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El risc de brot de coronavirus  al
Montserratí s’ha estabilitzat
aquesta setmana però continua
sent molt alt: la mitjana dels vuit
municipis situa el risc a la zona
en 989 punts, per damunt dels
835 de mitjana que hi ha a Ca-
talunya (a partir de 200 ja es
considera molt alt). En la ma-
teixa línia, la taxa de reproduc-
ció del virus és superior a 1 –i,
per tant, l’epidèmia creix– a tots
els municipis excepte a Martorell
(0,91) i a Sant Andreu de la Bar-
ca (0,99). De fet, Olesa de Mont-
serrat (1,66) era el segon muni-
cipi català amb major velocitat
de contagi aquest dilluns.

L’actualització d’aquestes xi-
fres, que s’ha convertit en el pa de
cada dia en la segona onada de la
pandèmia, deixa clar que la si-
tuació és complicada. Però, per
entendre com es materialitzen
aquestes dades, cal parar atenció
als hospitals. En el cas del Mont-
serratí, a l’hospital comarcal Sant
Joan de Déu de Martorell hi ha-
via ahir a primera hora dinou pa-
cients ingressats amb Covid-19.
“Estem ingressant entre sis i deu
persones al dia per coronavirus,
però donem pràcticament les
mateixes altes”, explica a Línia
Nord el doctor Manuel Álvarez
del Castillo, director del centre. 

Sense treure ferro al context
actual, el doctor Álvarez assegura
que “ni molt menys és compa-
rable al març”: “Vam arribar a te-
nir 100 ingressats i 54 persones
pendents d’ingressar”, detalla,
recordant el pitjor dia de la cri-
si sanitària a l’hospital martore-
llenc. “Si la primera onada va ser
un esprint, la segona és una ca-
rrera de fons”, diu en el mateix
sentit el doctor Carles Franque-

lo, director mèdic de l’Hospital
Sagrat Cor de Martorell. Aquest
centre, especialitzat en salut
mental i atenció sociosanitària,
es va transformar a finals de
març per poder acollir malalts de
Covid-19 i rebaixar, així, la pres-
sió assistencial del Sant Joan de

Déu. Ara compta amb una tren-
tena de casos de coronavirus, se-
gons les últimes dades.

Al Sagrat Cor es deriven els
pacients del Sant Joan de Déu
que evolucionen positivament
però que encara han de rebre
tractament (gairebé sempre són

persones grans), mentre que els
malalts crítics es traslladen a
l’Hospital de Bellvitge. Per al
doctor Álvarez, la col·laboració
entre hospitals i “el gran esforç
que està fent l’atenció primària”
són els motius pels quals la si-
tuació no s’ha descontrolat al
sector sanitari del Baix Llobregat
Nord aquesta tardor. 

PREOCUPACIÓ PEL PERSONAL
El president del comitè d’em-
presa de l’hospital comarcal, Die-
go López, afirma alleugerit que
no s’està repetint la manca de
material que va provocar el con-
tagi de gran part del personal du-
rant la primavera. Ara bé, alerta
que, si això tornés a passar, el
centre ho tindria difícil per “su-
plir les baixes”: “Som suficients,
però justos”, diu López. I el doc-
tor Álvarez hi està d’acord: “Es-
tem molt ajustats de personal i

patim sobretot per infermeria,
com està passant a tot arreu”. 

Pel que fa a la preparació dels
professionals sanitaris per fer
front a un hivern que es preveu
llarg, hi ha un avantatge evident
en comparació amb la primera
onada: “Tenim més experiència,

coneixem el virus i estem més
entrenats”, apunta el doctor
Franquelo. Per contra, també
hi ha “més cansament”, reconeix
aquest psiquiatre que, com a
tal, sap millor que ningú la re-
percussió que la pandèmia té en
la salut mental de tothom. Per a

López, “hi ha treballadors que
porten acumulades massa hores
de feina que no es paguen com
s’haurien de pagar”, sobretot te-
nint en compte que “la feina
amb el coronavirus s’ha tornat
més dura”.

RESPONSABILITAT COL·LECTIVA
Un dels temes que centra més
converses, titulars o fils de Twit-
ter és l’actitud de la ciutadania
davant el repunt de casos de
coronavirus que s’ha produït
l’últim mes. Sobre aquesta qües-
tió, el doctor Álvarez es nega a as-
senyalar exclusivament la po-
blació. “Com diu el president de
la Societat Espanyola de Medi-
cina Intensiva, Crítica i Unitats
Coronàries, el doctor Ricard Fe-
rrer, «és un fracàs col·lectiu»”,
cita el doctor Álvarez, que con-
clou: “No es tracta de trobar
culpables, sinó solucions”.

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

“Noéscomparablealmarç”
» El risc de brot al Montserratí es manté molt alt: la mitjana dels vuit municipis s’acosta als mil punts
» Els responsables dels dos hospitals de Martorell veuen moltes diferències amb la primera onada

A l’hospital comarcal Sant Joan de Déu hi havia 19 ingressats amb coronavirus aquest dilluns. Foto: FHSJDM

Director del Sagrat Cor:
“La primera onada va
ser un esprint, la segona
és una carrera de fons”

Director del Sant Joan
de Déu: “Estem molt
ajustats de personal,
sobretot d’infermeria”
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Tornar-la a materialitzar 

Fa uns quants dies, a TV3, la periodista
Núria Orriols preguntava a Laura Borràs
quina era la seva proposta si en les pro-
peres eleccions catalanes l’independen-
tisme supera el 50% dels vots. Borràs va
contestar que, si se supera aquest per-
centatge, “hem de fer que el resultat de
l’1-O es pugui aplicar, que això tingui con-
seqüències polítiques”.

Quan la periodista va repreguntar
per esclarir el significat d’aquestes “con-
seqüències polítiques”, Borràs va res-
pondre que la idea és que tot el ventall
de forces independentistes
“s’agrupi al voltant de fer
efectiu l’1-O”.

Finalment, veient que Or-
riols no quedava convençuda,
va cloure per tercera vegada
l’explicació afirmant que el
que es farà, en definitiva, és
“materialitzar la independència”.

Bé, materialitzar la independència
no vol dir res. Ho sap Borràs, ho sap Or-
riols i, per anar bé, a hores d’ara ho hau-
ríem de saber la resta de catalans. Ma-
terialitzar la independència, avui dia,
només és un concepte més per afegir al
diccionari procés-català, al costat dels
18 mesos, el fer república, o l’obeir el
mandat de l’1 d’octubre. Forma part del
llenguatge que ens ha dut fins aquí en
un context pre-repressiu, quan encara
es creia que ni Espanya s’hi atreviria ni
Europa ho permetria.

Però ara som al 2020. Amb presos

polítics, amb exiliats, amb vora 3.000
represaliats, amb una Europa absent,
amb Operacions Judes, amb Tamares,
amb inexistents taules de diàleg, amb
una Generalitat convertida en una
gestoria, amb tota la classe política obe-
int lleis estatals mentre es recriminen
els uns als altres estar obeint lleis es-
tatals, amb una societat civil desmo-
bilitzada, amb uns Mossos al servei de
l’Estat, amb unes estructures d’estat en-
cara per estructurar-se, amb els lide-
ratges escapçats, amb llibres de tota

mena destapant des de tots els prismes
la realitat d’aquell 2017, amb una visió
clarament autonomista del present
polític, amb uns votants fràgils i es-
carmentats.

I és en aquest context reparador (i
pandèmic) del 2020 quan ens apareix la
primera força política independentista en
prime timea parlar de materialitzar la in-
dependència com si aquests tres anys no
existissin, com si en la situació actual es
pogués materialitzar la independència i,
encara pitjor, com si realment es pre-
tengués materialitzar la independència
en aquests moments.

Fa tres anys que, dia a dia, la realitat
ens vacuna contra el vocabulari d’aquell
2017. Tres anys. Els braços dels inde-
pendentistes són autèntics coladors, des-
prés de tot el que hem viscut. Cada dia,
en cada nova conseqüència de la derro-
ta, una nova dosi de realitat en forma de
detenció, de judici, de dependència eco-
nòmica o de política autonomista ens re-
corda el país que som i la desfeta políti-
ca i emocional en què ens trobem. ¿I en-
cara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com

si tot just esclatés la prima-
vera del 2017?

