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Rasida Bakkali, el seu marit i els
seus tres fills menors d’edat es po-
dran quedar fins al 15 de maig de
2024 al pis del carrer del Mur de
Martorell on han viscut els últims
quinze anys. Així ho confirma la
notificació del jutjat que van re-
bre divendres passat, el mateix
dia en què estava previst el seu
desnonament, paralitzat només
amb quaranta hores d’antelació.

Per arribar fins aquí –que no
és cap final, però sí una treva molt
esperada–, aquesta família mar-
torellenca ha recorregut un camí
ple d’entrebancs. El 2005 van en-
trar a viure al pis i van començar
a pagar una hipoteca que els
acabaria portant molts més mal-
decaps del que es podien imagi-
nar aleshores. “Arran de la crisi
econòmica de 2008, l’empresa
constructora on treballava el meu
marit va tancar”, recorda Bakkali,
que afegeix que ella té un 33% de
discapacitat per una malaltia res-
piratòria causada fa molts anys
per un accident laboral.

“No podíem pagar i ho vam
parlar amb el BBVA. Pensant
que era una ampliació d’hipote-
ca, vam acceptar un préstec amb
interessos de demora que tenia
una clàusula per la qual, passats
tres anys, havíem d’amortitzar-lo
de cop”, lamenta Bakkali. Quan
va arribar l’hora, no van poder
pagar els 30.000 euros que els re-
clamava el banc i els van embar-
gar. “Els van executar el préstec
i la hipoteca, i el pis va sortir a
subhasta. Se’l va quedar el BBVA
per un 60% del valor i, com que
quedava el 40% del pis i els in-
teressos i costes d’execució pen-
dents de pagar, els van embargar
els salaris”, detalla l’advocat de la
família, Adel Beni-Mohssen. 

“Pago des del 2005 un habi-
tatge que mai serà meu”, de-
nuncia Bakkali, que recorda que
mai ha deixat de fer front a la hi-
poteca i que continua pagant
736 euros mensuals. Si la situa-
ció ja era greu, fa dos anys va em-
pitjorar encara més: el pis va
ser transferit a Divarian, un fons
immobiliari del qual el BBVA té
el 20% de la propietat. “Aquest
fons voltor, a través del cobrador
Intrum, ha vingut a casa meva, ha
parlat amb els veïns, m’ha inti-
midat, m’ha intentat ridiculit-
zar i, fins i tot, ha entregat una
carta directament al meu fill de 15
anys”, relata Bakkali indignada.

En aquest context, el juliol
passat va arribar a casa seva la
notificació de desnonament, pro-
gramat per al 2 d’octubre. El
desallotjament es va aturar per-
què el jutjat va resoldre que el cas
de Bakkali queda emparat per la

pròrroga de la moratòria dels
desnonaments hipotecaris que va
aprovar el govern espanyol el 10
de març. Tot i això, Beni-Mohs-
sen alerta que “no és una resolu-
ció ferma” i que “podria haver-hi
un recurs del BBVA”. Pel que fa
a les possibles solucions, l’advo-
cat recorda que “no hi ha cap nor-
ma que obligui el banc a accep-
tar la dació en pagament”. 

“Aquesta és la injustícia més
gran: quedar-te al carrer i seguir
pagant”, afegeix. Per evitar-ho, vol
intentar, entre altres estratègies,
“negociar amb el banc la condo-
nació del deute pendent”. Cons-
cient que no serà una negociació
fàcil, Bakkali assegura que tant
ella com la seva família estan dis-
posats a lluitar fins al final: “Si
m’acaben fent fora, em condem-
naran a la pobresa extrema, i no
em dona la gana deixar un futur
incert als meus fills”, conclou.

Anna Utiel
MARTORELL

“Pagounpisquenoseràmeu”
» Línia Nord parla amb una martorellenca amb tres fills que acaba d’evitar el seu desnonament

» Rasida Bakkali i el seu marit tenen els sous embargats i continuen pagant el pis del Mur on viuen

HABITATGE4La represa dels
desnonaments després de l’a-
turada pel coronavirus s’està
fent notar arreu de Catalunya
i el Montserratí, malaurada-
ment, no n’és una excepció.
“Al conjunt del Baix Llobregat
hi ha un desnonament pro-
gramat cada dia i, en les últi-
mes setmanes, n’hem para-
litzat diversos a Abrera, Es-
parreguera i Martorell”, diuen
des de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH) del
Baix Llobregat Nord.

Tot i que “Martorell és el
municipi més afectat perquè
és el més gran, el problema
existeix a totes les poblacions

de la zona”, admet José Ca-
bezas, membre de la PAH. I és
que problemes com l’aug-
ment dels preus del lloguer,
que tant afecten ciutats com
Barcelona, també fa temps
que han arribat al Montse-
rratí. “Costa trobar lloguers
que no superin els 500 euros”,
apunta Cabezas. 

En aquest sentit, els acti-
vistes de la PAH del Baix Llo-
bregat Nord troben a faltar
més lloguer social i “més com-
promís per part de tots els
ajuntaments” a l’hora de ga-
rantir el dret a l’habitatge,
sobretot de les famílies més
vulnerables.

L’ombra dels desnonaments
torna al Montserratí

Vergonzoso
per Rasida Bakkali

A l’esquerra, Rasida Bakkali amb el seu fill petit. A la dreta, la carta de denúncia que ha escrit a Facebook. Foto cedida

Vergonzoso que el Gobierno
siga permitiendo que los fondos
buitre sigan adjudicando vi-
viendas a precios de saldo. Ver-
gonzoso que permitan esas ma-
sivas campañas de que todos los
ocupas tienen ánimo delictivo.
No he visto en los medios ni un
caso que sea por falta de recur-
sos. Vergonzoso que en medio de
una pandemia, sin tratamiento
factible, dejemos a familias en la
calle sin recursos. Vergonzoso
que hayamos normalizado el
tema de los desahucios para lu-
crar a los fondos buitre.  

Recordad que estos fondos
se quedan con tu casa por falta
de pago a préstamos derivados

por la falta de trabajo, por una
crisis, por una enfermedad...
Nadie quiere perder su casa y
más si tiene hijos. Lo que no
puede ser es que se queden tu
vivienda, te dejen con la deuda
mensual y posteriormente ven-
dan esa vivienda a un fondo que
te llama, te acosa, acude a tu do-
micilio y habla con tus vecinos
para humillarte. Ese fondo per-
tenece al mismo banco que en
su día te dio la hipoteca y que te
decía “tranquila, nosotros es-
tamos contigo”. ¡Mentira! Ese
banco solo quiere lucrarse, ce-
rrar las viviendas y esperar a la
inflación otra vez para vender-
las con ánimo de lucro.



Opinió

| 4

línianord.cat 6 d’octubre del 2020

Dipòsit Legal: B 12314-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord 

i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

La lupa

per Quim Miró

Per molts més, Línia Nord

Coincidint amb el vintè aniversari del
Grup Comunicació 21 –l’octubre de
2019–, Arnau Nadeu, el director edito-
rial i alma materde la xarxa de periòdics
de proximitat Línia reivindicava la ne-
cessitat actual del periodisme de “refo-
restar deserts mediàtics” com a alterna-
tiva a la crisi dels mitjans de comunica-
ció. En l’article, titulat Emergència me-
diàtica, Nadeu afegia que “si no fos per
la premsa de proximitat, barris i muni-
cipis estarien encara més
oblidats que ara”. Aquest és
el motor que fa bategar Línia
i és l’encàrrec que em va en-
comanar l’editor David Cen-
tol l’octubre del 2015. 

Després d’anys i panys
posant la mirada en l’àmbit
local des de la funció pública, la proposta
de Líniaem va seduir amb una clara in-
tenció de regenerar-me professional-
ment i renovar el meu esperit periodís-
tic. Sortir del dictat per a redescobrir l’o-
fici. I sobretot ser partícip d’un projecte
fresc, jove, modern, atractiu, fet des del
rigor i en català. Així, durant gairebé dos

anys vaig tenir el privilegi de liderar l’e-
tapa de descoberta de Línia Nord, que
feia ben poc temps acabava d’estrenar-
se al Montserratí i que aleshores es tro-
bava en una etapa primerenca.  

Arrelar una capçalera nova en un ter-
ritori desconegut no és senzill. Tot el con-
trari. Hi ha mitjans –ara ja amb comp-
tagotes–amb una llarga trajectòria que
resisteixen com poden i d’altres, com és
el cas de les ràdios municipals, que fa

temps que han perdut la cursa que ex-
igeix el periodisme actual. I més encara
amb la pandèmia al damunt, en què els
governants fan equilibris amb els pres-
supostos i redibuixen des dels despatxos
nous escenaris per a garantir la viabili-
tat de les emissores públiques. No és el
cas de Línia Nord, que, a foc lent, està

cuinant la recepta per arrelar-se amb més
força cada dia que passa. Primer, sortint
al carrer en format paper un cop al mes
i, des de fa un temps, un cop cada quin-
ze dies. I reivindicant el periodisme dià-
riament des de la seva edició digital. 

M’hauria agradat seguir trepitjant el
terreny des del Montserratí, però des de
fa més de tres anys la meva mirada ha
agafat distància i perspectiva. Ara tinc la
sort de fer-ho en la capçalera germana

Exterior.cat explicant què
fa Catalunya al món. Abans
d’emprendre el vol, vaig ce-
dir el braçalet de capità de Lí-
nia Nord a Anna Utiel, una
jove periodista que té l’instint
de l’ofici i amb la qual la
capçalera ha seguit creixent.

