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El Mohamed i la Fadma viuen de
lloguer en un pis del carrer Sal-
vador Espriu de Martorell des de
fa dotze anys. Aquesta és la seva
llar, on han establert la seva
vida i on han vist néixer i créixer
les seves filles petites, de 5 i 10
anys. Ara, però, han de lluitar per
quedar-s’hi. 
El passat 26 de gener, una co-

mitiva judicial es va presentar a
casa seva per fer-los fora: l’em-
presa propietària els havia de-
nunciat per impagament d’un
deute acumulat de 1.200 euros.
Tot i que el desnonament es va
acabar aturant per “raons hu-
manitàries”, de seguida se’ls va
comunicar una nova data de
llançament que els deixava poc
marge de maniobra: el 18 de fe-
brer. Mentre no arriba aquest
dia, els llogaters intenten asso-
lir un acord amb la propietat per-
què els retiri la denúncia.

“NO HEM DEIXAT DE PAGAR”
El Mohamed té 59 anys i es va
quedar sense feina el 2013 perquè
l’empresa on treballava va tancar,
i des d’aleshores no ha aconseguit
tornar a entrar al mercat laboral.
La Fadma, de 48 anys, tampoc té
feina, de manera que els únics in-
gressos mensuals que entren a
casa seva són els 430 euros de
subsidi que cobra el marit. A
banda, reben una ajuda anual de
serveis socials per a cada filla.
Així doncs, tenen 430 euros

al mes per pagar un lloguer de
450 euros, els subministraments
bàsics i, en general, la vida de
quatre persones, dues d’elles
menors d’edat. És fàcil adonar-
se’n: els números no surten.
Malgrat tot, el Mohamed insisteix
en una cosa: “No hem deixat de

pagar”. Dins de les seves possi-
bilitats, aquesta família ha pagat
cada mes des que viu al pis, inclòs
aquest gener, però, per motius
evidents, no ha pogut assumir la
totalitat del lloguer. És per això
que el Mohamed i la Fadma te-
nen un deute amb la propietat.
A més de les filles petites, te-

nen una altra filla de 22 anys, la
Ikram, que no viu amb ells però
que els ajuda tant com pot. Ella
tampoc té una feina fixa, però sí
que va aconseguint feines tem-
porals i, amb el que guanya,
contribueix a pagar les factures
de llum, aigua i gas de casa dels
pares, així com el material esco-
lar de les seves germanes.
La Ikram va estar amb la

seva família el dia de l’intent de
desnonament. Tenien les male-
tes preparades per si es feia
efectiu, però, tal com explica
ella mateixa, la crida de la Pla-

taforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH) del Baix Llobregat
Nord i la resposta dels veïns ho
van impedir. “Si no hagués estat
per això, els haurien fet fora”, as-
segura. D’aquell dia, a més de
l’angoixa dels seus pares, recor-
da com la petita de la família va
preguntar innocentment què
passava, mentre que la germana
mitjana no es va atrevir a dir res.

I ELS SERVEIS SOCIALS?
Preguntats per aquest cas, els
serveis socials municipals asse-
guren que n’han fet seguiment i
que han presentat al jutjat els in-
formes de vulnerabilitat de la fa-
mília. També afirmen que l’han
acompanyat i han fet “mediació
per tal d’arribar a un acord”.
Tanmateix, lamenten que “des
de l’Ajuntament no es pot fer ga-
ire cosa més perquè la propietat
no és un gran tenidor”.

Anna Utiel
MARTORELL

Pagarmés del que guanyes
» Una família martorellenca amb dues filles menors d’edat es troba en risc de desnonament

» Han de pagar un lloguer de 450 euros quan els únics ingressos que tenen són de 430 euros

Viuen en un pis del carrer Salvador Espriu des de fa dotze anys. Foto: Línia Nord

MONTSERRATÍ4La Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) del Baix Llobregat
Nord denuncia que “la situa-
ció de l’habitatge a la zona és
pèssima”. A falta de dades de
la resta de municipis, des de
la PAH asseguren que a Mar-
torell, Esparreguera i Olesa de
Montserrat hi va haver un
total de 59 desnonaments en-
tre gener i octubre de 2020.
Concretament, detallen que
n’hi va haver trenta a Marto-
rell, disset a Esparreguera i
dotze a Olesa.
Alhora, recorden que el

preu mitjà del lloguer en
aquests tres municipis és de

736 euros i que, en total, hi ha
“209 pisos buits, la majoria de
grans tenidors, que si s’in-
corporessin al mercat redu-
irien considerablement el
preu mitjà”.
Són algunes de les xifres

que la PAH del Baix Llobregat
Nord ha compartit recent-
ment a les xarxes socials, un
espai que massa sovint han de
fer servir per anunciar or-
dres de desnonament. Sense
anar més lluny, avui mateix hi
havia convocat un desallotja-
ment a Martorell d’una famí-
lia amb dos menors, però fi-
nalment va quedar suspès di-
vendres passat.

