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Segons les dades de l’Observatori
del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, el 2017 es van cursar
399 denúncies per violència
masclista al Partit judicial de
Martorell, que comprèn les vuit
poblacions del Baix Llobregat
Nord. Això suposa una mitjana
d’una denúncia al dia. A més,
comparant-ho amb les xifres del
2016, el nombre de denúncies va
augmentar de 299 a 399 d’un
any a l’altre. És un creixement
preocupant, que espanta encara
més en comprovar que, tots dos
anys, es va cometre un homici-
di masclista al Montserratí. 

Pel que fa a enguany, entre els
mesos de gener i juny –úniques

dades disponibles, de moment–
es van registrar 178 denúncies
per violència masclista a la zona.
En el mateix període del 2017, la
xifra va ser de 233. Això indica
que, durant el primer semestre
del 2018, s’han registrat 55 de-
núncies menys que durant el
primer semestre de l’any passat. 

Aquest fet, però, no implica
necessàriament una reducció
dels casos de violència masclis-
ta. En aquest sentit, cal tenir en
compte una dada de l’Enquesta
de violència masclista a Cata-
lunya, elaborada per la Genera-
litat: de totes les dones que s’i-
dentifiquen com a víctimes d’un
delicte masclista, només el
26,1% ho denuncia. Per tant,
pràcticament 3 de cada 4 dones
decideixen no denunciar tot i sa-
ber-se víctimes d’un delicte de
violència masclista.

EL MONTSERRATÍ, AMB EL 25-N
Amb motiu del Dia Internacio-
nal per a l'Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones (25 de
novembre), els municipis del
Montserratí van tornar a dir ‘no’
a la violència masclista i van
organitzar activitats diverses. 

Olesa va ser de les pobla-
cions que més s’hi va bolcar i va
preparar un programa ampli, del
qual destacava la performance
‘Sabates vermelles’, que recordava
les dones assassinades per ho-
mes. A Abrera, l’activitat més
important va ser la segona Mar-
xa contra la violència de gènere,
mentre que a Collbató es va fer un
rap feminista i es va inaugurar
l’exposició ‘Violència masclista. A
Collbató tolerància 0’. I a tots els
pobles es va llegir un manifest
contra la violència masclista que
caldria aplicar durant tot l’any.

Una cada dia

FEMINISME4Darrerament,
amb la mediatització de nom-
brosos casos que han posat en
qüestió el paper de la justícia
i han fet palesa la desprotec-
ció de la dona envers el mas-
clisme, han aparegut noves
entitats feministes al Baix
Llobregat Nord. És el cas del
Col·lectiu Feminista de Mar-
torell, que va néixer de la in-
dignació per la sentència de
‘La Manada’ i que ha comen-
çat a cobrir un buit que hi ha-
via fins ara al municipi. 

Per entendre la importàn-
cia d’aquest col·lectiu, cal es-
coltar les seves membres, que

realitzen assemblees no mix-
tes periòdicament. Una d’elles,
l’Estel·la, explica que tenia el
costum d’anar amb la seva
germana a les assemblees del
Col·lectiu Olesa Feminista,
però trobava a faltar poder-ho
fer a casa seva. La Marta i la
Laia apunten que, més enllà de
les accions en dates assenya-
lades, la funció del Col·lectiu és
d’acompanyament. En aquest
sentit, l’Olivia afirma que va
patir una situació de violència
masclista fa temps i que, si ha-
gués existit el Col·lectiu en
aquell moment, s’hauria atre-
vit a denunciar-ho. 

L’activisme feminista 
com a resposta 

» Durant el 2017 es van presentar 399 denúncies per violència masclista al Baix Llobregat Nord
» Els municipis del Montserratí es mobilitzen contra el masclisme amb motiu del 25 de novembre

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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La lupa

per Paula Carpintero Páez

Volem ser lliures

La violència masclista continua, per
desgràcia, molt present en la nostra so-
cietat. És evident que des de sempre el
sistema patriarcal ha dominat amb la
seva autoritat imposada cap al sexe fe-
mení, provocant una distribució desi-
gual del poder entre homes i dones.

Aquestes desigualtats de gènere les
podem trobar, per exemple, en el seu
moment, quan les dones tenien prohi-
bit votar, o en les famílies tradicionals
on la figura de l’home era l’única que es
tenia en compte en quës-
tions econòmiques, políti-
ques, laborals, etc. Actual-
ment, les podem veure en el
sexisme que es té en el llen-
guatge, en el salari on elles
cobren menys que ells, en
les relacions afectivo-sexu-
als, o quan es ven la dona com un ob-
jecte, entre altres.

En relació al sistema sexe-gènere,
s’estableixen una sèrie de condicions so-
cials diferents per a homes i dones, se-
gons el paper o rol assignat, i si se surt
de les normes establertes pot arribar a
convertir-se en un problema per a la
dona, ja que la pròpia llibertat, la ca-
pacitat de prendre decisions i ser em-

poderada està “mal vist” o es critica,
perquè no és el que s’espera d’ella. Una
dona pot ser tan dona com qualsevol al-
tra, encara que no vulgui casar-se, te-
nir fills i formar una família, posant un
clar exemple. Els estereotips de gène-
re tampoc ajuden a millorar. La publi-
citat, el cinema, lletres de cançons, la te-
levisió… fan que el masclisme es nor-
malitzi en moltes ocasions, passant
com a desapercebut quan en realitat s’a-
maga.

També l’amor romàntic ha fet molt
mal, ja que està tan idealitzat que l’ú-
nic que comporta són falses expectati-
ves i frustració en les relacions de pa-
rella, a més d’aquesta necessitat de no
poder viure sense l’altra persona, que
ningú podrà estimar-nos com ell, etc.
Es confon conceptes que fan que tot ple-
gat ens porti a la insatisfacció, ja que
aquest ideal també es basa en la pos-

sessió de l’ésser estimat, i en l'anul·la-
ció d’un mateix per entregar-se total-
ment a l’altre, el que comporta una sub-
missió per part de la dona cap a l’home.
Que si “el nostre príncep blau ens està
esperant”, que si “hem de trobar la mit-
ja taronja”… S’ha de canviar aquest pen-
sament que algú ens ha de completar
perquè, si no, no serem feliços.

Ningú és responsable de la nostra
felicitat, excepte nosaltres mateixos/es.
La visió que tinc de la construcció d’u-

na relació saludable és esti-
mar des de la llibertat, a més
d’altres aspectes com la
bona comunicació, expres-
sar els sentiments i el que es
vol, el respecte, la confian-
ça, no intentar canviar l’al-
tra persona i cuidar la rela-

ció cada dia. A nivell més de societat,
s’ha de promoure tots aquests valors
des de la coeducació, deixar de discri-
minar per raons de sexe i ensenyar des
de la tolerància, l’afectivitat i la igual-
tat des de petits. Així, cada dia, estarem
un pas més endavant de poder acon-
seguir acabar amb la violència de gè-
nere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

Els estereotips de gènere no hi ajuden. 
La publicitat, el cinema, la televisió... 

fan que el masclisme es normalitzi

Els semàfors

Rosalía
La cantant de Sant Esteve Sesrovires ja

és tot un fenomen mundial. En la darre-
ra edició dels Grammy Llatins, celebrada
a Las Vegas (EUA), es va endur dos pre-
mis per un únic tema, ‘Malamente’, que

ha revolucionat el panorama musical.
pàgina 24

Collbató
El poble celebrarà pròximament el vuitè
Cap de Setmana Solidari, organitzat per

l’ONG Collbató per la Solidaritat. 
Durant els dies 1 i 2 de desembre, 

el municipi tornarà a mostrar, doncs, 
la seva cara més solidària. 

pàgina 26

FGC
FGC va desmuntar a mitjans de mes l’es-

tructura de l’aeri Esparreguera-Olesa.
L’alcaldessa olesana, però, es va mostrar

sorpresa perquè no se l’havia avisat,
mentre que el batlle d’Esparreguera no
accepta la cessió de l’edifici de l’estació. 

pàgina 25

Parlen els
veïns

Sandra
“Hem avançat en
els últims anys,
però no n’hi ha
prou. Només cal
mirar els casos de
dones assassinades
després d’haver de-

nunciat. També falta educació perquè to-
thom entengui que la violència masclis-
ta comença amb els micromasclismes.”

María
“No. Crec que cal
més interès en l’e-
ducació, perquè si
es mantenen els
rols de gènere a la
infància és molt di-
fícil fer canvis des-

prés. Avancem molt a poc a poc. Enca-
ra es dubta de les dones que denuncien,
deixant-les en un estat de vulnerabilitat.”

Sheila
“Les dones estem
lluitant i cada cop
sortim més al ca-
rrer, però des del
sistema no s’està
fent. Si mirem les
últimes sentències

judicials, veiem que no es castiga com cal-
dria la violència masclista. Al final, aquest
sistema fa que la societat no avanci.”

Montse
“En la meva opinió,
no s’està fent prou.
Penso que s’ha de
treballar amb els
homes, però també
amb les dones, per
conscienciar-les i

ajudar-les a identificar una situació de
violència masclista. En definitiva, ani-
mar-les a no callar i a demanar ajuda.” 

Creus que s’està lluitant prou contra la violència masclista?
per Anna Utiel
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Esparreguera tindrà 
la primera Fira de la Passió1

2 Fermí Fernández: "Sóc un 
enamorat del teatre"

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

Els alcaldes de Collbató, Castellví 
i Olesa declaren per l'1-O

Jordi Morales, campió del món 
de tennis taula adaptat
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Safata d’entrada

Mònica Terribas documenta
cada matí des de Catalunya Rà-
dio el que estem patint en aquest
país que es diu Catalunya. Fa
dies, però, em va sorprendre que
reduís aquesta Catalunya que
pateix a “la meitat dels catalans”.
Una expressió desafortunada
que no hauria d’enterbolir l'in-
negable compromís de la Terri-
bas amb la informació i el país.
Dic desafortunada perquè no es
tracta només de la meitat dels
catalans que estem patint la bru-
talitat de l’Estat, sinó de la im-
mensa majoria, per no dir la to-
talitat. Els demolidors efectes del
155 no són selectius ni perjudi-
quen exclusivament els inde-
pendentistes (d’altra banda, més
de la meitat, segurament). Però
més enllà de voler un estat propi
o una altra cosa, la immensa ma-
joria dels catalans volem viure
en un estat democràtic on les de-
cisions sorgides de les urnes si-
guin respectades i el dret dels
pobles a autodeterminar-se si-
gui reconegut, com ho palesen
les enquestes i com ho establei-
xen els tractats internacionals
que va firmar, però que no res-
pecta, el mateix Estat espanyol.