L’aterratge de Línia Nord al Montserratí
va ser una glopada d’aire fresc i actual-
ment, tot i la pandèmia, ja s’ha consoli-
dat al territori. Però té el repte majúscul
de seguir reforestant per a convertir-se
en el mitjà de referència abans que el ter-
ritori no sigui un desert mediàtic. Ho
aconseguirà. Temps al temps.

L’aterratge de Línia Nord al Montserratí
va ser una glopada d’aire fresc

i actualment ja s’ha consolidat al territori

Disuelven el Parlament
para destituir a Puig-

demont. Puigdemont
gana y vetan su investidura. Encierran
a Turull e impiden su investidura. Pro-
híben a Sànchez que acuda a su in-
vestidura. Torra es investido y lo inha-
bilitan. No es el “problema catalán”. Es
el problema español.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

He anat a comprar un
jerseiet talla tres me-

sos. El dependent m’ha
preguntat, d’esma: “De nen o de
nena?”. “És igual, de persona”, li he
dit. Se li ha il·luminat la cara: “Ai, que
bé”. M’ha ensenyat els d’unicorns. No
n’hi havia de la talla que buscava.
Llàstima! Hi tornaré.

@BelOlid

L’Audiència Nacional
ha absolt TOTS els acu-

sats del cas Bankia, Ro-
drigo Rato i 33 persones més. Diuen
que no hi ha indicis de delicte. En
canvi, ahir el mateix poder judicial in-
habilitava un president electe per una
pancarta. Fa vergonya anomenar-ho
‘justícia’.

Soy castellanoparlan-
te y estoy mil por mil de

acuerdo con Tortell Pol-
trona. Renegar de la lengua de cual-
quier lugar te convierte en un inadap-
tado. No insulta a la gente que habla
castellano, constata que se respete a la
gente que se expresa en el idioma de
Catalunya.

@jmangues@jonathanmartinz @manugonzalezmar

Els semàfors

Teatre Núria Espert
El Teatre Núria Espert de Sant Andreu

de la Barca va estrenar la nova tempora-
da el dia 27 de la millor forma possible:

amb l’aforament complet en les dues ses-
sions programades de l’obra Conservan-
do memòria, de la companyia El Patio.

pàgina 14

Esparreguera
El municipi instal·larà el dia 8 la primera
de set llambordes Stolpersteineper re-

cordar els esparreguerins assassinats pels
nazis i els que van sobreviure als camps

d’extermini. El projecte ha arribat a Cata-
lunya gràcies al Memorial Democràtic.   

pàgina 19

Aryzta Bakeries Iberia
La direcció d’Aryzta Bakeries Iberia, la
panificadora de McDonald’s, ha confir-
mat la seva intenció de tancar la planta

d’Olesa de Montserrat, deixant 73 treba-
lladors al carrer. “Volen endur-se la pro-
ducció a altres llocs”, diuen els empleats.  

pàgina 18
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Les portades són
un tret distintiu
de la capçalera:
el disseny és una

aposta consolidada

La secció d’Opinió
és un aparador
amb microseccions
que generen debat
entre els lectors

Línia Nordcombina
la informació local
amb la cultura i 
l’oci, amb seccions
com Viu en Línia

Especial Línia Nord 100
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La veudelMontserratí
» Línia Nord consolida el seu lideratge al Baix Llobregat Nord i potencia la seva edició digital

COMUNICACIÓ4Línia Nord edita avui el
seu número 100 consolidant-se com la pu-
blicació de referència al Montserratí. Amb
una difusió actual de 9.104 exemplars
quinzenals auditats per OJD-PGD, la
capçalera fundada l’any 2013 revalida la
seva presència territorial i es confirma com
la publicació líder a la zona.

Coincidint amb aquesta efemèride,
David Centol, editor del Grup Comunica-
ció 21, empresa editora de la capçalera, ha
volgut destacar que Línia Nordés una eina
de cohesió territorial. “Democratitza l’es-
pai mediàtic perquè arriba també als ba-
rris i als pobles petits i no només als nu-
clis informats del centre dels grans mu-
nicipis”, afirma. “Línia Nord serà un aliat
útil dels ajuntaments, les entitats i les or-
ganitzacions del Montserratí per dotar
aquest territori de més recursos i capaci-
tat d’autogovern”, afegeix Centol.

En aquesta línia, l’editor detalla que
“Línia Nord aposta clarament pel format
paper”, si bé “sense descuidar les xarxes”.
“La fórmula, i alhora el repte, és combinar
el periodisme en majúscules amb la difu-
sió i fer una publicació dimensionada”, afe-
geix, recordant que ja s’ha potenciat l’edició
digital d’ençà de la pandèmia.

Centol argumenta que “calen editors i
empreses editores darrere dels periò-
dics”. “Amb totes les mancances d’aquest
model, aquesta continua sent l’única fór-
mula possible i sostenible en el temps”, de-
fensa. “La responsabilitat que ens autoe-
xigim per estar a l’altura de les circums-
tàncies ens esperona per continuar sent fi-
dels al nostre ideari ètic, fent-lo compati-
ble amb les servituds que implica ser
també una empresa”, conclou l’editor del
Grup Comunicació 21, que reivindica el fet
de tocar de peus a terra i ser realista.

Especial Línia Nord 100

Recordo com si fos ahir aquell dime-
cres 3 d’abril del 2013 a la tarda. A la
redacció tot eren nervis. Tancàvem la
primera edició d’una nova capçalera.
L’endemà naixia Línia Nord al Mont-
serratí, un periòdic –aleshores men-
sual–que aspirava a convertir-se en la
referència informativa i publicitària al
Baix Llobregat Nord. I ho feia amb la
malaguanyada Muriel Casals en por-
tada i un titular parlant de l’atur, que
s’enfilava a la zona. Un tema que, pa-
radoxes del temps, 7 anys i mig després
torna a marcar l’actualitat econòmica
aquí i arreu.

Ha plogut molt des d’aleshores.
Han canviat moltes coses, començant
per un servidor, que va veure néixer
Línia Nord com a redactor i ara té la
immensa sort de dirigir-lo. Però n’hi ha
hagut una que s’ha mantingut inalte-
rable al llarg dels anys: l’aposta d’a-
questa capçalera i de totes les 19 edi-
cions de la xarxa de periòdics Líniapel
periodisme. Aquest ha sigut el far que
ens ha guiat sempre. Amb encerts i
també amb errors. Però és el perio-
disme el que ens ha permès arribar fins
aquí. Periodisme malgrat l’onada i la
tempesta recurrent, manllevant pa-
raules de l’editor del Grup Comunica-
ció 21, David Centol. Periodisme, com
diria Ignacio Escolar, malgrat tot. 

Han sigut més de 7 anys al peu del
canó. A la primera trinxera del perio-

disme. Als barris. A peu de carrer.
Creient en el que fem i batallant per
continuar sent útils als nostres lectors
i anunciants. També durant aquest
últim mig any, on la virulència de la
pandèmia del coronavirus ens ha obli-
gat a fer una revolució digital per seguir
oferint-vos el nostre periodisme de
proximitat de la millor manera possi-
ble. Tot plegat, però, sense abandonar
mai el paper, excepte en les setmanes
més dures de l’epidèmia. Avui, a dife-
rència d’altres publicacions de la zona,
Línia Nord se segueix imprimint pun-
tualment cada quinze dies i amb una di-
fusió certificada significativa.

Durant aquestes 100 edicions hem
impulsat redissenys de maquetació,
hem estrenat nous webs, hem incre-
mentat la periodicitat de mensual a quin-
zenal, hem millorat la distribució amb
expositors... I, sobretot, no ens hem con-
format mai. Perquè sabem que només
amb autoexigència podrem seguir avan-
çant i continuar fent de Línia Nord la
capçalera que es mereix el Montserra-
tí. Una capçalera moderna, compro-
mesa, plural, valenta amb el poder i res-
ponsable alhora, que ha publicat en-
trevistes que han marcat debats polítics
i que ha tret exclusives que han sacse-
jat el nostre entorn més immediat. En
definitiva, que ha fet i vol seguir fent bon
periodisme de proximitat. Costi el que
costi. Perquè l’ofici es tria. I aquest és així.

Al peu del canó
per Arnau Nadeu, director editorial de la xarxa Línia

100
edicions d’exemplars

notícies articles d’opinió

1milió
4.136 296



Unèxit compartit
» Els alcaldes del Montserratí feliciten la capçalera per assolir avui les 100 edicions 

Enric Llorca
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
L’aniversari d’un mitjà de comunicació, sobretot en
els temps que estem vivint, sempre és motiu de fe-
licitació, més encara si aquest és imprès. L’accés a
la informació més local i propera és sempre motiu
de celebració. Els mitjans de comunicació locals són
la veu dels nostres pobles i ciutats perquè recullen
les informacions que habitualment no tenen cabu-
da als mitjans nacionals, però que al mateix temps
són les més importants per als ciutadans. 

Miquel Riera
Alcalde d’Olesa de Montserrat
Felicitats, Línia Nord! És una molt bona notícia que
una publicació com Línia Nord arribi als 100 nú-
meros al nostre territori. Necessitem iniciatives pe-
riodístiques d’àmbit comarcal com la vostra per tal
que la ciutadania pugui comptar amb mitjans de co-
municació i amb informació plural, veraç i de pro-
ximitat. Des de l’Ajuntament d’Olesa us felicitem per
la feina feta i us encoratgem a continuar treballant
amb rigor i professionalitat. Per molts anys!

