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SANT ANDREU pàg 8

Sanció a l’empresa
de recollida de residus
per incompliments

Reconeixen una policia local
que va salvar la vida d’un company
quan tot just feia pràctiques
quinzenal
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L’amenaça del coronavirus es dispara a Martorell

1.300 punts de risc de brot
4 La detecció i el rastreig dels casos tensa

aïllats a casa seva i disset grups escolars confinats

els CAPs, on el cansament es fa evident

pàgs 3 i 6

Foto: Ajuntament de Martorell

4 Diumenge hi havia 139 veïns contagiats

ABRERA pàg 9

COMERÇ pàg 8

NATACIÓ pàg 12

El patrimoni local,
protagonista del mes
d’octubre al municipi

Sant Esteve Sesrovires
vol recuperar la seva
Associació de Botiguers

Cinc plates per a
Marquès en la primera
cita post confinament
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La pandèmia ha obligat a reduir les visites presencials. Foto: Anna Ferràs / ACN

Sobrecarregats
» La detecció i el rastreig dels casos de coronavirus han incrementat la feina de l’atenció primària
» Personal sanitari del Montserratí alerta del cansament generalitzat entre les plantilles dels CAPs
Anna Utiel
MONTSERRATÍ
Les temperatures cauen i de cop
tornen a pujar, fa un mes que els
nens han començat l’escola i la
campanya de vacunació de la
grip ja està en marxa. Aquests
són alguns dels ingredients que
fan que cada tardor sigui un
moment de molta feina als CAPs,
però aquest any cal sumar-hi
també la sobrecàrrega que comporta el coronavirus. “La feina
s’ha doblat o triplicat”, estima la
directora de l’Equip d’Atenció
Primària (EAP) de Sant Andreu
de la Barca, Glòria Jodar, en declaracions a Línia Nord.
Jodar recorda com, durant la
primera onada de la pandèmia,
els hospitals van ser el centre de

totes les mirades per la intensitat amb què van patir la incidència del virus. Mentrestant,
però, l’atenció primària va continuar assumint els casos menys
greus i altres malalties, i ara
s’ha de fer càrrec de la funció
més important en aquesta segona onada: el rastreig de positius de coronavirus.
“Les tasques de detecció i
seguiment de casos han recaigut
sobre la primària i s’han afegit a
la gran quantitat de feina que ja
teníem en aquesta època”, apunta l’adjunta a la direcció del CAP
Buenos Aires de Martorell, Sole
Rosende. Això vol dir, entre altres coses, que el personal dels
CAPs és qui ha de fer les proves
PCR a les residències i escoles:
“Aquest dilluns, sense anar més
lluny, hem hagut de fer tests a
deu grups escolars”, diu Jodar.

Aquesta infermera de Sant
Andreu reconeix que al municipi “ja hi havia saturació abans de
la pandèmia perquè les ràtios ja
eren insuficients”, tot i que admet que amb la Covid-19 la situació s’ha agreujat. “Per exemple, des de fa un any comptem

Glòria Jodar, directora
de l’EAP de Sant
Andreu: “La feina
s’ha doblat o triplicat”
només amb un pediatre dels
cinc que teníem”, detalla Jodar,
que creu que un dels problemes
a l’atenció primària de la zona és
que la major part dels professionals prefereix treballar a Barcelona ciutat.

CANSAMENT FÍSIC I EMOCIONAL
“Estem molt cansats, aquesta
pandèmia està sent molt dura
tant a nivell físic com emocional”, assenyala Rosende, que
matisa que el personal arrossega el cansament des de la primavera. “Hem fet vacances, però
han estat unes vacances estranyes i limitades, amb el coronavirus molt present”, afegeix la infermera martorellenca. Jodar
comparteix aquesta visió: “És
esgotador, estem sotmesos a
una reorganització constant perquè, si passa qualsevol cosa,
com ara un positiu entre el personal o una baixa per un altre
motiu, es desmunta tot”.
Malgrat tot, les dues asseguren que els treballadors dels
seus equips estan units i mantenen els ànims per fer front a la
pandèmia. A més, aprofiten per

posar en valor la tasca de l’atenció primària: “Sempre ha estat bastant oblidada, quan en realitat és central perquè assumeix el gruix de les visites i fa la
tasca de prevenció”, reivindica
Jodar, que també posa en el
centre el paper de la infermeria.
LES VISITES PRESENCIALS
Una de les qüestions que preocupa la ciutadania al Montserratí
i arreu és la reducció de les visites presencials als CAPs. En
aquest sentit, Rosende puntualitza que “l’atenció presencial es
continua oferint quan és estrictament necessària”, però que
“es prioritza l’atenció telemàtica
sempre que sigui possible”.
“Mantenir les visites com abans
seria un perill per a la població”,
recorda Jodar sobre el risc de
contagis a les sales d’espera.
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Els semàfors

La lupa

L’enèsim kleenex
per @ModernetdeMerda

Markus D

L’artista martorellenc Marc Armengol,
conegut pel sobrenom de Markus D,
ha batut el seu segon rècord Guinness.
Aquest cop, ha estat el rècord del quadre pintat a més altura, després de fer
una pintura a més de 2.200 metres.
pàgina 6

Aquell dia de 2018 van avisar els el confinament (el segrest) a Vilade- CDR i la famosa goma-2. Com ho seran
mitjans de comunicació i després la cans. Escarni pur.
totes les que vindran en un futur per crivan detenir a casa seva, acusada de
No ha estat fins aquest mes d’octu- minalitzar l’independentisme.
terrorisme i rebel·lió. Li van fer totes bre que, finalment, l’han absolt. Més de
Tamara Carrasco ha estat, en defiles fotos possibles i van omplir tots els dos anys després, del terrorisme s’ha nitiva, un kleenex més de l’Estat. Han
titulars perquè quedés ben condem- passat a l’absolució. De la més alta de utilitzat el seu dolor per intentar minada i sentenciada per l’opinió pú- les acusacions a la més absoluta de les nar un moviment polític, i ara ella i el
blica. I a continuació van
seu patiment ja són a la
confinar-la al seu municigran paperera de la repi, sense deixar-la sortir Una altra vida trencada per un odi arbitrari pressió espanyola. Una alen cap moment, mentre
tra vida trencada per l’odi
els puros treien fum i els i alhora calculat, una altra independentista més arbitrari i, a la vegada,
sotabarbes botaven de riucalculat. Una altra ciutaperseguida per les seves idees
re a l’Audiència Nacional.
dana independentista perUn cop inculcada la por
seguida per les seves idees.
i criminalitzat el moviment, l’Au- llibertats. I, entremig, patiment, asse- Un altre èxit d’un Estat que sap que,
diència Nacional va llençar la joguina nyalament, difamacions i repressió.
a sobre, compta amb el silenci còmals jutjats catalans. Allà Tamara CarTot perfectament executat per un plice d’una immensa majoria de corasco va passar a ser acusada simple- Estat que ni tan sols ha necessitat con- muns i socialistes, que veuen com les
ment de desordres públics. Però els demnar Carrasco, perquè l’objectiu de bales els passen de llarg.
puros dels jutjats catalans també tre- condemnar tota una ideologia ja va queQue trist ser una minoria nacional
ien fum i els seus sotabarbes botaven dar més que assolit des del primer mo- en un estat així, que urgent que serà
tant o més que els de l’Audiència Na- ment, el mateix dia que se la detenia. Ha sempre marxar d’aquest fangar, i quicional, perquè al mateix temps que li estat una (altra) operació rodona de na immensa pena viure en silenci menrebaixaven les acusacions li mantenien principi a fi. Com ho fou també la dels tre els teus veïns i amics viuen amb por.