És ben cert que la re-
pressió ens ha deixat vençuts
emocionalment, i que les
hòsties han estat tan cruels
que convé excusar o relati-
vitzar determinades actituds

dins del supervivent món independen-
tista. Però comencen a fer-se evidents es-
tratègies que no semblen sorgides d’a-
quest estat catatònic, sinó d’un nou intent
d’apropar la ciutadania a aquella falsa re-
alitat de 2017.

No sé si es materialitzarà la indepen-
dència, però el que és evident és que hi ha
voluntat de tornar a materialitzar la idea
que es tornarà a materialitzar la inde-
pendència demà passat. I potser aquest
camí fa (aparentment) menys mal que la
repressió de l’enemic, però acaba destruint
igualment les emocions, les il·lusions i el
compromís de la teva gent.

I encara ens veiem amb cor d’apel·lar a una
materialització de la independència com 
si tot just esclatés la primavera del 2017?

Entenc la necessitat
d’aquests confinaments

[de cap de setmana],
però allò d’escoltar les necessitats de la
gent i la nostra salut mental on queda?
Només tancar-nos els caps de setmana,
que és quan “vivim” sense les pressions
laborals, és poc sa mentalment... Po-
dríem buscar alternatives intermèdies? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Recordatorio: las ca-
gadas políticas no nos

eximen a los demás de la
responsabilidad individual, del mis-
mo modo que los comportamientos
poco responsables no eximen a las ins-
tituciones de hacer su fucking trabajo.
Que el falaciómetro va a estallar en am-
bas direcciones.

@17Mn

Mentre discutim pel
toc de queda, hi ha em-

preses amb centenars de
treballadors en espais mal ventilats
que podrien fer teletreball i no en fan.
I no en fan perquè cap govern no els hi
obliga. Això sí, hem evitat els cèle-
bres contagis de la matinada de di-
umenge a dilluns.

Les escoles hem de ro-
mandre obertes, però

cal proveir els docents
de mascaretes i material i, sobretot, fer-
nos PCR perquè no ens contagiem ni
propaguem el virus. Sembla que ningú
es cregui que som treball essencial. Ja
hem començat la setmana set. Ànims,
companys!

@GerardSegu@rgsait@alba_a_c

Els semàfors

Aj. de Martorell
L’Ajuntament de Martorell va ser dels
primers a crear un ajut immediat per a
bars, restaurants i centres d’estètica el
mes passat, quan van haver de tancar

per segon cop. Molts negocis asseguren
que l’ajut els va arribar en pocs dies. 

pàgina 6

Faurecia
L’empresa Faurecia vol aplicar un Expe-
dient de Regulació d’Ocupació (ERO) a

la planta d’Abrera per acomiadar 160
treballadors. El comitè d’empresa asse-
gura que la decisió és “desproporciona-
da” i que hi ha xifres que ho confirmen. 

pàgina 10

Eduard Pujol
JxCat ha suspès de militància de forma
cautelar el ja exportaveu parlamentari
del grup, el martorellenc Eduard Pujol,
després d’haver rebut denúncies d’as-
setjament sexual, segons ha explicat la
vicepresidenta del partit, Elsa Artadi.  

pàgina 6
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Martorell

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Martorell va ser un dels pri-
mers a aprovar una ajuda per als
bars, restaurants i centres d’es-
tètica del municipi després que
haguessin de tancar a mitjans del
mes passat a causa de la pandè-
mia. Davant un nou cop per al
seu sector, el consistori els va ofe-
rir una ajuda immediata de
1.500 euros amb la promesa de
rebre-la en un termini màxim de
cinc dies des de la sol·licitud. I
sembla que així ha estat.

Una de les persones que ho
confirma és Óscar Monge, el
president de l’associació de co-
merciants del nucli antic, Fem
Vila: “Ho van anunciar un di-
lluns, dimarts ho vaig comunicar
als socis i dimecres van comen-
çar a demanar l’ajut; la setmana
següent, ja em van arribar mis-
satges de socis dient que l’havien
rebut”. Fora de la Vila, diversos
restaurants i centres d’estètica
també han assegurat a Línia

Nord que l’ajuda ha estat real-
ment immediata, mentre que
la pàgina per demanar la sub-
venció de la Generalitat (totes
dues són compatibles) sí que
els va donar problemes. 

‘MARTORELL OBERT PER A TU’
Més enllà dels sectors de la
restauració i l’estètica, el co-
merç local en general està vivint
moments molt delicats. És per

això  que la Regidoria de Co-
merç i Promoció Econòmica
ha posat en marxa una cam-
panya per promoure les com-
pres a les botigues martore-
llenques. Amb el lema ‘Marto-
rell obert per a tu’ i amb el has-
htag#CompraalBarri, es pretén
recordar a la ciutadania la im-
portància de ser clientela del co-
merç de proximitat, que conti-
nua funcionant malgrat tot.

El consistori ha creat una ajuda per als negocis tancats pel virus. Foto: ACN

Satisfacció entre el comerç
local amb els ajuts municipals

» Molts bars, restaurants i centres d’estètica han rebut els 1.500 euros 
» Neix ‘Martorell obert per a tu’, una campanya a favor del comerç

Pujol, apartat per denúncies
d’assetjament sexual

POLÍTICA4JxCat ha suspès de
militància de forma cautelar el ja
exportaveu del grup parlamen-
tari, Eduard Pujol, per “una con-
ducta que podria ser considera-
da d’assetjament sexual”, segons
va dir el passat dia 26 la vicepre-
sidenta i portaveu del partit, Elsa
Artadi, en una roda de premsa. 

Les declaracions d’Artadi
van arribar unes hores després
que Pujol hagués comunicat la
seva renúncia a l’acta de diputat
per “motius personals”. “Jordi
Sànchez en va tenir constància
ahir i avui l’hem suspès de mili-

tància”, va explicar Artadi sobre
les denúncies internes d’asset-
jament sexual que havia rebut el
polític martorellenc. “No ens
pertoca al partit jutjar-ho, ni
fer una investigació. Prenem
mesures polítiques i acompan-
yem les persones. És ell qui ha de
donar explicacions”, va afegir Ar-
tadi, que va informar que el cas
ja s’havia derivat a la justícia.

Pujol va entrar al Parlament
com a diputat per Barcelona de
JxCat en les eleccions del 21 de
desembre de 2017. Abans, havia
estat director general de RAC1.

El Gran Recapte durarà més 
i serà exclusivament virtual

SOLIDARITAT4El Gran Recap-
te que organitza el Banc dels Ali-
ments, i que acostuma a sumar
molts participants a Martorell,
haurà de celebrar la seva dotze-
na edició d’una forma diferent.
Aquest cop, la iniciativa solidà-
ria durarà més de dos dies i
serà exclusivament virtual.

Hi haurà diverses formes de
participar. La primera serà la do-
nació en línia, disponible entre
el 16 de novembre i el 16 de des-
embre, que permetrà donar una
quantitat de diners a través del
web oficial del Gran Recapte.

També es podrà fer donació de
diners en el moment de pagar a
les caixes d’alguns supermercats,
tot i que això només serà possi-
ble entre el 16 i el 21 de novem-
bre. A Martorell, aquesta opció
s’oferirà al Lidl, ubicat a la ram-
bla de les Bòbiles; al Caprabo, a
l’avinguda Francesc Riera, i al
Mercadona, a la plaça de Fre-
deric Duran. La tercera via per
participar serà la compra de ti-
quets al mercat municipal i als
establiments comercials de pro-
ximitat que se sumin a la cam-
panya d’aquest any.

El concurs de fotografia de
muntanya suma 29 edicions
CULTURA4La pandèmia no ha
impedit que l’Agrupació Excur-
sionista de Martorell (AEM) or-
ganitzi la 29a edició del concurs
de fotografia de muntanya. L’en-
titat va posar en marxa una edi-
ció telemàtica del certamen el
passat dia 28 i s’hi pot participar
durant quinze dies. El període de
votació popular per concedir els
cinc premis habituals comença-
rà el 19 de novembre. 

