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Laia, la martorellenca
d’11 anys que cus 
mascaretes solidàries
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Rebuig a la moció per
aturar el pla urbanístic
i posar-lo a consulta

Cribratgesmassius contrael
virusaMartorell i Sant Andreu
Uns 250 martorellencs es van fer el test d’antígens el primer dia, generant una llarga cua a la biblioteca pàg 6
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Més enllà del 25N: la lluita
contra un masclisme que 
genera una denúncia cada dia

DISSENYADOR DE MODA pàg 8
Karim Adduchi, de Martorell
a ser finalista dels premis
Vogue Fashion d’enguany



| 2

línianord.cat Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 5171 de desembre del 2020



1 de desembre del 2020

3 | 

línianord.catA fons

“Ell es va anar fent tan gran i em
va fer sentir tan petita que ja no
em quedaven forces”. Així ex-
plica Pamela Palenciano com la
violència del seu primer xicot la
va anul·lar quan només era una
adolescent. Ho relata al monòleg
No solo duelen los golpes, que
ella mateixa analitza i desgrana
a la ponència teatral Deshilando
las violencias machistas, l’acte
virtual que va culminar la cam-
panya del 25N del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat. 

Els ajuntaments del nord de
la comarca, que es van fer ressò
de la ponència, també van orga-
nitzar pel seu compte xerrades,
manifestos i altres accions al
voltant del Dia internacional
per a l’eliminació de la violència
envers les dones. Però què pas-
sa quan s’acaba el novembre, el
mes on aquesta xacra es posa al
centre? Doncs que la violència
masclista continua existint.

L’any passat es van presentar
329 denúncies per violència de
gènere al Montserratí: gairebé
una cada dia. És la dada que es
desprèn de l’informe anual ela-
borat per l’Observatori Comar-
cal i el Consell de les Dones del
Baix Llobregat, on s’especifi-
quen les denúncies interposades
al partit judicial de Martorell, que
engloba els vuit municipis del
Montserratí. El primer semestre
d’aquest 2020 (les úniques da-
des disponibles fins ara) se n’han
presentat 141. 

Tot i que les xifres apunten a
una tendència a la baixa, cal te-
nir en compte que, tal com aler-
ten des del Consell Comarcal, el
confinament va fer “més invisi-
bles que mai” les víctimes de vio-
lència masclista. De fet, a tot Ca-

talunya el nombre de denúncies
ha caigut prop d’un 5% respec-
te de l’any passat, segons els
Mossos d’Esquadra, però l’últim
dossier de l’Institut Català de les
Dones revela que, de gener a se-
tembre de 2020, es van fer gai-
rebé les mateixes trucades a la lí-
nia d’atenció contra les violències
masclistes que en tot el 2019.

“Hem d’analitzar les dades en
el seu context i no podem deixar
que amb la pandèmia s’invisibi-
litzi la violència contra les do-
nes”, diu en aquest sentit Car-
men Cordón, responsable del
Servei d’Informació i Atenció a
les Dones (SIAD) de Martorell.

RECURSOS
“El SIAD és com la medicina de
família, és la porta d’entrada de
l’atenció a les dones del munici-
pi”, explica Cordón. El de Mar-
torell no és l’únic de la zona: com
totes les poblacions catalanes
de més de 20.000 habitants,

Esparreguera, Olesa i Sant An-
dreu també en tenen un de pro-
pi. En canvi, Abrera, Castellví,
Collbató i Sant Esteve compten
amb el SIAD del Baix Llobregat,
adreçat precisament als muni-
cipis més petits. 

Aquests serveis no només
s’ocupen dels casos de violència
masclista, sinó que ajuden les do-
nes en tots els àmbits i, quan cal,
valoren una possible derivació als
Serveis d’Intervenció Especia-
litzada (SIE), centrats en l’aten-
ció a les víctimes. Al Baix Llo-
bregat n’hi ha dos: el de Sant Fe-
liu i el de Sant Boi, que s’acaba
d’inaugurar. Aquests centres
també estan preparats per aten-
dre els fills i filles de pares mal-
tractadors, que són igualment
víctimes i que sovint queden en-
cara més a l’ombra que les mares.

Cordón recorda que a Mar-
torell i a la majoria de municipis
hi ha un circuit d’atenció integral
que implica la coordinació de

tots els serveis pels quals pot pas-
sar una víctima de violència
masclista, especialment els ser-
veis socials i sanitaris i els cossos
de seguretat. “Gràcies a aquest
treball conjunt s’han pogut de-
tectar casos també durant l’estat
d’alarma”, afegeix. 

La consellera de Feminismes
del Baix Llobregat i regidora d’I-
gualtat de Castellví de Rosanes,
Vicky Castellanos, defensa tam-
bé el bon funcionament d’aquests
recursos. A més, Castellanos as-
segura que des del Consell de Do-
nes es treballa perquè “les que es
trobin en aquesta situació la pu-
guin reconèixer i actuar en con-
seqüència”, però també perquè
“la societat se senti interpel·lada”
i no calli davant del masclisme.

DE SUPERVIVENT A SUPORT
Més enllà dels recursos munici-
pals o comarcals, hi ha entitats fe-
ministes que lluiten per la ma-
teixa causa, com l’associació

Abrera contra la Violència de
Gènere. La presidenta, Anna
Díaz, és una supervivent d’a-
questa xacra que va decidir fa uns
anys que volia ajudar dones en la
mateixa situació. També es va de-
cidir a compartir el seu cas per
“trencar prejudicis” i aconseguir
que cap més dona calli “per ver-
gonya”, cosa que passa molt.

Des de l’entitat proposen
cursos i tallers, organitzen terà-
pies grupals a càrrec de la psi-
còloga Josefina Caro i ofereixen
assessorament jurídic. De ve-
gades també recapten diners i
menjar per a dones amb pocs re-
cursos i, fins i tot, Díaz s’ha en-
carregat de portar en cotxe una
víctima que havia d’anar al SIE
de Sant Feliu i no conduïa ni es
veia capaç d’agafar el tren. Díaz
admet que, en general, es tracta
d’una tasca molt complicada:
“Sovint és picar contra pedra,
però si puc ajudar una dona ja
em dono per satisfeta”, conclou.

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

Quan s’acaba el novembre
» 329 denúncies per violència masclista el 2019 i 141 el primer semestre del 2020 al Montserratí
» La pandèmia ha invisibilitzat les víctimes i ha fet més important que mai la feina diària dels SIADs

“No podem deixar que amb la pandèmia s'invisibilitzi la violència contra les dones", diu Carmen Cordón, responsable del SIAD de Martorell. Foto: Arxiu
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Es contagia i les companyes de pis la volen fer fora. És ElenaCañizares: fins al diumenge no n’havíem sentit a parlar i aviat
l’oblidarem, però aquests dies està en boca de tothom, també
dels mitjans. Periodisme amb fils de Twitter i converses privades.

Roben un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Sant Feliu de Guíxols. Ho ha avançat SER

Catalunya, que ha apuntat que el lladre només pot haver
estat un policia amb accés a la clau de la caixa forta.

Costa imaginar-se que l’expressió “suar tinta” pugui ser literal.
Però Rudy Giuliani, l’advocat de Donald Trump i exalcalde

de Nova York, ho ha fet possible. Fa uns dies, en una roda de
premsa, el tint dels cabells li va començar a regalimar per la cara.

El compte oficial del Papa Francesc fa likea la foto
pujada de to d’una model brasilera a Instagram. De

seguida, el Vaticà diu que està investigant què ha passat.
Ella afirma, contenta: “Almenys aniré al cel”.