Almenys una seixantena 
de desnonaments a la zona

A fons
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Sabeu per què ens
ofèn tant quan ens

dieu histèriques? Perquè
va ser així com van diagnosticar milers
i milers de dones amb símptomes que
podrien ser depressió o angoixa. O
dones simplement fartes de tot. El re-
mei? Les masturbaven. Sí, el metge. El
llenguatge mai és innocent.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

¿Os acordáis del vídeo
dónde se veía un plato

de guisantes con moho
en el Zendal? Pues la dirección del hos-
pital ya ha tomado medidas, y además
han sido muy contundentes. Han dado
orden de que vigilen que no se vuelvan
a producir grabaciones de ese tipo.
Siempre mirando por el paciente.

@Zapatista72

Una amiga té un fill
amb autisme. 8 anys.

No sap cordar-se les sa-
bates.
- I quan vas a la piscina com ho fas?
- No et preocupis, mama. Me les corda
el Sergi. Ell no sap pentinar-se. Jo el
pentino i ell em corda les sabates.
(I ho trobo preciós).

El que faltava. Es veu
que Glovo està treba-

llant en el quick commer-
ce: en 30 minuts podrem tenir a casa un
producte d’El Corte Inglés o un llibre de
La Casa del Libro. Moveu el cul i visiteu
les botigues del barri, les veïnes us ne-
cessiten. I la vostra salut física i mental,
també.

@julysuperfly@martagar75@JnnDiaz

La lupa

No hi ha vacunes. Poques setmanes després de
l’inici de la campanya de vacunació contra la
Covid-19, els problemes d’abastiment han fet
revisar totes les previsions. Sembla difícil sa-

ber exactament quin serà el ritme de vacunació dels prò-
xims mesos, però cada cop és més clar que les previsions
inicials no es podran complir, ni a Catalunya, ni al con-
junt de l’Estat ni a la Unió Europea. I no serà per man-
ca de capacitat dels governs a vacunar la seva població,
com es pensava, sinó per manca de vacunes.
Hi ha països que sembla que han negociat amb les

empreses de manera més avantatjosa i no pateixen els
mateixos problemes de subministrament que la UE. Sal-
vador Illa, que pensava presentar-se com el ministre
de la vacuna, segurament haurà hagut de revisar una
mica els seus plans. Tampoc és gaire bona notícia per
a la Unió Europea: el fet que el Regne Unit, que n’a-
caba de sortir, tingui més capacitat de vacunació re-
presenta un problema important de reputació per a la
Unió. Una de les coses que més preocupen els eurò-
crates és el potencial efecte de contagi del Brexit en al-
tres països amb importants bosses d’euroescepticisme.
I tots els èxits del Regne Unit post-Brexit, i els fracas-
sos europeus, es llegiran en aquesta clau.
Però la lentitud en el proveïment de les vacunes

també projecta una ombra de dubte sobre el model de
negoci de les empreses farmacèutiques. Han aconse-
guit desenvolupar les vacunes en un temps rècord, però
fallen en la fase de producció i distribució. I, sobretot,
aquest model mig públic mig privat genera moltes de-
sigualtats entre països en l’accés a un bé essencial.