La meitat?
per Salvi Pardàs

Mà dura
per Joan Xuriach

Altsasu; Otegi; Blanquerna
(Madrid); Egunkaria; inde-
pendentistes catalans (Gar-
zón); un miler de ferits l’1
d’octubre de l’any passat; Jor-
di Borràs; pèrdua d’un ull per
pilota de goma (Roger Espa-
ñol); les clavegueres de l’estat;
la fuita d’empreses; xantatge
de la monarquia a empreses
catalanes; les mentides i cam-
panyes d’odi contra Catalunya;
Ciudadanos; el 155; les mani-
festacions feixistes pels carrers
de Barcelona; la repressió als
antifeixistes; Juan Carlos I;
Corina; la corrupció del PP;
FAES; Fundació Francisco
Franco; Falange; VOX; Castor;
el tribunal de comptes i el
9N; el rescat bancari; les hi-
poteques; els desnonaments;

els ERO andalusos del PSOE;
la lapidació de l’Estatut del
2006; la persecució judicial a
la llibertat d’expressió; els
atacs a la llengua catalana;
les ràtzies nocturnes unionis-
tes pels pobles de Catalunya;
la impunitat absoluta de fei-
xistes i unionistes; els exiliats
polítics; els presoners polítics
amb més d’un any de presó
preventiva sense proves... Es-
candalós, oi? No home no!
Pintura groga a la porta de l’es-
cala d’en Llarena, això sí que
és preocupant! I violència!
Tot el cor d’unionistes i, tam-
bé, d’esclaus catalans que de-
manen perdó per existir als co-
lons espanyols hi estan d’a-
cord. Mà dura. On hem anat a
parar, no tot s’hi val! 

A les xarxes

@Sallamachine666: La deixadesa de #Renfe
comença a costar vides. Diran que la culpa és
de la pluja, però fa dècades que no fan ni el
més mínim manteniment.

@FrancescCerdo: En realitat de moment
només és una amenaça per als catalans. Que
els quedi ben clar que mai no ens han fet por,
ni mai ens en faran, de por, unes urnes!

#EleccionsAlMaig?

@jorditurull: Dels autors de “La Fiscalia te
lo afina”, ens arriba el nou hit: "Contro-
laremos la Sala Segunda desde detrás". Tot
molt normal... a l'estat espanyol.

#DesDeDarrere #NomésFaltavaAixò

Les millors
perles

La Verge del Pilar va aparèixer la vigília del 20 de novembre, ani-
versari de la mort de Franco, amb una bandera de la Falange en
una de les seves columnes. L’alcalde de Saragossa, Pedro Santis-

teve, ha dit que el cas “és una vergonya i una falta molt greu a la sen-
sibilitat i les creences de milers de veïns que rebutgen el feixisme”.

L’actriu Aina Clotet s’ha pronunciat en relació al cas de  la
discriminació que hauria patit després de ser exclosa d’una
sèrie televisiva, dirigida per Leticia Dolera, per estar emba-

rassada. Clotet ha afirmat que “cap dona hauria de veure’s en la
necessitat d’ocultar una cosa així per protegir la seva carrera”.

Amancio Ortega comprarà a un fons estatunidenc part de la
seu central de la companyia Amazon, a Seattle. Pontegadea
Immobiliari, propietat d’Ortega, pagarà entre 740 i 750 mi-

lions de dòlars per tancar una operació que serà la més gran que la
immobiliària ha fet als Estats Units i la segona de la seva història.

Airbnb ha retirat els anuncis d’allotjaments situats en as-
sentaments jueus de Cisjordània per ser un territori que
és al “centre de la disputa entre Israel i Palestina”. Minis-

tres d’Israel han dit que la decisió és “discriminatòria” mentre
l’Organització per a l’Alliberament de Palestina ho ha celebrat.

La SER ha demanat perdó a l’entrenador del Lleida, Gerard Alba-
dalejo, i al club després que un periodista, a qui la cadena ha
qualificat de “col·laborador extern”, increpés Albadalejo durant

una roda de premsa per respondre en català a una pregunta feta en
català. Els fets van tenir lloc a Ejea de los Caballeros (Saragossa).



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

7 | 

línianord.catNovembre 2018



línianord.cat Novembre 2018

| 8

Entrevista

Et defineixes com una apas-
sionada de la costura, però
com et vas introduir en

aquest món?
Vaig aprendre a cosir fixant-me en
com ho feia la meva mare, però ella
no me'n va ensenyar i tampoc he
estudiat mai confecció. Vaig deixar
l'afició una mica apartada fins que,
fa uns anys, va començar un mo-
viment de costura a través de blogs
i de Facebook, el 'Cose conmigo'. A
partir d'aquí, m’hi vaig enganxar i
vaig començar a fer classes de cos-
tura en grup a casa meva. Arriba un
punt que t'hi enganxes tant que
sembla una addicció!

I en quin moment apareixen les
Mandarines, les teves nines?
Les Mandarines van néixer quan es-
tudiava dibuix. Un dels exercicis
que ens van demanar va ser crear
un personatge a partir d'una frui-
ta. Vaig provar moltes coses i, al fi-
nal, d'una mandarina va sortir la
cara d'una dona, que després va
adquirir un cos; m'agradava perquè

no era la típica dona. En principi, no
havien de ser de roba, la idea era
que fossin il·lustracions, però fi-
nalment vaig decidir que havien de
tenir volum.

Què tenen d'especial?
Tenen uns ulls molt diferents, no
són els típics ulls ovalats o rodonets,
i no tenen boca. Volia que fossin
una representació de la dona amb
un cos fora de l'estereotip, i alho-
ra poder vestir-les de moltes ma-
neres. Les vaig fer sense boca per-
què les dones tenim moltes coses
a dir, però sovint no ens deixen par-
lar, no ens deixen cridar.

A partir de les nines, sorgeix
l'exposició 'Cicatrices de un cor-
sé'. Quin n'és l'objectiu?
Volia tocar un tema relacionat amb
el feminisme, però sortint-me de la
línia. Vaig pensar que, aprofitant les
nines i el seu cos, podia parlar de l'o-

pressió de la moda cap a la dona,
que molta gent no se n'adona però
hi és. No volia fer una exposició amb
imatges de dones maltractades fí-
sicament, perquè crec que ens hem
acostumat tant a veure-ho que de
vegades no se li dona la importàn-
cia que toca. Necessitem veure al-
tres coses per tornar a recordar
que això encara està passant.

Creus que l'opressió de la moda
és també una forma de masclis-
me?
Sí. Sobretot perquè la moda va vin-
culada sempre a la masculinitat de
l'home. Anys enrere, perquè les do-
nes fossin escoltades, havien de
vestir-se com un home. Al llarg de
tota la història, ells han portat
pantalons, mentre que les dones
hem hagut d'esperar segles perquè
se'ns permetés portar-los. També
ells van decidir en quin moment
podíem començar a portar ban-
yador per anar a la platja. Ara, per
a ells, anar a la moda és una opció;
per a les dones, en canvi, és gaire-
bé una obligació.

Com es pot combatre?
El primer que hem d'aprendre és
que, si volem la igualtat, no ens po-

dem atacar entre dones. Ens han
acostumat a pensar que la del
costat és la nostra enemiga, i no. Si
no arreglem això, per moltes ma-
nifestacions i hashtagsque hi hagi,
no canviarà res. Hem de reflexionar
sobre el que diem i el que fem. Ser
feminista no és fàcil, et passes el dia
qüestionant-te.

Al teu blog expliques que no et
senties còmoda amb la roba de
les botigues convencionals i que
per això vas decidir fer-te la teva.
Quina influència va tenir aquest
fet en l'exposició?
És un tema que també és a l'ex-
posició. Vas a una botiga i, segons
quina talla tens, no trobes roba
per a tu. A partir de la 40, consi-
deren que tens una talla "espe-

cial". A Barcelona, al carrer Pelai, hi
ha les botigues més conegudes i,
en canvi, la botiga per a talles
grans de la mateixa cadena està
apartada. Això també és un mis-
satge. A banda, les botigues prin-
cipals t'obliguen a anar vestida
d'una manera determinada. De
vegades es donen situacions molt
hipòcrites: la societat et diu que
has de portar pantalons molt
curts, però si després vas sola de
nit vestida així et diuen que vigi-
lis, que "vas provocant". Tot plegat,
és una pressió constant que pa-
tim des de petites. En realitat, si
estires del fil, veus que l'opressió
que exerceix la moda sobre les
dones segueix sent la mateixa ara
que fa uns segles, encara que la
roba hagi canviat molt.

“Ser feminista 
no és fàcil: et passes 
el dia qüestionant-te”

Pili Pico / Artista

Del 8 al 25 de novembre, l’exposició ‘Cicatrices de un corsé’, de l’artista martore-
llenca Pili Pico, va omplir El Círcol d’unes trenta nines que repassaven la història
de la moda i les opressions que aquesta ha suposat per a les dones al llarg dels
anys. Ara, la mostra visitarà diferents poblacions per portar el missatge arreu.

Anna Utiel
MARTORELL

Foto: Anna Utiel

Perfil | L’originalitat per bandera
Pili Pico (Martorell, 1977) sempre ha estat vinculada amb l’art: té el títol de Be-
lles Arts i ha estudiat diverses modalitats artístiques, però sent predilecció per

la combinació de la pintura, el volum i la costura, ingredients de les seves nines.

“L’opressió que
exerceix la moda sobre
les dones és la mateixa
ara que fa uns segles”
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4La Generalitat de Catalunya
s’ha proposat convertir l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) en un
referent de la innovació educa-
tiva a Europa en l’àmbit de la for-
mació a distància i les noves
oportunitats. 

L’IOC, situat a l’avinguda del
Paral·lel de Barcelona i que té
12 anys d’història, és un centre
singular, atès que és l’únic cen-
tre públic d’ensenyament a dis-
tància de Catalunya en què no-
més s’imparteixen ensenya-
ments no universitaris per a
joves i adults. Ara, el Govern
crearà un decret per dotar-lo
d’una estructura organitzativa
i funcional pròpia adequada a
la seva singularitat i a les seves
necessitats.

El conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló, va anunciar el
mes passat la creació de l’es-
mentat decret durant una visita
a la seu central de l’institut. El

conseller, que va estar acom-
panyat pel director general de
Centres Públics, Josep González
Cambray, i per la directora ge-
neral d'Educació Infantil i Primà-
ria, Maria del Mar Camacho, va re-
marcar que “l’IOC no ha estat

encara estructurat com la Llei
d’educació de Catalunya dema-
na, a partir del decret”. “Per tant,
hem d’estructurar clarament què
és l’Institut Obert de Catalunya”,
va afirmar.  

La nova normativa establirà
les finalitats, les funcions i el pro-
jecte educatiu de l’IOC. Entre di-
ferents aspectes, regularà les fun-
cions dels òrgans de direcció, el
professorat i els corresponents
mecanismes i requisits d’accés.
També es concretaran els siste-
mes de provisió dels llocs de tre-
ball de professorat col·labora-
dor, figura que permetrà en gran
mesura donar cobertura a la va-
rietat i flexibilitat de l’oferta de
l’IOC.

MÉS DE 23.000 ALUMNES
L’IOC és un institut dedicat ex-
clusivament a la formació de
persones adultes a distància.
L’ensenyament i aprenentatge
es porta a terme mitjançant un
campus virtual basat en una pla-
taforma Moodle, anomenat cam-
pus IOC, que combina la potèn-
cia d’aquest programari amb el
Portafolis digital i la Secretaria

virtual desenvolupada especial-
ment per a l’IOC. 