LA FOTOper Anna Utiel Jordi Bataller / ACN

La lupa

El pasado día 10 de junio se cumplieron 20
años de la tragedia, el hundimiento y con-
secuencias del puente sobre la riera de Ma-
garola, en la N-II a la altura de Esparregue-

ra. Una nocturna tormenta de enorme intensidad pro-
vocó una excepcional crecida relámpago en el torrente
en cuyo cono de inyección se situaba dicho puente de
reciente ampliación. Dos amigos murieron mientras
se dirigían a sus puestos de trabajo en la Seat a las seis
de la mañana, los hermanos Sánchez Justo, y dos gu-
ardias civiles que acudieron a rescatarlos también pe-
recieron en el intento, así como otras personas fueron
arrastradas torrente arriba por la avalancha de lodo,
agua y piedras que descendieron por el Torrent Mal. 

Sin duda, la tormenta fue una de las más intensas que
se han registrado recientemente en la población, una si-
tuación extraordinaria a la altura de las sucesivas ne-
gligencias de las administraciones, que permitieron cons-
truir en zonas de alto riesgo, como las casas nuevas de
la carretera de Piera, cuyas cimentaciones quedaron  com-
pletamente al aire. Solo añadiré que supuso un punto
de inflexión en nuestra población a la hora de estudiar

y analizar los riesgos naturales. En los últimos años he-
mos asistido a nuevos desastres asociados a lluvias de
alta intensidad, quizás el más impactante fue el del Cam-
ping de las Nieves en Biescas, donde el torrente de Arás
no soportó la espectacular avalancha, falleciendo cerca
de 100 personas. También en Sant Llorenç murieron más
de 10 tras una crecida repentina en una rambla que ha-
bía desaparecido entre el asfalto. Pero no son casos ais-
lados, no. En los últimos cinco años: Andalucía, Cata-
luña, Cebolla, Tudela, Arganda del Rey o la Cala de Fi-
nestrat, aunque no en todos los casos ha habido  falle-
cidos. Pero, si ampliáramos el rango, la lista sería muy
larga. ¿Qué tienen en común? En todos los casos se pro-
duce una crecida en una rambla que había sido ocupa-
da por asfalto o por construir y permitir acampar en las
llanuras de inundación. Sí, el proceso actual de cambio
climático aumenta la peligrosidad de los fenómenos ex-
tremos (y a su vez se usa como comodín para justificar
cualquier desgracia), pero también es verdad que sin el
factor humano no existiría ese riesgo… ¿natural? No solo
aumenta el riesgo con el cambio climático, sino con la
falta de educación ambiental, que niegan unos y otros.

Al cabo de unos días, cómo no, apareció por la
zona siniestrada de Esparreguera Jordi Pujol i So-
ley, con su comitiva y sus coches negros Audi con
los cristales tintados. La casa más afectada en el bar-
rio Font, cercana al puente, fue la de María. Yo la
acompañaba, mientras el presidente le decía: “No
te apenes mujer, ya verás como pronto se solucio-
nará todo este desastre”. “Sí, pero mire usted”, le
dijo, “lo que me ha quedado de mi casa después de
sacar adelante a nueve hijos”. “A siete he sacado yo,
María”, dijo Pujol. Bonita comparación… “Señor,
para que usted lo sepa, mientras mi marido levan-
taba esta casa yo para descansar me sentaba en unos
ladrillos porque silla no tenía”. No hubo ninguna
ayuda ni reconocimiento, como tampoco se escla-
recieron responsabilidades por parte de nadie. En
estos casos es más necesaria la ayuda material que
cualquier otra consideración o reconocimiento.
Evitemos que se repitan casos como el de Biescas 4
años antes y todos los que vinieron después. 

Fotos de Pere Closas Simó cedides a Línia Nord

per Angel Cuéllar

¿Riesgo natural?
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Més de 200 llocs de treball 
en perill a la indústria d’Abrera1

2
SBI Connectors vol endur-se 
la producció de Sant Esteve

La C-55 registra un augment 
dels accidents al Montserratí

Llorca accepta les crítiques 
de Fem i canviarà les retribucions

Matagegants: el Sala 5 Martorell 
elimina el Peñíscola de la Copa
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A les xarxes

@nanisimo: La administración de Trump
da a Biden como ganador aparente de las
elecciones y da comienzo formal a la tran-
sición de poder.

@tv3cat: Segons els càlculs de la Genera-
litat, 175.000 catalans podrien rebre la va-
cuna de Pfizer abans del març. Els primers
serien sanitaris i gent gran de residències.

#PlaDeVacunació

@Fakerragut: Si aquest home duia un
braç en cabestrell i una bossa a l’altra, com
s’ho va fer per córrer cap a la policia amb
un “ganivet de grans dimensions” a la mà?

#UnTretAL’Abdomen #TrumpCedeix

Safata d’entrada

CCOO de Catalunya ha posat en
marxa el projecte Portes Violetes,
que té com a objectiu principal que
els nostres locals esdevinguin un
punt de referència i de confiança
per a les dones que pateixen vio-
lència masclista, un lloc segur on
les dones esdevinguin subjectes de
les seves decisions i on trobin
una porta violeta per on poder
trencar amb les violències, res-
pectant en tot moment, des d’un
model d’abordatge ecològic, les se-
ves necessitats.

Aquest programa és un valor
afegit a l’hora de reforçar el que
oferim a les dones en situació de
violències masclistes i que s’a-
drecin a nosaltres. Volem funcio-
nar com a nexe d’unió entre les do-
nes afectades per la violència mas-
clista i els recursos disponibles de
cada territori per facilitar que pu-
guin tenir accés a atenció jurídica,
psicològica, sanitària i policial.
També volem ser referent en l’a-

Portes violetes als locals de CCOO
per Lluïsa González (CCOO)

bordatge de l’assetjament sexu-
al a la feina i, per aquest motiu,
treballarem en xarxa amb totes
les nostres organitzacions.

Es tracta de convertir els
nostres locals en un referent de
confiança per a les dones que
ofereixi informació, orientació
i acompanyament, contactes
amb els recursos i serveis del
territori, punts d’informació
generalista o assessorament en
temes laborals (especialment en
matèria d’assetjament sexual i
per raó de sexe) i que serveixi de
punt de la xarxa de recursos i
serveis de referència al territo-
ri, com a contacte d’emergèn-
cia en cas de tractar-se d’una si-
tuació de risc.

Les seus de CCOO esdeve-
nen un espai més de la xarxa de
recursos de Catalunya i se su-
men a la lluita per una vida
lliure de violències masclistes.
Aquest projecte forma part del
model d’atenció integral que
estem implementant a CCOO de
Catalunya.

Enguany més que mai el
25 de novembre és una data
que esdevé un altaveu per de-
nunciar i visibilitzar les vio-
lències masclistes. Unes vio-
lències que tenen una dimen-
sió global, són estructurals i
suposen un motiu d’alerta
constant per a tota la societat,
institucions i organitzacions
de tots els àmbits.