Servitransfer

L’Ajuntament d’Esparreguera ha anunciat que obrirà un expedient sancionador a Servitransfer, l’empresa adjudicatària del servei de recollida i transport
de residus municipals, per “una trentena d’incompliments de contracte”.
pàgina 11

Veïns de Collbató

Una quarantena de veïns de Collbató van
sortir a netejar l’entorn natural del municipi el passat dia 10, en el marc de la jornada ‘Let’s Clean Up Europe’. Els participants van recollir tres metres cúbics
d’envasos de plàstic, entre altres residus.
pàgina 11

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@MRubirola

La meva àvia, de 96
anys, ha conegut la
seva besneta a través
d’un vidre. Penjo això a les xarxes socials per recordar que la pandèmia
està privant la gent gran de viure plenament les seves últimes experiències felices. I perquè l’estimem i la trobem a faltar molt.

@CarlaVall
Conèixer una persona
no ens permet saber si
seria capaç o incapaç de
cometre un acte. Les bones persones
cometen delictes. Per això, el dret penal va dirigit a les accions i fets i no contra la persona. A més, sabeu qui més coneix l’agressor? En el 85% dels casos [de
violència masclista], la pròpia víctima.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
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@jonathanmartinz
Aprovecho que el 12
de octubre también es
el Día de la Guardia Civil
para recordar que los agentes desplazados al País Vasco cobran un plus
mensual de “conflictividad” de 681,98
euros porque, aunque ETA hace diez
años que no existe, nos siguen tratando como a una colonia.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@apuente
La monarquía española está constitucionalmente blindada con una
vía de reforma extra difícil, nunca en la
historia ha perdido el apoyo de dos tercios del Parlamento y ni un escándalo
de corrupción fuerte pone a la mitad de
los votantes en contra. Felipe VI puede
dormir a pierna suelta.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
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Safata d’entrada
Les millors

perles

De Madrid al cielo
per Jordi Lleal

ierpartei (Partit de la Cervesa en alemany) és una de les opcions que els ciutadans de Viena han pogut votar a les eleccions municipals que s’han celebrat recentment. Només ha
obtingut un 2% dels vots, però propostes com “una font de cervesa
a cada cantonada” no s’oblidaran fàcilment.

B

n nen d’11 anys acaba detingut després de robar un autobús escolar i fer-lo xocar contra un arbre. Ha passat a
Louisiana, als Estats Units, on diversos cotxes de policia
van haver de perseguir el nen. Afortunadament, ningú va resultar ferit i tot va quedar en un ensurt.

U

orturar presos fent-los escoltar la cançó infantil de Baby shark
durant dues hores seguides. Ho han fet uns funcionaris d’una
presó d’Oklahoma, als Estats Units. Els treballadors han estat
denunciats acusats de delictes de crueltat per haver martiritzat almenys quatre presos d’aquesta manera.

T

embla que les restriccions imposades a Madrid pel coronavirus no afecten tots els ciutadans per igual. Cayetana
Álvarez de Toledo ha viatjat des de la capital espanyola
fins a Barcelona per assistir als actes del Dia de la Hispanitat i
després a Còrdova, a una plaça de toros. Tot, en un sol dia.

S

ulles d’afaitar amagades en una massa de pizza d’un supermercat. Ha passat a la ciutat estatunidenca de Dover, on fins i
tot algunes d’aquestes masses s’han arribat a vendre. De fet,
qui va donar l’avís va ser un client que n’havia comprat una. El sospitós d’haver introduït les fulles d’afaitar al producte ha estat detingut.

F
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“Pago un pis que no serà meu”:
els desnonaments, en primera persona

2

Reconeixen una policia de Sant Andreu
per salvar la vida d’un company
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L’Ajuntament d’Olesa ofereix
suport als treballadors d’Aryzta
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Per molts més, Línia Nord
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El risc de brot a Martorell es dispara
i ja frega els 1.300 punts

A la crisi profunda en què està
immers l’estat espanyol, s’hi ha
afegit la de la Comunitat de
Madrid, de bracet amb l’Ajuntament de la capital espanyola.
Una crisi no tan sols sanitària
amb la Covid-19, sinó també
social i econòmica, de la qual
no saben com sortir.
La presidenta de la Comunitat de Madrid no fa cas del
govern espanyol ni de les recomanacions que li fan els experts en matèria sanitària (per
a més inri, el ministre de Sanitat és català, només faltaria!).
Serà imputada per rebel·lió?
Díaz Ayuso està entestada a repetir contínuament que el govern comunista li té mania,
que la volen destronar, que no
es tracta d’una qüestió sanitària sinó política, i es va fent la

víctima del malèfic govern
espanyol que la vol destronar. Algú recorda allò de: “El
virus no entén de territoris”.
Serà que, com diuen els experts, la forma de contenir
l’expansió és encerclant les
zones de més propagació del
virus, no?
Si aquesta actitud i determinació l’hagués presa el
president Quim Torra, tot
l’espanyolisme li haguera
saltat a la jugular, titllant-lo
de moltes coses, menys de
bonic.
És molt dur dir-ho, però

sembla que la senyora Díaz
Ayuso està fent tot el possible
perquè molts madrilenys se’n
vagin cap al cel, i això no els
farà gens de gràcia als parents i amics dels finats.
El govern espanyol ha tirat pel dret, declarant l’estat
d’alarma, per saltar-se l’impediment dels jutges, i ara la
presidenta i els seus acòlits
ploriquegen perquè se’ls
aplica el 155 d’amagatotis.
No es van queixar pas quan
es va aplicar a Catalunya, oi?
“De Madrid al cielo”.
Quina pena de política!

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

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

A les xarxes

#LaUniversitatACasa

@jordimunozm: Les classes de la universitat són espais segurs, amb mesures molt
estrictes. Si cal tancar per reduir mobilitat
que es digui, però les classes no són un risc.

#DiaDeLaHispanitat

@jaumeclotet: El 1492, quan Colom va
“descobrir” Amèrica, al Carib hi vivien més
d’un milió d’indis taïns. El 1508 en quedaven 60.000 i el 1531, només 600.

#TotPerEvitarLaMoció

@fgarriga: La directiva del Barça, que sospita de butlletes falsificades, no ha presentat cap queixa sobre el tema davant la mesa
de la moció. Directament a la Guàrdia Civil.
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Davant les noves restriccions del Govern per frenar els contagis de coronavirus, molts
bars i restaurants martorellencs han començat a fer menjar per emportar. La Regidoria
de Comerç ha creat un llistat amb tots aquests establiments per donar-los suport.