Enric Carbonell
Alcalde de Sant Esteve Sesrovires
La consolidació d’una publicació sempre és una bona
notícia perquè confirma l’acceptació per part dels
lectors i lectores i contribueix a mantenir la plura-
litat informativa del territori. En aquests moments,
marcats per una situació en què la pandèmia con-
diciona la nostra realitat com a individus i també la
dels nostres municipis, comptar amb mitjans de pro-
ximitat és més essencial que mai. Felicitats, Línia
Nord, per les 100 edicions i per moltes més.

Adrià Camino
Alcalde de Castellví de Rosanes
És tot un luxe poder disposar d’una premsa de pro-
ximitat, sobretot en municipis petits com el nostre,
on l’impacte informatiu pot quedar fàcilment diluït
per poblacions més grans. Aquesta és una tasca que
no sempre es fa valdre i que contribueix a afavorir
l’equilibri territorial i ajuda al fet que els pobles pe-
tits tinguin una veu i que les seves poblacions puguin
estar ben informades. Moltes felicitats per les 100
edicions de Línia Nord. Que en siguin moltes més!

Eduard Rivas
Alcalde d’Esparreguera
Des d’Esparreguera celebrem el número 100 de Lí-
nia Nord, que dona cobertura a l’actualitat de les po-
blacions del Baix Llobregat Nord. Celebrar aquest ti-
pus d’efemèride té molt mèrit en els temps que co-
rren, ja que el periodisme de qualitat i de proximi-
tat és el millor antídot contra la desinformació i un
dels millors aliats per fer front a les exigències d’un
món en transformació com el nostre. Moltes felici-
tats a Línia Nord i a tots els seus lectors i lectores.

Jesús Naharro
Alcalde d’Abrera
Des de l’Ajuntament d’Abrera felicitem Línia Nord
pel número 100 i l’encoratgem a seguir apostant per
oferir a la ciutadania una informació de proximitat,
amb els temes que ens afecten els municipis del Baix
Llobregat Nord. La premsa comarcal és un excel·lent
altaveu del món local, amb els ajuntaments, les em-
preses, els comerços, les associacions i les veïnes i
veïns dels pobles com a protagonistes. Felicitats, Lí-
nia Nord, per molts números més. Endavant!

Miquel Solà
Alcalde de Collbató
Sempre és un plaer celebrar l’aniversari d’un mit-
jà de comunicació, i més si, com és el cas de Línia
Nord, ofereix informació de la nostra comarca amb
una mirada específica sobre la realitat social, eco-
nòmica, geogràfica i cultural del Montserratí. Vull
reconèixer la vostra gran tasca i encoratjar-vos a se-
guir informant dels nostres pobles, des d’una
perspectiva propera, exigent i equànime. Feliç
número 100!

Xavier Fonollosa
Alcalde de Martorell
Els mitjans de comunicació locals juguen un paper
fonamental en una societat en què la proximitat in-
formativa és, especialment ara, molt important. Són
el punt d'informació més directa i més propera. Co-
nèixer el que passa al costat de casa és bàsic per a
una bona cohesió social. Iniciatives com la de Línia
Nord fan per a Martorell i tots els pobles del Baix Llo-
bregat Nord una gran feina. Enhorabona per
aquests 100 números i molta sort!
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POLÍTICA4Les places dels ajun-
taments del Montserratí van ser
testimonis, dilluns de la setma-
na passada a la tarda, del rebuig
d’un gran nombre de veïns,
col·lectius i partits polítics a la in-
habilitació del president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, durant un
any i mig per desobediència. 

Un cop es va conèixer la de-
cisió del Tribunal Suprem, enti-
tats com l’ANC, Òmnium Cultu-
ral o els CDRs van convocar con-
centracions a les set de la tarda
davant dels edificis consistorials
de tots els municipis i el sector so-
biranista del Montserratí va res-
pondre immediatament. 

A la plaça de la Vila de Marto-
rell, de seguida s’hi va poder llegir
una pancarta amb el lema “lli-
bertat presos polítics i exiliats”, tal
com deia, precisament, la pancarta
que ha acabat provocant la inha-
bilitació de Torra. Amb aquest
missatge ben present, desenes de
veïns es van reunir a la plaça en un

acte que va comptar amb els par-
laments del representant de la sec-
ció martorellenca de l’ANC, Car-
les Montaner, i de l’alcalde Xavier
Fonollosa (PDeCAT), que va llegir
el manifest de l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM).

També els alcaldes de Coll-
bató i d’Olesa de Montserrat, Mi-
quel Solà (ERC) i Miquel Riera
(Bloc Olesà), van llegir aquest
manifest a les concentracions de

les seves poblacions. En canvi,
als municipis de la zona on go-
verna el PSC –Abrera, Esparre-
guera, Sant Andreu de la Barca
i Sant Esteve Sesrovires– les
concentracions no van comptar
amb la presència dels alcaldes,
però sí que hi van participar re-
gidors dels partits independen-
tistes i representants de les en-
titats sobiranistes, a més de des-
enes de ciutadans.

Concentració a la plaça de la Vila de Martorell. Foto: Ajuntament

El rebuig a la inhabilitació 
de Torra s’estén pel Montserratí
» Les entitats i els partits sobiranistes de la zona surten al carrer

» Desenes de ciutadans van omplir places com la de la Vila

Mans Mercedàries recapta
1.500 euros amb un concert

SOLIDARITAT4L’ONG local
Mans Mercedàries va aconseguir
recaptar a finals de setembre
1.500 euros gràcies al concert so-
lidari de Halldór Mar, el can-
tautor islandès conegut pel seu
programa a TV3, Katalonski.

Un centenar de persones van
acudir el dissabte 26 al pati d’El
Progrés per veure l’actuació de
Mar, que estava prevista per a la
Fira de Primavera però que es va
haver de suspendre per la pan-
dèmia. A més de recaptar fons,
l’acte també va servir per donar
el tret de sortida a un nou curs de

l’ONG, presentar els voluntaris
dels pròxims camps de treball i
fer un repàs pels projectes actuals
de l’entitat. En aquest sentit, els
membres de Mans Mercedàries
van explicar que, malgrat l’atu-
rada que ha suposat el corona-
virus, aquest estiu s’ha pogut
acabar el primer pis de l’escola
que estan construint a Kènia.

El concert es va celebrar amb
totes les mesures de seguretat:
aforament limitat, distància in-
terpersonal, mascareta obliga-
tòria i dispensadors de gel hi-
droalcohòlic a l’entrada.

Els hospitals martorellencs 
es desfan del coronavirus

SALUT4Quatre dies consecutius
sense que hi hagi cap pacient
amb coronavirus ingressat als
hospitals martorellencs. Segons
la darrera actualització de dades
que ha ofert l’Ajuntament, diu-
menge va ser el quart dia en què
es va repetir aquesta bona notí-
cia: ni l’Hospital Sant Joan de
Déu ni l’Hospital Sagrat Cor te-
nien cap malalt de Covid-19 a les
seves instal·lacions.

Tot i això, actualment hi ha
al municipi una cinquantena de
veïns confinats a casa seva des-
prés d’haver donat positiu a la

prova PCR. A banda, també hi ha
cinc persones aïllades als hos-
pitals pendents del resultat del
test, sempre segons les dades de
diumenge.

Pel que fa a la situació a les
escoles, d’acord amb la infor-
mació de la Generalitat, hi ha
onze grups estables confinats: un
a l’institut Pompeu Fabra, tres al
Joan Oró, dos a l’escola Mercè
Rodoreda, tres a la Lola Angla-
da i dos a Els Convents.

La taxa de reproducció del vi-
rus al municipi és d’1,24 i el risc
de contagi es considera molt alt.

En marxa ‘La Universitat 
de l’Experiència’

GENT GRAN4El projecte ‘La
Universitat de l’Experiència’ ha
fet els primers passos aquesta
tardor. A finals de setembre se’n
van fer els dos primers actes on-
line de presentació, a càrrec del
músic i periodista Joan Vives i de
la cuinera Carme Ruscalleda.
La tercera sessió, que oferirà el
doctor en Filosofia Joan Manuel
del Pozo, es farà el pròxim dia 13.

‘La Universitat de l’Expe-
riència’ és un programa de xer-

rades multidisciplinars, de niv-
ell universitari però adaptades a
tothom, que estan pensades,
principalment, per a persones
majors de 50 anys, que poden
seguir les sessions en línia des de
casa seva o des dels esplais de
gent gran de Martorell. El pro-
jecte l’impulsen l’Agrupació
d’Aules de Formació Permanent
per a la Gent Gran de Catalun-
ya (Afopa), A12 Estudis i la Uni-
versitat Ramon Llull. 

Societat | El parc del carrer Arcadi Casanovas, lliure d’incivisme
Veïns del Torrent de Llops celebren que la situació hagi millorat al parc del carrer Arcadi Casanovas
després de la reunió amb l’alcalde Xavier Fonollosa i el regidor de Seguretat Ciutadana, Lluís Saga-

rra, i de la presentació d’una instància al Ple. Valoren que hagi augmentat la vigilància a la zona. 
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Seat contractarà 250 nous
treballadors a Martorell

INDÚSTRIA4Seat contractarà
250 nous treballadors per re-
forçar la plantilla de la fàbrica de
Martorell davant l’augment de la
producció. La companyia crea-
rà un tercer torn a la línia 1 de la
planta martorellenca per adap-
tar-se a l’elevada demanda dels
models fabricats en aquesta línia,
el Seat Ibiza i el Seat Arona. 