Els semàfors

L’Ajuntament d’Esparreguera ha
reclamat al TSJC que obligui la
Generalitat a sufragar el deute
acumulat en concepte de sub-
vencions per a les escoles bres-
sol municipals. Segons el consis-
tori, aquest deute ascendeix 

a 810.200 euros.
pàgina 12Generalitat

El cantant collbatoní Lluís
Arruga, sota el nom artístic de
Lles, ha guanyat el premi Èxit de
la 20a edició del Sona 9, que
s’atorga al tercer finalista. El
Sona 9 és un concurs per
descobrir i promoure joves
talents de la música.

pàgina 12Lluís Arruga ‘Lles’

Ja es pot dir sense embuts: 
el Sala 5 Martorell és la gran
sorpresa de l’edició 2020-21 de
la Copa del Rei. Els de Víctor

González ja han superat quatre
eliminatòries i d’aquí a dues

setmanes jugaran a casa contra
l’Industrias Santa Coloma. 

pàgina 13Sala 5 Martorell
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SALUT4El Departament de Sa-
lut de la Generalitat va posar en
marxa divendres passat una cam-
panya de cribratge massiu per
detectar el coronavirus a Marto-
rell. Només el primer dia, un to-
tal de 251 veïns es van acostar a
la sala annexa de la biblioteca per
fer-se el test ràpid d’antígens, se-
gons l’Ajuntament. De fet, di-
vendres a les tres de la tarda,
quan va començar el cribratge, es
va formar una cua que arribava
fins al mig del pont de colors.

La campanya s’adreça a tots
els martorellencs majors de 16
anys asimptomàtics, que podran
saber en tan sols quinze minuts
si tenen o no el virus. No cal de-
manar hora, només s’ha de por-
tar la targeta sanitària. És per
això que tant Salut com l’Ajun-
tament han assegurat que el cri-
bratge s’allargarà “diverses set-
manes” per evitar aglomera-
cions. Tot i això, voluntaris de
Protecció Civil i Agents Cívics

controlen que es compleixin les
mesures de seguretat tant a la
cua com un cop a dins de la sala.
L’horari de les proves és de tres
a vuit del vespre entre setmana,
i de nou a tres els dissabtes. 

Martorell ha tornat a co-
mençar la setmana sent el tercer
municipi català amb més risc de
brot (556), per darrere de San-
ta Perpètua de Mogoda (747) i
Puigcerdà (601).

SANT ANDREU: A PARTIR D’AVUI
Salut també ha anunciat que co-
mençarà un cribratge intensiu a
Sant Andreu de la Barca avui, 1
de desembre. Es farà al Centre
Cívic La Plana de dilluns a di-
vendres de tres de la tarda a
vuit del vespre. El tipus de pro-
va i els requisits per poder-se-la
fer són els mateixos que en el cas
de Martorell, i la campanya tam-
bé durarà “diverses setmanes”.

Una dona es fa la prova a Martorell. Foto: Línia Nord

Salut fa cribratges massius 
a Martorell i Sant Andreu

» Uns 250 martorellencs es van fer el test d’antígens el primer dia
» Aquest tipus de prova permet saber el resultat en quinze minuts

El 75% de les participants
d’Ocupa’t Dones troba feina

INSERCIÓ LABORAL4Nou èxit
del programa ‘Ocupa’t Dones’,
que arriba ara a la recta final de
la vuitena edició amb un per-
centatge d’inserció laboral del
75,5% de les participants. Hi
han participat 45 usuàries del
Servei Local d’Ocupació de Mar-
torell, de les quals 34 han acon-
seguit un contracte laboral. 

Tal com explica l’Ajunta-
ment, “l’objectiu del programa és
oferir eines i recursos a les dones
participants per tal de reconduir
la seva situació laboral”. ‘Ocupa’t
Dones’ ha rebut el reconeixe-

ment de bona pràctica de treball
transversal de gènere en l’àmbit
de Treball i Promoció Econò-
mica per part de la Diputació. El
projecte està subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) en el marc del projecte
‘Treball als Barris’, cofinançat pel
Fons Social Europeu.

La majoria de dones que hi
participen aconsegueixen dis-
senyar un nou recorregut i pro-
jecte personal per reincorpo-
rar-se al mercat laboral, des-
prés de recuperar la confiança i
augmentar el nivell de formació.

Ajudes de fins a 3.000 euros 
a comerços creats aquest any 
ECONOMIA4L’Ajuntament de
Martorell ha creat una nova línia
d’ajudes per a autònoms i em-
preses que hagin instal·lat o in-
crementat la seva activitat co-
mercial al municipi aquest 2020.
La mesura, que s’emmarca en el
Pla de Reactivació Econòmica i de
Protecció Social, es va aprovar per
unanimitat al Ple de novembre.

El consistori concedirà 3.000
euros a autònoms i empreses
amb un màxim de deu treballa-
dors que hagin instal·lat a Mar-
torell un nou negoci des de l’1 de
gener de 2020. L’ajuda serà de

2.000 euros per als que hagin
ampliat la presència amb un nou
establiment. Segons l’alcalde Xa-
vier Fonollosa, l’ajuda es des-
plegarà en tres anys, de manera
que cada any el negoci en qües-
tió rebrà mil euros. També s’ha
obert la sol·licitud dels ajuts di-
rectes al petit comerç, autònoms
i empreses. S’hi poden acollir
negocis amb un màxim de deu
treballadors, amb un volum de
vendes que no superi els 600.000
euros anuals i una facturació re-
duïda un 50% o més respecte al
mateix període de l’any anterior.

En llibertat el fals metge 
de l’hospital de Martorell

SUCCESSOS4Un jutge de Mar-
torell ha deixat en llibertat el fals
metge que es va colar a l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu del muni-
cipi l’abril passat, segons ha
avançat SER Catalunya.

L’home, veí de Terrassa, ha
estat set mesos a la presó després
d’haver-se fet passar per metge
a diversos centres sanitaris, arri-
bant a signar un certificat de de-
funció d’un pacient de corona-
virus a l’hospital martorellenc.

També va visitar altres malalts,
entre ells gent gran, sabent que
podia estar infectat de corona-
virus, segons el mateix mitjà.

Ara, el jutge ha considerat
que ja no hi ha risc de destruc-
ció de proves ni de fugida. Això
sí, l’investigat haurà de presen-
tar-se cada quinze dies al jutjat
i haurà d’entregar cada dues
setmanes un informe de vida la-
boral per demostrar que no ha
tornat a exercir com a metge.

Condol | Martorell plora la mort d’Eva Creixell
Eva Creixell va morir el dia 22 als 53 anys, víctima d’un càncer. Nascuda a Sant Quintí
de Mediona, feia molts anys que vivia a Martorell i havia estat molt implicada en la vida
política i associativa local, com a membre d’ERC i del Patronat de la Cavalcada de Reis.
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Karim Adduchi, de Martorell a
ser finalista dels premis Vogue
MODA4El dissenyador marto-
rellenc Karim Adduchi és un
dels finalistes del Vogue Fashion
Prize 2020, el premi de moda
que organitza Vogue Arabia.
Adduchi forma part de la desena
d’afortunats que han estat esco-
llits per un jurat de primer nivell
entre més de 250 candidats.

Aquest guardó es va crear
l’any 2015 i, des d’aleshores, ha
catapultat a la fama joves pro-
meses de la moda del món àrab.
Com tots els finalistes, Adduchi,
que va néixer al Marroc i va
passar la infància i l’adolescèn-
cia a Martorell, estarà present  a
una exclusiva sala d’exposició o
showroomdurant la Setmana de
la Moda de París, que se cele-
brarà el març de 2021, si la pan-
dèmia ho permet.

A més, opta a un premi valo-
rat en 500.000 dòlars en matè-
ria d’ajudes econòmiques, opor-
tunitats de venda, publicacions a

la premsa i publicitat. L’organit-
zació del Vogue Fashion Prize as-
segura que l’edició d’enguany,
que té com a tema central la sos-
tenibilitat, és “més gran que mai”.