Les imatges candidates

s’hauran de presentar a la pàgi-
na de l’AEM, que també acolli-
rà la votació virtual.

Els primer premi serà de
250 euros en material fotogràfic;
el segon, un joc de motxilla, un
aïllant i un val de 50 euros a una
botiga d’esports i el tercer, un val
de 50 euros a un herbolari. El
premi especial serà un pòster en
paper fotogràfic i el popular,
una samarreta i uns mitjons
tèrmics i uns pals de trekking.

Donació | L’empresa Vibracoustic lliura 7.200 mascaretes
L’empresa Vibracoustic, ubicada al polígon de Can Bros, ha fet un donatiu de

7.200 mascaretes quirúrgiques a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Des del
centre també n’han repartit a les residències i als centres d’atenció primària locals.



3 de novembre del 2020

7 | 

línianord.catMartorell

L’institut Joan Oró, finalista als
premis de difusió de l’FP dual
EDUCACIÓ4L’aposta de l’insti-
tut Joan Oró per la formació pro-
fessional ve de lluny i és cone-
guda al Montserratí. Ara, a més,
el centre martorellenc ha rebut
un reconeixement del Departa-
ment d’Educació de la Genera-
litat i de la Fundació Bankia: ha
quedat entre els sis finalistes a
nivell català del premi a la millor
campanya de promoció de l’FP
dual que organitzen la conselle-
ria i l’entitat bancària. 

El projecte fet a Martorell va
anar a càrrec de 22 alumnes del
segon curs del cicle superior de
Màrqueting i Publicitat, que
van treballar sota la direcció de
les professores Helena Mauri i
Ana Galindo. Els estudiants del
Joan Oró van crear una cam-

panya publicitària per fomentar
l’àmplia oferta d’FP del centre
entre els joves martorellencs i
dels municipis veïns. Així, van
elaborar fulletons i cartells in-
formatius, van instal·lar parades
per fer-ne promoció i en van fer
difusió també a través de les xar-
xes socials.

El resultat d’aquesta feina
els ha portat, a finals d’aquest
mes d’octubre, a formar part
dels únics sis grups de tot Cata-
lunya que han quedat finalistes
d’aquest premi. El projecte
guanyador, però, ha estat el dels
alumnes de l’escola Montserrat
de Sant Vicenç de Castellet (Ba-
ges), que han convençut el jurat
amb la campanya ‘Doble com-
promís amb tu mateix’.

AUTOMOCIÓ4Pas endavant per
desencallar d’una vegada per
totes el Centre de Formació Pro-
fessional d’Automoció (CFPA) de
Martorell, inaugurat fa més de
cinc anys. El Departament de
Treball de la Generalitat, a tra-
vés del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), ha obert una
consulta pública amb els em-
presaris del sector de l’automo-
ció per definir els criteris que han
de regir la licitació de l’equipa-
ment. En un comunicat, el de-
partament ha dit que vol “ajus-
tar els plecs” a les propostes del
sector i que treballa perquè “les
empreses interessades presentin
les seves ofertes el mes de gener”.

De fet, el conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir
El Homrani, ja va anunciar a fi-
nals de juny que al llarg del mes
de juliol es faria la consulta que
s’ha acabat posant en marxa a fi-
nals d’octubre. En aquell mo-
ment, també va dir que tornarien

a licitar el CFPA aquesta tardor,
mentre que ara la previsió més
optimista situa la licitació al ge-
ner. Tot plegat, després del fra-
càs que es va produir el novem-
bre de l’any passat, quan el con-
curs per gestionar el centre va
quedar desert després que cap
empresa s’hi presentés.

Aquest camí ple d’entrebancs
i retards ha fet que un equipa-
ment ambiciós, que havia d’a-
collir uns 14.000 alumnes i con-
vertir-se en l’espai de referència
de l’automoció al territori, en-
cara no compleixi la funció per

a la qual va ser construït. En
aquest context, el Clúster de la
Indústria d’Automoció de Cata-
lunya (CIAC) va aprofitar la pri-
mera reunió amb el conseller
d’Empresa i Coneixement, Ra-
mon Tremosa, per avisar que
aquesta és “l’última oportunitat”
per arrencar el projecte i acon-
seguir que ocupi “el lloc que li
pertoca dins del sector de l’au-
tomoció a Catalunya”, tal com va
recollir l’ACN. Tremosa també
s’ha reunit recentment amb l’al-
calde Xavier Fonollosa per des-
encallar el futur del centre.

El concurs per a la gestió del centre es podria obrir el gener. Foto: Ajuntament

Treball obre una consulta per
definir la licitació del centre d’FP

El concurs per
gestionar el centre d’FP
d’Automoció va quedar
desert ara fa un any
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Sant Andreu de la Barca

EDUCACIÓ4La plataforma ‘Vo-
lem Jornada Contínua a Cata-
lunya’ es va crear l’any 2016,
però no ha estat fins ara, quan el
debat ha tornat a aflorar arran de
la pandèmia, que un grup de fa-
mílies santandreuenques ha de-
cidit impulsar la secció local
d’aquest moviment. De moment,
han creat el grup de Facebook
‘Jornada continuada en Sant
Andreu de la Barca’, que ja
aplega 175 membres.

El que proposta la platafor-
ma és una “reorganització de
l’horari actual”, que és de 9.00 a
16.30 hores amb una pausa de
dues hores i mitja per dinar,
“mantenint la mateixa quantitat
d’hores lectives (de 9.00 a 14.00)
i la mateixa quantitat d’hores de
menjador (de 14.00 a 16.30 ho-
res)”. Així s’explica a la pàgina
web de ‘Volem Jornada Contí-
nua a Catalunya’, on també es re-
corda que aquest funcionament
“s’aplica a gairebé totes les co-

munitats autònomes”. La por-
taveu de la plataforma al muni-
cipi, Eva Maria Smith, ha deta-
llat a Ràdio Sant Andreu que
traslladar al matí l’hora i mitja de
classe que es fa a la tarda seria
útil perquè “les hores del matí
són més productives”.

A més, assegura que, en el
context sanitari actual, la jorna-
da contínua tindria encara més

beneficis, perquè faria minimit-
zar els desplaçaments.

Sant Andreu no és l’única lo-
calitat de la zona on ha sorgit
aquest debat. A Olesa de Mont-
serrat, Ciutadans va presentar al
Ple una moció a favor de la jor-
nada contínua, per poder-la ofe-
rir als centres del municipi. La
proposta no va rebre el vot fa-
vorable de cap altre partit.

Volen concentrar les hores lectives al matí. Foto: Elisenda Rosanas / ACN

Neix una plataforma a favor 
de la jornada contínua a l’escola

EQUIPAMENTS4El projecte
d’ampliació de la Biblioteca Mu-
nicipal Joan Pomar i Solà de
Sant Esteve Sesrovires ha entrat
en la recta final. La previsió de
l’Ajuntament és que l’equipa-
ment, ja enllestit, pugui reobrir
el mes de desembre, tot i que cal-
drà veure si les mesures contra
la pandèmia ho permeten. 

Aquesta setmana ha comen-
çat el trasllat del fons bibliogrà-
fic, que fins ara estava emma-
gatzemat en un altre espai, a les
noves instal·lacions. Segons de-
talla el consistori, el trasllat va a
càrrec de la mateixa empresa es-
pecialitzada que ja en va fer el
buidatge i, a partir d’aquí, serà el
personal de la biblioteca, amb el
suport de la Diputació de Bar-
celona, qui s’encarregarà de la
col·locació dels llibres i la co-
rresponent senyalització.  Tam-
bé quedarà pendent la instal·la-
ció de tota la xarxa informàtica.

Amb aquesta ampliació, l’e-
difici de la biblioteca municipal
ha passat de tenir 200 metres

quadrats de superfície a tenir-ne
300.  Així, s’ha ampliat la sala de
lectura i s’ha creat una nova
sala polivalent amb accés inde-
pendent des de l’exterior, un
nou lavabo adaptat i un espai per
a la neteja i el personal.