L’IOC, que el passat curs va
comptar amb més de 23.000
alumnes matriculats –essen-
cialment persones adultes-, ofe-
reix ensenyaments diversos: ci-

cles formatius d’FP (en grau mit-
jà ho cursen un 17% dels alum-
nes i en grau superior un 40%),
batxillerat (més del 9% dels
alumnes), oferta formativa en
línia de l’Escola Oficial d’Idiomes,

graduat en educació secundària,
curs de preparació per a les pro-
ves d’accés d’FP, preparació per
a les PAU (Proves d’Accés a la
Universitat), certificat de com-
petència digital Competic3, així
com altres formacions especia-
litzades.

A més, cal tenir en compte la
popularització de les noves tec-
nologies, que ha provocat un
augment del prestigi i la deman-
da de la formació continuada.

UNA NOVA OPORTUNITAT
L’IOC permet a l’alumnat dispo-
sar d’una oferta flexible i varia-
da, segons les seves necessitats
i el temps disponible. Això per-
met formar-se a moltes persones
que d’una altra manera no tin-
drien accés als estudis, ja sigui
per raons econòmiques, per
raons de situació geogràfica o
per problemes de conciliació
horària i familiar. 

La millor formació a distància
» La Generalitat vol convertir l’Institut Obert de Catalunya en un referent europeu
» Un nou decret el dotarà d’una estructura pròpia adequada a la seva singularitat

www.ioc.xtec.cat

L’IOC és un centre
públic que ofereix 
estudis a distància

no universitaris 
per a joves i adults 

La nova normativa
regularà les

finalitats, funcions 
i el projecte 

educatiu del centre
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En aquest sentit, l’IOC és una
eina que afavoreix l’equitat i la llui-
ta contra la segregació escolar,
perquè és una nova oportunitat
per a molts alumnes. I és que
permet que aquells que per ho-
rari o per lloc on viuen no poden

fer uns estudis que desitgen hi
trobin la solució per cursar-los, si-
gui a l’hora que sigui, visquin on
visquin.

Amb tot, l’IOC és un institut
molt potent que ofereix servei a

gent que no ha acabat secun-
dària perquè l’acabi, així com a
gent que ha acabat secundària
i vol fer batxillerat però no el pot
fer per horari de treball. També
és una bona opció per a les per-
sones que volen formar-se en
llengua o per a les interessades
en graus concrets de formació
professional. 

En paral·lel, l’Institut Obert
de Catalunya també dona su-
port a molts centres presen-
cials, que durant l’any no po-
den oferir determinades ma-
tèries. Aquests estudiants –es-
tudiants visitants- poden com-
binar l’assistència al centre pre-
sencial amb els estudis a dis-
tància de l’IOC.

Amb tot, aquest centre ja
dona un servei molt gran que
ara la Generalitat vol potenciar,
amb l’objectiu que el país tingui
un institut de referència europea
en la formació a distància.<

4L’IOC va néixer l’any 2006 a partir de la
integració en un únic centre de tres projec-
tes existents en matèria de formació no pre-
sencial, gestionades des del departament
d’Ensenyament. 

L’objectiu d’aquella integració era impul-
sar l'oferta de noves activitats formatives i
nous ensenyaments demandats per la socie-
tat i potenciar el posicionament institucio-

nal de l’IOC arreu de Catalunya per conver-
tir-lo en un centre de referència.

Mirant al futur, en un món globalitzat i
de la Societat del Coneixement i de la Infor-
mació, l’IOC ha de tenir un paper rellevant
en un dels objectius principals del sistema
educatiu: la formació al llarg de tota la vida
de les persones aprofitant les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació.<

Mirant al futur
» L’IOC va néixer el 2006 per impulsar l’oferta de noves

activitats formatives i ara s’adapta al món globalitzat  

L’IOC permet
formar-se a moltes
persones que d’una

altra manera no
ho podrien fer

www.ioc.xtec.cat
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La construcció del nou edifici
judicial, una necessitat

EQUIPAMENTS4L’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, es va
reunir el dia 14 amb la conselle-
ra de Justícia de la Generalitat, Es-
ter Capella, a la seu del Departa-
ment de Justícia. L’objectiu de la
trobada era posar les bases del
nou edifici judicial del municipi,
una reclamació que ve de lluny. 

La demanda de la nova seu ju-
dicial de Martorell va arribar, el 19
de novembre, al programa Els

Matins de TV3, on l’edifici mar-
torellenc va ser presentat com el
que es troba en pitjors condicions
segons la conselleria de Justícia. El
programa va emetre unes imatges
que mostraven la precarietat de les
instal·lacions i va fer d’altaveu
dels treballadors per expressar
les seves queixes. La magistrada
degana del Partit judicial de Mar-
torell, Susana Solans, va advertir
que “la situació és desesperant”. 

‘Sueña’, la gala en benefici
dels nens amb càncer 

SOLIDARITAT4El Centre Cul-
tural va acollir, el 17 de novem-
bre, la gala benèfica ‘Sueña’, or-
ganitzada conjuntament per La
Trampolina –una associació edu-
cativa i cultural sense ànim de lu-
cre, de Martorell i Castellví de
Rosanes– i la bloggera i in-
fluencer Paula Rivero, d’El mun-
do de Paula, que va ser la pre-
sentadora de l’acte.

Els beneficis aconseguits amb
la venda d’entrades van ser des-

tinats a La Casa dels Xuklis de
l’AFANOC (Associació de Fami-
liars i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya), que acull infants
malalts de càncer. 

Durant dues hores, uns vint
nens i nenes exparticipants de di-
versos programes televisius van
passar per l’escenari del Centre
Cultural. Entre ells, l’artista mar-
torellenca Sofía Muñoz, que va
participar a La Voz Kids el 2015,
quan només tenia 10 anys.

SALUT4El 9 de novembre va
tenir lloc una reunió entre el se-
cretari de Salut Pública del
Departament de Salut de la
Generalitat, Joan Guix; l’al-
calde de Martorell, Xavier Fo-
nollosa; l’alcalde de Sant An-
dreu de la Barca, Enric Llorca;
i el gerent de la Fundació Hos-
pital Sant Joan de Déu, Manuel
Álvarez. La trobada va servir
per arribar a acords sobre la
promoció i la millora de l’Hos-
pital de Martorell, el centre
sanitari de referència del Baix
Llobregat Nord.

Entre les iniciatives acor-
dades, hi ha la col·laboració de
l’hospital amb la Universitat
de Vic, fet que permetrà que es
puguin formar alumnes de Me-
dicina a l’equipament martore-
llenc. El centre també partici-
parà en tasques de docència i re-
cerca en l’àmbit de les Ciències
de la Salut de la universitat. Una
altra de les novetats és la im-
plantació d’un programa sense
precedents que planteja la cre-
ació d’Unitats d’hospitalització

domiciliària per a persones
grans o malalts complexos. Això
suposa una gran ajuda per a
aquests pacients, que rebran el
personal sanitari a casa seva
sempre que necessitin atenció
mèdica. 

L’alcalde Fonollosa es va
mostrar satisfet amb el resultat
de la reunió, ja que hi va haver
un acord unànime en tots els

punts. El batlle va destacar la
col·laboració de l’Hospital de
Martorell amb la UVic i va asse-
gurar que això permetrà la “re-
tenció de talent”. El secretari
de Salut Pública també es va
mostrar satisfet i va afirmar que
no conceben la salut pública
“sense treballar directament amb
els ens locals, els ajuntaments i
els hospitals comarcals”. 

Imatge de la reunió del 9 de novembre. Foto: Ajuntament

L’Hospital col·laborarà amb la
UVic per formar professionals

Laboral | Vaga dels bombers de Seat
Els bombers de l’empresa subcontractada Falck SCI, que presta serveis a Seat

Martorell, estan en vaga indefinida des del dia 1 per reclamar una millora de les
condicions laborals i denunciar la manca d’equips d’autoprotecció individuals. 
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Veus de l’independentisme
es reuneixen a Martorell

AGENDA NACIONAL4350 per-
sones van omplir el passat dia 8
l’auditori Joan Cererols del Cen-
tre Cultural per escoltar els ju-
ristes Gonzalo Boye, Jaume
Alonso-Cuevillas i Andreu Van
den Eynde, defensors dels líders
independentistes empresonats.
L’acte, organitzat per la secció
martorellenca d’Òmnium Cul-
tural i presentat per la periodis-
ta Mònica Fulquet, duia per tí-
tol ‘La judicialització d’un procés
democràtic’ i també va comptar
amb la intervenció del Director
del Gabinet Jurídic de la Gene-
ralitat, Francesc Esteve. 

D’altra banda, el dia 17, l’As-
semblea Nacional Catalana
(ANC) local va organitzar una xe-
rrada amb la periodista i jurista
madrilenya Beatriz Talegón, de-
fensora habitual del sobiranisme

català a diferents tertúlies tele-
visives, tant de dins com de fora
de Catalunya.

En tots dos actes, es va par-
lar sobretot de la situació dels
presos polítics i del grau de de-
mocràcia de l’estat espanyol.
Per a Talegón, l’Estat està vivint
“un dels pitjors moments de
crisi a nivell democràtic” arran
del procés sobiranista, que “ha
posat nerviosa Espanya”. En
aquest sentit, Boye, Alonso-Cue-
villas i Van den Eynde van de-
nunciar la manca de separació
de poders. A més, en l’acte d’Òm-
nium, van posar èmfasi en la in-
tervenció internacional en el
procés. Alonso-Cuevillas, advo-
cat de Puigdemont, es va mos-
trar convençut que, en menys de
dos anys, “tindrem un referèn-
dum imposat” des de l’exterior. 

ECONOMIA4El pressupost mu-
nicipal del 2019, aprovat pel Ple
el passat 19 de novembre, serà de
més de 39.200.000 euros, cosa
que suposa un augment de l’1,4%
respecte de l’anterior.

L’habitatge, les polítiques so-
cials i la creació de llocs de tre-
ball seran els eixos principals
dels comptes de l’any vinent.
Concretament, el regidor d’Hi-
senda, Josep Casasayas, va des-
tacar a la sessió dues iniciatives:
la construcció de més de 300 ha-
bitatges socials al barri de la Sí-
nia i la nova Llar Residència de
la Fundació Arc de Sant Martí
per a persones amb discapacitat
intel·lectual, que es va començar
a construir al maig. De fet, Arc de
Sant Martí rebrà un milió i mig
d’euros, la màxima inversió del
2019.

L’alcalde de Martorell, Xavier
Fonollosa, va posar en valor les
obres fetes a la via pública durant
aquest mandat, així com la cons-
trucció del Pavelló Esportiu Mu-
nicipal de Can Cases i les millo-
res als centres educatius. Tam-
bé va voler recordar que, per cin-
què any consecutiu, no apujaran
els impostos. Pel que fa a l’en-
deutament del consistori, la pre-
visió és que sigui del 43%, dos
punts menys que enguany.

CRÍTIQUES DE L’OPOSICIÓ
El pressupost del 2019 va quedar
aprovat gràcies als deu vots dels
partits de l’equip de govern,
PDeCAT i ERC, i a les sis abs-
tencions del PSC, el PP i Som
Martorell. Els quatre regidors de
Movem Martorell, per la seva
banda, hi van votar en contra. 