UNA HISTÒRIA DE SUPERACIÓ
Quan Karim Adduchi va arribar
a Martorell des del Marroc als
cinc anys, no havia anat mai a
l’escola i no parlava català ni
castellà, però el dibuix i la pintura
es van convertir en els seus canals
de comunicació. A més d’estudiar
a l’escola Els Convents i a l’ins-
titut Pompeu Fabra –on va cur-
sar el batxillerat artístic, és clar–
també va passar per l’Escola
d’Arts i Oficis de Ca l’Oller, on va
acabar de decidir que estudiaria
Belles Arts. I no es va equivocar:
aquell era el seu camí i ho ha de-
mostrat. De fet, el 2018 va entrar
a la llista Forbes com un dels
trenta artistes joves més inno-
vadors d’Europa i l’Orient Mitjà.

SOLIDARITAT4A Martorell hi
ha una nena d’11 anys que ha de-
mostrat que l’edat no és cap im-
pediment per tenir grans idees i
posar-les en pràctica. És la Laia
Hernández, que fa mascaretes
solidàries a favor de l’ONG mar-
torellenca Mans Mercedàries.
Les cus amb la petita màquina
Eureka, pensada per a la canalla
que vol endinsar-se en el món de
la costura. Després, les ven per
tres euros i dona els beneficis a
l’entitat, que els destina a la
construcció d’una escola a Kènia.

Tot va començar el mes de
març, quan el coronavirus va pa-
ralitzar el planeta, la vida va
quedar limitada a l’interior de les
cases i les mascaretes es van
convertir en el complement es-
trella. Estrella i escàs. En aquest
context, la Laia va decidir fer les

seves pròpies mascaretes –fetes
amb teles, gomes i fils comprats
al comerç local– per a ella ma-
teixa i per a la seva família.

Però, tal com ha explicat a Ràdio
Martorell, va ser amb l’inici del
curs escolar que se li va encen-
dre la bombeta. “Quan vaig tor-
nar a l’escola, un nen es va que-
dar molt sorprès en dir-li que les
feia jo, i me’n va demanar una”,
ha dit a l’emissora municipal. 

A partir d’aquí, la resta de la
classe es va assabentar del talent
de la Laia i li van començar a
arribar encàrrecs, una situació
que ella va voler aprofitar per a
una bona causa: ajudar Mans
Mercedàries en un moment en
què no es poden organitzar gai-

res actes per recaptar diners. El
responsable de l’ONG, Ton To-
set, que també és professor de la
Laia, s’ha mostrat molt content
i agraït amb el seu gest, que
servirà per continuar construint
l’escola Lutgarda a Nairobi, la ca-
pital keniana.

De moment, la Laia ja ha fet
més d’una trentena de masca-
retes i, aquests dies, està rebent
moltes peticions. En aquest sen-
tit, cal ser conscients que es
tracta d’un procés que suposa
molt de temps i esforç, i més per
a una nena d’11 anys.

Laia Hernández dona els beneficis a Mans Mercedàries. Foto: Ajuntament 

Laia, la martorellenca d’11 anys
que cus mascaretes solidàries

Karim Adduchi fent el pregó de la Fira de Primavera 2019. Foto: Ajuntament 

Els beneficis permetran
a Mans Mercedàries
seguir construint 
una escola a Kènia
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CULTURA4La combinació de
Núria Espert i Federico García
Lorca és sempre un èxit assegu-
rat, i a Sant Andreu ho saben. El
teatre que porta el nom de l’ac-
triu –el seu teatre, per què no
dir-ho– la va acollir amb els
braços oberts dissabte, quan va
meravellar el públic amb el
duende del Romancero Gitano
de Lorca. La funció va acabar,
com no podia ser d’una altra ma-
nera, amb el públic dempeus i

amb una Núria Espert molt
agraïda, que després es va mos-
trar molt satisfeta de veure que
el teatre funciona i té tanta vida.

FESTA DE SANT ANDREU
L’obra va formar part de la Fes-
ta de Sant Andreu, que es va ce-
lebrar del 27 al 30 de novembre
amb activitats virtuals però tam-
bé presencials, com el taller de
cuina d’Ada Parellada o l’expo-
sició de les entitats locals.

POLÍTICA4L’alcalde de Sant
Andreu de la Barca, Enric Llor-
ca, cobrarà el mateix que la res-
ta de regidors per assistir als òr-
gans col·legiats de l’Ajuntament.
És la decisió que van aprovar el
dia 25 tots els partits al Ple ex-
traordinari per debatre les re-
tribucions de l’alcalde, convocat
a petició de Fem Sant Andreu.
En la mateixa línia, també es va
acordar que es deixés d’aplicar el
conveni dels treballadors de l’A-
juntament als regidors del go-
vern amb dedicació exclusiva.

Les modificacions –que
s’hauran de ratificar a la sessió de-
dicada al pressupost municipal de
2021, el 17 desembre– han arri-
bat després que Fem denunciés
que l’alcalde cobrava, de mitjana,
el doble que la resta de regidors
per assistències. Tenint en comp-
te que Llorca no té un sou com a
alcalde perquè ja cobra un sou pú-
blic com a metge, Fem va afirmar
que havia estat cobrant un “sala-

ri encobert”. Alhora, va conside-
rar una irregularitat que els regi-
dors amb dedicació exclusiva
s’haguessin beneficiat del conve-
ni dels treballadors del consisto-
ri. El partit de l’oposició va fona-
mentar la seva crítica en diverses
sentències judicials i en les reco-
manacions de l’Oficina Antifrau. 

Tot i que el batlle va negar
que hi hagués “res encobert” i va
recordar que les retribucions i els
sous es van aprovar al Ple el
2019, sí que va acceptar les crí-
tiques del partit de l’oposició.
“Rectificar és de savis”, va dir
Llorca, que va matisar que no ho

han fet “malament expressa-
ment”. “Ningú ens havia dit res
fins ara”, va recordar, i va afegir:
“Nosaltres ens adaptem i, si ho
podem fer millor, ho fem millor”.

Malgrat que el cap de l’opo-
sició, Marc Giribet, va agrair “el
to i la predisposició” de l’alcalde
al Ple, lamenta que no es com-
prometés a igualar les retribu-
cions a la baixa –podria passar
que, per igualar-les, s’augmen-
tessin les retribucions dels regi-
dors– ni a tornar els diners que
hauria cobrat indegudament. “Si
no ho fa, portarem el cas a Anti-
frau”, adverteix el líder de Fem.

La decisió es va acordar per unanimitat en un Ple extraordinari. Foto: Línia Nord

L’alcalde accepta les crítiques de
Fem i canviarà les retribucions

Núria Espert omple el seu
teatre amb el ‘duende’ de Lorca

SANT ESTEVE4La propietat del
terreny de l’antiga fàbrica de
Chupa Chups ha presentat una
nova proposta per a la cons-
trucció de pisos en aquesta zona
que modifica el projecte del
2013. El canvi principal és la re-
ducció del nombre d’habitatges
(que passa de 185 a 170) i, per
tant, de la superfície afectada,
que es redueix de 22.487 metres
quadrats a 20.187 metres qua-
drats. Tot i això, es manté el
compromís de construir qua-
ranta pisos deprotecció oficial.

Un altre punt que no ha can-
viat és la zona per a equipa-
ments, que en la nova proposta
continua sent de 5.000 metres
quadrats, i la gran plaça pública
central, de la mateixa superfície.
Segons l’Ajuntament, quedarà
“més alliberada” del previst i
ocuparà “una superfície equiva-
lent a deu vegades la plaça Xic
Mateu”. L’objectiu del consisto-
ri és aprofitar l’espai “amb con-
cessions de serveis de restaura-
ció, per exemple”. D’altra banda,

es volen destinar fins a 3.900
metres quadrats a “usos comer-
cials i terciaris”.