A més, la biblioteca també

comptarà amb una nova bústia
de retorn de llibres les 24 hores
del dia. Per ara, l’Ajuntament ja
l’ha adquirida i està previst
que entri en funcionament tan
bon punt es pugui reobrir l’e-
quipament, és a dir, abans que
acabi aquest any. 

L’equipament ha guanyat 100 metres quadrats. Foto: Ajuntament

L’ampliació de la biblioteca 
de Sant Esteve, en la recta final

Castellví | Sant Esteve

Castellví millora l’enllumenat
públic del barri del Taió 

SERVEIS4La millora de l’enllu-
menat públic del barri del Taió
ja està en marxa. De moment,
s’han renovat 3.000 metres de
cable dels 7.000 previstos, amb
actuacions als carrers Pi Tallat,
Clot de la Barnoia i Mossèn Da-
mià, així com el passatge de
Valldaina i l’avinguda del Taió.

L’objectiu d’aquesta renova-
ció és doble. D’una banda, es vo-
len evitar les interrupcions i

avaries en el servei que s’havien
accentuat els darrers temps per
l’antiguitat del material, segons
l’Ajuntament de Castellví. De
l’altra, es vol incrementar la se-
guretat de les instal·lacions. 

Aquests treballs els està fent
l’empresa Ferrovial, l’encarre-
gada del manteniment de l’en-
llumenat públic municipal, en el
marc de les actuacions incloses
en el contracte. 

Lidl s’instal·la al polígon 
Can Margarit de Sant Esteve

ECONOMIA4La cadena de su-
permercats Lidl s’instal·larà al
polígon industrial Can Margarit
de Sant Esteve Sesrovires, on ja
operen companyies com Ama-
zon, Mercadona o Decathlon.
Segons l’Ajuntament, l’empresa
alemanya ha llogat una nau lo-
gística de 28.500 metres qua-
drats, propietat de Segro,   per re-
forçar la seva capacitat operati-
va internacional. “Es tracta de la

major operació de logística del
tercer trimestre a Catalunya”, as-
seguren des del consistori.

En aquest context, l’alcalde
Enric Carbonell s’ha reunit amb
el director general d’Infraes-
tructures de Mobilitat de la Ge-
neralitat, Xavier Flores, per par-
lar de les necessitats de la zona,
com ara el desdoblament de la B-
224 i la connexió d’aquesta ca-
rretera i el Quart Cinturó.

Ple | Es congelen impostos i taxes municipals
El Ple ha aprovat les noves ordenances fiscals, que congelen la majoria de taxes
i impostos municipals. Només Fem hi ha votat en contra perquè creu que l’ela-

boració de les ordenances ha estat poc participativa i hi troba a faltar “empatia”.

Gent gran | Castellví truca als majors de 65 anys
Com ja va fer durant el confinament, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha
reactivat les trucades regulars als més de 300 veïns majors de 65 anys. D’aques-
ta manera, els Serveis Socials fan un seguiment de la situació de la gent gran.

SEGURETAT4El cos de Policia
Local de Sant Andreu de la Bar-
ca s’incrementarà amb tres nous
agents. L’Ajuntament va fer pú-
blica la convocatòria el 28 d’oc-
tubre i s’hi poden presentar
sol·licituds fins al 16 de novem-
bre. L’objectiu d’aquesta am-
pliació és garantir la renovació
generacional de la plantilla.

L’alcalde Enric Llorca va re-
bre a finals del mes passat els da-
rrers cinc agents que s’han in-
corporat al cos després d’haver
superat la formació a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
En aquesta trobada, Llorca va
demanar als nous policies “fer-
mesa i delicadesa” en la seva tas-
ca de preservar la seguretat al
municipi. A més, va reconèixer
especialment Sònia Ruso, l’agent
que dies abans havia rebut una
felicitació institucional del di-
rector dels Mossos, Pere Ferrer,
per salvar la vida d’un company
mentre feia les pràctiques.

La Policia Local 
es reforçarà amb
tres nous agents

El nou dipòsit
d’aigua, per a
l’estiu vinent

SERVEIS4El nou dipòsit d’aigua
de Sant Andreu, de 5.000 metres
cúbics, estarà enllestit l’estiu
que ve. L’Ajuntament ha afirmat
que “d’aquesta manera es com-
pleix el calendari previst”, tot i
que el passat mes de juny, quan
van començar les obres, va dir
que el dipòsit seria una realitat
a finals d’aquest mateix any.

“Podríem dir que estem a la
meitat de l’obra, però la part més
complexa i amb més afectació
per a  la ciutadania ja està feta”,
ha explicat el director d’Obres i
Patrimoni d’Aigües Ter-Llobre-
gat, Robert Vergés. 
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Olesa de Montserrat

TRIBUNALS4Tretze estudiants
que es van manifestar el 2 de
març de 2017 per demanar la re-
baixa del 30% de les taxes uni-
versitàries aniran a judici el 3 i el
4 de juny de 2021. La Fiscalia de-
mana vuit anys i mig de presó i
10.000 euros de multa a cadas-
cun d’ells per desordres públics
i danys, en considerar-los autors
dels aldarulls que es van produir
en aquella jornada de vaga. 

Ana Algarra, una de les dues
olesanes encausades, se sent
“una mica més alleugerida per-
què almenys ja hi ha data”. Quan
va participar en aquelles pro-
testes als 18 anys poc s’imagi-
nava que, quatre anys i tres me-
sos després, hauria de seure al
banc dels acusats. Algarra ha re-
conegut a Línia Nordque ha es-
tat un procés llarg i angoixant i
que, tot i que el mes de juny de
l’any vinent és “lluny”, com a mí-
nim “ja s’acosta” el final. 

MICROMECENATGE
Dijous passat, el mateix dia que
es va donar a conèixer la data del

judici, la plataforma ‘La pública
a judici’ –que defensa fins a una
trentena d’estudiants encau-
sats– va presentar una cam-
panya de micromecenatge al
web ‘Tot Suma’. De moment,
gràcies a les donacions d’un
centenar de persones, ja han
aconseguit més de 2.500 euros
dels 15.000 que consideren ne-

cessaris per fer front a les des-
peses del procés judicial, i encara
els queden uns quaranta dies per
assolir el seu objectiu. 

“No es tracta de salvar-nos a
nosaltres, sinó a tots”, matisa Al-
garra, que recorda que la rebai-
xa de les taxes universitàries
per la qual es van manifestar fi-
nalment s’ha aplicat aquest curs.

Jutgen 13 estudiants per unes protestes de 2017. Foto: Gemma Fontané / ACN

El cas de ‘La pública a judici’ 
es jutjarà el  juny de 2021

Laboral | Principi d’acord per al tancament d’Aryzta
Plantilla i direcció d’Aryzta han arribat a un principi d’acord sobre l’ERO que suposarà el
tancament de la planta d’Olesa i deixarà 73 persones al carrer: “Una indemnització de 50
dies per any treballat, sense límits, més 500 euros per a cada treballador”, detalla CCOO.

Homenatge a les víctimes de
la Guerra Civil i del franquisme
MEMÒRIA4L’Ajuntament d’O-
lesa va homenatjar el dia de
Tots Sants les víctimes de la
Guerra Civil i de la repressió
franquista. L’acte va començar al
cementiri de Can Singla i va
acabar al cementiri vell d’Abre-
ra, on es van recordar els afuse-
llats el 19 de febrer de 1939 en
aquest indret, entre els quals hi
va haver el primer alcalde olesà,
Fèlix Figueras i Aragay. 

Tot i que la pandèmia no va
impedir la celebració d’aquest
acte anual, les restriccions sí
que van provocar l’absència dels
familiars de les víctimes o de par-
ticipants habituals, com l’histo-
riador local Carles Roca.

Tots els grups municipals
d’Olesa van fer una ofrena floral
a la làpida de Can Singla que re-
corda les 333 víctimes directes
de la Guerra Civil a la localitat.

