català de Trànsit.

Durant aquests tres dies, el
poble es va omplir d’activitats,
exhibicions i una bicicletada per
la seguretat, en la qual també
van ser els assistents a aquesta
taula rodona. El Solo Bici Festi-
val també va servir perquè els fa-
nàtics de les mountain bikes tin-
guessin l’ocasió de provar al-
guns dels millors models de bi-
cicletes de muntanya.
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El pasado 16 de Octubre se celebró
en todo el mundo el Día Mundial de
la Columna Vertebral. Este año el
lema ha sido #LoveYourSpine, que
viene a decir que ames a tu co-
lumna, que la cuides. Este lema re-
fleja a la perfección aquello que
desde Quiropráctica mar promove-
mos. Cuidar la columna es primor-
dial para tener una buena salud,
porque LA SALUD comienza en una
columna bien ajustada.

El 80% de la población mundial
sufre de dolor de espalda, la lumbal-
gia es la patología más incapacitante
que existe y el gasto médico en paliar
estas dolencias se calcula en billones
de euros. De ahí la importancia, y no
nos cansaremos de repetirlo, de la
prevención. Una columna sana, equi-
librada, ajustada, evitará males mayo-
res causados por la edad, el trabajo, el
entorno, el día a día, accidentes, etc.
Es más fácil y barato prevenir que
curar. Con una simple revisión en nu-
estro centro quiropráctico podemos
detectar aquellas subluxaciones ver-
tebrales que están interfiriendo en
nuestro sistema nervioso y causando

ese malestar, ese dolor o esa lesión.
Desde una simple contractura hasta
una ciática se pueden corregir ajus-
tando la columna con cierta regulari-
dad. En nuestros centros de Abrera y
Barcelona estamos por y para nues-
tros pacientes, diseñando y estu-
diando para cada uno el cuidado
quiropráctico más adecuado.

¿Nos dejas ayudarte? 

C. Martorell 10, local 7 - 08630 Abrera - Tel.93 773 89 54 · 638 458 434

Quiropráctica para ti, 
Quiropráctica para todos



| 30

Llibres Teatre

Miedo és una obra de teatre i un disc,
però el disc, després d’alimentar el mu-
sical, va acabar donant voltes i tombs
per ser una obra seriosa que viu més
enllà de les necessitats dramàtiques
del teatre. I és que cada cançó de l’àl-
bum és una peça diferent de la seva
corresponent a l’obra teatral. Això sí, la
temàtica és la mateixa: la por.

Música Pelis i sèries

Miedo
Albert Pla i Raül Refree

L’esperit de Montmartre
El CaixaForum de Barcelona acull fins al 20 de gener l’exposi-

ció ‘Toulouse-Lautrec i l’esperit de Montmartre’,  una mostra
sense precedents a Catalunya que tracta els principals as-
pectes de l’art francès radical de finals del segle XIX. L’any

1880 Montmartre era un lloc marginal, empobrit i apartat
de París, però en un període relativament breu es va trans-

formar en el centre literari i artístic de París. Un esperit, el del
títol de la mostra, que va ser un estat d’ànim i una mentalitat

avantguardista que van practicar nombrosos artistes, 
el més destacat dels quals va ser Henri de Tolouse-Latrec.     

No t’ho perdis

M À X I M  H U E R T A
La fitxa

ÉS FAMÓS PER...

ELS FANS...

Ser un periodista d’àmbit estatal
Es va donar a conèixer al programa d’Ana Rosa Quintana

Presentar el seu nou llibre a l’FNAC
Es tracta d’una guia de la capital francesa, París

Li donen el seu suport incondicional 
Després del seu pas fugaç pel ministeri de Cultura

QUÈ HA FET?

Bárbara Lennie, Marisa Paredes, Àlex
Brendemühl o Oriol Pla conformen el
repartiment d’una de les pel·lícules es-
panyoles més interessants de la tardor.
Petra no sap qui és el seu pare i tot just 
després de la mort de la seva mare co-
mença una cerca que la porta a conèi-
xer el Jaume, un artista plàstic poderós
i que té pocs escrúpols.

Petra
Jaime Rosales

L’escriptora salvadorenya Claudia Her-
nández s’estrena en el món de la no-
vel·la amb ‘Roza tumba quema’, un lli-
bre que narra les dificultats d’una mare
que ha de lluitar per les seves filles en-
mig d’una societat en reconstrucció
després d’haver patit una de les gue-
rres més sagnants que es van viure a
Amèrica Central el segle passat.

Roza tumba quema
Claudia Hernández

Aquesta paròdia sobre els Jocs Florals
on Rusiñol denunciava l’idealisme
exaltat d’un certamen que s’havia con-
vertit en instrument de propaganda
del nou catalanisme polític va provo-
car molta crispació a la societat de l’è-
poca. Ara, Jordi Coll la torna a posar en
escena en forma de musical esbojarrat. 