El risc de brot a Martorell es
dispara i ja frega els 1.300 punts
» El municipi triplica la mitjana catalana, que se situa en 438 punts
» La taxa de reproducció del virus és molt alta i hi ha 139 veïns aïllats

SALUT4La segona onada de la
pandèmia del coronavirus ja ha
aterrat de ple a Martorell. Segons
les dades d’aquest dilluns, l’índex
de risc de brot al municipi és de
1.293 punts, una xifra que gairebé triplica l’índex de risc que hi
ha al conjunt de Catalunya (438).
Cal tenir en compte que el risc es
considera molt alt quan supera
els 200 punts. En la mateixa línia, la taxa de reproducció del virus també se situa en un nivell
molt alt: 2,18 (l’epidèmia creix si
aquesta xifra és superior a 1).
Per ara, aquestes dades s’han
traduït en un augment dels casos
positius diagnosticats en les darreres setmanes. Diumenge hi
havia 139 veïns contagiats aïllats
a casa seva i disset grups escolars
confinats. Amb aquest panorama, l’alcalde Xavier Fonollosa ha
fet una crida a la responsabilitat
ciutadana i ha demanat als veïns
que segueixin les noves restriccions imposades per la Genera-

A l’hospital hi ha 10 positius ingressats i 14 casos dubtosos. Foto: Ajuntament

litat. “No estem davant de rebrots, sinó d’una segona onada”,
ha recordat el batlle, que assegura que cal “intentar aturar el
virus abans no sigui molt pitjor”
i es torni a repetir l’afectació
que hi va haver al llarg de la primavera passada.
LA SITUACIÓ ALS HOSPITALS
Els hospitals martorellencs respiraven tranquils el passat 1

d’octubre després de constatar
que no tenien ingressat cap pacient amb coronavirus. Han passat menys de tres setmanes des
d’aquell moment, però la situació ja ha canviat radicalment. A
l’Hospital Sant Joan de Déu hi
havia diumenge deu casos positius i catorze persones pendents
del resultat de la prova PCR,
mentre que al Sagrat Cor eren
quatre els malalts de Covid-19.

Markus D bat el rècord
Guinness en pintura aèria

CULTURA4L’artista martorellenc Marc Armengol, conegut
pel sobrenom Markus D, va batre dissabte passat el rècord
Guinness del quadre pintat a
més altura. Per aconseguir
aquesta fita, el segon rècord
Guinness de la seva carrera, Armengol va pujar fins als 2.265
metres amb un globus aerostàtic i va fer una pintura combinant dos temes: la lluita contra
el coronavirus i els castellers.

L’actuació, que es va fer a la
plana de Vic, va estar apadrinada pel periodista Vador Lladó i
es podrà veure a la cadena que
dirigeix, Gol TV, entre d’altres. El
quadre del martorellenc es lliurarà a La Marató de TV3, que enguany va dedicada a la Covid-19.
Markus D va aconseguir el
primer rècord Guinness ara fa
dos anys, quan va pintar el quadre més gran fet sota l’aigua en
un temps de 50 minuts.

En marxa un cicle d’activitats
artístiques per a adults

ART4Museus de Martorell ha
posat en marxa ‘CreArt’, un cicle
d’activitats artístiques per a
adults. La iniciativa, que ha començat a caminar aquest mes
d’octubre, inclou tallers plàstics, conferències i visites a exposicions, que es faran un dijous
de cada mes. L’objectiu és “apropar l’art, la cultura i el patrimoni de Martorell als assistents”, segons detallen des del consistori.
L’activitat inaugural es va
fer el dia 15 i va consistir en una
visita comentada a l’exposició itinerant ‘De París a Nova York.

Gravats de la col·lecció Gelonch
Viladegut’, que actualment està
instal·lada al Muxart Espai d’Art
i Creació Contemporanis. Els
participants van poder conèixer
i practicar el Gyotaku, una tècnica d’estampació japonesa popular durant el segle XIX.
Si la pandèmia ho permet, les
següents cites del ‘CreArt’ seran
els dies 12 de novembre, 17 de
desembre, 14 de gener, 11 de febrer, 11 de març, 22 d’abril, 13 de
maig i 3 de juny. Els detalls de les
activitats, però, encara no s’ha
donat a conèixer.

Suport veïnal a un menor que
podria quedar-se al carrer

POLÈMICA4Una pancarta i un
grup de Facebook han estat les
primeres mostres de suport de
diversos veïns de Martorell a un
jove de 16 anys que podria quedar-se al carrer.
Segons ha explicat el noi a Línia Nord, ell i la seva mare
viuen en un pis propietat dels
seus avis paterns ubicat a prop
de l’escola Mercè Rodoreda. Es
tracta del domicili on el menor
ha viscut pràcticament tota la
seva vida i on, de fet, també hi vivia el pare fins a l’estiu de 2018,
quan es va separar de la mare.

Tot i que, d’acord amb la
versió del jove, la mare es fa càrrec de les despeses d’aigua, llum
i gas, el cert és que no hi ha cap
contracte que els vinculi amb
aquest domicili. És per això que
els avis paterns han reclamat
que se’ls torni el pis (un dels diversos que tenen en propietat, segons explica el noi), una petició
que deixaria l’adolescent i la seva
mare en una situació complicada i que ha despertat la indignació dels veïns que coneixen la família i dels que s’han assabentat
del cas a través de la xarxa.
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Les empreses dels polígons
industrials creen una associació

ECONOMIA4L’Associació d’Empreses dels Polígons Industrials
de Martorell (AEPIM) ja és una
realitat. Una quinzena d’empresaris, que formen part de la junta de la nova associació, es van
reunir el passat dia 8 al Centre de
Promoció Econòmica Molí Fariner per signar els estatuts i l’acta constitucional d’aquesta entitat que tot just comença a caminar en un moment difícil.
L’objectiu de l’AEPIM és convertir-se en un enllaç entre totes
les empreses dels polígons martorellencs, per tal que posin en
comú les necessitats detectades
pels mateixos empresaris i per
l’Ajuntament, i poder optar a
més ajudes de les administracions públiques. L’associació,
que té representants de cadascun
dels polígons del municipi, pretén convertir-se en un interlocutor únic davant del consistori, desenvolupar projectes conjunts i treballar en xarxa.
L’alcalde Xavier Fonollosa
–que va estar present a l’acte de
constitució, junt amb la regidora de Promoció Econòmica, Rosa
Cadenas, i el regidor d’Habitatge i Medi Ambient, Albert Fernández– va dir als empresaris
que l’Ajuntament i l’AEPIM han
d’anar “sempre de la maneta”:

L’acte de constitució va tenir lloc al Molí Fariner. Foto: Ajuntament

“Els vostres interessos són exactament els mateixos que tenim
nosaltres”, va afegir.