Després que el Ple aprovés
inicialment el nou projecte –va
tirar endavant amb els vots a fa-
vor de tots els grups, excepte
ERC, que es va abstenir en la vo-
tació–ara haurà de passar per

exposició pública i s’obrirà un
període per presentar al·lega-
cions. “L’Ajuntament facilitarà a
la ciutadania  tota  la  informa-
ció  del  projecte  i  del  funcio-
nament  del procés participatiu”,
diuen. Més endavant, la pro-
posta tornarà al Ple per debatre’n
l’aprovació provisional.

Tot i els canvis, es mantenen els 40 pisos de protecció oficial. Foto: Ajuntament

Canvis en el projecte per fer
pisos a l’antiga Chupa Chups 

Castellví | Sant Esteve

SBI Connectors vol endur-se
la producció de Sant Esteve

INDÚSTRIA4La direcció de la
companyia SBI Connectors, ubi-
cada a Sant Esteve Sesrovires, ha
anunciat aquest novembre la
seva intenció d’endur-se la pro-
ducció fora d’Espanya, segons un
comunicat del comitè d’empre-
sa. La decisió suposaria aplicar
un ERO per acomiadar 47 dels
76 treballadors, més del 60% de
la plantilla. SBI Connectors, que
ara forma part del grup francès

Sicame, es va crear el 1963 amb
seu a Sant Esteve, aleshores
com a Prefusa. La plantilla i la
UGT denuncien que la desloca-
lització és “producte d’una deci-
sió capritxosa motivada pels in-
teressos econòmics del grup Si-
came”, que es vol “endur la pro-
ducció a Turquia i Portugal”,
afectant així treballadors vincu-
lats a l’empresa “des de fa més de
35 anys”, lamenten.

El Servei Català de Trànsit
seguirà gestionant les multes
CASTELLVÍ4El Ple de Castellví de
Rosanes ha aprovat la renovació
del conveni amb el Servei Cata-
là de Trànsit pel qual aquest or-
ganisme és l’encarregat de ges-
tionar de forma directa les mul-
tes que els Mossos d’Esquadra
posin a les vies urbanes de Cas-
tellví. El conveni anterior era del
2008 i ha vençut aquesta tardor.
L’Ajuntament s’ha acollit a una
modalitat de conveni que permet

que els municipis amb cos de vi-
gilants –la Guàrdia Municipal, en
aquest cas– facultin els Mossos
per denunciar les infraccions de
circulació que detectin als ca-
rrers de la localitat durant els seus
patrullatges, i que sigui el Servei
Català de Trànsit qui tramiti i ges-
tioni aquestes denúncies. Les in-
fraccions detectades per la Guàr-
dia Municipal se seguiran trami-
tant des de l’Ajuntament.

Infància | L’Ajuntament reobre els parcs infantils
L’Ajuntament va reobrir els parcs i les zones de jocs infantils dimecres
passat, que s’havien tancat després de detectar un augment de casos de
Covid-19 entre els infants. Feia dies que ho demanaven veïns i oposició.  

Sant Esteve | Rosalía guanya tres Grammy Llatins
Rosalía ha tornat a triomfar a la gala dels Grammy Llatins en la 21a edició. La
sesrovirenca ha obtingut els premis a millor cançó urbana i a millor fusió/inter-
pretació urbana per Yo x ti, Tú x mí, i el de millor vídeo musical curt per TKN.
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CULTURA4L’escriptora olesana
Elisenda Solsona ha estat do-
blement reconeguda als Premis
Ictineu 2020: ha guanyat el guar-
dó a millor conte per Engranat-
ges i el de millor recull d’obres per
Satèl·lits (Males Herbes, 2019).

Els Premis Ictineu, creats el
2009 i organitzats per la Socie-
tat Catalana de Ciència-Ficció i
Fantasia (SCCFF), es concedei-
xen anualment a les millors
obres fantàstiques publicades
l’any anterior. Solsona va rebre
els dos guardons dimecres pas-
sat a la llibreria Gigamesh de

Barcelona, en un acte sense pú-
blic per les restriccions sanità-
ries. L’autora es va mostrar
“emocionadíssima” a les xarxes
socials, on li van ploure les feli-
citacions de lectors i companys.

Aquesta no és la primera ale-
gria que li porta el llibre de relats
Satèl·lits i, més concretament, el
conte Engranatges, que en for-
ma part. Fa poc, l’editorial esta-
tunidenca Valancourt Books va
traduir aquesta mateixa història
a l’anglès (Mechanisms) per in-
cloure-la al recull The Valancourt
Book of Horror Stories.

URBANISME4El Ple d’Olesa de
Montserrat ha rebutjat una mo-
ció de la plataforma Moviment
Veïnal d’Olesa que demanava
aturar provisionalment el Pla
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM) i organitzar una
consulta popular al respecte. La
proposta, sotmesa a votació en la
sessió del 26 de novembre, no-
més va rebre el suport de la CUP,
mentre que el Bloc Olesà, JxCat,
el PSC i Ciutadans hi van votar en
contra i ERC s’hi va abstenir.

L’alcalde Miquel Riera va dir
que paralitzar el POUM supo-
saria un retrocés i “tirar per te-
rra tot el temps i els diners in-
vertits en el procés participatiu”,
a més d’allargar la vigència del
pla general d’ordenació urbana
de 1993, “un pla expansiu, dens
i amb carències”. Es tracta d’un
posicionament compartit per la
majoria de regidors, que també
van lamentar que Moviment
Veïnal qüestionés els processos

de participació iniciats el 2015
per crear un nou POUM.

El regidor d’ERC Jordi Pa-
rent es va mostrar a favor de fer
canvis en aquests processos,
però va defensar la legitimitat de
la feina feta fins ara. Des de la
CUP, Marc Guevara va reconèi-
xer que fer una consulta sobre tot
el POUM “seria molt complex”,
però va proposar fer-la sobre dos
punts concrets: la creació de la
Ronda Nord i la urbanització de
la riera de Can Carreras. 

Malgrat el rebuig a la moció,

Carles Juaní, de Moviment Veï-
nal, destaca el sol fet d’haver-la
presentat després de recollir
565 signatures (segons el con-
sistori, només se’n van poder va-
lidar 444): “Feia un any que ho
volíem fer”. Tot i això, lamenta
que es doni continuïtat a un
model que, diu, “aposta pel ci-
ment i elimina les zones verdes”.

El Ple sí que va donar llum ver-
da a una moció de suport als es-
tudiants de ‘La pública a judici’,
una en defensa de la unitat del ca-
talà i una a favor del poble sahrauí.

Oriol Francesch, de Moviment Veïnal, va presentar la moció. Foto: Ajuntament

Rebuig a la moció per aturar el
pla urbanístic i fer una consulta

L’olesana Elisenda Solsona
guanya dos premis Ictineu

LABORAL4La direcció de Fau-
recia i el comitè d’empresa de la
planta d’Abrera han arribat a un
preacord sobre l’ERO que ja ha
estat ratificat pels treballadors en
assemblea. La plantilla ha acon-
seguit el que era el seu objectiu
principal en la negociació: reduir
el nombre d’acomiadaments,
que han passat de 160 a 124.

L’assemblea per validar les
noves condicions de l’ERO es va
fer el 23 de novembre, just quan
els treballadors tenien previst co-
mençar una vaga de cinc dies
que finalment va quedar des-
convocada gràcies al preacord.
Segons ha detallat el comitè
d’empresa, dels 261 empleats
que van assistir a l’assemblea,
157 van votar a favor del princi-
pi d’acord i  100, en contra, a més
de tres vots en blanc i un de nul. 