Els botiguers qüestionen una
campanya a favor d’Amazon
COMERÇ4L’Associació de Bo-
tiguers i Comerciants d’Olesa
de Montserrat forma part del
centenar d’entitats comercials
catalanes que critiquen una cam-
panya promocional a favor d’A-
mazon que s’ha fet des de les es-
coles. ‘Un clic para el cole’ pro-
posa a les famílies comprar ma-
terial escolar a la plataforma
per ajudar l’escola triada a acu-
mular un crèdit virtual que des-
prés pot gastar al mateix web.

“El comerç de proximitat ja
està prou tocat, només li faltava
això”, lamenta la dinamitzadora
de l’associació olesana, Marian
Huertas, alhora que critica que
la campanya apel·li indirecta-
ment als infants. 

Les entitats han transmès el
seu malestar als departaments
d’Educació i d’Empresa de la Ge-
neralitat, als quals han demanat
que “revisin l’enviament” d’a-
questa campanya.
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COMERÇ4Des de l'Ajuntament
d'Abrera donem suport als negocis
de restauració del nostre municipi
afectats pel tancament temporal
com a mesura de prevenció i con-
tenció de la Covid-19. Per aquest
motiu, hem elaborat un llistat de
tots els bars, cafeteries, forns, pas-
tisseries, restaurants i rostisseries que
ofereixen servei de recollida amb
cita prèvia o servei d'entrega a do-
micili. Entre totes i tots, donem su-
port a la restauració local!

Recordem que no és permès el
consum de begudes i menjar a la
via pública. Així, els productes

adquirits als establiments de res-
tauració s'han de consumir als
domicilis.

Consulteu els serveis actius de
restauració d'Abrera a la pàgina
web municipal abrera.cat. 

HORARI D’OBERTURA
A causa del confinament nocturn, 
l'horari màxim permès d'obertura al
públic dels establiments de restau-
ració és el següent: recollida a l'esta-
bliment amb cita prèvia fins a les 21 h
i serveis a domicili fins a les 23 h. 

La regidora de Promoció Econò-
mica, Guadalupe Marcos, ha expli-

cat que “des de l’Ajuntament d’A-
brera donem suport a tots els es-
tabliments de restauració del nos-
tre municipi, tant als bars com als
restaurants. La funció social que fan
és molt important perquè ens per-
meten poder trobar-nos i són es-
pais que donen molta vida al po-
ble. Esperem que aviat entre totes
i tots puguem doblegar aquest
virus i recuperar les nostres activi-
tats per poder tornar a reactivar
aquest sector tan important per a
l’economia. De moment, podem
donar-los suport fent comandes
per consumir als nostres domicilis”.

Suport a la restauració local d’Abrera
»Consulteu el llistat de comerços de restauració amb servei per emportar i entrega a domicili

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

Més informació al web municipal 
abrera.cat i a les xarxes socials: 

Instagram (@abrerainfo) i Twitter (@abrerainforma)

Foto d’arxiu del mercat municipal d’Abrera. Foto: Ajuntament d’Abrera

L’Ajuntament ajuda en la
compra de llibres i material

EDUCACIÓ4L’Ajuntament d’A-
brera ha signat amb les escoles
i les AMPAs del municipi els
convenis que estableixen els
ajuts per comprar llibres de text
i material autoeditat. Es tracta
d’una subvenció adreçada a tots
els alumnes empadronats a
Abrera i matriculats en centres
educatius públics o concertats
que cursin qualsevol curs d’en-
senyament obligatori, des de P3
fins a 4t d’ESO. 

A més, també s’ha concedit
una ajuda econòmica de 75 eu-
ros per a l’adquisició d’un ordi-

nador o tauleta digital, així com
una subvenció del 50% del cost
dels continguts educatius digi-
tals. De la mateixa manera, s’ha
ofert una subvenció del 50% del
cost del material didàctic per als
alumnes matriculats en centres
d’educació especial.

La regidora d’Educació, Giu-
lia Mirto, ha destacat la bona
col·laboració i el treball conjunt
que mantenen “des de fa molts
anys” el consistori, les escoles i
les AMPAs, fet que permet que
es puguin oferir aquestes ajudes
a les famílies abrerenques. 

LABORAL4El comitè d’empre-
sa de Faurecia a Abrera ha de-
cidit convocar una vaga indefi-
nida a partir del pròxim 18 de
novembre, segons ha informat la
secció d’indústria de CCOO. El
motiu de la vaga és el rebuig a
l’Expedient de Regulació d’O-
cupació (ERO) que la compan-
yia vol aplicar a la planta abre-
renca per acomiadar 160 dels
308 treballadors. L’empresa,
dedicada a la fabricació de re-
canvis per a automòbils, justifi-
ca aquesta decisió per la pèrdua
de la producció del quadre de co-
mandaments del Seat León i
pel tancament de Nissan.

La negociació entre els tre-
balladors i la direcció de Faure-

cia Interior Systems va comen-
çar dimarts passat. Segons va ex-
plicar el comitè d’empresa, la
proposta d’indemnització de la
companyia és de 28 dies per any
treballat amb un topall de dotze
mesos, una opció que els treba-
lladors consideren insuficient.
De la mateixa manera, denun-
cien que la mesura d’acomiadar

la meitat de la plantilla d’Abre-
ra és “desproporcionada”. 

En aquest sentit, la presi-
denta del comitè d’empresa, Ve-
rònica Amaya, ha assegurat a Lí-
nia Nordque ara l’objectiu prin-
cipal és “rebaixar el nombre d’a-
fectats”, una petició que, segons
ella, se sustenta en xifres: “Les
dades ens donen la raó”, afirma. 

Els treballadors s’han organitzat per evitar l’ERO. Foto: Twitter (@FaureciaCcoo)

Els treballadors de Faurecia, 
en vaga a partir del dia 18

Obres | Reparen un tram del polígon Barcelonès
Les obres de reparació del paviment malmès d’un tram del polígon industrial Bar-

celonès van començar la setmana passada i es preveu que durin un mes. El punt
afectat es troba al carrer Barcelona, a la cantonada amb el carrer Marie Curie.

160
del total de 308
treballadors de
Faurecia a Abrera
poden perdre la feina
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AJUDES4Amb l’objectiu de
reforçar la família com a estruc-
tura bàsica de les relacions afec-
tives interpersonals i com a factor
de cohesió social, des de l'Ajun-
tament d'Abrera donem suport a
les unitats familiars del municipi
per tercer any consecutiu amb un
ajut únic i puntual de 300 euros
per compensar les despeses que
comporta el naixement o adop-
ció d’un fill o filla.

L'ajut és per a les famílies
amb fills i filles nascuts/des i
adoptats/des del dilluns 2 de
desembre de 2019 al dilluns 30
de novembre de 2020. 

La regidora d'Infància, Giulia
Mirto, ha destacat que "amb el xec
nadó acompanyem les nostres
famílies en aquest primer mo-
ment d'arribada a la vida d'un
nadó o amb l'arribada en el si de
la família d'una adopció. Apos-
tem per aquest acompanyament
en el marc de totes les activitats

que impulsem des de la regido-
ria d'Infància. Exemples recents
són la commemoració del Dia de
la Nena, el projecte Maternem en
temps de confinament, la com-
memoració del dia de la Família,
el Casal d'estiu municipal i la ce-
lebració de la Setmana de la
Lactància Materna. En aquests
moments estem treballant en
l'oferta del mes dels Drets de la
infància al novembre i les acti-
vitats de Nadal al desembre, així
com en l'acte del Ja ets a Abrera,
en què rebem els nadons i les se-
ves famílies i els fem l'entrega de
l'Abrebox. Seguirem treballant
per acompanyar les nostres fa-
mílies i continuar impulsant ac-
tivitats de proximitat i projectes
que fomentin el temps de quali-
tat en família”.

TRAMITAR L’AJUT
Podeu tramitar l’ajut de mane-
ra telemàtica a través de la

seu electrònica. Des de l'Ajun-
tament seguim impulsant l'a-
tenció telefònica i l'assessora-
ment en la tramitació electròni-
ca. Per facilitar la tramitació elec-
trònica a la ciutadania, hem con-
feccionat un manual amb tota la
informació.