LES PRIMERES MILLORES, FETES
En la mateixa reunió, el coordinador general de l’Ajuntament,
Rodrigo Alaminos, va presentar
les primeres millores que ja s’han
fet als polígons La Torre, Can Cases-Can Sunyol i Complex Industrial Solvay. Es tracta d’actuacions en matèria d’accessibilitat, enllumenat i seguretat viària que s’emmarquen en el Pla de
Modernització, que compta amb

una inversió de prop d’un milió
d’euros en col·laboració amb la
Diputació, segons el consistori.
Concretament, a La Torre
han creat una nova rotonda d’accés, places d’aparcament, passos
de vianants i nova senyalització
viària, alhora que han renovat les
xarxes de serveis. A Solvay s’ha reconvertit la cruïlla existent en una
nova rotonda per millorar la funcionalitat, la visibilitat i la seguretat. Per últim, a Can Cases-Can
Sunyol s’ha reordenat la cruïlla
d’accés amb dues noves rotondes
i s’ha millorat la senyalització.

línianord.cat

“Última oportunitat”perquè
el centre d’automoció funcioni

FORMACIÓ4El Clúster de la
Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) ha transmès al
nou conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa,
que es troben davant “l’última
oportunitat” per posar en marxa el Centre de Formació Professional d’Automoció (CFPA) de
Martorell. Així ho va dir el president del CIAC, Josep Maria
Vall, en la primera reunió amb el
conseller, que va tenir lloc a
principis de mes.
El vocal de la junta directiva
del CIAC, Jordi Vera, va recordar que “es necessita un centre
capaç de generar professionals
d’excel·lència en la indústria
4.0”. En la mateixa línia, Vall va
assenyalar que l’ambiciós equipament de Martorell ha d’ocupar
d’una vegada “el lloc que li per-

toca dins el sector de l’automoció a Catalunya”.
UN PROJECTE QUE NO ARRENCA
El CFPA va ser inaugurat el 20
de març de 2015, després que les
obres comencessin amb retard i
s’allarguessin més del previst. El
projecte, que va costar al voltant
de tretze milions d’euros, havia
d’acollir uns 14.000 alumnes i
convertir-se en l’espai de referència de la formació en automoció al territori. Però, cinc
anys i mig més tard, continua
sense arrencar. Els qui confien
en l’equipament van rebre l’últim gerro d’aigua freda el novembre de l’any passat, quan el
concurs per a la gestió del centre va quedar desert, després
d’haver endarrerit el procés de licitació en dues ocasions.
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Atac | Incendien un vehicle de la Policia Local

Un individu va llençar un artefacte incendiari a l’interior d’un cotxe de la
Policia Local dissabte al matí. El vehicle estava estacionat al carrer, sense
ningú a dins, i es va cremar. El presumpte autor dels fets ha quedat detingut.

Reconeixen una policia local
per salvar la vida d’un company

SUCCESSOS4“En realitat el reconeixement no és per a mi,
sinó per a tota la professió”. És
el missatge que vol deixar clar
Sònia Ruso, l’agent de la Policia
Local de Sant Andreu de la Barca que ha estat reconeguda pel
director general de la Policia,
Pere Ferrer, per haver salvat la
vida d’un company.
Els fets van passar a l’Institut
de Seguretat Pública de Catalunya el novembre de 2019,
quan Ruso feia les pràctiques.
Un dia, un altre alumne va perdre el coneixement i les seves
constants vitals eren molt febles.
Ràpidament, Ruso li va practicar
un massatge de reanimació, va
fer servir un desfibril·lador extern i li va col·locar una cànula
per evitar que s’ofegués. “Va ser
un treball en equip, tots els que
érem allà estàvem entrenats per
reaccionar amb rapidesa i, tot i
que gairebé no ens coneixíem,
vam saber actuar de forma co-

Sònia Ruso, l’agent que ha rebut el reconeixement. Foto: Ajuntament

ordinada”, explica a Línia Nord
l’agent que ha rebut la felicitació
institucional. El resultat: en
menys de quinze segons, el company en perill va rebre la primera
descàrrega i, en menys d’un minut, ja l’havien reanimat. Ara es
troba bé i no té seqüeles.
“En el moment no penses,
simplement actues, et surt de
forma natural”, admet Ruso, rememorant els fets. “Després és
quan venen els pensaments i
sentiments, però en el moment

no et pots aturar, perquè aquell
segon és de vida o mort. Si la pèrdua de constants vitals arriba als
quatre minuts, es pot reviure,
però hi haurà repercussions cerebrals”, detalla la policia.
Quant al reconeixement rebut, Ruso li treu ferro i no se’l
sent com a propi: “És la meva
feina, qualsevol company hauria
fet el mateix. No es tracta de mi,
sinó de la professió, ja que ho
fem tots, cada dia i a tot arreu”,
assegura l’agent.

Seguretat | Càmeres de vigilància a Sant Esteve

Sant Esteve Sesrovires podria tenir càmeres de videovigilància en diversos punts
d’accés al municipi de cara a la primavera. L’objectiu és reforçar la seguretat
mitjançant la identificació de matrícules. El procés de licitació ja s’ha obert.

COMERÇ4El comerç santandreuenc acaba de debutar en el
món de les vendes online. Divendres passat es va estrenar la
pàgina web ‘Aprop Sant Andreu
de la Barca’, que ja compta amb
unes 25 botigues locals inscrites.
Es tracta de la mateixa plataforma que funciona a altres
municipis, com ara Martorell, i
que té l’objectiu de facilitar l’accés dels petits comerços a les
vendes en línia per poder com-

petir amb Amazon i altres gegants del sector. Amb ‘Aprop’, els
clients poden accedir a les botigues del municipi cada dia, les
24 hores, i compten també amb
servei d’entrega a domicili.
El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Juan Pérez, assegura que aquest nou espai ha
de convertir-se en “el gran supermercat de la ciutat”. La intenció, doncs, és que s’hi acabin
sumant tots els comerços locals.

Castellví | Sant Esteve

Sant Esteve vol recuperar
l’Associació de Botiguers
COMERÇ4L’Associació de Botiguers de Sant Esteve Sesrovires
es va posar en marxa l’any 1995
i va funcionar fins al 2019, quan
la seva activitat va quedar aturada “per les dificultats de trobar
representants que volguessin assumir-ne la gestió”, segons informa l’Ajuntament. Un any més
tard, la Regidoria de Comerç ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona un servei d’acompanyament per reactivar l’entitat.
La Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació compta
amb la figura d’un facilitador que
s’encarregarà de reunir-se periòdicament amb els representants comercials interessats a
reprendre l’associació. Les sessions inclouran tallers i debats,
que es faran de forma virtual, i
el resultat d’aquest treball conjunt ha de ser un pla d’acció per
als pròxims dos anys. “Els protagonistes d’aquest procés han
de ser en tot moment els comerciants, amb l’objectiu que
creïn una base sòlida per a la re-

Les botigues locals estrenen
un nou web de venda online

Els Serveis Socials de Castellví
milloren l’ajuda a les famílies

SOCIETAT4Els Serveis Socials
de Castellví de Rosanes han millorat recentment els lots de suport que entreguen a les famílies
més vulnerables del municipi. La
Regidoria de Benestar Social ha
decidit complementar els lots
amb pa, fruites i verdures i productes per a la neteja personal i
de la roba, adquirits a les botigues castellvinenques. Fins ara,
les famílies només rebien ali-

ments de caducitat llarga, provinents del fons social europeu al
qual l’Ajuntament de Castellví
accedeix a través d’un conveni
amb la Creu Roja. L’objectiu del
consistori amb aquesta ampliació dels lots és “oferir un suport
més complet a les famílies ateses
i contribuir a una millor varietat
nutricional”. A banda, també
s’han volgut adaptar a possibles
al·lèrgies i intoleràncies.