A més de rebaixar el nombre
d’afectats –la sortida dels quals
es farà de forma progressiva des
d’ara fins al 30 d’abril de 2022–
també s’han assolit altres millo-
res. Tal com ha informat CCOO,

l’acord preveu prejubilacions
per als treballadors majors de 57
anys que en portin 15 a l’em-
presa, baixes voluntàries amb
una indemnització de 45 dies per
any més una quantitat lineal de
400 euros, i la recol·locació de
fins a 61 llocs de treball a altres
plantes del grup a l’Estat. En
aquest últim cas, s’oferiria una
ajuda de 5.000 euros per al can-
vi de domicili i quatre dies la-

borables per buscar habitatge,
l’empresa assumiria les despeses
de la mudança i ajudaria a tro-
bar feina un familiar de primer
grau. A més, si en tres anys hi ha-
gués una vacant a la planta d’A-
brera, els treballadors recol·lo-
cats tindrien prioritat.

El comitè d’empresa ha agraït
a l’Ajuntament d’Abrera “l’ajuda
prestada en tot moment”, tal
com han dit a les xarxes socials.

L’empresa volia fer fora prop d’un 60% de la plantilla. Foto: Àlex Recolons / ACN

Acord sobre l’ERO de Faurecia:
de 160 a 124 acomiadaments

Abrera

Cultura | Una campanya per endur-se La Passió a casa
‘La Passió d’Olesa de Montserrat 2020 (per emportar)’ és el nom de la campanya
de micromecenatge que l’entitat ha creat a Verkami per editar quatre llibrets amb
tots els detalls de l’espectacle d’aquest any, que no es va poder fer pel coronavirus.

Educació | Mascaretes per a tots els centres educatius
L’Ajuntament d’Abrera ha fet entrega de prop de 3.000 mascaretes de tela a
l’alumnat i el personal de tots els centres educatius del municipi, així com als
infants empadronats a Abrera que estudien a centres d’altres poblacions.

Aproven un pressupost 
de 17 milions per al 2021

POLÍTICA4El Ple ha aprovat un
pressupost de 17 milions d’euros
per al 2021 amb els vots a favor
del govern (PSC i ERC), l’abs-
tenció de Cs i els vots en contra
d’Alternativa d’Abrera i En Comú.
Els eixos principals dels comptes
són les polítiques socials, la mi-
llora de l’espai públic i la segure-
tat. “Destinarem el 32,64% dels
recursos a l’Àrea de Servei a les
Persones i Famílies, Sociocultu-

rals i de Lleure”, ha dit l’alcalde
Jesús Naharro. També s’inverti-
rà en l’enllumenat públic, la xar-
xa d’aigua i el transport urbà, en-
tre d’altres. A més, s’executaran
les idees guanyadores dels Pres-
supostos Participatius: el pati
eco-verdde l’escola Ernest Lluch,
l’espai de jocs de Can Morral, el
pícnic al polígon Sant Ermengol
i la canalització d’aigües pluvials
del Torrent de Sant Hilari.

El bus d’Abrera arribarà a tots
els barris amb 8 parades més
TRANSPORT4El bus urbà d’A-
brera arribarà a tots els barris a
partir d’avui, dimarts 1. El servei
ha guanyat vuit noves parades:
ara en tindrà 22, de les quals tres
–ubicades a Can Vilalba i Can To-
rres– funcionaran sota deman-
da. De fet, Abrera és la primera
població de l’Associació de Mu-
nicipis per la Mobilitat i el Trans-
port Urbà (AMTU) que tindrà
parades a demanda, gràcies a l’a-

plicació TADCAT, impulsada per
l’entitat. La nova línia de bus es-
tarà disponible cada dia de l’any,
tant feiners com festius. El regi-
dor de Mobilitat i Transport,
Jordi Moreno, ha explicat que la
renovació del servei suposarà
“un 30% d’estalvi en combusti-
ble” i “una reducció del 25% en
diòxid de carboni”, a més d’una
disminució del soroll i d’altres
emissions contaminants. 
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EDUCACIÓ4L’Ajuntament d’Es-
parreguera ha reclamat al Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) que plantegi una
qüestió d’inconstitucionalitat
davant del Tribunal Constitu-
cional per obligar la Generalitat
a sufragar el deute acumulat en
concepte de subvencions per a
les escoles bressol municipals.
Segons el consistori, aquest
deute ascendeix a 810.200 eu-
ros, “corresponents a l’import de
1.300 euros per alumne durant
els cursos 2014-2015, 2015-2016
i 2016-2017, i de 1.600 euros per
alumne el curs 2017-2018”.

Per entendre el problema cal
remuntar-se al 2012, quan la
Generalitat va reduir l’aportació
per a les escoles bressol i va
deixar de signar convenis amb els
ajuntaments per al cofinança-
ment dels centres. En aquell mo-
ment, l’Ajuntament d’Espar-
reguera va assumir-ne el fi-
nançament amb el suport de la

Diputació. En una sentència de
desembre de 2017, el TSJC va re-
conèixer el dret de 25 municipis
demandants (entre els quals no
es trobava Esparreguera) a rebre
els diners que la Generalitat havia
deixat de pagar. Després de re-
butjar un recurs presentat pel
Govern, el TSJC va declarar fer-
ma la sentència el passat mes de
maig. El consistori esparreguerí
vol que aquesta sentència es faci
extensiva a tots els ajuntaments. 

D’altra banda, l’Ajuntament
recorda que sí que va interposar
una demanda contra el Govern

català el març de 2019 per recla-
mar el retorn del deute, però
que la primavera passada, quan
encara no s’havia dictat sentèn-
cia, la Generalitat va aprovar
una modificació de la Llei d’Ed-
ucació de Catalunya (LEC) per es-
tablir el finançament d’una quan-
titat molt inferior a la reclamada:
425 euros per plaça des del curs
2012-2013 fins al 2018-2019.
Aquesta decisió ha estat el deto-
nant perquè el consistori demani
una qüestió d’inconstitucionali-
tat, que només poden presentar
jutges i tribunals com el TSJC.

L’Ajuntament vol que el TSJC obligui la Generalitat a pagar. Foto: Ajuntament

Nou pas perquè el Govern torni
el deute de les escoles bressol

CULTURA4El cantautor collba-
toní Lles ha estat el guanyador
del premi Èxit de la 20a edició
del Sona 9, el concurs per pro-
moure joves talents que orga-
nitzen Televisió de Catalunya,
Catalunya Ràdio i Enderrock.
L’Èxit és el guardó que s’atorga
al tercer classificat del certa-
men i consisteix en material
musical per valor de 600 euros
i una petita gira en diferents
festivals i mostres musicals de
Catalunya.

Lluís Arruga –el nom real de
Lles– té 21 anys i també és actor
i guitarrista. En aquesta edició,
ha convençut el jurat amb la seva
proposta de pop metafísic, un
concepte encunyat per Jaume
Sisa i que té com a màxims ex-
ponents El Petit de Cal Eril i, per
descomptat, el també collbato-
ní Ferran Palau. 

A la final del concurs –que es
va celebrar el 18 de novembre a
la sala La Mirona de Salt i, ex-
cepcionalment, es va fer sense
públic– Lles va ser l’encarregat

de donar el tret de sortida a la
nit. “Estic molt content d’obrir el
Sona 9”, va reconèixer. Tot se-
guit, el jove de Collbató va in-
terpretar quatre cançons: Ei,
pensament, que estàvem ba-
llant, Elquesentim, Si això fos
una sitcom i La Margarita. 