Al Teatre Nacional de Barcelona.

Els Jocs Florals de Can Prosa
Santiago Rusiñol

El periodista Màxim Huerta va omplir dijous 18 d’oc-
tubre l’FNAC del Triangle de Barcelona per presentar
el seu darrer llibre Paris sera toujours Paris. En aquesta
ocasió, l’escriptor dona forma a una guia de la capital

francesa ambientada en els anys vint que compta
amb les il·lustracions de l’artista Maria Herreros. L’acte

va tenir una repercussió mediàtica especial perquè
va ser una de les primeres aparicions públiques de

Huerta després del seu pas fugaç pel ministeri de
Cultura. Sobre aquest tema, el que va ser col·la-
borador del programa d’Ana Rosa Quintana no

va voler fer massa referències, però va afirmar
que se sentia molt orgullós d’aquest episodi

de la seva vida. A més, Huerta va assegurar
que el llibre Paris sera toujours Paris tenia un

significat molt especial per a ell i va afegir que
gràcies a aquesta publicació editorial recupera

“la il·lusió adormida, que no perduda”.

Viu en línia | Just Dance 2019
Aquest títol farà que ens aixequem del sofà per ballar amb 

vuit coreografies diferents de temes musicals d’estils variats.

QUI ÉS?

Famosos
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DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
20:30 La projecció de la coneguda pel·lícula Billy

Elliot serà l’activitat que tancarà el Fem Dan-
sa. Explica la història d’un nen que prefereix
ballar a boxejar. / Casa de Cultura.

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE
16:15 L’Ajuntament ha preparat una sessió in-
formativa anomenada Serveis d’autoocu-
pació, que donarà informació sobre ajudes,
subvencions i sistemes de finançament. / Es-
coles Velles.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
20:30 Pep Tosar es converteix en Lorca en
aquest Federico García, un muntatge que re-
corre cronològicament els epidodis més im-
portants de la vida i obra lorquiana. / Teatre
Núria Espert.

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE
COLLBATÓ L’associació Petit Món s’encarrengarà
de la conferència anomenada Parlem d'igualtat
de gènere, una xerrada informativa oberta a
tothom, veïns i gent d’altres pobles (18:30).
/ Sala Portals.

DIUMENGE 18 DE NOVEMBRE
SANT ESTEVE El tercer diumenge del mes que
ve s celebrarà una matinal anomenada Matí
de color, amb tallers infantils i activitats lú-
diques diverses (A partir de les 12:00). / Ca-
sal Social Vallserrat.

DIMECRES 7 DE NOVEMBRE
OLESA El títol de la primera sessió del club de
lectura infantil del mes de novembre serà Men-
jallibres (17:30). / Biblioteca municipal d’O-
lesa de Montserrat.

DIMARTS 13 DE NOVEMBRE
ESPARREGUERA Judith Navarro coordinarà
aquesta sessió per a pares i mares en la qual
aconsellarà quins criteris cal seguir per selc-
cionar les lectures dels seus fills i filles
(17:30).  / Biblioteca l’Ateneu.

DISSABTE 3 DE NOVEMBRE
MARTORELL Partit de bàsquet corresponent a
la setena jornada de la lliga EBA entre el CB
Martorell i el CB Cornellà (18:00). / Pavelló Mu-
nicipal de Martorell.

CASTELLVÍ En el marc del projecte Fem
Xarxa es faran dues sessions per
aprendre a parlar en públic amb se-
guretat. / Edifici de l’Ajuntament.

Dues sessions per aprendre 
a parlar en públic sense por
13 i 20 de novembre a les 09:00

El inspector general és una comèdia d’e-
quívcs que situa la trama en la visita
d'un inspector a una petita ciutat de
la imperial Rússia del Tsar Nicolau I. /
Teatre Núria Espert.

‘El inspector general’, una
comèdia d’equívocs al poble
Diumenge 18 de novembre a les 18:00

L’humorista hospitalenc Raúl Alcaraz
serà l’encarregat de fer que tothom ri-
gui de valent amb un dels seus es-
pectacles amb monòlegs. / Ateneu de
Martorell.

L’Ateneu, escenari d’un
monòleg de Raúl Alcaraz

Dissabte 17 de novembre a les 22:30

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
vuitena jornada de la Primera Nacio-
nal masculina entre el CH Sanes i el Sant
Vicenç. / Pavelló Municipal Sesrovires.

L’Handbol Sanes rep la visita
de l’Handbol Sant Vicenç

Dissabte 10 de novembre a les 19:30

agenda@comunicacio21.com

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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