També podeu tramitar l’ajut
mitjançant cita prèvia a través
del registre general d’entrades
de l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania (OAC) de l’Ajuntament
d’Abrera (plaça de la Constitu-
ció, 1) de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 hores (dimarts
i dimecres de 16.30 h a 19.00 h).
Les sol·licituds i la documenta-
ció requerida s'hauran de pre-
sentar mitjançant model d'ins-
tància normalitzat. Trobareu la
sol·licitud per demanar l'ajut a la
pàgina web de l’Ajuntament.

Per demanar cita prèvia po-
deu trucar al telèfon 93 770 03
25 en el nostre horari habitual,

de dilluns a divendres de 9 h a 14
h i els dimarts i dimecres també
de 16.30 h a 19 h, o enviar-nos un
correu electrònic a l'adreça in-
formacio@abrera.cat. L'atenció
per cita prèvia a l'OAC serà els
matins, concretament de 9 h a
14 h.

Les sol·licituds es podran
presentar fins al dijous 10 de
desembre de 2020. Per sol·lici-
tar la subvenció caldrà presentar,
a més, la documentació següent:

· Fotocòpia del DNI o equi-
valent de la persona sol·licitant.

· Còpia del llibre de família.
· En cas d’adopció, la còpia de

la resolució judicial de constitu-
ció d’aquesta.

· En cas de separació, docu-
ment acreditatiu de tenir la guar-
da i custòdia del/la menor.

La presentació de la sol·lici-
tud implica l'acceptació plena
de les bases reguladores de la
subvenció. L'Ajuntament com-

provarà d'ofici l'empadrona-
ment i la situació d'estar al co-
rrent de les obligacions tribu-
tàries municipals. A aquests
efectes, s'unirà als expedients
individuals prova fefaent d'a-
quests extrems.

Recordem que l’ajut va des-
tinat a les famílies amb nadons
nascuts entre el dilluns 2 de
desembre de 2019 i el dilluns 30
de novembre de 2020 i que es
pot sol·licitar fins al dijous 10
de desembre.

Per a més informació, con-
tacteu amb el Servei d’Acció
Social de l’Ajuntament (carrer
Major, 3), de dilluns a diven-
dres de 9 a 14 hores del matí i
dimarts i dimecres de 16 a 19
hores de la tarda, al telèfon de
contacte 93 770 29 11 (extensió
1702) o al correu electrònic in-
fancia@abrera.cat.

No deixeu passar aquesta
oportunitat!

El xec nadó: l'ajut per a famílies
d'Abrera amb nous fills i filles

Sol·liciteu a l'Ajuntament el xec nadó, l'ajut per a famílies 
amb fills i filles nascuts/des i adoptats/des del dilluns 2 
de desembre de 2019 al dilluns 30 de novembre de 2020

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

PARTICIPACIÓ4Des de l’A-
juntament d’Abrera realitzarem
l’Audiència Pública de Pressu-
postos 2021. Un any més, volem
donar-vos a conèixer la propos-
ta del pressupost municipal. En-
guany, tot i la situació excep-
cional en què ens trobem a cau-
sa de la pandèmia de la Covid-
19, seguim comptant amb la
col·laboració dels abrerencs i
abrerenques. Digues la teva!

L'Audiència Pública de Pres-
supostos 2021 es realitzarà de
forma telemàtica el pròxim di-
mecres 4 de novembre a les 19
hores. Per accedir i poder assis-
tir de manera virtual a l'audièn-
cia, i fer la vostra proposta en di-
recte, heu d’enviar un mail fins
al dimarts 3 de novembre a
participa.audiencies@abrera.cat.
Els i les participants rebreu un
enllaç per poder connectar-vos
a l'audiència telemàtica.

Per fer-nos arribar la vostra
proposta, si no podeu assistir de
manera virtual a l’audiència, en-
vieu-nos un correu al mail pres-
supostos2021@abrera.cat.

El nostre alcalde, Jesús Na-
harro, ha destacat que “dona-
rem una explicació de com es-

tem dissenyant els pressu-
postos per a l’any vinent, un
any 2021 que tindrà un mar-
cadíssim caràcter social i una
prioritat en l’espai públic. Per
això volem escoltar les pro-
postes de la ciutadania i ex-

plicar la de l’Ajuntament d’A-
brera. Aquestes dues inèrcies,
que s’exposaran en la reunió,
es casaran i es portaran al Ple
de novembre, que serà el del
pressupost del 2021. Un any
més ens apropem als veïns.
Malauradament, no ho podem
fer de forma presencial, com
hem fet durant molts anys, i
enguany ho farem de forma
virtual i també per mail per re-
collir les propostes de la ciu-
tadania i estudiar-les per veu-
re la seva viabilitat. Des d’aquí
agraïm l’esforç de la ciutada-
nia i recordem que aquestes
circumstàncies ens han de fer
més forts per tenir un projec-
te social que millori Abrera i
en el qual tinguem cabuda to-
tes i tots”.

Participa-hi! Entre totes i
tots fem Abrera! 

Audiència Pública 
de Pressupostos d’Abrera

»Dimecres 4 de novembre participa telemàticament a l'Audiència: digues la teva!

Enguany celebrem
l'audiència de forma
virtual per la Covid

El Parc de Walt Disney d’Abrera. Foto: Ajuntament d’Abrera
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TRANSPORT4El bus urbà d’Es-
parreguera ha modificat el re-
corregut de primera hora per mi-
llorar la connexió dels barris de
Can Rial i Mas d’en Gall amb la
línia Igualada-Barcelona.

Segons informa l’Ajunta-
ment, en els dos primers trajec-
tes que es presten de dilluns a di-
vendres, l’autobús ja no s’atura
a la parada Pau Vila del barri de
La Plana, però afegeix dues pa-
rades al final del recorregut per

coincidir amb la línia Igualada-
Barcelona de Monbus: una a la
rotonda de les Tres Caravel·les i
una altra a l’Ateneu. 

“La demanda de la població
que utilitza el bus urbà a pri-
mera hora del matí és poder
connectar amb el transport su-
pramunicipal i, per això, hem
volgut adaptar el recorregut a
les necessitats de la ciutadania”,
ha explicat el regidor de Mobi-
litat, Toni Molar.

CULTURA4La decisió del Go-
vern d’aturar l’activitat cultural
es va anunciar 24 hores abans de
l’estrena de Persèfone, l’obra
que s’havia de representar al
Teatret d’Esparreguera fins al 15
de novembre i que havia de tan-
car la 18a edició del Festival
LOLA. La notícia va caure com
un gerro d’aigua freda sobre el
dramaturg Gerard Bidegain, di-
rector artístic del festival i di-
rector escènic d’aquesta última
obra, així com per a les actrius
Laia Gotsens i Emma Duran.

“No hem cancel·lat, hem ajor-
nat perquè ens hi han obligat. Ho
tenim tot a punt per estrenar
Persèfone el primer dia que es
pugui”. És el missatge que vol
deixar clar Bidegain, que no
amaga la tristor ni l’emprenya-
ment provocats per la situació.
“Vam haver de reorganitzar els
horaris per adaptar-nos al toc de
queda”, explica el dramaturg es-
parreguerí, que lamenta que

quatre dies després arribés una
nova mesura “injusta”, i més te-
nint en compte que “no hi ha ha-
gut contagis als teatres”. “S’estan
carregant el sector”, assegura.

Entre el 25 de setembre i el
29 d’octubre, això sí, els espec-
tacles del LOLA es van poder fer
amb normalitat i amb molt bona
acollida per part del públic.
“Malgrat tot, el balanç de l’edi-
ció és positiu”, diu Bidegain.

20 ANYS DEL TEATRET
Per acabar-ho d’adobar, tot
plegat ha coincidit amb el vin-
tè aniversari del Teatret. Tot i
que la pandèmia ja havia fet
descartar qualsevol mena de
festa presencial, el món cultu-
ral esparreguerí tenia l’espe-
rança de celebrar aquesta efe-
mèride fent teatre a l’escenari
que es va inaugurar la nit de la
Castanyada de l’any 2000.