La primera queixa compar-
tida pels quatre grups de l’opo-
sició va ser el fet d’haver rebut el
pressupost amb només una set-
mana d’antelació, temps que
van considerar reduït per poder
revisar-lo i analitzar-lo en pro-

funditat. A més, els portaveus del
PSC, Movem i Som –Lluís To-
más, José Simón i Sergio Ro-
dríguez, respectivament– van
criticar que la previsió d’ingres-
sos i despeses que fa el govern
sovint no s’acaba complint. 

Tomàs va apuntar que aquest
2018 “el promig és de més d’u-
na modificació [del pressupost]
al mes” i que n’hi ha hagut 19 en
total. Simón va denunciar que les
partides que no s’acaben inver-
tint són “sobretot les de l’àmbit
social, les de salut, les de medi
ambient i les d’ocupació”. 

Sessió plenària del 19 de novembre. Foto: Ajuntament 

Més pressupost per a polítiques
socials, habitatge i ocupació
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Joan Cererols, protagonista
del novembre martorellenc

MÚSICA4Aquest mes han tor-
nat amb força les activitats de
‘Cererols 400’, el cicle que ho-
menatja el compositor marto-
rellenc amb motiu del quart
centenari del seu naixement. 

El dia 16 al matí, Martorell va
acollir l’acte de cloenda del Con-
grés ‘Joan Cererols: noves pers-
pectives’, organitzat per la So-
cietat Catalana de Musicologia.
Els dies 14 i 15, les activitats del
congrés es van celebrar a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i al Mu-
seu de la Música de Barcelona,
on diversos experts es van reu-
nir per parlar de les noves in-
vestigacions sobre el compositor. 

El mateix dia a la tarda, la so-
prano martorellenca Carme
Miró va oferir el recital ‘Serafín,
que con dulce armonía’ al Museu
Vicenç Ros. Cererols va ser el fil

conductor del concert, però la
cantant també va interpretar
peces d’autors com Cavalli o
Monteverdi.

D’altra banda, diumenge 18,
el Centre d’Estudis Martore-
llencs (CEM) va inaugurar l’ex-
posició ‘Martorell en temps de
Joan Cererols’ al Centre d’In-
terpretació del Patrimoni His-
tòric La Caserna. La mostra
mira enrere per recordar com
eren i com vivien els veïns de
Martorell al segle XVII, l’època
de Cererols. De fet, la figura del
compositor es fa servir de pretext
per parlar de la història del mu-
nicipi, de la qual cada cop se sap
més gràcies a la tasca de recer-
ca que fa el CEM. 

L’exposició es podrà visitar
fins al 9 de juny, de dijous a diu-
menge i també els dies festius.

ART4La Fura dels Baus ha triat
Martorell, concretament la Nau
1 de Ca n’Oliveras, per preparar
CATHAMOS, el seu nou espec-
tacle. Es tracta d’una òpera di-
rigida per Carlus Padrissa, un
dels directors artístics de la com-
panyia, que reinterpreta el Tha-
mos de Mozart i el barreja amb
La flauta màgica i amb una
banda sonora algorítmica, obra
d’Urbez Capablo. El 20 de des-
embre, els martorellencs po-
dran gaudir en exclusiva del
show, que s’estrenarà de mane-
ra oficial el 24 de gener a l’audi-
tori Felsenreitschule de Salz-
burg, la ciutat natal del compo-
sitor, en el marc de la Mozart
Week. 

A l’acte de presentació, que es
va fer el 20 de novembre, Pa-
drissa va destacar el fet que el
Thamosmai abans no s’havia in-
terpretat en forma d’òpera i va
assegurar que l’espectacle “par-
la de com alliberar-se de les no-
ves formes d’esclavitud d’aquest
segle”. L’Orquestra del Reial
Cercle Artístic de Barcelona serà
l’encarregada d’executar la mú-
sica a CATHAMOS. En aquest
sentit, Padrissa va afirmar que és
una música molt positiva perquè
és de l’etapa jove de Mozart. 

La tria de la nau de Ca n’O-

liveras per desenvolupar aquest
projecte rau en la superfície de
l’espai, de 5.000 metres qua-
drats, i en la seva capacitat per
a 800 persones. Una particula-
ritat de l’actuació de la Fura
dels Baus a Martorell és que el
públic pagarà seguint la fórmu-
la de la taquilla inversa, és a dir,
cadascú decidirà el preu que
vol pagar per l’espectacle un
cop l’hagi vist. 

LA FURA, AL ‘FEM DANSA’
La companyia artística va tenir
una altra cita al municipi el dia

8 de novembre. Coincidint amb
el ‘Fem Dansa’, el programa
d’activitats que posa en valor el
món del ball a Martorell, la Fura
dels Baus va fer una demostra-
ció de dansa aèria al seu espai
predilecte del poble: la nau 1 de
Ca n’Oliveras.

El ‘Fem Dansa’ 2018, la ter-
cera edició d’aquesta iniciativa,
es va celebrar del dia 7 a l’11. A
més de la Fura, l’esdeveniment
va atraure companyies com Iron
Skulls i Adrià Plana & Les Filles
Föllen, sense oblidar la implica-
ció dels grups de dansa locals.

Un moment de la presentació de l’espectacle. Foto: Ajuntament

La Fura dels Baus prepararà el
nou espectacle a Ca n’Oliveras
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4La Secretaria Permanent del
Programa Ciutats Amigues de la
Infància d’UNICEF ha guardo-
nat l’Ajuntament de Martorell
amb el Reconeixement Ciutat
Amiga de la Infància, en el marc
de la vuitena Convocatòria de
Reconeixements 2018-2022. El
guardó posa en valor la tasca de
l’Ajuntament, en coordinació
amb les entitats locals i amb els
nens i nenes, per liderar el pro-
cés continu d’implementació de
polítiques i mesures que millo-
ren el benestar de la infància i
adolescència al municipi.

L’alcalde de Martorell, Xa-
vier Fonollosa, ha subratllat que
“aquest és un reconeixement al
compromís amb els nens i ne-
nes que fa anys que tenim des
de l’Ajuntament, i alhora un im-
puls per continuar implemen-
tant actuacions per millorar el
benestar dels infants”. “La millor
manera de fer-ho és defensant
els seus drets i la seva partici-
pació en la vida del municipi,
així com fent ciutats amb en-
torns més amables i habita-
bles”, ha afegit. L’alcalde també
ha apuntat que aquest reco-
neixement suposarà “dedicar

més esforços als infants que
més ho necessitin, amb noves i
millors estratègies”.

Un exemple de les iniciatives
que es porten a terme en
aquest sentit és la constitució
del Consell d’Infants, a través
del qual els nens tenen veu i vot
en els pressupostos participa-
tius del municipi. L’Ajuntament
va reservar, les dues edicions
anteriors, un 20% d’aquests

comptes a les propostes que
decideixen els més petits, men-
tre que per al 2019 la partida
serà del 25%.

També és molt significatiu el
treball conjunt que el govern
municipal fa amb les escoles:
l’alcalde dina periòdicament
amb els alumnes i els infants vi-
siten la sala de Plens, on expo-
sen les seves propostes. També

es potencia el treball amb les fa-
mílies i es dediquen molts re-
cursos als espais urbans adre-
çats a la infància: amb més de
27.600 habitants, Martorell
compta amb 63 parcs infantils.

Amb tot, la regidora d’En-
senyament, Núria Canal, s’ha
mostrat molt satisfeta pel guar-
dó: “Valorem molt positivament
aquest reconeixement. Això vol
dir que Martorell creu i potencia
el paper de la infància a casa nos-
tra. Vol dir que tenim un pla lo-
cal d’infància amb uns objec-
tius, uns indicadors i uns valors
amb els quals treballem i creiem.
Aquesta certificació el que fa és
reconèixer aquest treball i aques-
ta manera de fer de Martorell en
relació amb la seva infància”.

Canal ha destacat els eixos
principals de la seva regidoria:
“Promoure actituds i hàbits sa-
ludables en els infants i les seves
famílies, fomentar l’educació en
valors, potenciar i facilitar la re-
lació entre les famílies, els cen-
tres educatius i el seu entorn, i
promoure la igualtat en l’accés
a l’educació i també a les activi-
tats extraescolars, ja siguin de
lleure, esport o idiomes”.

Martorell, amiga de la infància
»UNICEF guardona Martorell amb el Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància 2018
» El guardó posa en valor la tasca de l’Ajuntament per millorar el benestar dels nens i nenes

4El Programa Ciutats Amigues
de la Infància, que lidera UNI-
CEF Comitè Espanyol des de
l’any 2002 en aliança amb el Mi-
nisteri de Salut, Consum i Be-
nestar Social, la Federació Es-
panyola de Municipis i Provín-
cies i l’Institut Universitari de
Necessitats i Drets de la Infàn-
cia i l’Adolescència –IUNDIA-,
busca contribuir a millorar les
condicions de vida dels infants

i adolescents mitjançant la pro-
moció i la implementació de
polítiques municipals que ga-
ranteixin el seu desenvolupa-
ment integral amb un enfoca-
ment de drets. 

Actualment, un total de 23
municipis catalans compten
amb aquest reconeixement.
L’acte de lliurament dels guar-
dons es durà a terme el pròxim
27 de novembre.

Què és aquest programa?

Fonollosa: “És un
reconeixement

i alhora un impuls”

Martorell compta amb 63 parcs infantils. Fotos: Ajuntament de Martorell

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MARTORELL
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El Museu Ramon Canals,
finalista del premi J. M. Jujol

PATRIMONI4El Museu del vi i
del cava Ramon Canals va ser un
dels tres espais finalistes del
premi Josep Maria Jujol i Gibert
de Patrimoni Cultural, que s’em-
marcava en els X Premis de Re-
coneixement Cultural del Centre
d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat (CECBLL). 

Finalment, però, el museu
castellvinenc no va rebre el guar-
dó, tal com es va poder saber el
16 de novembre en l’entrega de
premis, a Sant Just Desvern.
Precisament, l’ateneu d’aquesta
població es va endur el reconei-

xement de Patrimoni Cultural.
Tot i no haver rebut el premi, la
nominació ha suposat la posada
en valor del Museu Ramon Ca-
nals, dedicat al patrimoni viti-
vinícola del municipi. Amb una
superfície de 850 metres qua-
drats, aquest museu privat
compta amb més de 4.500 peces
pertanyents al món de la vinya,
del vi i del cava. L’antiguitat de
les obres és diversa: daten des
del segle IV a.C. fins al segle XX.
És per això que tant s’hi pot tro-
bar un sarcòfag egipci com po-
rrons i ampolles de vidre català.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Castellví de Rosanes ha acon-
seguit un augment del finança-
ment de la Diputació de Barce-
lona destinat a remodelar les ins-
tal·lacions del Centre Cultural i
Recreatiu (CCR) del poble. Les
obres són necessàries perquè
cal adaptar l’edifici, situat al nu-
cli antic, a la normativa vigent. 

En un principi, el consistori
disposava de 15.000 euros, ator-
gats per les Meses de Concerta-
ció de la Diputació. Aquests di-
ners s’havien de destinar a la re-
paració del pati exterior, que
està tancat. Després d’haver fet
una reclamació, l’Ajuntament
ha obtingut un total de 102.351
euros addicionals per reparar l’e-
difici íntegrament. 