Després de dies rumorejant-
se aquesta decisió, la direcció de
l’automobilística la va confir-
mar als sindicats dijous passat,
dia 1. Les 250 contractacions
anunciades seran indefinides i
sortiran del personal fins ara
contractat per empreses de tre-
ball temporal (ETT). La planifi-
cació de producció de Seat, que

es revisa mensualment, ha aug-
mentat en uns 7.300 cotxes des
d’ara fins a finals d’aquest any,
i en els últims mesos s’ha incre-
mentat en uns 21.000 vehicles. 

Segons va avançar l’ACN, la
implantació del tercer torn de
l’Arona s’ha fet “a mig gas”, en
paraules del president del comitè
d’empresa, Matías Carnero. Això
es deu al fet que tant la direcció
com el comitè d’empresa volen
ser “conservador” tenint en
compte la volatilitat dels mer-
cats, i més en una situació com
l’actual. “Si el 2021 la cosa se-
gueix com avui, el torn passaria
a ser complet i s’hauria de con-
tractar més gent”, va dir Carne-
ro al mateix mitjà.

ECONOMIA4La Generalitat des-
tinarà prop de 60,5 milions d’eu-
ros a desenvolupar el Pla Direc-
tor Urbanístic (PDU) d’activitat
econòmica del Baix Llobregat
Nord. El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, va
presentar ahir aquest document,
aprovat recentment de forma
definitiva, al Centre de Formació
Professional de l’Automoció
(CFPA) davant dels principals
empresaris del territori.

El PDU afecta Martorell,
Abrera i Sant Esteve Sesrovires
i projecta més de 500.000 me-
tres quadrats d’activitat econò-
mica. Tal com va anunciar Cal-
vet, la primera fase del pla es des-
envoluparà durant el tercer tri-
mestre del 2021, amb 30 milions
d’euros per urbanitzar 52 hec-
tàrees al sector Xàmenes, al sud
de la fàbrica de Seat, entre Mar-
torell i Sant Esteve. La resta del
pla es desplegarà en un mínim
de vuit anys.

Calvet va destacar que el nou
PDU marca les directrius per a
la implantació de noves empre-
ses, especialment químiques,
farmacològiques, logístiques i
de l’automoció, segons recull
l’ACN. Més concretament, va
assegurar que ja hi ha alguna fir-
ma “del sector de la logística as-

sociada a la distribució alimen-
tària i de la llar” interessada a
instal·lar-se a la zona.

A més del conseller, van ser
presents a l’acte l’alcalde de Mar-
torell, Xavier Fonollosa; l’alcalde
d’Abrera, Jesús Naharro, i l’al-
calde de Sant Esteve, Enric Car-
bonell. També hi van participar
el secretari de l’Agenda Urbana
i Territori, Agustí Serra, i altres
autoritats municipals.

EL CFPA CONTINUA ATURAT
Aprofitant que la presentació
del PDU es va fer al CFPA, l’al-

calde Xavier Fonollosa va re-
cordar al conseller Calvet la si-
tuació d’aquest equipament, in-
augurat l’any 2015. La gestió
del centre encara no està adju-
dicada, després que el concurs
per aconseguir-la quedés desert
ara fa gairebé un any. “L’Ajun-
tament de Martorell va cedir els
terrenys de manera entusias-
ta”, va recordar Fonollosa, que
també va assenyalar que el pro-
jecte va costar molts diners i va
assegurar que el municipi té “un
Ferrari que no es mou perquè
ningú li posa benzina”.

Presentació del PDU d’activitat econòmica de la zona. Foto: Ajuntament

La Generalitat invertirà 
60 milions d’euros al Montserratí

L’empresa vol fer front a l’augment de la demanda. Foto: Àlex Recolons / ACN
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ESCUT SOCIAL4La Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) ja
ha superat les 137.100 persones
beneficiàries quan es compleixen
tres anys de la seva posada en
marxa. Es tracta d’un augment
del 119% (més del doble) res-
pecte de les persones beneficià-
ries de l’antiga Renda Mínima
d’Inserció, que van passar a per-
cebre l’RGC automàticament el
setembre del 2017. El 61% dels ti-
tulars de la prestació són dones
i el 56,7% són llars de dues o més
persones, segons les dades pre-
sentades a finals de setembre
per la Generalitat.

L’import de la nòmina ha aug-
mentat un 94% (en 16,8 milions
d’euros) des de l’entrada en vigor
de la llei, fins a superar els 34,8 mi-
lions d’euros mensuals. Actual-

ment, el nombre d’expedients vi-
gents és el més elevat des de l’a-
provació de la llei de l’RGC, supe-
rant els 86.300. Un total de 1.200
famílies beneficiàries de l’RGC
també perceben l’Ingrés Mínim Vi-
tal (a través de la transformació de
la prestació per fill a càrrec), cosa
que suposa un 1,4% de tots els ex-
pedients vigents d’RGC.

L’inici de la pandèmia de la Co-
vid-19 es va traduir en un augment
de sol·licituds d’RGC, accelerant
l’augment de noves persones be-
neficiàries, sobretot entre l’abril i
el juliol, quan es va arribar a una
mitjana de prop de 3.000 nous per-
ceptors mensuals, triplicant els
1.200 de mitjana dels mesos an-
teriors. Des de l’inici d’aquesta
crisi sanitària global s’han sumat
més de 10.000 nous beneficiaris.

»Des de l’inici de la pandèmia la prestació d’Afers Socials ha sumat més    

La Renda Garantida de Ciutadani    
més de 137.100 pe
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SALUT4El Departament de Sa-
lut va explicar a principis de setem-
bre com potenciarà encara més un
dels àmbits i pilars fonamentals del
sistema nacional de salut de Cata-
lunya: l’atenció primària. Ho farà
amb un Pla d’enfortiment i trans-
formació de l’atenció primària, que
va més enllà de l’impacte que genera
la Covid-19 i que compta amb una
inversió total de gairebé 300 milions
d’euros fins al 2022. Tot plegat su-
posa un dels pressupostos més
grans mai destinats a l’atenció pri-
mària, clau per ser la porta d’entra-
da al sistema sanitari del país.

“Assentem les bases d’un pla
que ha de revaloritzar l’atenció pri-
mària com la punta de llança per fre-
nar la pandèmia i preservar la salut
i el benestar de tota la ciutadania”.
Amb aquestes paraules va definir el
pla el vicepresident del Govern i
conseller d’Economia i Hisenda, Pere
Aragonès, que actualment ostenta
funcions de president després de la
inhabilitació de Quim Torra.

El Pla d’enfortiment i transfor-
mació de l’atenció primària con-
templa, entre d’altres, incorporar
3.811 nous professionals de diver-
ses especialitats i amb nous perfils.

El pla preveu respondre així al 2
d’increment de demanda sanit
previst per al pròxim any en aqu
àmbit fonamental del sistema de 
lut del país.

En aquest sentit, la consellera 
Salut, Alba Vergés, remarca que e  
té dues velocitats: a curt term
amb la gestió de la Covid-19, i a l
termini, “amb la construcció d’un  
lars sòlids” que permetin adapta
als canvis socials i donar una m
assistència. “No només tractem la 
laltia, sinó la paraula salut en tot  
seva dimensió, amb equitat i sen
sempre”, diu Vergés.<

300 milions d’euros per als CAPs
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INSERCIÓ LABORAL
El 94% de les persones que reben
la prestació de l’RGC o comple-
ments i que són del col·lectiu ac-
tivable laboralment reben la pres-
tació complementària d’activació
i inserció. Des de l’inici de l’RGC, el
setembre del 2017, un total de
7.766 famílies han sortit del pro-
grama perquè han aconseguit la
seva inserció laboral, l’equivalent
al 21% dels expedients vigents
actuals de persones activables la-
boralment. Així doncs, han acon-
seguit un contracte laboral una
mitjana de 216 famílies cada mes.
Tanmateix, l’impacte que ha tingut
la crisi sanitària de la Covid-19 en
el mercat laboral ha repercutit en
el nombre d’insercions, observant-
se una davallada, especialment
en els mesos d’abril i maig.

Pel que fa a les resolucions de
sol·licituds inicials i de modifica-
cions d’expedients de l’RGC i com-
plements, entre els mesos de ge-
ner i agost es van realitzar més de
37.000 resolucions, cosa que su-
posa un ritme mitjà de 4.630 re-
solucions mensuals. Les sol·lici-
tuds d’RGC i complements del
col·lectiu activable laboralment
(gestionat pel Servei Públic d’O-
cupació de Catalunya, el SOC) es
continuen resolent amb 1,5 mesos.
Aquest termini representa una re-
ducció de 2,5 mesos respecte del
que marca la norma.

Amb tot, l’RGC no només ha
servit per assegurar un escut social
a milers de persones en situació de
vulnerabilitat, sinó que ha per-
mès que una part significativa
d’aquestes hagi trobat feina.<

»             s de 10.000 nous beneficiaris
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ENSENYAMENT4“Havíem d’obrir els centres
per garantir el dret a l’escolarització i a la socialització
dels infants i dels joves. Són dos drets fonamentals.
Escolaritzar-se i socialitzar-se. I l’escola és el lloc d’e-
ducació i socialització d’aquest col·lectiu”. Així es va
expressar el conseller d’Educació, Josep Bargalló, el
primer dia d’aquest curs excepcional.

El conseller va fer un agraïment públic al profes-
sorat i al món municipal en la tornada a l’escola 6 me-
sos després del seu tancament. “No haguéssim po-
gut obrir cap centre a Catalunya si no fos per l’esforç,
el sacrifici, la dedicació i el treball dels equips direc-
tius i dels claustres de mestres i professorat”, va afir-
mar. “I també hem de fer un segon reconeixement als
ajuntaments, que s’han posat a plena disposició del
Departament des del minut zero”, va afegir Bargalló.