A presó dos homes per tràfic
de marihuana a Sant Esteve

El consistori vol donar un impuls al comerç local. Foto: Ajuntament

activació de l’associació”, diuen
des del consistori sesrovirenc.
UNA ENTITAT NECESSÀRIA
L’Associació de Botiguers va estar en funcionament durant 24
anys, actuant com “un element
vertebrador i dinamitzador de

l’activitat comercial, a més d’un
canal de comunicació entre Ajuntament i comerç”, apunten des
del govern local. És per això que
ara es vol impulsar la seva reactivació, coincidint amb un moment especialment complicat
per al comerç de proximitat.

SUCCESSOS4Un jutge de Martorell ha enviat a la presó dos homes, veïns de Barcelona, que es
dedicaven al cultiu i al tràfic de
marihuana des de dues cases llogades als barris de Ca n’Amat i
Vallserrat de Sant Esteve Sesrovires. A més d’aquests dos arrestats, en la intervenció policial que
va tenir lloc el passat 6 d’octubre
els Mossos d’Esquadra també
van detenir dos homes més, que

han quedat en llibertat amb càrrecs. En total, els agents van trobar als dos domicilis sesrovirencs
més de 1.500 plantes i 40 quilos
de marihuana preparada per
començar a distribuir, i hi van
trobar i intervenir 3.500 euros
en efectiu. Als quatre detinguts
se’ls acusa d’un delicte de pertinença a grup criminal, d’un altre de tràfic de drogues i d’un de
defraudació de fluid elèctric.
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Abrera

Infància | Un espectacle per commemorar el Dia de la Nena
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El pati de l’escola Ernest Lluch va acollir, el passat dia 11, un espectacle familiar per commemorar el Dia Internacional de la Nena, organitzat per la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i
LGTBIQ+. L’activitat es va oferir de forma gratuïta i amb totes les mesures de seguretat.

El patrimoni local, protagonista
del mes d’octubre a Abrera
CULTURA4El patrimoni és el
tresor més preuat d’Abrera i
cada cop més veïns en són conscients. Amb l’objectiu de difondre la riquesa cultural i històrica del municipi entre la ciutadania, l’Ajuntament s’ha sumat
aquest mes d’octubre a dues
jornades que posen, precisament, el patrimoni al centre.
Abrera va viure amb èxit les
Jornades Europees de Patrimoni, que van aterrar també a municipis com Collbató entre els
dies 9 i 11 d’octubre. En el marc
d’aquesta proposta, els abrerencs van poder descobrir la
història de l’església de Sant
Pere (la xerrada sobre aquest
edifici va aplegar una quarantena d’assistents) i del carrer Major (en aquest cas, la conferència va concentrar unes trenta
persones). En ambdós casos,
per tant, es va completar l’aforament –limitat per la pandèmia
del coronavirus– i es va constatar l’interès de la població per
aquestes qüestions, tal com va
celebrar la regidora de Patri-

El municipi va celebrar les Jornades Europees de Patrimoni. Foto: Ajuntament

moni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
En la mateixa línia, el municipi participarà en la desena
edició de les Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat, que se
celebraran de forma telemàtica
demà, 21 d’octubre. El tècnic
de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Bidegain,

serà un dels ponents de la taula
d’experiències en què també
participaran l’arxiver municipal de Sant Just Desvern, Jordi
Amigó, i el regidor de Cultura de
Castelldefels, Jordi Maresma.
Aquesta activitat, com la resta
dels actes programats dins de les
jornades, es farà a través de la
plataforma Zoom.

Mor una dona en un accident
a la C-55 a l’altura d’Abrera

TRÀNSIT4Una dona de 26 anys,
veïna del Vendrell (Baix Penedès), va morir en un accident a
la carretera C-55 a l’altura d’Abrera el passat 10 d’octubre. Segons el Servei Català de Trànsit,
la passatgera davantera d’un turisme va perdre la vida i la conductora va resultar ferida crítica en un xoc frontal amb un altre cotxe, el conductor del qual
va quedar ferit de forma lleu.
Els Mossos d’Esquadra van
rebre l’avís de l’accident a dos
quarts de nou del matí del dis-

sabte dia 10. El xoc es va produir
al punt quilomètric 1,5 de la carretera i s’estan investigant les
causes de la col·lisió frontal.
Fins al lloc del sinistre, s’hi van
desplaçar tres patrulles dels
Mossos, dues dotacions dels
Bombers de la Generalitat i dues
ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima mortal, ja són 86 les persones que
han perdut la vida en un accident de trànsit aquest any a les
carreteres catalanes.
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Cultura | Inaugurada l’exposició de ‘Descobrim Olesa’

El pati de la Casa de Cultura acull, des de dissabte passat, l’exposició ‘Descobrim Olesa’, que presenta les il·lustracions del llibre homònim d’Edicions Paper d’Estrassa. La mostra es podrà visitar fins al pròxim 15 de novembre.

Comencen les Jornades
de Memòria i Justícia
HISTÒRIA4La desena edició de
les Jornades de Memòria i Justícia d’Olesa de Montserrat va
començar dijous passat, 15 d’octubre, coincidint amb el vuitantè aniversari de l’afusellament
del president Lluís Companys.
Precisament, l’acte a l’Escorxador que va donar el tret de sortida a les jornades va girar entorn de la figura de Companys i
va comptar amb una conferència a càrrec de l’historiador Arnau González i Vilalta sobre el
123è president de la Generalitat
de Catalunya.
Aquesta edició de les jornades va continuar divendres a
l’Auditori de la Casa de Cultura,
amb la conferència ‘Alfons Sala
i Argemí: reflexions biogràfiques i anàlisi contextual’ de
l’historiador Josep Puy, organitzada per Olesa Ateneu. Aquest
divendres 23, si la situació sanitària no ho impedeix, l’Escorxador serà l’escenari de l’obra de
teatre Els darrers dies de la
Catalunya republicana, de la
companyia Terra Teatre. D’altra

Un homenatge al president Companys, l’inici de les jornades. Foto: Ajuntament

banda, dissabte 24 estava previst l’acte de presentació de la
base de dades dels deportats
del Baix Llobregat, però s’ha
suspès per la pandèmia. La cita
que sí que continua programada per al 24 d’octubre a l’Escorxador és el concert de clausura
de les jornades, a càrrec de Marta Rius i Guillem Ballaz.

CINC ANYS, DEU EDICIONS
Les Jornades de Memòria i Justícia es van crear el 2015 per recuperar i reivindicar la memòria
històrica olesana. Des d’aleshores,
se n’han celebrat dues edicions
anuals i s’han fet actes d’homenatge i reparació a les víctimes de
la Guerra Civil i dels camps de
concentració, entre d’altres.