El CCR presenta unes ca-
racterístiques que no té cap al-
tre equipament del municipi.
Compta amb un escenari i amb
un espai polivalent just al davant,
que té capacitat per a diversos
centenars de persones. Aquest
espai es pot fer servir per dur a
terme diferents activitats cultu-

rals i socials que ajuden a fer po-
ble. Per aquest motiu, conservar
el CCR en bones condicions és
molt important per a Castellví i
els seus habitants.

Segons fonts municipals, la
Diputació també està fent un es-
tudi per arranjar la pista exterior
descoberta. Concretament, està
analitzant el mur de contenció

per trobar possibles solucions
d’estabilització. Sobre totes dues
intervencions, l’alcalde castell-
vinenc, Joan Carles Almirall,
assegura a les mateixes fonts
municipals que permetran “te-
nir unes instal·lacions adequades
per a un ampli ventall d’activitats
que es fan al municipi, ja sigui a
nivell cultural o esportiu”. 

Exterior del Centre Cultural i Recreatiu de Castellví. Foto: Ajuntament

Més finançament per al 
Centre Cultural i Recreatiu

Castellví de Rosanes Ajudes | Deu beques per a l’escola bressol
El 6 de novembre, el consistori va anunciar que ja havia concedit totes les be-

ques per a l’escola bressol que s’havien demanat durant el 2018. Se n’han bene-
ficiat deu infants. L’import global de les ajudes ha estat de gairebé 3.500 euros.

Novembre 2018
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URBANISME4La directora de
l'oficina regional de l'OMS a Eu-
ropa, Monika Kosinska, va visi-
tar Sant Andreu de la Barca el dia
9 de novembre i es va reunir amb
l’alcalde, Enric Llorca; el gerent
de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona (AMB), Ramon Torra; i la
subdirectora de l’Agència de Sa-
lut Pública de Catalunya, Cristi-
na Pérez, a més de representants
de l’empresa Celsa.

L’objectiu de la trobada era
que Kosinska conegués en pri-
mera persona el projecte de re-
cuperació de la llera del riu Llo-
bregat al seu pas pel municipi.
Aquest va ser el projecte escollit
per la Generalitat, l'AMB i la Di-
putació de Barcelona per ava-
luar, per primer cop a Catalun-
ya, la millora que suposa per a la
salut de les persones una actua-
ció urbanística. Aquesta inicia-
tiva, que compta amb un pres-
supost de 900.000 euros, vol re-
cuperar la llera del riu per a l’ús
ciutadà i planteja ampliar  el parc
de la Solana, millorar el pas que
hi ha per sota de l'autovia A2 i

adequar el camí paral·lel al riu.
Kosinska va afirmar a Ràdio
Sant Andreu que es tracta d’un
projecte “molt complex i molt
ambiciós”. Segons fonts muni-
cipals, en la trobada, la repre-
sentant de l’OMS va afirmar
que, efectivament, les accions ur-
banístiques suposen avantatges
per a la salut dels habitants i va

posar èmfasi en la importància
de la coordinació entre les ad-
ministracions públiques i les
empreses privades. 

La recuperació de la llera del
riu podria provocar un augment
de l'activitat física entre els ciu-
tadans i, de retruc, millorar tam-
bé la seva autoestima, segons
afirmen fonts municipals.

L’alcalde Llorca amb la representant de l’OMS. Foto: Ajuntament

L’OMS reconeix el projecte 
de la llera del Llobregat

FESTES4La festa del patró del
municipi, la celebració més tra-
dicional, s’està reinventant. Ce-
lebrada del 24 de novembre al 2
de desembre, enguany ha arribat
amb noves propostes. 

Un dels atractius principals
de la Festa de Sant Andreu 2018
és la projecció d’un documental
sobre l’onada migratòria dels
anys 60, que ajuda a recuperar
la memòria històrica del poble.
Destaca també la commemora-
ció, el dia 1 de desembre, del Dia
de la Discapacitat, amb un circuit
dels sentits i un taller multi-
sensorial a la plaça Federico
García Lorca. A més, el progra-
ma de la Festa inclou les activi-
tats emmarcades en la Setmana
del Medi Ambient i de la Pre-
venció de Residus, de manera
que també es faran tallers sobre
aquests aspectes. En la progra-
mació no falten les propostes
musicals, teatrals i, en general,
culturals de tota mena. 

Així, la Festa de Sant Andreu
té una varietat d’ingredients que
la fan d’allò més heterogènia.

La Festa de Sant
Andreu, una festa
heterogènia

Sant Andreu,
amb el Dia dels
Drets dels Infants

INFANTS4El dia 18, Sant An-
dreu va tallar el trànsit al centre
del municipi per afavorir el joc
dels nens i nenes, amb motiu del
Dia Universal dels Drets dels In-
fants. Durant tot el matí, es van
oferir diverses activitats pensa-
des, és clar, per als més petits. Hi
va haver tallers, jocs tradicionals,
esports, treballs manuals i, fins
i tot, la pintada d’un banc de da-
vant de l’escola Can Salvi amb els
colors de l’Arc de Sant Martí.

L’acte va ser una iniciativa de
l'Ajuntament i va comptar amb
la col·laboració de l'Esplai Pin-
güí, el Centre Obert i el Moto
Club Sant Andreu.

Ajudes | Augmenten les beques menjador
L’Ajuntament de Sant Andreu ha augmentat la partida destinada a be-
ques menjador fins a 98.331 euros. Les ajudes són per als infants em-

padronats al municipi i matriculats a centres de primària i ESO locals.

Sant Andreu de la Barca
Novembre 2018
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URBANISME4Dilluns, 12 de no-
vembre, el Ple d’Olesa va cele-
brar una sessió extraordinària en
què va quedar aprovat inicial-
ment el nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM),
que determina el planejament
urbanístic del municipi dels prò-
xims 15 anys. El nou Pla substi-
tuirà l’actual Pla General d’Or-
denació Urbana, que data del
1993 i que ja ha quedat obsolet.

L’aprovació inicial del POUM
es va produir gràcies als vots fa-
vorables de l’equip de govern del
Bloc Olesà i del PSC, i l’absten-
ció de la resta de grups: ERC,
PDeCAT-Demòcrates, Movem
Olesa i PP, que van advertir que
presentarien al·legacions per
poder-hi votar a favor en l’a-
provació definitiva.

Durant la sessió, l’alcaldessa
d’Olesa, Pilar Puimedon, va des-
tacar la importància del nou
POUM, sobretot tenint en comp-
te que el darrer Pla que es va fer

té ara 25 anys i que la realitat del
municipi ha canviat molt. Pui-
medon assegura que aquest nou
Pla aposta per la sostenibilitat i
té l’objectiu de “millorar i cohe-
sionar el nucli urbà i els nous ba-
rris”. També va assenyalar el
paper important que pot jugar el
POUM en l’assumpte de la ròtula
de Martorell-Abrera, que té im-
pacte sobre Olesa.

Un altre dels punts destacats

per part de l’equip de govern va
ser el procés de participació a
través del qual s’ha volgut im-
plicar la ciutadania en l’elabo-
ració del POUM. D’altra banda,
la regidora de l’àrea de Salut Pú-
blica i Igualtat, Montserrat Ver-
gara, va afirmar que s’ha vetllat
perquè el nou Pla “tingui la mi-
rada de gènere, de la diversitat
funcional, de l’equitat entre els
barris i de la salut”. 

Ple municipal d’aprovació inicial del POUM. Foto: Ajuntament

El Ple aprova inicialment 
el nou planejament urbanístic

MÚSICA4A hores d’ara, no hi ha
cap dubte que Rosalía, nascuda
a Sant Esteve Sesrovires fa 25
anys, és tot un fenomen mun-
dial. En la darrera edició dels
Grammy Llatins, celebrada el 16
de novembre a Las Vegas, es va
endur dos premis (Millor Inter-
pretació Urbana i Millor Cançó
Alternativa) per un únic tema, el
seu famós ‘Malamente’. Aques-
ta mateixa cançó va aconseguir
tres nominacions més, conver-
tint Rosalía en l’artista femeni-
na més nominada de la nit. 

Precisament les cantants fe-
menines van tenir un paper pro-
tagonista en el discurs de la ses-
rovirenca, que va dedicar unes
paraules d’agraïment a totes les
dones de la indústria musical per
haver-li demostrat “que sí que es
pot”. A més, Rosalía, acompan-
yada de les seves inseparables
ballarines, va interpretar la can-
çó guardonada, demostrant així
el motiu del seu èxit. 

La jove sesrovirenca va arri-
bar a la cerimònia dels Grammy

Llatins poc després d’haver pu-
blicat el seu segon àlbum, ‘El mal
querer’, que ha tingut una gran
acollida entre el públic i la críti-
ca. Mitjans com The New York
Times i Rolling Stone, i artistes
com Dua Lipa i Alicia Keys, han
expressat la seva fascinació per

les cançons de la sesrovirenca
més internacional. I és que el fe-
nomen Rosalía ha arribat per re-
volucionar el panorama musical,
i fins i tot per anar més enllà: ha
debutat com a actriu a ‘Dolor y
Gloria’, de Pedro Almodóvar,
que s’estrenarà el 2019.

Rosalía durant un concert a Londres. Foto: Twitter

Rosalía consolida el seu èxit 
als Grammy Llatins

ECONOMIA4El pressupost mu-
nicipal per al 2019 serà, exacta-
ment, de 21.143.479 euros, dels
quals 1.187.000 es destinaran a
inversions. Els comptes de l’any
vinent van ser aprovats al Ple
municipal del 22 de novembre,
amb el vot favorable del Bloc
Olesà, el vot contrari d’ERC i les
abstencions de la resta de grups:
PSC, PP, Movem Olesa i PDe-
CAT-Demòcrates. 

Els regidors del Bloc Olesà
van destacar que el pressupost es
reafirma en l’aposta pel servei a
les persones –destina més d’1
milió d’euros a Serveis Socials–
i per la millora de la via pública. 

Els partits de l’oposició van
mostrar el seu suport a les par-
tides per a polítiques socials,
però van recalcar que trobaven
a faltar més pressupost per a les
àrees de Comerç, Indústria i
Promoció Econòmica, un dels
aspectes que va centrar gran
part del debat. 

El pressupost de
2019 ascendeix a
21 milions d’euros

La Festa
SubOlesa celebra
la ciència ficció

CULTURA4La Festa de Sub-
Olesa es va celebrar els dies 17 i
18 de novembre al pati de la Casa
de Cultura. Els atractius princi-
pals van ser exposicions, confe-
rències, concerts i una marató de
films de ciència ficció. L’activitat
va ser organitzada per sisè any
consecutiu per l’Arrel Acció Cul-
tural i la Biblioteca Santa Oliva,
amb la col·laboració del depar-
tament de Promoció econòmica.
SubOlesa és el món subterrani
de la novel·la “Retorn al sol” de
Josep Mª Francès, la segona de
ciència ficció escrita en català.

JOVENTUT4Del 19 al 24 de no-
vembre, el jovent sesrovirenc
va poder gaudir de la Tardor
Jove, un programa d’activitats
que incloïa atractius diversos.
Per primer cop, es va celebrar a
la Sala Jove, un nou espai que va
ser inaugurat el mes de maig. 