48 MILIONS D’EUROS CONTRA EL VIRUS
El Departament d’Educació ja va anunciar abans de
l’estiu un Pla de Millora d'Oportunitats Educatives do-

tat amb 48 milions d'euros per compensar les des-
igualtats agreujades pel coronavirus. La major part
de les accions d’aquest pla, segons es va detallar en
el seu moment, es focalitzen en els 500 centres edu-
catius de més complexitat, un 5% concertats, i que
escolaritzen uns 180.000 alumnes. Tot i això, n'hi ha
de generalitzades. 

El pla té quatre grans àmbits d'actuació i 19 me-
sures concretes. La reducció de les barres econò-
miques, l'acompanyament als alumnes, les accions
adreçades a les famílies, la creació de cinc nous plans
d'entorn, actuacions comunitàries contra l'aban-
donament escolar i el foment de l'orientació d'àm-
bit comunitari són alguns dels pilars d’aquest am-
biciós pla presentat a finals de juliol.

"Els alumnes venen amb motxilles diferents.
Aquest pla pretén recollir totes les motxilles i treu-
re-les de les espatlles dels alumnes perquè siguin
lliures a l'aula", resumia el conseller Bargalló el dia
de la presentació del pla.<

“Havíem d’obrir els centres per
garantir el dret a l'escolarització”
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Castellví | Sant Esteve

CULTURA4El Teatre Núria Es-
pert va estrenar la nova tempo-
rada el passat dia 27, i ho va fer
de la millor manera possible:
amb l’aforament complet en les
dues sessions programades. Con-
servando memoria, de la com-
panyia El Patio, va ser el mun-
tatge escollit per donar el tret de
sortida a la temporada més atí-
pica i, alhora, més esperada de la
història d’aquest teatre, que en-
guany celebra deu anys. 

EL TEATRE, UN ESPAI SEGUR
El Núria Espert va seguir fil per
randa totes les mesures contra el
coronavirus. L’entrada del pú-
blic, sempre amb mascareta, es
va fer de forma esglaonada i,
abans d’accedir a l’interior del te-
atre, es va prendre la tempera-
tura als assistents, que també van
haver-se de rentar les mans amb
desinfectant. En tot moment es
va mantenir la distància de se-
guretat entre tots els presents.

FORMACIÓ4L’Escola d’Igual-
tat és el nou projecte que la Re-
gidoria d’Igualtat de Sant An-
dreu de la Barca va presentar la
setmana passada. Es tracta d’u-
na iniciativa “que agrupa els
cursos i activitats de sensibilit-
zació i formació en igualtat de gè-
nere que du a terme el consis-
tori”, tal com expliquen des de
l’Ajuntament.

“Volem potenciar la formació
amb perspectiva de gènere, fa-
cilitant eines per acabar amb es-
tereotips i facilitar el lliure des-
envolupament i el progrés de les
dones”, afirma el regidor d’I-
gualtat, Rubén Castro. Per això,
l’escola oferirà cursos tutoritzats,
formacions de curta durada, ta-
llers, càpsules formatives i re-
cursos, i aprofundirà en diferents
àmbits, com ara la correspon-
sabilitat, la sexualitat o la diver-
sitat. Una de les apostes que
preveu rebre més acceptació
són els microcursos, “un for-

mat obert que permet a qualse-
vol persona cursar la formació al
seu ritme, quan pugui i des d’on
sigui, i poder autoavaluar-se”,
detallen des del consistori.

ELS PRIMERS MESOS, ONLINE
Tenint en compte la complicada
situació actual derivada de la
pandèmia, l’Escola d’Igualtat
començarà a caminar online.
Així, durant els pròxims dies es

posaran en marxa diversos cur-
sos sobre violència masclista,
un curs d’escriptura per a dones
i microcursos sobre sexualitat i
diversitat sexual. Unes propos-
tes que, com totes les que s’en-
globen en aquest nou projecte,
estan adreçades a “totes les per-
sones que vulguin ampliar els
seus coneixements, reflexionar i
cooperar en el foment de la
igualtat”, en paraules de Castro.

Una imatge d’arxiu d’una manifestació feminista. Foto: Miquel Codolar / ACN

Sant Andreu posa en 
marxa una escola d’igualtat

Aforament complet al Núria
Espert en la seva reobertura

SALUT4Castellví de Rosanes i
Sant Esteve Sesrovires han estat
dos dels municipis que més han
notat els canvis en l’atenció pri-
mària que ha suposat la pandè-
mia. El consultori mèdic cas-
tellvinenc ha estat completa-
ment tancat durant més de sis
mesos, mentre que el CAP ses-
rovirenc ha hagut de sobreviure
sense metges també durant mig
any. Ara, per fi, tots dos centres
han començat a recuperar la
normalitat.

En el cas de Castellví, el con-
sultori ha reobert de forma par-
cial: els dimecres al matí ofereix
servei d’infermeria (de vuit a
dues) i d’analítiques (de vuit a
nou), i cal contactar prèviament
amb el centre per a qualsevol vi-
sita. Tot i que es tracta d’una re-
presa de l’activitat molt limitada,
per al municipi ha estat un pri-
mer pas per recuperar l’atenció
presencial que durant mesos
s’ha hagut de fer fora del poble.

Quant a Sant Esteve, el CAP
ha recuperat dos metges de me-

dicina general que ofereixen
atenció presencial de dilluns a di-
vendres de vuit del matí a tres de
la tarda. D’altra banda, el con-
sistori sesrovirenc també havia
demanat la restitució del servei
de pediatria, actualment derivat
al CAP de Masquefa. En aquest

sentit, el CatSalut està estudiant
la demanda, “atès que és un
servei que a la zona s’ha vist afec-
tat tant per la gestió de la Covid-
19 com per la baixa de diversos
professionals d’aquesta espe-
cialitat”, segons han informat des
de l’Ajuntament.

El consultori mèdic castellvinenc ha reobert de forma parcial. Foto: Aj. Castellví

L’atenció primària comença 
a recuperar la normalitat

Comerç | Els comerciants tornen a sortir al carrer
Una cinquantena de comerços van participar dissabte passat en l’activi-
tat ‘Comerç al carrer’, després que la pluja n’impedís la celebració el dia

anterior. A més, la proposta es tornarà a fer aquest divendres, dia 9.

Sant Esteve | Ca n’Estella rep un premi internacional
El celler Ca n’Estella de Sant Esteve Sesrovires ha rebut el premi platinum del
concurs Decanter World Wine Awards pel cava Rabetllat i Vidal Gran Reserva
2015. Aquest és el concurs més important del sector vitivinícola a nivell mundial.

SANT ESTEVE4Després d’arra-
sar amb El mal querer i de re-
córrer el món amb la seva gira,
aquest any ha suposat un mo-
ment de pausa per a Rosalía, que,
malgrat tot, ha publicat tres can-
çons en el que va de 2020. Sigui
com sigui, res ha impedit a la ses-
rovirenca col·locar-se en les no-
minacions dels Grammy Lla-
tins, que s’entregaran el 19 de no-
vembre. Rosalía pot guanyar dos
guardons per Yo x ti, tú x mí a
millor cançó urbana i millor fu-
sió; un tercer per Dolerme a mi-

llor cançó pop rock, i un quart per
TKN a millor vídeo.

Aquests no són els únics pre-
mis als quals opta actualment la
cantant de moda. També ha es-
tat nominada a millor artista
femenina de l’any als Billboard
de la Música Llatina. D’altra
banda, tot i que no es tracta d’un
guardó, Rosalía ha viscut re-
centment un moment estel·lar
que es podria considerar un
premi: ha actuat al show de
presentació de la marca Feny, de
la famosíssima cantant Rihanna.

L’huracà Rosalía no s’atura:
opta a quatre Grammy Llatins
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ECONOMIA4El dilluns 28 de
setembre vam obrir a la ciuta-
dania l'Oficina de Reactivació
Socioeconòmica AbreraActiva,
en la qual oferim atenció cen-
tralitzada a les persones, autò-
noms i petites empreses afecta-
des per les conseqüències de l'e-
mergència sanitària provocada
per la Covid-19.

Trobareu la nova oficina a
l'avinguda Lluís Companys nú-
mero 8 baixos, de dilluns a di-
vendres de 9:00h a 14:00h i els
dimarts de 16:30h a 19:00h.

Davant la pandèmia ocasio-
nada per la Covid-19 i la incer-
tesa de la crisi econòmica que se
n'ha derivat, des de l’Ajunta-
ment d’Abrera hem estat i vo-
lem continuar estant al costat
de les persones, els comerços,

els autònoms i les empreses
del nostre municipi, sent molt
conscients de les dificultats que
tots plegats patim en aquests
moments.

Des de l’Ajuntament volem
donar un impuls a la reactiva-

ció social i econòmica del nos-
tre municipi posant en marxa
l’Oficina de Reactivació So-
cioeconòmica Abrera Activa,
un nou servei que neix amb la

voluntat de donar suport i as-
sessorament a les veïnes i
veïns d’Abrera sobre les línies
d’ajudes actives, fomentar el
teixit comercial i empresarial
d’Abrera i reforçar les vies d’in-
serció ocupacional, així com fa-
cilitar una resposta ràpida, cen-
tralitzada i especialitzada da-
vant l’augment de les urgèn-
cies socials.