En tot cas, més enllà d’aquestes implicacions, el
fet és que els retards en el calendari de vacunació
tindran conseqüències greus. Primer, és clar, per a
les persones que s’infectaran i moriran aquests me-
sos sense estar vacunades. Però també perquè,
com més lent vagi el procés de vacunació, més s’a-
llargaran les restriccions i la incertesa. I això el que
farà serà agreujar la crisi econòmica i social en la qual
estem immersos.
Cal tenir en compte que Espanya, i també Catalu-

nya, són dels països més afectats per la crisi econòmica
derivada de la pandèmia. Això ja va passar en l’ante-
rior crisi i revela algunes febleses del nostre sistema
productiu i del mercat de treball feble i precaritzat que
patim. Si en l’anterior crisi l’aturada de la construcció
va arrossegar molts altres sectors, ara són el turisme
i la restauració els principals afectats, per bé que no
els únics, és clar.
Tot això està deixant darrere seu un panorama so-

cial desolador. Amb aquesta pandèmia plou sobre mu-
llat, tal com ens recorda el projecte Lliures, impulsat
per Òmnium, les entitats d’acció social (ECAS) i la co-
operativa Coop57. A Catalunya hem començat el
2021 amb 110.000  persones  més  a l’atur i 152.000
més en situació de risc d’exclusió social, que s’afegei-
xen a les 648.000 que ho estaven abans de la pandè-
mia. Hi ha 221.000 persones al nostre país en pobre-
sa severa i moltes afronten problemes greus relacio-
nats amb l’habitatge.
Aquestes xifres s’expliquen pel virus, però sobre-

tot pels problemes previs. Perquè quan va arribar la

pandèmia patíem encara les ferides de l’anterior cri-
si en termes de precarietat i pobresa. Una crisi que va
ser molt desigual va anar seguida d’una recuperació
encara més desigual. Les rendes més baixes van pa-
tir-la més i no se n’han recuperat, mentre que les ren-
des altes hi van passar més de puntetes i se’n van re-
cuperar aviat. 
Per això, mentre esperem les vacunes de la Covid-

19, cal que exigim la vacuna social, que és tant o més
important. No la portarà Pfizer ni Moderna, sinó que
l’han de portar els governs: l’europeu, l’estatal, el ca-
talà i els municipals. Perquè si els poders públics no
fan un esforç molt més gran, les ferides socials que dei-
xarà aquesta crisi seran molt difícils de cosir. 
Aquest esforç s’ha de dirigir, en primera instància,

a pal·liar les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Amb
rendes garantides i protecció del dret a l’habitatge, en-
tre d’altres. Perquè amb una societat trencada per la
pobresa i l’exclusió serà molt difícil plantejar cap al-
tre projecte de futur. 
Però, a més de les cures pal·liatives, cal plantejar

la prevenció: com evitarem que en la pròxima crisi tor-
nem a ser els campions europeus en atur i empobri-
ment? Aquest hauria de ser el paper dels fons euro-
peus de reconstrucció: reorientar i fer més resilient el
nostre teixit productiu. Però, com es podia esperar, les
inèrcies són molt fortes i la combinació del centralis-
me polític i el capitalisme d’amiguets de l’IBEX 35 ja
està aconseguint capturar aquests fons en uns termes
que molt probablement acabaran reforçant unes po-
ques grans empreses i en limitaran els seus efectes.

per Jordi Muñoz

La vacuna social
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El nou consultori mèdic 
de Collbató obrirà l’1 de febrer1

2
Un jugador de l’Handbol Sanes, 
positiu de Covid

Acomiaden la policia d’Esparreguera 
que va fer vídeos mentre estava de servei

El vent provoca alguns 
incidents al Montserratí

El Sala 5 Martorell comença 
l’any 2021 perdent a Calvià

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

#EleccionsPandèmiques #AntiviralEsperançador #DeMinistreACandidat

Safata d’entrada

La Felicitat Nacional Bruta
per Francesc Reina

@324cat: Illa ha estat ministre de Sanitat
un any. Nomenat just abans de la pandè-
mia, deixa el càrrec amb la tercera onada
disparada a molt llocs d’Espanya.

@nurbacardit: La meva germana, en
plena convalescència per Covid, feta un
nyap, ha rebut la notificació per anar a una
mesa electoral. La festa de la democràcia.

@FranFPerea: Una magnífica y esperan-
zadora noticia contra la Covid-19: un an-
tiviral, todavía en fase de ensayo clínico,
efectivo incluso con las mutaciones.