El primer dia a la tarda es va
fer un torneig de FIFA, el joc de
la PlayStation. També el dia 22
es va celebrar un torneig amb el
futbol com a protagonista, però
aquest cop a través d’un joc més
tradicional: el futbolí. 

El centre de la Tardor Jove va
ser, però, la Tardor Urbana, ce-
lebrada el dia 23 i dissenyada a
partir de les propostes dels joves
del poble. La tarda de divendres
va comptar amb una pintada de
grafitis, una exposició de les
imatges finalistes del concurs de
logotips per a la Sala Jove i una
batalla de galls. A la nit, es va fer
el sopar de germanor, seguit
del concert de Dirty Porko & Crie
930. Diumenge, el grup Alrico-
koco va oferir un concert per po-
sar punt final a la Tardor Jove.

La Tardor Jove porta a Sant
Esteve una dosi d’art urbà

Olesa de Montserrat Ajudes | 200.000 euros per arranjar La Passió
La Diputació de Barcelona va atorgar una subvenció de 200.000 euros per a

l’arranjament de La Passió. Els diners es destinaran a arreglar la teulada de l’e-
difici i a millorar la caixa escènica del teatre, amb una maquinària actualitzada. 

Sant Esteve SesroviresSuccessos | Detinguts per intent de robatori
La Policia Local i els Mossos van detenir dos homes mentre intentaven fugir
després que els haguessin enxampat forçant la porta d’un domicili a Sant Es-
teve. Se’ls relaciona amb un robatori amb força comès al poble el 3 de juliol. 

Novembre 2018
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LLENGUA4Ja són més de cin-
quanta els establiments abre-
rencs que s’han adherit al Vo-
luntariat per la llengua (VxL) im-
pulsat per l’Oficina Local de Ca-
talà, del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística. Es trac-
ta d’una xifra molt positiva tenint
en compte que el programa es va
posar en marxa a principis del
mes d’octubre. 

Els establiments que s’han
sumat a la iniciativa en defensa

de la llengua garanteixen als
seus clients l’atenció en català i
els ajuden a incorporar-lo en el
seu dia a dia. D’aquesta manera,
els ciutadans compten amb un
nou espai on millorar el seu ni-
vell de català.

La majoria de les parades del
Mercat Municipal i dels comer-
ços del carrer Martorell, el cen-
tre del comerç abrerenc, for-
men part de la llista d’establi-
ments adherits al Voluntariat.

SUCCESSOS4Des de finals d’oc-
tubre fins a finals de novembre,
els Mossos d’Esquadra han de-
tingut a Abrera un total de tres
homes per diferents casos de ro-
batoris. 

El primer cas es va produir el
26 d’octubre, quan els Mossos
van rebre l’avís d’un testimoni
que deia que dues persones ha-
vien entrat al jardí de dues cases
d’Abrera. Una patrulla de la
zona es va desplaçar a l’estació de
Ferrocarrils del poble, on els
agents van veure dos homes que
s’ajustaven a la descripció del
testimoni. Els van identificar i,
en l’escorcoll, van trobar eines
pròpies de robatoris amb força
i unes joies que, un cop els
agents van fer les comprova-
cions necessàries, es va saber que
provenien dels domicilis abre-
rencs. Finalment, els detinguts
van passar a disposició judicial
i el jutge instructor va decretar
el seu ingrés a presó.

El segon cas, molt similar, va
tenir lloc l’1 de novembre. Aquest
cop, els Mossos van tornar a re-
bre un avís informant que un
jove havia entrat a un jardí d’un
domicili, i el procediment va
ser com en el cas anterior. Fi-
nalment, va ser detingut també
a l’estació de FGC quan intenta-
va fugir. L’home duia 275 euros
en efectiu i joies provinents de
dues cases d’Esparreguera on

s’havien produït robatoris amb
força el mateix dia. L’arrestat,
després de passar a disposició ju-
dicial, va ingressar a presó per
ordre del jutge instructor.

Davant d’aquesta situació,
no sorprèn que, el dia 16, els
Mossos d’Esquadra decidissin
coordinar-se amb diverses Poli-
cies Locals per intensificar els
controls per prevenir robatoris
en domicilis de la comarca.

Joies robades en un dels domicilis d’Abrera. Foto: Mossos d’Esquadra

Tres detinguts per robatoris 
durant el darrer mes

Més de 50 establiments amb
el Voluntariat per la llengua

INFRAESTRUCTURES4Ferroca-
rrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC) va desmuntar, a
mitjans de novembre, les torres
de l’estructura del telefèric que
enllaçava Esparreguera amb Ole-
sa de Montserrat. El desmante-
llament –i posterior trasllat a la
Vall de Núria– de les cabines i els
cables de l’aeri va ser anunciat el
juliol del 2017 per l’aleshores
president de FGC, Enric Tió. En
aquell moment, es va decidir
mantenir la infraestructura bà-
sica per si es podia reprendre el
servei en un futur, i els consistoris
dels dos municipis van acceptar
la proposta. Després d’un any i
quatre mesos, però, d’aquella
infraestructura només queden els
fonaments de formigó i les dues
casetes d’accés.

En declaracions a l’emissora
municipal, l’alcalde d’Esparre-
guera, Eduard Rivas, va dir que
va rebre la notificació del des-
muntatge de l’estructura de l’ae-
ri a finals del juliol passat. En
canvi, l’alcaldessa d’Olesa, Pilar

Puimedon, va expressar a la rà-
dio olesana la seva sorpresa, ja
que no havia estat avisada de la
retirada de les pilones.

Pel que fa a l’edifici de l’es-
tació d’Esparreguera, Rivas va
dir que no acceptaria la cessió
que proposava FGC. L’aparca-

ment, per la seva banda, ro-
mandrà tancat per evitar mo-
lèsties als veïns.

El telefèric d’Olesa-Esparre-
guera va entrar en funciona-
ment l’any 2005 i va tancar les
seves portes el 2012, ja que no
complia les previsions de viatges.

Retirada de l’estructura de l’aeri. Foto: Ajuntament

Ferrocarrils desmantella
l’estructura de l’aeri 

Esparreguera

Mor una dona i tres persones
resulten ferides a l’A-2

SUCCESSOS4La matinada del 9
de novembre, es van produir
dos accidents de trànsit conse-
cutius amb quatre vehicles im-
plicats a l’autopista A-2 al seu
pas per Esparreguera, en direc-
ció Barcelona. 

Una dona de 49 anys, veïna
de Piera i conductora d’un dels
turismes, va morir atropellada
quan es trobava fora del cotxe. El
sinistre també va deixar tres fe-

rits: dos de greus, que van ser
traslladats a l’Hospital de Bell-
vitge, i un de lleu, que va ser atès
a l’Hospital de Martorell. 

Quatre ambulàncies del
SEM, quatre dotacions de Bom-
bers de la Generalitat i vuit ope-
ratius dels Mossos d’Esquadra es
van desplaçar fins al lloc dels fets. 

En el que va d’any, a Cata-
lunya han mort 175 persones en
accidents de trànsit. 

El pressupost del 2019 
puja a 22,5 milions d’euros

ECONOMIA4El Ple va aprovar,
el dia 21, un pressupost de
22.592.000 euros per al pròxim
any. El 2019, el capítol d’inver-
sions serà reduït a 100.000 eu-
ros i l’amortització serà de
537.795 euros, de manera que el
deute a finals d’any serà de
788.356 euros. 

El pressupost aprovat pre-
senta un increment de l’1,5%
respecte de l’anterior. Un fet

destacable és l’augment de la
despesa social a 2,8 milions d’eu-
ros, el que suposa més d’un 12%
del total pressupostat. A més, els
comptes inclouen l’increment
de 468.215 euros dels salaris del
personal, aspecte condicionat
per una llei estatal. El pressupost
va tirar endavant amb el suport
dels partits del govern i del PP, i
l’abstenció de Cs i PDeCAT. La
CUP i ERC hi van votar en ontra.

Abrera Solidaritat | Cotxes clàssics contra el càncer
L’11 de novembre, es van celebrar a Abrera diverses rutes solidàries amb més

d’una vintena de vehicles clàssics. Per participar en les rutes, calia pagar 1 euro.
Els diners recaptats es van destinar a la investigació per combatre el càncer.

Patrimoni | Inversió per arreglar el campanar
La passada nit de la Castanyada va caure un llamp al campanar de Santa 
Eulàlia, afectant les campanes, el rellotge i la instal·lació elèctrica. Per arreglar
els desperfectes, caldrà fer una inversió que podria arribar als 4.000 euros. 
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Maria del Mar Bonet captiva 
el públic del Casinet

MÚSICA4La nit del 17 de no-
vembre, Maria del Mar Bonet va
pujar a l’escenari del Casinet de
Collbató i va fer vibrar i emo-
cionar el públic amb un concert
per recordar.

Des que es va saber que Bo-
net actuaria al municipi en el
marc del III Festival de Músi-
ques Amadeu Vives, es va crear
una gran expectació –les entra-
des anticipades es van exhaurir
quatre dies abans de l’esdeveni-
ment– i la cantant no va decebre.
Acompanyada del pianista i
acordionista Dani Espasa, Bonet

va posar el públic dempeus amb
la interpretació de Què volen
aquesta gent? i va homenatjar el
compositor collbatoní Amadeu
Vives amb La Balanguera. 

L’artista mallorquina, que
compta amb més de 50 anys
d’experiència damunt dels es-
cenaris, va signar el Llibre
d’Honor de l’Ajuntament des-
prés del concert. 

Amb tot, Collbató recordarà
l’espectacle com un dels actes
més assenyalats de les tres edi-
cions que suma el Festival de
Músiques Amadeu Vives. 

SOLIDARITAT4Els dies 1 i 2 de
desembre, Collbató celebrarà el
vuitè Cap de Setmana Solidari,
organitzat per l’ONG Collbató
per a la Solidaritat. Dissabte
durant tot el dia i diumenge al
matí, s’oferiran diversos actes i
activitats de manera gratuïta, tot
i que hi haurà una guardiola dis-
ponible per a qui vulgui fer un
donatiu a l’associació.

El cap de setmana comença-
rà amb una masterclassde ioga
impartida per Jitka Vitova, que
tindrà lloc al Casal de Cultura a
partir de les 10 del matí. Els as-
sistents a la classe gaudiran d’u-
na introducció a les postures
bàsiques de ioga i a les tècniques
de respiració i relaxació. 

El mateix dia 1 a la tarda
(16.00 h) els voluntaris de
l’ONG faran una xerrada al Ca-
sinet sobre l’experiència d’a-
collir persones de zones afecta-
des per Txernòbil. Més tard, a
les 18.00 h, Collbató per a la So-
lidaritat comptarà amb la col·la-
boració de l’Associació Petit
Món per aconsellar els veïns i

veïnes sobre temes com la ins-
tal·lació de plaques solars, l’es-
talvi d’electricitat o la compra de
cotxes elèctrics. 

Diumenge a les 11.00 h, el
Centre l’Alzina de Collbató ofe-
rirà l’activitat Moviment Cons-
cient, per explorar les sensa-
cions físiques a través del ritme,
la música i el moviment. A la ma-

teixa hora, però al Casinet, els
més petits gaudiran de la Gran
Festa Infantil amb LollyPoops.