A l'Oficina de Reactivació So-
cioeconòmica AbreraActiva ofe-
rim assessorament i informa-
ció sobre recursos propis i d’al-
tres administracions amb un
termini de resposta màxim de
72 hores.

QUÈ OFERIM?
Entre aquest assessorament i
informació destaquen la detec-

ció d’ajuts estatals, autonò-
mics i d’altres ens públics adre-
çats a la ciutadania i teixit em-
presarial; l’assessorament di-
recte als col·lectius més vul-
nerables per poder acollir-se
als ajuts aprovats; l’assistència

per tramitar les diferents línies
d’ajuts; la implementació de
línies d’ajudes locals; el reforç,
conjuntament amb el Servei de
Promoció Econòmica, de les

polítiques actives d’ocupació
en col·laboració  directa amb el
sector privat mitjançant fórmu-
les que impulsin la creació de
llocs de treball a les empreses;
i, per últim, la implementació de
polítiques d’impuls comercial.

Recordeu que ens trobareu
a la nova Oficina de Reactivació
Socioeconòmica Abrera Activa
(avinguda Lluís Companys nú-
mero 8 baixos) des del passat
dilluns 28 de setembre de di-
lluns a divendres en horari de
9:00h a 14:00h i els dimarts de
16:30h a 19:00h, als telèfons
93 770 03 25 i 673 01 50 99 i al
mail abreraactiva@abrera.cat.
També podeu fer les vostres
consultes sobre l'AbreraActiva
de forma telemàtica des del
web de l’Ajuntament.

AbreraActiva: reconnectem el
teixit socioeconòmic d'Abrera

Ja està oberta l'Oficina de Reactivació Socioeconòmica 
AbreraActiva, en la qual oferim atenció centralitzada 
a les persones, autònoms i petites empreses afectades 

per les conseqüències de l'emergència sanitària 
provocada per la Covid-19

A l'avinguda 
Lluís Companys 
número 8 baixos

Assessorem i donem
suport a les veïnes 
i veïns d’Abrera

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA



línianord.cat 6 d’octubre del 2020

Abrera

| 16

Una mostra substitueix la Fira
Gastronòmica dels Porrons

TRADICIÓ4La tercera edició de
la Fira Gastronòmica dels Po-
rrons d’Abrera s’havia de cele-
brar a finals de setembre, però la
pandèmia ho va impedir. Tot i
això, l’Ajuntament va decidir
que el municipi no es quedaria
“sense commemorar una de les
tradicions més arrelades a la
memòria dels abrerencs”, i va or-
ganitzar una exposició a la Casa
de Cultura.

La mostra, que es va poder
visitar des del 28 de setembre
fins al 2 d’octubre, va ser possi-
ble gràcies a una donació que la
família del barceloní Àngel To-

rrents (1922-2004) va fer al
consistori abrerenc. “Quin mi-
llor lloc que Abrera per conser-
var els porrons del nostre pare,
per tal que siguin vistos pels seus
veïns i visitants”, van dir les fi-
lles de Torrents a la inauguració
de l’exposició. I és que, tal com
es detallava a la mostra, fa unes
quantes dècades, els hostals de
l’antiga Nacional-II al seu pas
pel barri del Rebato oferien gra-
tuïtament vi al viatger que po-
gués i volgués aixecar amb una
sola mà uns porrons de gran
pes. D’aquí prové la tradició
abrerenca dels porrons.

CONDOL4 “El poble d’Abrera
en record a totes les veïnes i
veïns que ens han deixat durant
la pandèmia de la Covid-19”.
Aquesta és la frase inscrita a la
placa commemorativa que es
va instal·lar el dia 26 al parc de
l’Estació, l’escenari de l’home-
natge que l’Ajuntament d’Abre-
ra va retre a les víctimes del co-
ronavirus al municipi. De fet,
tant la placa com l’acte també es
van fer pensant en els abrerencs
que han mort els últims mesos
per altres causes, però que igual-
ment no han pogut rebre l’últim
adeu amb normalitat per culpa
de les restriccions sanitàries.

L’homenatge, amb l’afora-
ment força limitat, va comptar
amb la presència de familiars,
associacions i autoritats locals,
així com amb la col·laboració de
l’oradora Eveling Arévalo i l’ac-
tuació de membres de l’Escola
Municipal de Música i dels po-
etes abrerencs José Luís García
Herrera i Juan José Sánchez. So-
bre les entitats i persones con-
vidades, l’alcalde Jesús Naharro

va detallar que eren aquelles
que s’havien “implicat en la su-
peració de la crisi sanitària”,
com ara l’Abrera Solidària o la
comunitat musulmana.

Pel que fa a les mesures de se-
guretat, a tots els assistents se’ls
va prendre la temperatura a l’en-
trada i van haver de dur masca-
reta, mantenir la distància in-

terpersonal i rentar-se les mans
amb gel hidroalcohòlic.

UN ROURE PER AL RECORD
A més de la placa commemora-
tiva, al parc de l’Estació també
s’ha plantat un roure, a les bran-
ques del qual els familiars van
penjar roses i cintes amb mis-
satges de record i bons desitjos.

S’ha instal·lat una placa commemorativa al parc de l’Estació. Foto: Ajuntament

Abrera homenatja els veïns que
han mort durant la pandèmia

Successos |Detenen un veí que amagava droga i els seus agressors
Els Mossos d’Esquadra van detenir, a finals de setembre a Abrera, un home que amagava a

casa seva setze quilos de marihuana preparada per ser distribuïda, i a dos més que el van agre-
dir per robar-li. El propietari de la droga, que va ser traslladat a l’hospital, ha ingressat a presó.

MOBILITAT4Millorem la xar-
xa del Bus Urbà d'Abrera. Des de l'A-
juntament estem treballant en el
Nou Servei del Bus Urbà, que
aquest mes d'octubre arribarà a tots
els barris del nostre municipi. El nou
servei comptarà amb el desdobla-
ment de la ruta, connectant el nu-
cli urbà del nostre municipi amb els
barris de Sant Miquel, Can Villalba,
Les Carpes i Ca n'Amat.

I, com a novetat destacada, el
nou bus urbà oferirà un servei sota
demanda, que les veïnes i veïns
d'Abrera podrem sol·licitar a través
de la nova appgratuïta TAD CAT
o fent una trucada telefònica al te-
lèfon 900 69 65 66. Aquestes mi-
llores se sumen a la integració al
Sistema Tarifari Integrat des de l'1
de gener passat.

El nou bus urbà, amb servei
cada dia de la setmana, de di-
lluns a diumenge, comptarà amb
les següents rutes: la Ruta A, que
circularà pel municipi i els barris de
Sant Miquel, Can Vilalba i Les Car-
pes, amb 3 antenes (prolonga-
cions) per arribar a tot arreu amb

el Trajecte sota demanada (TAD); i
la Ruta B, que circularà pel centre
d’Abrera, el barri de Ca n’Amat i el
polígon industrial Barcelonès. 

La nova Ruta A, doncs, aprofi-
ta part del recorregut actual i in-
corporarà tres antenes que do-
naran cobertura, a demanda per
l'appo fent una trucada telefònica,
a carrers més aïllats dels barris
d'Abrera. Aquestes es podran ac-
tivar sempre que l’usuari o la
usuària hi estiguin interessats. En
aquests casos,  el bus es desviarà
de la ruta principal, sense que
aquest canvi comporti un incre-
ment del cost del bitllet.

El recorregut pel centre d’A-
brera també s’optimitzarà, ja que el
bus urbà passarà per vies princi-
pals. També aproparem el servei de
bus urbà a la zona del Mercat Mu-
nicipal i a altres parades de trans-
port públic (FGC i bus interurbà).

Per altra banda, la Ruta B am-
pliarà la cobertura territorial
del Bus Urbà d'Abrera, amb el
seu pas pel barri de Ca n'Amat i el
polígon industrial Barcelonès. A

més, el nombre d'expedicions al
dia s’ampliarà i s'oferirà un major
servei horari als i les residents del
nostre municipi.

Des de l'Ajuntament d'Abre-
ra estem treballant conjunta-
ment amb les associacions de
veïns dels barris del nostre muni-
cipi per dissenyar un Nou Servei de
Bus Urbà més accessible i proper
a la ciutadania. És per això que us
volem donar les gràcies a totes i a
tots per la vostra col·laboració.

NOU SISTEMA TARIFARI
Des de l'1 de gener de 2020, a
Abrera formem part del Sistema Ta-
rifari Integrat de l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM). La
integració tarifària ens permet des-
plaçar-nos allà on desitgem, pa-
gant una única vegada i validant un
sol cop el títol de transport encara
que canviem de mitjà de transport. 

La nova tarifa ens permet, a to-
tes i a tots els i les usuàries dels Fe-
rrocarrils de la Generalitat de Ca-

talunya (FGC,) així com de l'auto-
bús urbà i interurbà de tota la re-
gió metropolitana de Barcelona,
poder desplaçar-nos amb un cost
molt més reduït i, alhora, estem
contribuint a una mobilitat molt
més sostenible.

Les tarifes 2020 del Sistema Ta-
rifari Integrat compten amb 3 títols
integrats unipersonals: la T-casual,
la T-usual i la T-jove. Aquests 3 títols,
conjuntament amb la T-16, consti-
tueixen la base del sistema tarifari.

Abrera més a prop que mai
» Aviat engegarem el Nou Servei del Bus Urbà d'Abrera, amb servei de transport a demanda

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA
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Moviment Veïnal recull 600
firmes per “aturar el ciment”
URBANISME4La plataforma
Moviment Veïnal d’Olesa ha en-
tregat prop de 600 signatures
que demanen aturar l’aprovació
del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) i “engegar un
procés de participació ciutadana
real i directa a tots els barris”.