L’Ajuntament ofereix suport
als treballadors d’Aryzta

LABORAL4L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat s’ha compromès a posar-se en contacte
“amb administracions superiors
per buscar una solució” al tancament de la fàbrica d’Aryzta Bakeries Iberia al municipi, per
tal d’evitar que més d’una setantena de treballadors es quedin al carrer.
L’alcalde Miquel Riera i el regidor de Llicències i Protecció de
la Legalitat, Xavier Rota, van rebre una representació de la plantilla el passat dia 7, després que
diversos treballadors es concentressin a les portes de l’Ajuntament. Aquella va ser la tercera mobilització dels empleats
d’Aryzta, que prèviament s’ha-

vien concentrat davant dels
McDonald’s de Sant Vicenç dels
Horts i de Martorell (cal recordar que Aryzta és l’empresa que
fabrica el pa per a la multinacional de menjar ràpid).
El mateix dia, el responsable
d’acció sindical de CCOO al Baix
Llobegat, Manuel Cantero, va
reclamar suport a l’Ajuntament
per parlar amb el Departament
de Treball de la Generalitat i reactivar la denúncia a l’empresa
per un tancament injustificat. Segons va informar el consistori,
els treballadors “no entenen que
una planta productiva tan consolidada i amb bons clients decideixi tancar i ho atribueixen a
una deslocalització”.
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Comerç | El primer Esparreguera Stock Market, posposat
20 d’octubre del 2020

La primera edició de l’Esparreguera Stock Market, que s’havia de celebrar el 24
d’octubre al Mercat Municipal, s’ha posposat fins al 7 de novembre per la pandèmia. Es tracta d’una activitat nova organitzada per l’entitat Esparreguera Comerç.

Sanció a l’empresa de recollida
de residus per incompliments

SERVEIS4L’Ajuntament d’Esparreguera ha anunciat que obrirà un expedient sancionador a
Servitransfer, l’empresa adjudicatària del servei de recollida i
transport de residus municipals,
per presumptes irregularitats.
Segons el consistori, la companyia hauria comès una trentena d’incompliments de contracte, tal com es desprèn de l’auditoria que la Regidoria de Salut
Pública i Espai Natural ha donat
a conèixer recentment als grups
de l’oposició en la Comissió informativa de Territori i Sostenibilitat. Davant d’aquesta situació,
els serveis jurídics municipals estan estudiant quina ha de ser la
sanció, mentre que l’Ajuntament assegura que la seva prioritat és que “l’empresa millori de
forma immediata el servei que
presta per tal que aquest s’ajusti als plecs del contracte de licitació, que està vigent fins al juliol de 2021”.

Servitransfer fa la recollida i el transport de residus municipals. Foto: Ajuntament

VE DE LLUNY
Tot i que les conclusions desfavorables de l’auditoria a Servitransfer s’han conegut aquest
mes d’octubre, les associacions
veïnals dels barris de Can Rial i
Mas d’en Gall asseguren que
aquests resultats eren previsibles
i que l’expedient sancionador
arriba tard. En declaracions a
Ràdio Esparreguera, el president de l’AVV de Can Rial, Car-

les Batlles, ha explicat que els
veïns de la zona “feia molt de
temps” que informaven de les
deficiències del servei i fins i tot
les documentaven amb fotografies. En la mateixa línia, la presidenta de l’AVV de Mas d’en
Gall, Susanna Martínez, ha dit a
l’emissora municipal que l’auditoria i la sanció s’haurien d’haver
fet “molt abans” i que ja s’era
conscient dels incompliments.

Nou entrebanc al
Pla d’Ordenació
Urbanística

El Ple aprova
la congelació de
taxes i impostos

URBANISME4El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) d’Esparreguera s’haurà de sotmetre a una segona
votació per aconseguir l’aprovació inicial, després que el Ministeri de Foment hagi emès un
informe desfavorable a la proposta de l’Ajuntament.
Concretament, Foment ha
presentat al·legacions en contra
de la creació de les anelles viàries
sobre l’autopista A-2, al·legant
que la infraestructura no és de
competència municipal, sinó estatal. Des del consistori asseguren que ja s’han resolt tècnicament el centenar d’al·legacions
presentades durant el període
d’exposició pública posterior a la
primera aprovació inicial i que
l’equip redactor les està incorporant al document, que haurà
de tornar a passar pel Ple Municipal. La previsió és que la
nova votació es faci entre finals
de 2020 i principis de 2021.

ECONOMIA4El Ple d’Esparreguera ha aprovat la congelació de
taxes i impostos en les ordenances fiscals de 2021, que també inclouran bonificacions en
l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) i l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE) per “incentivar l’ocupació i promocionar el
destí dels habitatges al lloguer
social”, segons l’Ajuntament. En
la sessió plenària del dia 15, hi
van votar a favor tots els grups
excepte Ciutadans, que es va
abstenir en la votació, i la CUP,
que hi va votar en contra.

Collbató

Trànsit | Dos ferits en un accident a la C-55

Dos cotxes es van veure implicats diumenge en un accident a la C-55 a l’altura de
Collbató. Dues persones van resultar ferides de poca gravetat i van ser traslladades
a l’hospital de Manresa. El sinistre va provocar un quilòmetre i mig de retencions.

Collbató per a la Solidaritat vol
fer un campament a Bielorússia
SOLIDARITAT4La pandèmia ha
posat moltes traves a l’activitat
de l’associació Collbató per a la
Solidaritat. Aquesta ONG va haver de renunciar a l’acollida d’infants bielorussos afectats per
les conseqüències de l’accident
de Txernòbil que es feia cada estiu, i ha hagut d’ajornar la posada
en marxa de nous projectes.
Ara, però, la Federació Pro
Infància Txernòbil –que agrupa
les associacions estatals que fan
la mateixa tasca que l’entitat
collbatonina– ha acordat reactivar una de les iniciatives pendents: la creació d’un campament a la zona neta de radiació
de Bielorússia. “Aquest campament ha de ser una alternativa
per a dos col·lectius d’infants: els
que, pel motiu que sigui, no
aconsegueixin una família d’acollida aquí, i els que són pacients oncològics”, detalla el president de Collbató per a la Solidaritat, Josep Lluís Escriu, en declaracions a Línia Nord.
Per finançar tant aquest pro-

Una quarantena de veïns
surten a netejar Collbató

Enguany els nens bielorussos no han pogut viatjar a Collbató. Foto: Facebook

jecte com les estades a Collbató
dels infants i adolescents de la
zona amb més nivell de radiació
de Bielorússia (que, si el coronavirus no ho impedeix, es reprendran l’estiu vinent), l’entitat
disposa d’un perfil a la plataforma Teaming, que permet donar

un euro al mes a causes socials.
A banda, l’associació té programada una obra de teatre solidària el pròxim 22 de novembre i
espera que, malgrat la situació sanitària, es puguin fer les activitats
que més ajuden al seu finançament, com el mercat de Nadal.

MEDI AMBIENT4Una quarantena de veïns van sortir dissabte 10 d’octubre a netejar l’entorn
natural de Collbató en el marc de
la jornada ‘Let’s Clean Up Europe’. Els participants van recollir tres metres cúbics d’envasos
de plàstic, envasos de vidre amb
capacitat per a noranta litres,
cartró amb capacitat per a seixanta litres i un metre cúbic i mig
d’altres residus, segons l’Ajuntament. Les troballes més sorprenents van ser unes llaunes de
feia gairebé tres dècades.