Una vida humil i tran-
quil·la porta més felicitat
que la persecució de l’è-

xit, ja que perseguir un somni tant
sí com no, no garanteix la felici-
tat. Potser les paraules del Nobel
de física, Albert Einstein, anaven
dirigides a tothom, però hi ha qui
hauria de prendre bona nota.
El principi d’incertesa, d’un al-

tre Nobel, Werner Heisenberg,
abunda en el mateix: fins que no
obrim una caixa, per molt pre-
cintada que estigui, no podrem
comprovar amb exactitud el que
hi ha dins. El dubte no és altra
cosa que donar compte que la re-
alitat no és previsible, que ofereix
conjectures, que gestionar una
cosa altera altres (avui dia fer di-
ners a pocs empobreix a molts).
Tenir en compte que allò que no
es veu és fonamental, que espe-
cialitzar-se massa pot fer perdre
de vista el conjunt, que el que avui
veiem negre demà pot ser blanc.
Que només amb la voluntat no es
fa camí...
Vivim en el regne de l’ines-

perat. Tot és un “potser”, allà on
una de les poques certeses segu-
res és que la vida va canviant. La
qüestió segueix sent si per a mi-
llor o pitjor, i això pot deixar in-
diferent a certa gent, perquè a cer-
ta gent li és exactament igual el
preu que paguem els seus sem-
blants. La ja coneguda “zona de
confort” suggereix que l’escasse-

tat i la vulnerabilitat “ens fan
créixer”. Encara que sembli
una frase impresa a la tómbo-
la de la fira del poble, no podem
posar-nos en contra de l’em-
powermento de la resiliència:
esperar l’inesperat potser és
millor que sucumbir a la por, i
aspirar a algun lloc on tenir el
control d’alguna cosa no ha de
ser tan dolent. Es tracta d’intuir
l’invisible. Però per moltes ex-
plicacions racionals que ens
donin per entendre aquest em-
bolic, estem obligats a canviar
de mètode, a millorar els nos-
tres entorns que són molts i
cada vegada ens influencien
més, sovint, amb mala intenció.
La ciència econòmica dis-

posa d’una extensa llista de
dades per mesurar el desenvo-
lupament de la riquesa -o la po-
bresa-, per certificar l’abun-
dància o l’escassetat. El PIB,
producte interior brut, és un
d’aquests indicadors, una eina
que s’aproxima a l’expressió
del rumb de renda dels territo-
ris, i un referent mundial. Però
la fertilitat frugal no és condi-
ció suficient ni necessària per a
sentir-nos satisfets. Si aquesta

redueix les preocupacions i afa-
voreix sentiments de satisfacció
en promoure la igualtat d’o-
portunitats, estem parlant de
l’Índex de Llocs Pròspers.
Desafiar la creença que el

creixement econòmic és l’única
mesura d’èxit en la societat
aporta un espai de convenci-
ment, gairebé artístic, per in-
cloure aspectes com la salut fí-
sica i mental, l’educació, les
oportunitats de coneixement i
aprenentatge, la qualitat me-
diambiental, les connexions en-
tre les persones i la seva comu-
nitat. Tot i que posat en dubte
(des de fa força temps), l’Índex
de Desenvolupament Humà
diu que, a més de la folgança
monetària, una cosa fonamen-
tal i complicadament moral és
acontentar les capes més hu-
mils. La paradoxa està servida:
majors increments de renda no
comporten a una vida equitati-
va i això depèn molt de la qua-
litat de les institucions i de les se-
ves polítiques, de la pèrdua d’a-
quest vincle amb les males arts
de les corrupteles de governs i
empreses, de saber-ho fer bé i
esforçar-se per fer-ho millor.

Els semàfors

És de Martorell, té vint anys
acabats de fer i està triomfant

en un món on la seva generació
és la dominant: les xarxes

socials. A TikTok, Victoria Caro
Tudela té ni més ni menys que

1,6 milions de seguidors i
acumula 70,9 milions de likes.

pàgina 11Victoria Caro

Malgrat el virus, l'Ajuntament
d'Esparreguera se les ha

empescat per mantenir la Festa
Major d'Hivern, la celebració en
honor a Santa Eulàlia, patrona
del municipi. Del 12 al 14 de

febrer hi haurà una programació
adaptada a la pandèmia. 

pàgina 18Aj. d’Esparreguera

Després d’un llarg periple,
finalment el nou consultori

mèdic de Collbató va obrir les
portes aquest dilluns, 1 de

febrer. El municipi ha recuperat,
per fi, la seva atenció primària,

aturada des de l'esclat 
de la pandèmia. 

pàgina 18Generalitat
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NLes millors
perles

Deu dies després del seu funeral, la Rogelia va aparèixer viva.
Sembla El muerto vivo de Peret, però ha passat a Galícia.