Imatge promocional de ‘Persèfone’, que no s’ha pogut estrenar. Foto: LOLA

Gerard Bidegain: “El LOLA 
no s’ha cancel·lat, s’ha ajornat”

El bus urbà millora la connexió
amb la línia que va a Barcelona 

TURISME4Les visites al Parc
Natural de Montserrat es van in-
crementar entre juny i setembre
un 55% en comparació amb el
mateix període de l’any passat,
segons han registrat els comp-
tadors dels accessos del parc i ha
recollit l’ACN. Arran del tanca-
ment de bars i restaurants a
mitjans d’octubre, l’augment va
ser encara més visible i es va fer
notar a Collbató. 

Malgrat els controls dels
Mossos d’Esquadra a alguns ac-
cessos del parc, el cap de set-
mana del 24 i el 25 d’octubre –
l’últim abans que el Govern con-
finés els municipis de diven-
dres a dilluns al matí– els cotxes
van tornar a omplir tant l’àrea de
la Salut com el centre de Coll-
bató. Ho han explicat a Línia
Nord fonts de l’Ajuntament, que
també han assegurat que es va
intensificar “el control dels ve-
hicles aparcats fora de les zones
permeses”. “Aquell divendres
es van multar deu vehicles i diu-
menge, vint-i-dos, tot i haver in-

crementat la senyalització, indi-
cant les zones on no és permès
l’aparcament”, detallen.

“MÉS PRESSIÓ AL MERCAT”
En la mateixa línia, amb l’aug-
ment de visitants a Montse-
rrat, el consistori afirma que es
va detectar “més pressió al mer-

cat dels diumenges”. Com a
resposta, es van prendre mesu-
res de seguretat específiques
per a aquesta activitat comer-
cial: “Des de l’Ajuntament, vam
perimetrar l’espai i vam con-
trolar els accessos per assegurar
que no se superés l’aforament
establert”, limitat al 30%.

Una imatge de l’àrea de la Salut dissabte 24. Foto: Twitter (@PNMontserrat)

L’augment de visitants a
Montserrat es fa notar a Collbató

Collbató

Equipaments | La reobertura de Can Pasqual haurà d’esperar
Després de set mesos, la reobertura de la piscina coberta i el gimnàs municipal de Can
Pasqual, prevista per al 5 de novembre, encara haurà d’esperar un temps més. Les no-

ves restriccions per frenar el coronavirus obliguen a mantenir tancat l’equipament.

Política | Suport als detinguts de l’operació ‘Volhov’
L’independentisme local ha mostrat el seu suport, sobretot via xarxes socials,
als detinguts per la Guàrdia Civil en el marc de l’anomenada ‘operació Vol-
hov’. L’alcalde Miquel Solà ha lamentat que la història “torni a repetir-se”.

CULTURA4L’anunci de les noves
mesures de la Generalitat contra
el coronavirus va agafar la Regi-
doria de Cultura de Collbató
amb el programa del Festival de
Músiques Amadeu Vives a punt.
La cinquena edició d’aquesta
important cita cultural collbato-
nina, prevista entre el 13 i el 15
de novembre, haurà d’esperar.

“Confiem a tornar a norma-
litzar la programació cultural en
les setmanes vinents, quan l’e-
volució de la pandèmia ho per-
meti”, han dit des de l’Ajunta-

ment. De fet, Collbató és un dels
municipis que ha pogut mante-
nir amb més normalitat el seu ca-
lendari festiu i cultural habitual
malgrat tot, organitzant activitats
presencials i segures en el marc
de la Festa Major o de les Jor-
nades Europees de Patrimoni.

Ara, però, la Covid-19 ha atu-
rat el festival que homenatja el cè-
lebre compositor collbatoní i que,
en altres edicions, ha comptat
amb artistes de primer nivell i
d’estils diversos, des de Maria del
Mar Bonet fins a Ferran Palau.

Se suspèn el 5è Festival 
de Músiques Amadeu Vives



El CB Martorell i el CB Esparre-
guera encara no han començat la
temporada (la Federació Espa-
nyola de Bàsquet ha ajornat en
dues ocasions l’inici de la lliga
EBA, que si tot va bé comença-
rà aquest cap de setmana), però
per segona vegada en pocs me-
sos veuen com la lliga canvia de
format. L’acord de la FEB amb
les federacions de les quals són
els equips de la conferència C
(principalment Catalunya, però
també Balears i Aragó) fa que
l’últim esglaó del bàsquet estatal
es reformuli; els 35 equips es re-
parteixen en cinc grups de set.

Això farà que martorellencs i
esparreguerins hagin d’oblidar el
calendari dissenyat originalment
i pensar en la redistribució de la
lliga. D’aquesta manera, els cinc
oponents contra qui hauran de
jugar els dos equips del Mont-
serratí són el CB Sant Cugat, el

SESE de Barcelona, el CB Tar-
ragona, el Baloncesto El Olivar de
Saragossa i l’Es Castell de l’illa de
Menorca.

EL BÀSQUET CATALÀ, ATURAT
En canvi, les competicions que
encara hauran d’esperar més
per posar-se en marxa són les or-
ganitzades per la Federació Ca-
talana de Bàsquet (FCBQ), que
dimecres de la setmana passada
va anunciar un nou ajornament

de dues setmanes. Aquest ter-
mini, però, es veurà allargat per
les noves restriccions que la Ge-
neralitat va imposar al país, amb
el tancament d’equipaments es-
portius, entre altres mesures.

Faltarà veure, doncs, en quin
moment es pot aixecar la res-
tricció de la pràctica esportiva. El
primer termini marcat és de
dues setmanes, de manera que la
situació sanitària superat aquest
període ho marcarà tot.

L’únic equip esparreguerí que segueix en marxa és el sènior masculí. Foto: CBE

Nou canvi de format de l’EBA:
més grups amb menys equips

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Futbol | Proposen que la Primera Catalana torni el gener
Després que la setmana passada es conegués l’ampliació de l’aturada de les lligues de
futbol (i les restriccions per entrenar, no només per competir), es va conèixer que els

clubs de Primera Catalana han demanat a la FCF que la competició es reiniciï el gener.

Bona arrencada: quatre de sis
punts per al Sala 5 Martorell

Una victòria i un empat.
El Sala 5 Martorell de
Víctor González ha co-

mençat la temporada amb bones
sensacions i bons resultats. L’e-
quip vermell va derrotar el Calvià
en el primer partit de la tempo-
rada (6-3) i va equilibrar forces en
el primer desplaçament, dissab-
te passat a la pista de l’Escola Pia
Sabadell (5-5).

Aquest quatre de sis fa que els

martorellencs ocupin la segona
posició del grup 3A de Segona B,
que comparteixen amb els seus
últims rivals i amb l’FS La Unión
de Santa Coloma.

La competició, si no hi ha ca-
sos de Covid als equips, continua
en marxa. Els pròxims reptes
per al conjunt martorellenc seran
aquest cap de setmana a la pista
de l’Ibiza i la setmana que ve a
casa contra el Cerdanyola FC.

Pedalades solidàries: Núñez
participa a ‘La Vuelta de Eva’
CICLISME4El passat 22 d’octubre
el martorellenc Isra Núñez va
tornar a pujar a la bici per una
bona causa, el repte solidari La
Vuelta de Eva, impulsat per As-
dent. La Vuelta de Eva fa el ma-
teix recorregut que La Volta Ci-
clista a Espanya i ha de servir per
visibilitzar i recaptar fons per in-
vestigar la malaltia de Dent als
hospitals de la Candelaria (Illes
Canàries) i Sant Joan de Déu.

“Vaig acompanyar l’Eva en els

últims metres i va ser molt emo-
tiu fer-ho plegats”, va explicar Nú-
ñez al portal web municipal. El ci-
clista va lamentar que en aques-
ta edició marcada per la Covid el
públic no hagi pogut seguir el re-
corregut amb normalitat.

Martín Fiz, Roberto Heras o
Pedro Delgado són altres exes-
portistes d’elit que també han vol-
gut posar el seu granet de sorra
i col·laborar amb aquesta ini-
ciativa solidària.