La jornada va començar a la
plaça de l’Era, on els assistents
es van dividir en grups de màxim
sis persones per respectar les
mesures de seguretat contra el
coronavirus. Des d’aquí, es van
desplaçar a diferents zones del
terme municipal: l’entorn i l’àrea
d’esplai de La Salut, el camí de
l’Alzina, l’entorn del cementiri,
el passeig Ronda, el bosquet del
passeig (on hi ha el circuit esportiu fins a la zona esportiva
Martí Gil) i el bosc de davant de
l’escola La Salut.

Esports
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Handbol | Primer triomf del Sanes del curs 2020-21

34-31 contra el Mataró. L’Handbol Sanes va sumar, dissabte passat, el primer triomf
de la temporada a Primera Estatal. El conjunt sesrovirenc voldrà aprofitar aquesta
bona inèrcia contra el Sant Esteve de Palautordera i a casa contra el BM La Roca.

Cinc plates per a Marquès en la
primera cita post confinament
Pau Arriaga
CASTELLVÍ
Ha calgut que passin molts mesos d’ençà del confinament abans
que Núria Marquès s’hagi tornat
a llançar a una piscina per competir. En la primera cita oficial
després de vuit mesos, les World
Series disputades entre dijous i
diumenge passat a l’Europasportpark de Berlín, la castellvinenca es va penjar cinc medalles
de plata.
Més enllà dels metalls, la cita
a la capital alemanya també va
servir perquè la nedadora del CN
Sant Feliu aconseguís una mínima B per als Jocs Paralímpics de
Tòquio de l’estiu que ve, concretament en la prova de 100 metres
esquena S9.
Les World Series van arrencar de la millor manera per a
Marquès, que el primer dia de
competició ja va pujar al segon
calaix del podi en les finals de 100
papallona i 200 metres esquena.

El debut del Martorell
i l’Esparreguera, ajornat

BÀSQUET4Tot i que el CB Martorell i el CB Esparreguera havien
de debutar el passat cap de setmana, dijous passat la Federació
Espanyola de Bàsquet (FEB) va
anunciar que, per petició dels
clubs, la immensa majoria dels
partits de la primera jornada de
la lliga EBA se suspenien i passaven a disputar-se el cap de
setmana de la setmana que ve.
De la mateixa manera, aquest

cap de setmana tampoc hi haurà partits i en aquest cas caldrà
trobar un forat per a la disputa
dels partits de la segona jornada
abans del final de la primera
volta (31 de gener del 2021).
Així, martorellencs i esparreguerins tindran unes setmanes
extra per preparar les seves respectives estrenes, ja que tot i
que no competiran els equips sí
que continuen entrenant.

El Sala 5 Martorell s’estrena
a Segona B rebent el Calvià

La de Castellví, amb dues de les seves cinc medalles. Foto: NM

El tercer argent arribaria l’endemà, en la final dels 50 metres esquena, mentre que va quedar per
darrere de les tres millors en
l’altra prova que va disputar, els
400 metres lliures.
Finalment, abans-d’ahir va
ser el torn de les dues darreres finals de les World Series, les dels
100 metres esquena i dels 50 papapallona. En ambdós casos,

Marquès va quedar-se a les portes de la victòria.
La nedadora de Castellví,
doncs, tanca amb bones sensacions una prova que dona el tret
de sortida a una temporada que
acabarà amb els Jocs a Tòquio
l’estiu que ve. El botí total per a
la delegació espanyola va ser de
35 medalles, 12 d’or, 12 més de
plata i 11 de bronze.

Aquest cap de setmana,
per fi, es posa en marxa el futbol sala per al
Sala 5 Martorell. Han passat gairebé vuit mesos d’ençà de l’últim
partit oficial de l’equip vermell (el
29 de febrer, un triomf per 3-1
contra el CFS Mar Denia) i els
martorellencs tornaran a competir al Pavelló Municipal contra
l’ETB Calvià.
Els vermells no estan afectats
per l’aturada de les competi-

cions que va decretar la Federació Catalana la setmana passada
de totes les competicions d’àmbit català de futbol sala i futbol,
que s’allargarà durant unes dues
setmanes i que, per tant, podria
acabar el cap de setmana de la
setmana que ve.
El primer desplaçament per
a l’equip que entrena Víctor González, previst per al cap de setmana de la setmana que ve, serà
a la pista de l’Escola Pia Sabadell.

La Seguretat Social, a un clic

Pàgines especials
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» Ja està en marxa T’Ajudem, un nou model d’atenció al ciutadà en línia fàcil i eficaç
» Es tracta d’un servei guiat que permet fer consultes i tràmits de forma còmoda i senzilla
4El servei T’Ajudem de la Seguretat Social ja està en funcionament.
Es tracta d’un nou model d’atenció
al ciutadà que ofereix una alternativa eficaç a l’atenció presencial
que es fa a les oficines. És, doncs, una
eina que s’adapta perfectament a la
situació sanitària actual, que ha
obligat a prioritzar les gestions a distància per evitar qualsevol risc de
contagi de coronavirus.
Aquest nou model ha estat
concebut com un punt únic d’accés a tots els canals d’atenció de la
Tresoreria General de la Seguretat
Social (TGSS), l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) i l’Institut Social de la Marina (ISM). L’objectiu d’aquest plantejament és
facilitar la recerca d’informació i la
realització de tràmits. En aquest sentit, T’Ajudem et permet fer els tràmits en el moment que vulguis,
sense esperes.
El nou servei de la Seguretat Social té dos principis bàsics: el foment
de l’autogestió, perquè els ciutadans coneguin quines eines tenen a la seva disposició i les facin
servir, i la facilitació dels tràmits, de
manera que tothom els puguin
fer sense complicacions.

ACCÉS
S’hi pot accedir a través de la pàgina web de la Seguretat Social (segsocial.es) o de la Seu Electrònica de
la Seguretat Social (sede.seg-social.gob.es). Un cop a dins, cal diferenciar si es vol fer una consulta o un
tràmit.
CONSULTES
Per a les consultes, existeixen tres
canals a la teva disposició: l’assistent
virtual ISSA, la bústia de consultes
i els telèfons d’atenció ciutadana
operatius de dilluns a divendres. El
901 50 20 50 serveix per a consultes sobre afiliació, cotització i pagament de deutes, i està operatiu
de 8:30h a 18:30h. En canvi, el 901
16 65 65 serveix per a consultes sobre pensions i prestacions econòmiques, i està disponible de 9:00h
a 20:00h.