A l’escenari de La Mirona, el
grup Reïna, format per quatre jo-
ves de Manacor que estudien a
Barcelona, es va proclamar
guanyador. Les terrassenques
Les Buch van quedar en segona
posició i, per tant, es van endur
el premi Joventut.

Lluís Arruga ‘Lles’ a la final del Sona 9. Foto: Carles Rodriguez / Enderrock

El collbatoní Lles, premi Èxit 
i tercer finalista del Sona 9

Collbató

Política | Una quinzena de projectes gràcies als romanents
El Ple ha aprovat per unanimitat destinar 7 milions dels romanents de tresoreria a una
quinzena de projectes i actuacions, com un paquet d’ajudes per la Covid-19, la cons-
trucció de l’annex del pavelló o les obres a l’enllumenat de Can Rial i Mas d’en Gall.

Turisme | Tornen a obrir les Coves de Montserrat
Les Coves de Montserrat van reobrir la setmana passada amb mesures de segure-
tat estrictes. Estan obertes de dimecres a diumenge; per tant, amb el confinament
de cap de setmana, només poden rebre visitants de fora del municipi dos dies.

‘Persèfone’ s’estrena al Teatret
després d’un mes d’aturada

CULTURA4Un mes després que
el tancament cultural obligués a
ajornar Persèfone un dia abans
de l’estrena, la deessa va poder
emprendre divendres el seu viat-
ge de l’Hades a la Terra i de la fos-
cor a la llum al Teatret d’Espa-
rreguera. L’últim espectacle del
Festival LOLA ha tancat el primer
cap de setmana amb l’aforament
complet cada dia. Una dotzena de
persones han gaudit, en cada

funció, d’aquest mite grec ac-
tualitzat pel poeta Iannis Ritsos
(1909-1990) i traduït al català per
Joan Casas. Sota la direcció de
Gerard Bidegain, la totterreny
Laia Gotsens ofereix una inter-
pretació sincera i captivadora, on
també la veiem cantar (en grec!)
i ballar. Ho fa de la mà de la co-
reògrafa i ballarina Emma Du-
ran, que no diu ni una paraula
però parla amb el moviment.

Detenen a Esparreguera una
traficant buscada per Itàlia

SUCCESSOS4La Policia Nacional
ha detingut a Esparreguera una
dona buscada per les autoritats
italianes, que tenia una Ordre Eu-
ropea de Detenció i Entrega.. Es
tracta d’una fugitiva, de nacio-
nalitat espanyola, condemnada
per tràfic d’estupefaents a 6 anys
i 3 mesos de presó i a una multa
de 27.000 euros. L’arrest es va fer

dimarts passat i, l’endemà, la
detinguda va passar a disposició
del Jutjat Central d’Instrucció 1 de
l’Audiència Nacional. En l’ope-
ració van col·laborar la Comis-
saria General d’Informació i la
Brigada Provincial d’Informació
de la Policia Nacional de Barce-
lona, i els Carabinieri del Co-
mandament Provincial de Lucca.

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Collbató ha creat una nova línia
d’ajuts per a la contractació i la
implantació d’activitats comer-
cials, amb un pressupost total de
6.000 euros. L’import dels ajuts
és de 400 euros en el cas de l’i-
nici de nova activitat econòmi-
ca i de 150 euros per cada nou
contracte, amb un màxim de
dos contractes per empresa.

Es tracta de subvencions des-
tinades a persones físiques i ju-
rídiques amb una facturació
anual que no superi els 300.000
euros, que tingui la seu social a
Collbató i que hagin hagut de
tancar l’establiment o reduir
l’activitat per la pandèmia. Pel
que fa als ajuts a la contractació,
aquesta s’ha hagut de fer entre el
14 de març i el 31 de desembre
de 2020 i amb una durada mí-
nima de tres mesos.

El consistori ha pres aques-
ta mesura per fomentar l’ocu-
pació, pal·liar el fort impacte
de la pandèmia i, en general, re-
forçar l’economia local.

Ajudes a la
contractació i a la
creació de negocis

Felicitació 
dels Mossos a un
vigilant municipal

RECONEIXEMENT4Un vigilant
municipal de Collbató ha rebut
una felicitació pública de part
dels Mossos d’Esquadra per
“una actuació meritòria”, ja que
va detectar un vehicle amb tres
ocupants que havien comès un
robatori amb força a un domicili
de la població. 

“Va traspassar perfectament
tota la informació i va posicio-
nar-se en un lloc estratègic que
li va permetre localitzar el vehi-
cle i comunicar-ho a les nostres
dotacions”, han explicat els Mos-
sos en un comunicat.



El camí de la Copa ha emparellat
el Sala 5 Martorell amb l’Indus-
trias Santa Coloma en un partit
que es jugarà d’aquí a dues set-
manes, el dia 15 o 16 d’aquest
mes. Així ho va decidir el bombo
en el sorteig dels vuitens de final,
que es va fer dijous passat.

“Clarament estem per sobre
de les expectatives a la Copa, ja
hem superat quatre eliminatòries
(Manresa, Barceloneta, Móstoles
i Peñíscola)”, explica el tècnic,
Víctor González, a Línia Nord.
“En l’última, contra Peñíscola,
ens vam veure capaços, no es va
notar la diferència de categoria
entre els dos equips en cap mo-
ment, vam creure-hi des del pri-
mer minut i plantejarem el par-
tit contra l’Industrias amb la
mateixa actitud”, afegeix l’en-
trenador dels martorellencs.

L’eliminatòria, a més, té un
component romàntic, ja que ser-

virà per reviure els partits que el
desaparegut Miró Martorell i l’a-
leshores Industrias García van ju-
gar a la Divisió d’Honor durant
gairebé una dècada. “És una llàs-
tima que l’afició no pugui acom-
panyar-nos, segur que per a mol-
ta gent serà un partit especial,
serà inevitable veure’l amb una
certa nostàlgia”, apunta Gonzá-
lez, que afegeix que contra els co-
lomencs “caldrà fer encara més
rotacions i no cometre errades”.

El gran eix de millora dels
martorellencs, però, és la lliga. I
és que després del triomf en la
primera jornada, l’equip va en-
llaçar tres partits sense guanyar
(un empat i dues derrotes).
Aquesta mala ratxa temporal,
però, va arribar a la seva fi dis-
sabte passat, quan l’equip va der-
rotar de forma clara l’FS La Uni-
ón de Santa Coloma en un partit
que va servir perquè debutés el
porter juvenil Javi Castanõ.

El partit es jugarà el dia 15 o 16 d’aquest mes. Foto: Xavi Velasco / S5M

Sala 5 Martorell ‘vs.’ Industrias 
als vuitens de final de la Copa

Pau Arriaga
MARTORELL

Competicions | Futbol i futsal no arrencaran fins al gener
Equips com el CF Martorell, el CF Sant Andreu de la Barca i el CE Esparreguera, entre
altres, ja saben que les lligues no tornaran a posar-se en marxa fins al cap de setmana

dels dies 9 i 10 de gener. Els entrenaments, però, podran continuar fent-se.

BÀSQUET4La complicada si-
tuació sanitària que ha obligat a
reinventar el format de la lliga
EBA un cop més farà que aquest
mes plantegi molts partits al CB
Esparreguera i el CB Martorell.

Els de Toni Olivares, de fet,
són l’únic equip del grup C-2 de
la categoria que encara no han
debutat... i tenen prevista la seva
estrena aquest dissabte a les 12
del migdia a Barcelona contra el
SESE. Els esparreguerins, en
canvi, descansaran aquest cap de
setmana del Pont de la Puríssima.