13 | 

Esports
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Un bon cel. El zelador d’Olot i la banalitat
de la mort. Aquest és el títol complet del
nou llibre de Toni Soler, que recupera una
història que va passar la tardor del 2010
a la ciutat d’Olot: els veïns es van com-
mocionar en conèixer la detenció de Joan
Vila Dilmé, un zelador que havia propi-
ciat la mort d’onze persones grans a la re-
sidència geriàtrica de La Caritat.

Viu en línia

Llibres

Un bon cel
Toni Soler

A principis del segle XX, un boxejador
nord-americà arriba a Barcelona. Es diu
Jack Johnson i ha estat el primer afroa-
mericà que s’ha proclamat campió mun-
dial de pesos pesants després d’enfron-
tar-se a Jim Jeffries en l’anomenat Com-
bat del segle i, contra tot pronòstic, guan-
yar-lo. Una victòria contra el racisme.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

El combat del segle
Denise Duncan

Després de presentar-lo amb èxit al
Mercat de Música Viva de Vic, Gemma Hu-
met publica aquest mes d’octubre el seu
nou àlbum: Màtria. En aquest treball
discogràfic, la cantant i pianista terras-
senca ha volgut aconseguir “una sonoritat
més electrònica”, tal com ella mateixa ha
explicat a l’ACN. “Tenia ganes d’explicar
coses noves i reinventar-me”, ha afegit.

Música

Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto
San Juan i Griselda Siciliani. Aquest és el
repartiment de luxe amb què ha comp-
tat el director de cinema barceloní Cesc
Gay en la seva nova pel·lícula, Senti-
mental. Al film, una parella que fa anys
que estan junts i que han perdut la mà-
gia coneixen els seus veïns, una parella
més jove i amb més vida sexual que ells.

Pelis i sèries

Sentimental
Cesc Gay

Màtria
Gemma Humet

BCN Jazz Festival
El Festival de Jazz de Barcelona ja és aquí i s’allargarà
fins al 29 de gener amb concerts d’artistes de primer
nivell. Els amants d’aquest gènere musical estan d’en-
horabona perquè, malgrat les noves restriccions que

ha imposat la Generalitat per frenar la pandèmia, la 52a
edició del festival s’ha pogut mantenir. Això sí, l’orga-

nització de l’esdeveniment ha hagut de canviar els ho-
raris arran de l’establiment del toc de queda: els con-

certs que inicialment havien de començar a les 20.30 o
a les 21.00 hores, hauran de fer-ho a les 20.00 h. 

G U I L L E M  C L U A

ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser dramaturg, guionista i director
Ha treballat sobretot al teatre, però també a la televisió

Famosos

Rebre el Premi Nacional de Literatura Dramàtica
L’hi ha atorgat el Ministeri de Cultura per l’obra ‘Justícia’

L’enhorabona de companys, polítics i públic
L’han felicitat moltes personalitats de la cultura i la política

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

QUI ÉS?

Llicenciat en Periodisme a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, Guillem Clua (Barcelona, 1973)
va començar la seva formació teatral a Londres i,
des de l’any 2000, està vinculat a la Sala Beckett.
La seva opera prima com a dramaturg, Invisibles,
va rebre el Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi el 2002.
El va tornar a guanyar dos anys més tard amb La
pell en flames, una de les seves obres més cone-
gudes juntament amb Smiley i L’oreneta, traduï-

des a diverses llengües i representades arreu del
món. Clua també ha treballat a la televisió, àmbit
en què destaca la seva feina com a guionista i di-

rector argumental de la famosa sèrie de TV3
El cor de la ciutat. Ara, l’obra Justícia, estre-

nada el febrer passat al Teatre Nacional
de Catalunya (TNC), li ha valgut el Premi

Nacional de Literatura Dramàtica que
atorga el Ministeri de Cultura.

| Ghostrunner
Arriba un nou videojoc de parkour i acció en un món cyberpunk. Es tracta
de Ghostrunner, ja disponible per a Play Station 4, Switch, PC i Xbox One. 

La fitxa
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4”Hem d'actuar amb molta més contundència per su-
perar la situació crítica que estem vivint. És el moment
de l'aturada social”. Així s’expressava fa pocs dies el vi-
cepresident amb funcions de president, Pere Aragonès,
durant l’anunci de les noves mesures per aturar l’in-
crement de casos de Covid-19 a Catalunya per part de
la Generalitat. Exactament, però, què és el que cal te-
nir present durant aquests 15 dies?

MOBILITAT
Pel que fa a la mobilitat, cal recordar que està restrin-
gida l’entrada i la sortida sense motiu justificat del te-
rritori català tots els dies de la setmana. Una mesura que
en cap de setmana es complementa amb un confina-
ment dels municipis: hi està restringida l’entrada i la sor-
tida des de les 6h del matí de divendres fins a les 6h del
matí de dilluns. Resumint, entre setmana ens podem
moure per tot Catalunya (sense sortir-ne ni entrar-
hi des d’altres territoris), mentre que els caps de set-
mana no podem sortir del nostre municipi de re-
sidència. Hi ha algunes excepcions, lògicament, que
es poden consultar al web canalsalut.

CONFINAMENT NOCTURN
L’altra gran mesura és el confinament nocturn. Cal re-
cordar que no es pot circular pel carrer des de les 22h
de la nit fins a les 6h del matíde l’endemà. No com-
plir-ho implica multes que poden arribar a ser severes.

ACTIVITATS SOCIALS
A banda de les reduccions de mobilitat, des de la Ge-
neralitat es recorda que estan prohibits els grups de
més de 6 persones en les activitats socials perme-
ses. Així mateix, es recomana relacionar-se només en
el marc dels nuclis estrets de convivència o de nuclis am-
pliats habituals.

ESPORTS
Pel que fa als esports, estan tancades les instal·lacions
esportives a excepció d’entrenaments i competicions
professionals. Els esports individuals estan permesos
a l’aire lliure i, en cap de setmana, es poden travessar
municipis fronterers mentre es practiquen.

ACTIVITATS CULTURALS I RECREATIVES
Els museus i les sales d’exposició estan oberts al 33%
d’aforament. Els parcs infantils també continuen
oberts i se’n pot fer ús fins a les 20h del vespre.Ara
bé, els espais infantils lúdics interiors, les festes majors,
els bingos, els casinos i les sales de joc queden clau-
surades, així com els cinemes, els teatres, els auditoris
i les sales de concerts.

COMERÇOS I CENTRES COMERCIALS
Per altra banda, els comerços que tenen menys de 800
metres quadrats i els mercats no sedentaris poden
seguir oberts amb un aforament màxim del 30%.
No obstant això, s’han tancat els centres comercials (ex-
cepte les farmàcies, les ortopèdies, les òptiques, els cen-
tres veterinaris i l’alimentació que estiguin a dins) i els
serveis de bellesa, excepte les perruqueries.

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS
Pel que fa als actes religiosos i les cerimònies civils, con-
tinuen permeses però amb un aforament màxim
del 30%.

HOSTALERIA, RESTAURACIÓ I HOTELS
En el cas de l’hostaleria i la restauració es manté el tan-
cament i només es permet el lliurament a domicili
fins a les 23h de la nit o la recollida amb cita prèvia.
Els restaurants dels hotels només poden atendre els
clients que hi pernocten.

UNIVERSITATS I ESCOLES
Pel que fa a les universitats, la docència teòrica ha de
ser en format virtual, mentre que en el cas del Batxillerat
i els cicles formatius s’ha de reduir l’activitat presencial.
Les escoles i instituts segueixen obertes, però s’han
suspès les activitats extraescolars i esportives no or-
ganitzades pels centres educatius.

EMPRESES
Per últim, el Govern remarca que les empreses han
de permetre el teletreball excepte quan no sigui
possible. Queden suspesos tota mena de congressos,
convencions i fires.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONSULTEU CANALSALUT.GENCAT.CAT/CORONAVIRUS

La Generalitat recomana sortir de casa només quan sigui necessari. Foto: Roger Segura/ACN

Pàgines especials

Frenem el coronavirus
» La Generalitat impulsa noves mesures per aturar l’increment de casos de Covid-19 a tot el país
» La consigna principal és fer una “aturada social” que permeti reprendre el control de la pandèmia

Recorda 
el més important
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