TRÀMITS
Per fer un tràmit, hi ha tres tipus de
serveis: afiliació a la Seguretat Social, cotització i pagament de deutes; pensions i prestacions; i altres
gestions per a Treballadors del
Mar. Els tràmits es poden fer a través de la Seu Electrònica o amb l’a-

i

901 50 20 50
(afiliació, cotització i deutes)

901 16 65 65
(pensions i prestacions)

901 10 65 70
(cita prèvia)

seg-social.es
sede.seg-social.gob.es
T’Ajudem és una alternativa eficaç a l’atenció presencial. Foto: Arxiu

juda de l’assistent ISSA, però cal disposar d’un mètode d’identificació
(certificat electrònic o registre a la
plataforma Cl@ve). Si un ciutadà no
disposa d’un mètode d’identificació, pot aprofitar aquests mateixos
espais per sol·licitar-lo.
Ara bé, això no és imprescindible per poder fer tràmits: la Seguretat Social manté operatius
els formularis habilitats durant el
tancament de l’atenció presencial per la pandèmia de la Covid-

19. Aquests formularis permeten
presentar escrits, sol·licituds i comunicacions.
Si un cop provades totes les opcions un ciutadà no ha pogut fer el
tràmit desitjat, encara hi ha dues opcions més. Si el tràmit té a veure
amb afiliació, cotització i pagament
de deutes, la TGSS ha habilitat un
formulari online per fer la sol·licitud.
El personal de l’entitat es posarà en
contacte amb la persona en qüestió per resoldre la seva petició. En úl-

tima instància, en cas que no s’hagi pogut fer el tràmit, es podrà
concertar una cita presencial amb
totes les mesures de seguretat.
Pel que fa als tràmits relacionats amb pensions o prestacions,
es pot sol·licitar cita prèvia a través de la Seu Electrònica o trucant al telèfon 901 10 65 70. Tanmateix, l’INSS també compta
amb un formulari en línia per tramitar la petició sense necessitat
d’acudir a una oficina.
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| FIFA 21
Els fans del futbol i dels videojocs estan d’enhorabona. EA Sports ja ha
estrenat la nova entrega del FIFA, ja disponible per a PC, PS4 i Xbox One.

Famosos

No t’ho perdis

Mark Wahlberg (Boston, 1971) va començar la
seva carrera com a artista en el món de la música liderant el grup Marky Mark & the Funky
Bunch, amb el qual va gravar un disc força exitós, Music for the people. Després va passar a ser
model publicitari i, l’any 1994, va debutar al cinema. Tres anys més tard, gràcies al seu paper
a Boogie Nights, va impressionar la crítica. El
2006 va ser nominat a l’Oscar a millor actor de
repartiment per The Departed i el 2010 va
aconseguir una estrella al Passeig de la Fama
de Hollywood. Aquest mes d’octubre, l’actor ha
aterrat a Barcelona i s’ha instal·lat a l’hotel Arts
per rodar Uncharted: Drake’s fortune, la versió
cinematogràfica del famós videojoc que s’estrenarà l’any 2021. En aquest viatge l’acompanya Tom Holland, que també protagonitzarà el
film juntament amb Antonio Banderas.

El que no està dibuixat
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) acull des d’aquesta tardor l’exposició ‘William
Kentdrige. El que no està dibuixat’. La mostra ofereix als
visitants l’oportunitat de veure algunes de les obres més
emblemàtiques d’aquest artista sud-africà, com ara la
impactant instal·lació audiovisual More Sweetly Play the
Dance i la sèrie completa dels onze curtmetratges d’animació Drawings for Projection. A més, el CCCB és el primer lloc d’Europa on s’estrena la darrera pel·lícula de
Kentridge, City Deep. Fins al 21 de febrer de 2021.

Llibres

?

M A R K

QUI ÉS

...

ÉS FAMÓS PER

?

W A H L B E R G

Ser actor de Hollywood i cantant

Nominat a l’Oscar a millor actor de repartiment el 2006

Començar a rodar una pel·lícula a Barcelona

QUÈ HA FET

‘Uncharted: Drake’s fortune’, amb Tom Holland i Antonio Banderas

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Expectació

La visita de Wahlberg i Holland a la ciutat ha sorprès el públic

Música

Pelis i sèries

El càstig
Guillem Sala

De dol
Queralt Riera

Farsa (gènere impossible)
Sílvia Pérez Cruz

Akelarre
Pablo Agüero

La Sandra és professora d’institut al barri de Sant Andreu de Barcelona. Surt amb
l’Albert, un escriptor que li havia fet de professor a la universitat, però no acaba d’enamorar-se’n. Té un company de feina
que podria ser l’home ideal i un alumne
que necessita la seva ajuda, alhora que
manté una relació turbulenta amb la seva
família i està en guerra contra ella mateixa.

Queralt Riera ha convertit el Hamlet de
Shakespeare en un monòleg del mateix
príncep de Dinamarca o de la noia que l’estima, Ofèlia. La proposta de direcció és que
s’alternin actor i actriu, fent la funció un
dia ell i un dia ella. El públic pot triar veure el monòleg de Hamlet (Carles Goñi),
d’Ofèlia (Muguet Franc) o de tots dos.
A la Sala Atrium de Barcelona.

Sílvia Pérez Cruz ha tornat a regalar al món
una bona dosi de la seva hipnòtica veu
a Farsa (gènere impossible). El nou disc de
l’artista de Palafrugell posa damunt la taula les diferències entre allò que mostrem
als altres i allò que en realitat som. L’àlbum
inclou tretze cançons, entre les quals n’hi
ha que estan relacionades amb disciplines com el cinema, el teatre o la dansa.

Akelarre de Pablo Agüero se situa al País
Basc a principis del segle XVII. En aquest
context, la Inquisició espanyola va començar una gran persecució contra les
dones considerades bruixes. Dones com
la protagonista de la pel·lícula, que és
arrestada per un jutge que l’acusa de bruixeria després d’haver assistit a una festa
nocturna a un llogaret amb altres dones.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Una dieta contra els refredats
i SALUT

ls dies són més curts, les fulles comencen a caure dels arbres i els termòmetres cada cop marquen temperatures
més baixes. La tardor ja és aquí i, amb ella, els canvis de
temps que tants refredats provoquen. La majoria de cops, els
constipats apareixen perquè tenim les defenses baixes. És per
això que, a més d’abrigar-te bé abans de sortir de casa, hi ha una
altra cosa que et pot ajudar a prevenir (però no a curar) un constipat: una bona alimentació que reforci el sistema immunitari.
Segons la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica (FESNAD), el més important per contribuir
a un bon funcionament del sistema immunitari és el consum
d’aliments rics en zinc, ferro, vitamina C i vitamina D. Tenint
això en compte, la FESNAD detalla quins són alguns dels aliments més adequats. Són rics en zinc el peix, els llegums o els
cereals integrals, entre d’altres. Són rics en ferro els llegums
secs, el salmó o la tonyina. Contenen vitamina C el tomàquet,
el pebrot i fruites com la mandarina, la taronja, el kiwi o la maduixa. En el cas de la vitamina D, en contenen peixos com el
bacallà o les sardines, però també la llet i els ous.

E

Les claus
ZINC
FERRO

Són rics en zinc el peix, els llegums, els cereals integrals, la soja,
el rovell de l’ou, el llevat de cervesa i el marisc, entre d’altres
Alguns dels aliments que contenen ferro són peixos
com el salmó i la tonyina, i també els llegums secs

VITAMINA C

Tomàquet, pebrot, taronja, mandarina, kiwi, maduixes, meló,
espinacs i col de Brussel·les. Menja’n i obtindràs vitamina C

VITAMINA D

La vitamina D és molt present en peixos com el bacallà,
el rèmol i les sardines, així com a la llet i als ous
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