La petició compta amb el
suport d’una vintena d’entitats
gràcies, segons els impulsors de
Moviment Veïnal, a “la quaran-
tena de reunions” que han man-
tingut amb col·lectius que “ini-
cialment desconeixien el Pla ur-
banístic i que tampoc havien
participat en cap procés de de-
cisió compartida”. Entre les as-

sociacions que s’han sumat a la
demanda de la plataforma, des-
taca la reincorporació de l’AV de
Les Planes, fet que ha permès re-
cuperar el front comú de les as-
sociacions veïnals.

Des de la plataforma denun-
cien que l’actual proposta de
POUM “comportarà la cons-
trucció de la Ronda nord i de 250
xalets de luxe” i que convertirà
La Central en un “barri-gueto”.
Davant d’això, aposten per “res-
pondre a les necessitats de les
persones i viure en harmonia
amb la natura”. “La ciutadania
exigeix aturar el ciment i posar
la vida al centre”, asseguren.

LABORAL4La direcció d’Aryzta
Bakeries Iberia, la panificadora
de McDonald’s, confirmava el
passat dia 24 la seva intenció de
tancar la planta d’Olesa de Mont-
serrat, deixant 73 treballadors al
carrer. Segons CCOO, la com-
panyia ho va comunicar al comitè
d’empresa en una reunió d’ur-
gència, adduint “causes produc-
tives i econòmiques” basades en
“la disminució de la productivi-
tat dels pans d’hamburguesa
que s’elaboren per als restaurants
McDonald’s i la impossibilitat
d’atraure nous clients”.

La producció de la fàbrica es-
tava aturada des del 7 d’abril,
moment en què es va aplicar un
expedient de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) als treba-
lladors. “Com que anaven allar-
gant l’ERTO, fins ara teníem
l’esperança de tornar a la feina”,
admet a Línia Nord el president
del comitè d’empresa de la plan-
ta d’Aryzta a Olesa, José Manuel
de Miguel. Tot i que ara la si-
tuació no convida a l’optimisme,
la plantilla està determinada a

“lluitar per revertir la decisió”, en
paraules del seu representant.
Per això, ja han fet dues con-
centracions davant dels McDo-
nald’s de Martorell i de Sant
Vicenç dels Horts i ara en pre-
paren una tercera per demà,
dia 7, aquest cop a les portes de
l’Ajuntament d’Olesa. 

Pel que fa als motius del tan-

cament, els treballadors no estan
d’acord amb les explicacions de
l’empresa. “Ens han dit que la
planta no té viabilitat, però no-
saltres creiem que sí; el proble-
ma és que volen endur-se la pro-
ducció a altres llocs”, lamenta De
Miguel, que explica que la fàbri-
ca que la companyia té a Madrid
es queda amb tota la producció.

La plantilla s’ha mobilitzat contra la decisió. Foto: Twitter (@ccoo_bll_apag)

El tancament d’Aryzta 
deixarà 73 treballadors al carrer

Successos | La CMO alerta que es fan passar pel seu personal
La Comunitat Minera Olesana (CMO), la cooperativa de l’aigua al municipi, ha detec-
tat persones que es fan passar per personal seu i que demanen una visita presencial

per fer una revisió del servei d’aigua. “No estem realitzant cap acció similar”, alerten.  



19 | 

línianord.cat 6 d’octubre del 2020

Esparreguera

Collbató

MEMÒRIA4 “Pedra que fa en-
sopegar”. Aquesta és la traduc-
ció de la paraula alemanya Stol-
persteine, el nom de les llam-
bordes creades per l’artista Gun-
ter Demnig que serveixen per re-
cordar les víctimes del nazisme.
I, a partir d’aquest dijous, qui ca-
mini per Esparreguera correrà el
risc d’ensopegar amb aquest
símbol de la memòria històrica.

El municipi tindrà un total de
set plaques Stolpersteineper no
oblidar els esparreguerins as-
sassinats pel nazisme ni els que
van sobreviure als camps d’ex-
termini nazis. La primera llam-
borda es col·locarà el dia 8 a la
tarda a la plaça de Santa Eulàlia,
l’escenari d’un homenatge que
comptarà amb la presència dels
familiars de les víctimes i amb
una actuació a càrrec de l’Esco-
la Municipal de Música i Dansa. 

El primer esparreguerí ho-
menatjat serà Luís Gorgui Ma-
teo, de qui l’Ajuntament explica

que no s’ha pogut localitzar cap
familiar ni se sap el lloc de resi-
dència, motiu ple qual la seva
llamborda s’instal·larà de forma
simbòlica a la plaça de Santa Eu-
làlia. Les altres peces es col·lo-
caran al llarg d’aquesta mateixa
setmana a diferents punts de la
vila. Tres d’elles aniran al carrer
de Montserrat per homenatjar
Pere Monné González, que va
viure al número 6; Manel Bosch
Guixà, que ho va fer al número

27, i Lluís Iglesias Hinojosa, al
90. Una altra placa es col·loca-
rà al 27 del carrer de les Hortes,
en record a Manuel Julià Mer, i
les dues restants, en homenatge
als germans Salvador i José Bar-
tolomé Gajón, s’instal·laran al ca-
rrer de les Continues, davant del
Museu de la Colònia Sedó.

Aquest projecte, coordinat
pel Memorial Democràtic, ha
arribat a Esparreguera gràcies a
una moció de la CUP.

Les set llambordes ‘stolpersteine’ que s’instal·laran al municipi. Foto: Ajuntament

Set llambordes per recordar 
les víctimes del nazisme

Salut | Dos positius de coronavirus a Can Comelles
La residència Can Comelles ha detectat un cas positiu de coronavirus entre els seus
usuaris i un altre entre el personal. Les dues persones contagiades estan en quaran-
tena, “presenten simptomatologia lleu i estan fora de perill”, segons l’Ajuntament. 

Obres | Millores a la xarxa d’aigua de Rosselló i Capellades
Les obres de millora de la xarxa d’aigua dels carrers Rosselló i Capellades, on es detecten
força avaries, van començar ahir. Els treballs serviran per augmentar el diàmetre de les ca-
nonades i oferir “una millor resistència a les condicions mecàniques del transport d’aigua”.

Pas endavant per resoldre les
mancances en el transport

SERVEIS4L’Ajuntament d’Es-
parreguera i l’Associació de Mu-
nicipis per la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU) han acordat
elevar la petició d’un bus llan-
çadora Esparreguera-Martorell
a Ferrocarrils de la Generalitat.
A més, també han decidit co-
mençar a treballar per posar en
marxa un sistema de transport
urbà flexible, és a dir, que fun-
cioni sota demanda. Aquest nou

sistema ha de convertir-se en l’al-
ternativa a la línia de transport
regular dins del terme municipal
que ofereix Monbus i que rep
moltes queixes per part dels
usuaris. Abans, però, caldrà fer
“un estudi previ de necessitats
quant a mobilitat dins del mu-
nicipi, que defineixi l’origen i fi-
nal dels trajectes, els horaris i les
freqüències preferents”, expli-
quen des del consistori. 

El nou tanatori estarà
enllestit a finals d’any

EQUIPAMENTS4Esparreguera
tindrà un nou tanatori a finals
d’aquest any. L’empresa Pom-
fusa, especialitzada en serveis fu-
neraris, està enllestint les obres
de l’edifici, ubicat al polígon in-
dustrial Can Roca. 

El nou equipament, de tres
plantes, disposarà d’un sistema
per a l’aprofitament de l’energia

tèrmica, d’un sistema de recu-
peració de les aigües pluvials i
d’aportació d’energia elèctrica
provinent de la generació solar.
L’edifici, que ha estat equipat d’a-
cord amb les necessitats deriva-
des de la pandèmia, tindrà tres
sales de vetlla, un oratori amb ca-
pacitat per a 150 persones i un
crematori, entre altres serveis.

POLÍTICA4La plaça de l’Era de
Collbató va acollir diumenge la
presentació de Tornarem a vèn-
cer (i com ho farem), el llibre es-
crit a quatre mans entre Oriol
Junqueras i Marta Rovira, el
president i la secretària general
d’ERC. L’acte va anar a càrrec del
diputat republicà al Parlament
Jordi Albert, de l’alcalde Mi-
quel Solà i de la portaveu del
grup municipal d’ERC a Collba-
tó, Mar Andreu. 

La presentació, amb límit
d’aforament, va aplegar unes

25 persones a la plaça, tot man-
tenint les normes de seguretat
marcades per la situació sanità-
ria. Els assistents van poder es-
coltar les reflexions, apunts i
observacions dels tres ponents
sobre el llibre, que explica l’es-
tratègia d’ERC per arribar a la in-
dependència de Catalunya i ins-
taurar la república catalana.

Tornarem a vèncer ha estat
escrit des de la presó de Lledo-
ners, on està empresonat Jun-
queras, i des de Ginebra, on
està exiliada Rovira.

Presenten el llibre ‘Tornarem
a vèncer’ a la plaça de l’Era

EQUIPAMENTS4L’antic con-
sultori mèdic local de Collbató va
tancar a l’inici de la pandèmia i
ja no tornarà a obrir. El munici-
pi, que ara mateix no disposa
d’atenció primària, recuperarà
aquest servei directament al nou
centre, ubicat a l’edifici de les es-
coles velles. Tanmateix, la reo-
bertura del nou consultori en-
cara no té data.