A més, durant tot el cap de
setmana, hi haurà una recollida
d’aliments bàsics (llegums, oli,
llet i llaunes de conserva), així
com de productes d’higiene i
joguines, siguin noves o de se-
gona mà en bon estat.

Inauguració del Cap de Setmana Solidari 2017. Foto: Ajuntament

Collbató tornarà a mostrar 
la seva cara més solidària

Patrimoni | L’alzina centenària perd una branca
Aquest novembre, l’alzina centenària del municipi ha perdut una de les seves

branques, que estava parcialment podrida. Les pluges dels darrers mesos i un
possible acte incívic podrien ser les causes del mal estat en què es troba l’arbre.

Collbató
Novembre 2018
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4Amb l’objectiu de donar su-
port als ajuntaments de la de-
marcació de Barcelona en les
accions preventives contra la
pobresa energètica, la Diputació
de Barcelona ofereix el programa
Auditories i intervenció als habi-
tatges en situació de pobresa ener-
gètica. Es tracta d’un seguit d’ac-
cions per millorar l’eficiència
energètica dels habitatges en
situació de pobresa energètica,
reduir les despeses d’aquestes
llars en subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas) i mi-
llorar la qualitat de vida de les
persones en situació de vulne-
rabilitat social. 

El programa inclou dues visi-
tes a domicili -en què hi partici-
pen un tècnic especialitzat en
eficiència energètica i un tècnic
d’intervenció social- i a partir de
les quals es dissenya i s’implanta
una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monito-
ratge de consum, l’anàlisi de fac-
tures i hàbits de despesa, el recull
de dades de diagnòstic social, la
instal·lació d’elements d’eficiència
energètica i l’assessorament sobre
la gestió dels subministraments i
els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540
auditories a 212 municipis de la
demarcació de Barcelona que
han reduït un 18% les factures de
llum, aigua i gas de les famílies
vulnerables, cosa que represen-
ta 225 euros anuals per llar.  S’han
instal·lat més de 18.000 elements
d’eficiència energètica per a op-
timitzar la il·luminació, controlar
i gestionar millor l’energia, mi-
llorar l’aïllament de portes o fi-

nestres i estalviar aigua. S’han re-
alitzat 5.218 actuacions per op-
timitzar els contractes de sub-
ministraments, entre elles 587
peticions de Bo Social. 

El programa té un pressu-
post d’un milió d’euros i es con-
tinuarà implantant fins al juliol del
2019, amb la previsió de dur a ter-
me 1.600 auditories energèti-
ques a 191 municipis més. 

Segons explica la vicepresi-
denta segona i responsable de
l’Àrea d’Atenció a les Persones,
Meritxell Budó, “són els ajunta-
ments els que es posen en con-
tacte amb la Diputació per sol·li-
citar les auditories. Són casos de
vulnerabilitat que ja s’han de-
tectat a través dels serveis socials
municipals”. Budó afegeix que
les dades que recullen els per-
meten “afrontar nous reptes de
futur”. “Per això, el nostre com-
promís és seguir treballant en
aquesta línia i poder fer una ci-
rurgia més precisa amb les dades
obtingudes”, afegeix la vicepre-
sidenta segona.

En paral·lel, a través de les Ofi-
cines Municipals d’Informació al
Consumidor (OMIC) i de les Uni-
tats Mòbils d'Informació al Con-
sumidor (UMIC) que es desplacen
als municipis s’ofereix informació
a la ciutadania sobre la tramita-
ció del Bo Social. 

Són accions de la Diputació
de Barcelona que s’avenen amb
l’Objectiu de Desenvolupament
Sostenible de l’Agenda 2030 de
les Nacions Unides, número 1:
“posar fi a la pobresa en totes les
seves formes en tot el món”.

Contra la pobresa energètica
»Més de 1.500 famílies vulnerables han aconseguit reduir un 18% les factures 

de llum, aigua i gas amb el suport de la Diputació de Barcelona

4D’un total de 45 milions d’euros
destinats als projectes de Benestar
Social, la Diputació de Barcelona
destina 11 milions d’euros anuals
als municipis de la demarcació de
Barcelona per a la prestació de Ser-
veis Socials Bàsics i 15 milions
d’euros en el marc del programa
complementari per a la cobertura
de necessitats socials bàsiques,
com ara els subministraments d’ai-
gua, llum i gas. La resta es destina
a programes com la Teleassistèn-

cia, el Servei d’Intermediació en
Deutes de l’Habitatge, entre molts
d’altres, així com al suport a enti-
tats del tercer sector social. 

I és que la Diputació de Bar-
celona té com a repte de mandat
2016-2019 "fomentar polítiques
socials orientades a la cohesió i a
la reducció de les desigualtats", en
el marc del qual ha desplegat el
Pla de xoc contra la pobresaper tal
de garantir les necessitats bàsi-
ques de la població.

Suport als municipis

El programa
es continuarà fent

fins al juliol del 2019

@diba

L’objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social. Foto: iStock
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Comerç

Neix la cooperativa 
Tasta Montserrat

MONTSERRATÍ4Els montse-
rratins Martí Guinovart i Jordi
Prat van estrenar, el passat dia
5, la cooperativa Tasta Montse-
rrat, que té l’objectiu de pro-
moure i vendre els productes de
la zona. La iniciativa concentra
productors de diverses pobla-
cions, entre les quals hi ha Ole-
sa i Esparreguera.

Els creadors del projecte van
obrir un web per facilitar la tas-

ca de promoció i venda que vo-
lien emprendre. Allà, expliquen
que Tasta Montserrat es va co-
mençar a cuinar a principis de
2017 amb la intenció de “donar
a conèixer l’immens tresor ali-
mentari” de la zona. A més, as-
seguren que destinaran una part
dels beneficis “a projectes rela-
cionats amb la conservació, la re-
cuperació i la gestió de l’entorn
natural de Montserrat”. 

Castellví surt al carrer 
per celebrar la 3a Fira de l’Oli

CASTELLVÍ4El dia 25, el da-
rrer diumenge de novembre,
Castellví de Rosanes va cele-
brar la tercera edició de la Fira
de l’Oli. Un any més, des de les
10 del matí, la plaça del poble es
va omplir d’un gran nombre de
parades.

Després de l’esmorzar que va
donar el tret de sortida a la jor-
nada, els vilatans van poder
gaudir de diverses exhibicions i
degustacions que es van allargar

durant tot el matí. Castellvi-
nencs i castellvinenques van
comprar i tastar olis i mels i van
conèixer les varietats d’oliveres
i d’eines del camp que existeixen.
A més, es van assabentar de
quines cases del poble encara fan
oli per a consum propi.

La Fira de l’Oli és una activi-
tat organitzada per l’Associació
de Propietaris Agrícoles i Fo-
restals de Castellví de Rosanes
(APECRO) i l’Ajuntament.

SANT ESTEVE4El cap de set-
mana del 24 i el 25 de novembre,
la Masia Ca n’Estella va celebrar
la quarta edició del Ca n’Estella
Market, un mercat diferent que
anticipa el Nadal a Sant Esteve
Sesrovires. Tot i que el vi és un
dels protagonistes indiscutibles
de l’esdeveniment, el mercat
ofereix productes i activitats per
a tots els públics.

Durant els dos dies, la Finca
de Ca n’Estella es va omplir de
food trucks i paradetes d’arte-
sans, va comptar amb un bar de
vins i va oferir tallers relacionats
amb el vi i el cava, com ara el ta-
ller d’aromes o el taller ‘Fes el teu
vi’. L’entrada al recinte era lliu-
re, però determinades activitats
tenien les places limitades i ca-
lia pagar un tiquet per poder-ne
gaudir. És el cas dels tasts de vins
i de les visites guiades pel celler. 

A banda de l’oferta vinícola i
gastronòmica, la programació
va incloure propostes de cultu-
ra popular, com l’actuació dels
Gegants de Sant Esteve en l’ac-
te d’inauguració del mercat o la

de les Bastoneres de la Múnia,
diumenge. La música també hi
va tenir un paper molt impor-
tant: els assistents van poder es-
coltar els concerts de Juantxo
Ma Negra PD i del Cor Xamusia,
entre d’altres. A més, tots dos
dies cap al final de la jornada, es
va sortejar un lot de productes de
la Finca Ca n’Estella. 

El Ca n’Estella Market va
comptar amb 32 artesans d’arreu
del territori per promoure la
cultura catalana en diferents
àmbits, des de l’alimentació fins
a la moda. La masia, construïda
al segle XIX, va presentar una
decoració nadalenca, amb llums
inclosos, per escalfar l’ambient
de cara a la temporada de Nadal.

Masia Ca n’Estella. Foto: Ajuntament

El Ca n’Estella Market 
es consolida amb la 4a edició

Sant Esteve | Al desembre, la Fira de Nadal 
El mes de desembre començarà a Sant Esteve Sesrovires amb la 7a Fira de Na-
dal. El dia 1 (de les 10.30 a les 20.00 hores) el carrer de Pau Costas, els Porxos
del Centre Cívic i l’aparcament del Casino s’ompliran de parades nadalenques.

Novembre 2018



Esports
Mes perfecte del CB Martorell 
i l’Esparreguera a la lliga

Si l’octubre havia estat un mes per
oblidar, en aquest mes la dinà-
mica s’ha capgirat com un mitjó
i tant el CB Esparreguera com el
CB Martorell han guanyat tots
els seus enfrontaments.

Així, el conjunt d’Òscar Na-
varro ha aconseguit enllaçar qua-
tre triomfs que l’han fet escalar des
de la desena fins a la cinquena pla-
ça del grup C-A de la lliga EBA.
Mataró (67-84), Calvià (84-73),
Salt (61-76) i Igualada (76-70) han
estat les víctimes del conjunt es-
parreguerí, que en les dues jor-
nades que falten abans que s’acabi
l’any també voldrà sumar bons re-
sultats. Els esparreguerins visita-
ran el CB Valls el diumenge 2 de
desembre, mentre que l’últim
partit d’aquest gran 2018 serà el
dissabte 15 al Ramon Martí con-

tra el Castellbisbal. Enmig d’a-
quests dos partits, els de Navarro
visitaran el BBA Castelldefels en
la tornada dels quarts de final de
la Lliga Catalana EBA el 6 de des-
embre. El CBE defensarà el 63-57
que va aconseguir a casa.

Els martorellencs, per la seva
banda, ha encadenat cinc partits
seguits guanyant, i viu ara una
ratxa diametralment oposada a la
del principi de campionat, quan
va perdre en les cinc primeres jor-

nades. El conjunt de Raül Laita va
treure’s la pressió de sobre el
dia 24 del mes passat guanyant el
derbi (64-84) i d’aleshores ençà,
el club blanc ha derrotat el Cor-
nellà (81-69), el Salou (58-79), el
Mataró Boet (67-78) i el Mataró
Feimat (77-69). Els blancs ocu-
pen, ara mateix, la vuitena plaça,
i en les dues jornades que falten
abans de l’aturada nadalenca
viatjaran a la pista del Calvià i re-
bran la visita del CB Salt.