Superades aquestes primeres
festivitats del mes, el calendari
farà pujada. El cap de setmana de
la setmana que ve els martore-
llencs rebran El Olivar de Sara-
gossa, mentre que el CBE jugarà
al Ramon Martí contra la UE
Sant Cugat. Aquest hauria de
ser l’últim partit dels esparre-
guerins d’aquest 2020... però els
dos equips tancaran l’any el prò-
xim diumenge 20 en un derbi al
Ramon Martí. El Martorell, a
més, jugarà contra el CB Salou un
dia abans d’aquest partit.

Esparreguera i
Martorell afronten
setmanes intenses

Cinc partits abans
de les vacances
per al CH Sanes

El calendari d’aquest
mes és dels que fa im-
pressió: el CH Sant Es-

teve Sesrovires haurà d’afrontar
cinc partits abans de poder gau-
dir de les vacances de Nadal. El
conjunt sesrovirenc, quart per la
cua de la Primera Estatal (tot i
que té dos partits menys que la
majoria dels seus rivals) recupe-
rarà enfrontaments ajornats en
els pròxims dies.

Així, entre el cap de setmana
i la setmana que ve els d’Albert
Falguera visitaran l’OAR Gràcia
de Sabadell i el Sant Esteve de Pa-
lautordera, mentre que els dies
posteriors no seran menys exi-
gents, amb tres jornades més en
només vuit dies.
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Tots els contes de Carlos Ruiz Zafón reu-
nits per primer cop en un sol llibre. Les his-
tòries de La ciutat de vapor, l’obra pòstuma
de l’escriptor barceloní que va morir el
juny passat, fan recordar aquell lloc mà-
gic que va néixer el 2001 amb l’Ombra del
Vent: el Cementiri dels Llibres Oblidats. Es
tracta d’un llibre que Zafón va concebre
com un regal per als seus lectors fidels.

Llibres

La ciutat de vapor
Carlos Ruiz Zafón

Martin té una bona vida: acaba de guan-
yar el gran premi d’arquitectura i viu amb
la seva dona Stevie i el seu fill Billy, però
el tortura un secret que només confessarà
al seu vell amic Ross, periodista. Aques-
ta obra traduïda per Josep Maria Pou i di-
rigida per Iván Morales és una forma ex-
cel·lent de celebrar que torna el teatre.

A la sala Villarroel de Barcelona.

Teatre

La cabra, o qui és Sylvia?
Edward Albee

“És com una mena d’inventari de totes les
cançons que he publicat els darrers vint
anys”, diu Quimi Portet a Enderrocksobre
Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cin-
cinnati). L’exguitarrista d’El Último de la
Fila ha publicat aquest novembre un disc
doble amb 21 èxits dels seus concerts en
solitari. A més, hi ha inclòs dos temes in-
èdits: Amb qui parlo? i Matèria orgànica.

Música

Enriqueta Martí (Nora Navas), coneguda
com la Vampira del Raval a la Barcelona
de principis del segle XX, era la principal
sospitosa de la desaparició de la petita Te-
resa Guitart, filla d’una família rica, i d’al-
tres nens. Ara, el director Lluís Danés li ha
volgut fer justícia amb aquesta pel·lícu-
la, en què el periodista Sebastià Comas
(Roger Casamajor) descobrirà la veritat.

Pelis i sèries

La vampira de Barcelona
Lluís Danés

Si plou, ho farem al pavelló
Quimi Portet

World Press Photo 2020
El millor fotoperiodisme del món ha tornat al Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’exposició
del World Press Photo 2020, organitzada per la fundació

Photographic Social Vision, s’ha instal·lat a la ciutat
aquest mes i s’hi estarà fins al 20 de desembre. La mos-
tra inclou totes les obres premiades, tant imatges com
peces multimèdia, entre les quals destaca la fotografia

de l’any: Straight Voice, de Yasuyoshi Chiba per a France-
Presse. A més, aquest any hi ha dos barcelonins entre els
guardonats: Ricard García Vilanova i Ramon Espinosa.

Diu d’ella mateixa que és el pussy k mana i li
agrada demostrar que no és perquè sí. Bad

Gyal o Alba Farelo (Vilassar de Mar, 1997) mana
cada cop més al món de la música urbana i

sembla que no té aturador. Va cridar l’atenció
l’any 2016 amb els vídeos de Pai i Indapanden,
cantant en un català poc correcte que va acon-
seguir connectar amb la gent jove. Va consoli-

dar el seu èxit amb les mixtapes Slow Wine
(2016) i Worldwide Angel (2018) i ara ja no hi ha
dubte que és tota una estrella. Ha actuat a fes-
tivals tan importants com el Primavera Sound i

ha col·laborat amb cantants internacionals.
Aquest novembre ha estrenat Blin Blin amb el
porto-riqueny Juanka i amb el productor cana-

ri El Guincho, que també és la mà dreta de 
Rosalía. El videoclip de Blin Blin ha superat el

milió de reproduccions a YouTube en tres dies.

B A D  G Y A L

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les cantants urbanes de moda
El seu èxit no ha deixat de créixer des del 2016

Famosos

Estrenar cançó i videoclip 
‘Blin Blin’ ja té més d’un milió de reproduccions a YouTube

Ho ha tornat a fer
Els fans no poden deixar d’escoltar i ballar el nou tema

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| Hyrule Warriors
Hyrule Warriors: La era del cataclismo és el nou joc d’acció en tercera persona per

a la Switch. La història transcorre 100 anys abans de Zelda: Breath of the Wild.Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

COSES A EVITAR

Un bon bàlsam hidratant serà el teu millor aliat durant els mesos 
de fred: porta’l sempre a sobre i posa-te’n amb freqüència

REMEIS CASOLANS

BÀLSAM

HIDRATACIÓ

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT

No falla, oi? Fa una mica de fred i ja se’t tallen els llavis. Si
no et passa, tens molta sort, peò el més probable és
que sí que et passi. La pell dels llavis és la més delicada

de la cara i és especialment sensible a les baixes temperatures.
Per això, durant la tardor i l’hivern, és habitual que els llavis pa-
teixin “deshidratació, sequedat, descamació i, fins i tot, petites
ferides, com ara talls o clivelles”, tal com alerten des del Canal
Salut de la Generalitat de Catalunya.
El primer pas per combatre els llavis tallats és abandonar

mals costums. Tot i que la primera reacció natural del teu cos
quan nota els llavis secs és llepar-los, intenta evitar-ho: acaba
sent pitjor. El mateix passa amb arrencar-te les pelletes dels
llavis quan comença la descamació, no és bona idea.
Un cop eliminats els mals hàbits, cal potenciar-ne els bons.

Porta sempre a sobre un bàlsam labial i aplica-te’l amb freqüèn-
cia per evitar la deshidratació. També pots provar alguns remeis
casolans, com aplicar-te oli d’oliva, mel, llet o mantega de kari-
té. I, per últim, una obvietat que cal recordar: per més que t’hi-
dratis els llavis per fora, si no t’hidrates per dins, servirà de poc. 

Posar remei als llavis tallats

Primer de tot, deixa de llepar-te els llavis 
i d’arrencar-te les pelletes: és del tot contraproduent

Les claus

Oli d’oliva, mel, llet o mantega de karité poden 
ajudar a recuperar el bon estat dels nostres llavis

Ha quedat clar que hem d’hidratar els llavis per fora però, 
sense una bona hidratació de l’organisme, servirà de poc  
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