L’alcalde Miquel Solà es va
reunir ahir al Casal de Cultura
amb representants de l’Institut
Català de Salut (ICS) i del Servei
Català de la Salut (CatSalut) per

“consensuar les intervencions
necessàries” per posar en mar-
xa el consultori “tan aviat com si-
gui possible”, segons l’Ajunta-

ment. El consistori ha informat
que els “desacords entre l’ICS i
CatSalut” han provocat el retard
en l’obertura de l’equipament,
però que a la reunió d’ahir es van
acordar “les reformes que cal re-
alitzar a l’interior de la instal·la-
ció per adequar-la” a la situació

sanitària actual. Un cop finalit-
zades aquestes modificacions, es
podrà posar en marxa el centre.

Cal recordar que la conselle-
ra de Salut, Alba Vergés, s’havia
compromès a finals de juny a
“plantejar” la reobertura de l’an-
tic centre “de cara al setembre”.

L’antic consultori va tancar fa sis mesos i ja no reobrirà. Foto: Ajuntament

L’antic consultori no reobrirà i el
nou està a punt però sense data

L’Ajuntament diu que
“desacords entre l’ICS i
CatSalut” han retardat
l’obertura del centre



Handbol | Derrota per la mínima del Sanes en l’estrena
31-32. El CH Sanes va perdre per la mínima a casa contra la Salle Montcada en la

reestrena a la Primera Estatal dissabte passat. Els d’Oliver Roy van dominar el
matx durant tot el primer temps, però van veure com els visitants remuntaven.

El primer derbi de bàsquet del
curs 2020-21 va ser per al CB Es-
parreguera. El conjunt de Josep
Riera va fer valer la seva condi-
ció de local i va remuntar contra
el CB Martorell (64-55) per ob-
tenir la primera victòria en la Lli-
ga Catalana EBA. Cap dels dos
equips, però, accedeix a la Final
a Vuit pel títol, que es jugarà
aquest cap de setmana, ja que
tant blancs com verds han tancat
la fase prèvia d’aquesta compe-
tició amb una sola victòria. L’Ar-
tés és el classificat del grup 4.

El local Javier Antón, amb un
9 de 12 en llançaments de dos
punts, va ser el gran dominador
de la pintura i el màxim anotador
del matx. L’interior va estar ben
secundat per Sergio Pino, amb 10
punts, mentre que pel cantó
martorellenc només Albert Valle
i Jordi Pujolreu van arribar als
dobles dígits d’anotació.

Els verds, doncs, van haver de
remuntar, ja que durant els pri-
mers 25 minuts de partit el re-
sultat era favorable a l’equip de
Toni Olivares (amb distàncies
sempre curtes, oscil·lant entre els
dos i els sis punts). Un parcial de
6-0 en la recta final del tercer
quart va donar la iniciativa als lo-
cals, que ja no la deixarien esca-
par fins a la botzina final.

Ara, doncs, toca posar els

cinc sentits en l’estrena a l’EBA,
prevista per al cap de setmana de
la setmana que ve (aquest cap de
setmana es jugarà la Final a Vuit
de la Lliga Catalana). Els dos
equips debutaran a casa aquest
dissabte contra equips contra
qui han jugat en la Lliga Catala-
na; el Martorell a les sis de la tar-
da contra el CB Igualada i l’Es-
parreguera a un quart de set
contra el CB Artés.

El Martorell va dominar, però el triomf es va quedar a Esparreguera. Foto: CBM

El CB Esparreguera guanya el
primer derbi de la temporada

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Salva Ferrer debuta 
a la Serie A amb la Spezia

FUTBOL4El 27 de setembre de
2020 és una data que el marto-
rellenc Salva Ferrer recordarà
sempre. I és que aquell dia el la-
teral martorellenc de 22 anys va
debutar a la Serie A, la màxima
categoria del futbol italià, amb el
seu equip, la Spezia. 

Ferrer no va ser titular (va en-
trar al minut 79) i no va poder
evitar la derrota (1-4 contra el
Sassuolo), però va convertir-se en

el primer jugador de la ciutat en
jugar en aquesta lliga.

La seva primera victòria ar-
ribaria només tres dies més tard,
el dia 30, quan el conjunt de la Li-
gúria va superar l’Udinese (0-2).
Ferrer va ser titular al carril dret
i va completar els 90 minuts, ve-
ient la primera targeta groga de
la temporada 2020-21.

El defensa martorellenc té
contracte fins al juny del 2023.

Andreu Simón, campió 
estatal de trail running

ATLETISME4L’atleta vicentí re-
sident a Olesa, Andreu Simón, és
el nou campió d’Espanya de trail
running. L’esportista del Club At-
letisme Olesa va ser el millor en
la prova disputada abans-d’ahir
a El Paso (a l’illa canària de La
Palma) amb una marca de 3 ho-
res, 38 minuts i 47 segons, una
marca millor en més de quatre
minuts que les dels seus princi-
pals contrincants.

“Havia entrenat a consciència,

però no tenia cap referència del
ritme de competició. Al final vaig
venir a fer la meva cursa, a im-
posar el meu ritme i si això ser-
via per guanyar, bé. Estic molt
content per haver-ho pogut acon-
seguir”, va assegurar Simón des-
prés de travessar la meta.

En la categoria femenina
també va coronar-se una cam-
piona catalana, en aquest cas
l’atleta de Sant Pere de Ribes
(Garraf) Gisela Carrión.
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Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955) es posa
a la pell del pallasso Tortell Poltrona des de fa

més de quaranta anys. A l’inici de la seva carre-
ra, va treballar amb artistes de la talla del pa-

llasso Charlie Rivel, de Joan Miró o de Joan Bros-
sa i, amb el temps, es va anar convertint en el clown

català per excel·lència. És fundador i director del Centre de
Recerca de les Arts del Circ (CRAC) i impulsor de l’ONG Pa-

llassos Sense Fronteres. Aquest any, ha estat el pregoner de
les festes de la Mercè de Barcelona i el seu discurs no ha dei-

xat ningú indiferent. Tortell Poltrona va començar el pregó
llegint una carta de Jordi Cuixart, va denunciar la situació

dels presos polítics catalans i va defensar la llengua catala-
na, titllant d’inadaptats els qui la rebutgen. Aquesta consi-

deració li ha costat moltes crítiques i, fins i tot, una denúncia
a l’Oficina per la No Discriminació de Barcelona per part

d’Impulso Ciudadano, una entitat vinculada a Ciutadans. Tot
i això, el seu pregó també ha estat molt aplaudit. 

El periodista Adrià Soldevila, un dels
que va destapar el cas ‘Barçagate’, acaba
de publicar El partit més llarg, un llibre que
s’endinsa als despatxos i al vestuari del
club en un dia clau: l’1 d’octubre de
2017. Per què finalment el Barça va de-
cidir jugar el partit, encara que fos a por-
ta tancada? Qui hi estava a favor i qui en
contra? Quines pressions hi va haver?

Llibres

El partit més llarg
Adrià Soldevila

Dues parelles d’amics de tota la vida que-
den per fer un escape room al barri
d’Hostafrancs, on recentment s’ha trobat
el cadàver d’un home esquarterat en un
contenidor... L’exitosa comèdia Escape
Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt,
torna aquesta tardor per fer riure un pú-
blic amb ganes de teatre i diversió. 

Al teatre Condal de Barcelona.

Teatre

Escape Room
Joel Joan i Hèctor Claramunt

La cantautora moianesa Cèlia Vila ha pu-
blicat aquest setembre el seu segon EP,
On tot comença, de la mà del segell Ca-
ses de la Música. Les sis cançons que in-
tegren el seu nou treball discogràfic
mantenen una cronologia concreta i te-
nen la dolçor com a denominador comú.
Aquest EP ha vist la llum gràcies al suport
dels mecenes de la plataforma Verkami.

Música

Viggo Mortensen ha debutat com a di-
rector de cinema amb Falling, on ell
mateix interpreta el personatge de John
Petersen, que viu amb el seu xicot Eric
(Terry Chen) i la filla adoptiva de tots dos
al sud de Califòrnia. A més, Mortensen
acaba de recollir el Premi Donostia 2020
al Festival de Sant Sebastià, en reconei-
xement als seus 35 anys de carrera.

Pelis i sèries

Falling
Viggo Mortensen

On tot comença
Cèlia Vila

Feminista havies de ser
La periodista i escriptora Natza Farré és la comissària de
‘Feminista havies de ser’, una exposició creativa i sorpre-

nent que reivindica la necessitat del feminisme tot assen-
yalant les diferents formes de masclisme amb què con-

viuen les dones del segle XXI. La mostra, que es va
instal·lar al Palau Robert de Barcelona el passat dia 23 i s’hi
estarà fins al 29 de novembre, posa de manifest discrimi-
nacions com la bretxa salarial, l’escassa presència femeni-
na en llocs de lideratge, l’assetjament sexual o la manca

de polítiques de conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

T O R T E L L  P O L T R O N A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser un dels grans pallassos catalans
Està en actiu des de fa més de quaranta anys 

Famosos

Ha estat el pregoner de la Mercè 2020
L’entitat Impulso Ciudadano l’ha denunciat pel seu pregó

Divisió
La seva defensa del català ha rebut aplaudiments i crítiques

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia | Genshin Impact
Un joc de rol, aventura i exploració en tres dimensions: així és Genshin Impact, de l’estu-
di xinès miHoYo. Disponible per a smartphones iPhone i Android, així com per a PC i PS4.

QUI ÉS?
La fitxa
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