» El CBE jugarà la tornada de la Lliga Catalana EBA el 6 de desembre
» Els de Raül Laita encadenen cinc triomfs i ja són a la vuitena plaça

Jordi Morales opta al premi
Para Table Tennis Stars 2018

ESPARREGUERA4L’extraordi-
nari 2018 de Jordi Morales en-
cara podria tenir un premi extra.
El palista esparreguerí, que du-
rant el mes passat es va procla-
mar campió del món de tennis
taula adaptat a a Celje (Eslovènia)
ha conegut recentment que és un
dels nominats al premi Para Ta-
ble Tennis Stars, que reconeix la
feina dels jugadors de tennis
adaptat durant l’any.

La cerimònia d’entrega d’a-
quests guardons se celebrarà el
pròxim dimecres 12 de desembre
a la ciutat d’Incheon (Corea del

Sud), i els dos rivals de Morales
són el belga Florian Van Acker i
el francès Fabien Lamirault, tam-
bé campions del món en les seves
respectives categories.

HOMENATGE A SANT ANDREU
Però passi el que passi a Corea,
l’actual director esportiu del CN
Sabadell ja té un premi, el que li
han concedit els veïns del poble
on viu actualment, Sant An-
dreu de la Barca. Els Premis de
l’Esport Local de la vila es van
celebrar al teatre Núria Espert el
passat divendres 23.

El Sanes, irregular en una
Primera Nacional esbojarrada

Per a qualsevol afi-
cionat neutral, la
temporada 2018-
19 del grup D de la

Primera Nacional masculina
d’handbol està sent divertidíssi-
ma. Aquesta igualtat, en bona
part es deu al fet que els equips
capdavanters, com l’Handbol
Sant Esteve, no estan aconse-
guint destacar de forma clara.

I és que entre finals d’octubre
i l’última jornada d’aquest mes,
l’equip de Dani Ariño només ha
pogut guanyar dos partits (a
Sant Joan Despí i contra el Sant

Vicenç), n’ha empatat un (el
passat dissabte 24, en la visita del
BM la Roca) i n’ha perdut dos (a
casa contra l’OAR i en el despla-
çament a Sant Quirze); així,
doncs, el Sanes és cinquè amb 13
punts, tres menys que el líder, la
UE Sarrià, l’equip més en forma
de la categoria.

Els sesrovirencs volen tancar
l’any de la millor manera i abans
de les vacances tindran quatre
partits per fer-ho; seran contra el
Mataró (a domicili), el Sant Es-
teve (a casa), el Palautordera (a
fora) i el Sarrià (a casa).

Martorell | Un mes amb alts i baixos per al Sala 5 Martorell
Irregular és l’adjectiu que defineix millor el mes (a nivell de resultats) que ha tancat el primer
equip del Sala 5 Martorell. L’equip ha guanyat els dos partits a casa (Solsona i Sant Sadurní) i

ha perdut a Esplugues i a Salou. Els vermells són cinquens amb 19 punts, sis menys que el líder.

Un moment del partit entre l’Esparreguera i el Calvià. Foto: Jordi Pinyol

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Olesa celebra la segona 
Nit de l’Esportista

OLESA4Per segona vegada, Ole-
sa ha volgut reconèixer la tasca
dels seus esportistes i clubs. El
passat divendres 16, l’Escorxador
va ser l’escenari de la Nit de l’Es-
portista, la jornada que premia
persones i entitats per la seva fei-
na durant la temporada. Apro-
ximadament mig miler de per-
sones no van voler perdre’s
aquesta gala.

El jugador del planter de
l’Espanyol, Víctor Gómez, i l’a-

tleta Sandra Corcuera, multi
campiona mundial de retrorun-
ning, van ser els vencedors dels
dos guardons d’esportista indi-
vidual en categoria absoluta.

Durant la nit també es van
entregar premis com el de la De-
dicació a l’Esport, que va ser per
a Ignacio Pinedo, del Club Atle-
tisme Olesa, per les seves tres dè-
cades com a tècnic, o el premi a
l’Esport Adaptat, que va guanyar
Verònica Pàmies.
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Llibres Teatre

Arriba un nou disc de la Marató, els be-
neficis del qual, com sempre, es dedi-
caran a la causa de la plataforma soli-
dària, que enguany és la lluita contra el
càncer. El disc conté 18 cançons inter-
pretades per 33 artistes, entre els quals
Judit Neddermann, Pablo Alborán, Ai-
tana, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Alidé
Sans, Manolo García o Ruth Lorenzo.

Música Pelis i sèries

El disc de la Marató
Diversos artistes

Stanley Kubrick, a fons
Un concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV)
en què va interpretar algunes bandes sonores de pel·lícula va
servir per inaugurar el passat 23 d'octubre l'exposició titulada
senzillament Stanley Kubrick. La podeu veure al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB) fins al 31 de març i
està dedicada, és clar, al mític i també controvertit director,
guionista i productor de cinema novaiorquès (1928-1999),

l'any que en fa 90 del seu naixement i 50 de l'estrena de 2001:
Una odissea de l'espai. Una completa mostra amb audiovi-
suals, objectes i materials dels arxius personals del director.

Un any després del seu pas pel concurs musical Ope-
ración Triunfo, la barcelonina Nerea Rodríguez ha pre-
sentat el seu primer single en solitari. Es titula Y ahora
no i tracta el tema de l’amor a través d’un estil 100%

pop. Els seguidors de la cantant han situat la cançó en
els primers llocs del ranking de temes més escoltats a
les plataformes digitals durant el dia del seu llança-
ment. A més, la catalana ha presentat el videoclip de
Y ahora no, on surt acompanyada pel cantant Diego
Domínguez, el qual va aconseguir més de 100.000 vi-
sites en poques hores. Els seus companys d’Opera-

ción Triunfo2017 han mostrat l’amistat que encara els
uneix donant el seu suport al llançament del primer
tema en solitari de Rodríguez a través de les xarxes

socials. Una de les publicacions més comentades pels
usuaris ha sigut la imitació que ha fet Cepeda de la
portada del seu single, on la cantant es mostra asse-

guda a terra mentre li cau l’aigua de la dutxa.    

N E R E A  R O D R Í G U E Z

La fitxa
QUI ÉS?

A LES XARXES...

Participar a Operación Triunfo 2017
Alguns dels seus companys van ser Aitana, Mimi i Cepeda

Famosos

Presentar el seu primer single 
Es titula ‘Y ahora no’ i ja es pot veure el seu videoclip 

Suport d’altres ‘extriunfitos’ 
Els seus amics d’OT anuncien la notícia a les xarxes

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

ÉS FAMÓSA PER...

Julio Manrique dirigeix aquest retrat
de l’època victoriana, a finals del segle
XIX. Al seu pis de Nova York, el doctor
Givings experimenta amb un nou apa-
rell elèctric per resoldre els problemes
d’histèria de les dones, mentre la seva
esposa està cada vegada més encurio-
sida amb les teràpies del seu marit.

A La Villarroel de Barcelona.

L’habitació del costat
Sarah Ruhl

La periodista Anna Punsoda va guan-
yar el Premi Roc Boronat 2018 en la
seva estrena com a novel·lista. Els llits
dels altres relata l’obscura història de la
Claustre, una dona que s’ha d’enfron-
tar amb la seva mirada del cos i del
sexe, què ha construït sota la influència
de l’alcoholisme del seu pare i amb l’a-
patia frustrant de la mare. 

Els llits dels altres
Anna Punsoda

L’univers creat al voltant de Harry Pot-
ter continua generant pel·lícules. La
darrera, que ja s’ha estrenat, és la sego-
na part de la saga Bèsties fantàstiques.
El malvat mag Gellert Grindelwald s’es-
capa i es dedica a reunir seguidors, de
manera que el jove Albus Dumbledore
tornarà a necessitar l’ajuda de Newt
Scamander per frustrar els seus plans.

Els crims de Grindelwald
David Yates

| Battlefield V
Un dels shootersmés populars dels últims anys torna amb un nou 

títol que, un cop més, està ambientat en la Segona Guerra Mundial.
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DIVENDRES 14 DE DESEMBRE
17:00 Clara Rosell serà l’encarregada de coor-

dinar la conferència anomenada Alimenta-
ció conscient, organitzada per Martorell sa-
ludable. / El Círcol.

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE
18:00 Ara que ja som a tocar del Nadal, el Cen-

tre de Recursos Associatius ha preparat una
sessió perquè tothom aprengui a fer em-
bolcalls i decoracions amb materials reciclats.
/ Centre de Recursos Associatius.

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
20:30 Les propostes culturals del desembre arren-

quen amb la visita de Bruno Oro, que pre-
sentarà el seu darrer espectacle, anomenat
Immortal, una comèdia dramàtica futurista.
/ Teatre Núria Espert.

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
CASTELLVÍ La vila organitza una gran jornada

per commemorar el primer dia en el qual es
podrà recollir el tió. Hi haurà xocolata calenta
per a tothom que vingui (10:30). / Plaça del
Roure.

DIMECRES 12 DE DESEMBRE
ESPARREGUERAUna mirada al passat. Dins del

cicle de xerrades Coneguem la nostra història
es farà una conferència sobre com era el po-
ble 80 anys enerere a càrrec de Josep Maria
Cobos (18:30). / L’Ateneu.

DE L’1 AL 16 DE DESEMBRE
SANT ESTEVE Exposició del sesrovirenc Isaac del

Rosario, que mostrarà els seus treballs fets amb
teules i figures de fanc Alborox (Matí-Tarda).
/ Sala Domènech i Estapà.

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
COLLBATÓ Música clàssica. Robert Ramírez

serà el responsable d’aquesta sessió d’orgue
en la qual s’interpretaran temes de Men-
delssohn, Casablancas i Sweelinck (18:00).  /
Església de Sant Corneli.

DISSABTE 8 DE DESEMBRE
SANT ESTEVE Partit d’handbol corresponent a

la dotzena jornada de la Primera Nacional en-
tre el CH Sanes i el CH Sant Esteve (19:30). /
Pavelló Municipal Sant Esteve Sesrovires.

OLESA La secció teatral de la UEC ha
preparat, per al primer diumenge del
mes, una versió de Taxi!, de Roy Coo-
ney. / Seu de la UEC.

La Secció de Teatre de la UEC
presenta una versió de ‘Taxi!’
Diumenge 2 de desembre a les 18:00

L’humorista Leo Harlem serà el mes-
tre de cerimònies en la gran final del
concurs de monòlegs Helios que se ce-
lebrarà a Sant Andreu de la Barca. / Te-
atre Núria Espert.

Leo Harlem presenta la final
del concurs de monòlegs Helios
Divendres 30 de novembre a les 20:30

La pel·lícula Tierra firme explica la
història de dues dones, l’Eva i la Kat,
i del millor amic d’una d’elles, en Ro-
ger, que viuen a Londres. / Esplai d’A-
vis La Vila.

‘Tierra firme’, cinema 
en el marc del Cicle Gaudí

Divendres 30 de novembre a les 20:00

ESPARREGUERA Partit de bàsquet
de la dotzena jornada del grup C-A de
la lliga EBA entre Esparreguera i Cas-
tellbisbal. / Pavelló Ramón Martí.

El CB Esparreguera rep 
la visita del Castellbisbal

Dissabte 15 de desembre a les 18:30

agenda@comunicacio21.com

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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