Havia estat traslladada d’un geriàtric de Lugo a Ourense, però
el centre va comunicar la seva mort a la família per error.

Ser negatiu en temps de coronavirus és positiu. I això
confon. Una tuitaire, @marysteavecole, va dir a la seva

àvia que era negativa. La seva resposta: “Això mai, es
tenen dies millors i pitjors”. La conversa s’ha fet viral.

De 652 vols a 58. Aquesta és la foto del desastre aeri provocat
pel coronavirus que ha publicat Flightradar24. Les xifres són

del 25 de gener d’enguany, quan només 58 avions sobrevolaven
Europa, i del 25 de gener del 2020, quan ho feien 652.

Hauria abusat sexualment de 245 menors obligant-los a
gravar-se en activitats sexuals, en alguns casos amb altres

nens o animals. Aquesta és l’acusació a la qual s’enfronta un
youtuberaustralià de 25 anys. Veure-ho per creure-ho.

LA FOTOBrendan Smialowski / AFP

Mirada pròpia

Aquesta no és una crisi del sector turístic. És
una crisi de salut global. És cert que el turis-
me, com tants altres àmbits, s’ha vist espe-
cialment afectat per una paràlisi sense pre-

cedents provocada per l’emergència sanitària de la Co-
vid-19. Les restriccions de mobilitat i el tancament de
fronteres per frenar l’expansió de la malaltia ha com-
portat una caiguda de la demanda turística superior al
70% a tot el món, segons dades de l’Organització
Mundial del Turisme (OMT). L’organisme internacio-
nal calcula que ens caldran entre 2 i 4 anys per recuperar
les xifres que teníem l’any 2019.
Sens dubte, aquesta no és una bona notícia ni per

al sector ni per a l’economia global, però cal insistir a
dir que aquest no és un problema
estructural ni una crisi específica
de la ciutat de Barcelona. De fet,
abans de la pandèmia podíem
afirmar que la ciutat comptava
amb un sector turístic competitiu,
amb una oferta i serveis ben va-
lorats i amb un índex de deman-
da òptim. A més, des del 2011,
Barcelona ha aparegut cada any en
el rànquing de les 20 ciutats més
atractives del món per al turisme
internacional (Global destination
cities index de Mastercard). 
Ara, per motius de força ma-

jor, ens hem trobat davant una
Barcelona molt més buida, no
només amb hotels que han hagut
de tancar i restaurants que només
funcionen a mig gas, sinó també amb tot el conjunt d’em-
preses relacionades amb el turisme –des de comerços
o equipaments culturals fins a empreses de transport–
que també pateixen aquesta crisi. Ara és, doncs, un bon
moment per fer-nos la pregunta: és aquesta la Barce-
lona que volem? 
Els últims anys han sorgit veus extremadament

contràries al turisme i s’ha arribat a assenyalar el sec-
tor com un seriós perjudici per a la capital catalana –i
per a moltes altres ciutats i destinacions turísti-
ques–. Crec que davant d’aquesta absència turística
sobrevinguda ja no hi pot haver discussió: el verita-
ble perjudici és no tenir turisme. 
Com a sector i com a destinació, tenint en compte

la situació excepcional que vivim, hem de ser capaços

de continuar treballant per una recuperació i consoli-
dació construïdes sobre la sostenibilitat i l’ètica del tu-
risme. Però tinguem-ho ben present: aconseguir un tu-
risme responsable i sostenible només serà possible si
totes les empreses i professionals que en formen part
ressorgeixen.

EL TURISME QUE VINDRÀ
Els efectes de la crisi en el futur del turisme poden ser
més dels que imaginem. La destrucció d’empreses i de
llocs de treball ens porta a una oferta més pobra i me-
nys variada. Amb ells es destrueixen valors diferencials
de la ciutat: el petit comerç, serveis turístics únics i una
oferta gastronòmica, fins ara, envejable. 

És més, aquesta pandèmia ens portarà canvis més
profunds, fins i tot, en el comportament de la deman-
da. Mentre que el triomf del teletreball i del comerç elec-
trònic deixen els grans esdeveniments i el futur del MICE
o turisme de negocis en l’aire, la por i la inseguretat de
la societat poden marcar en bona part la tria de desti-
nacions. 
El futur del turisme passa, en aquest moment, per

la supervivència de les empreses, sí, per resistir la cri-
si i fer equilibris de tresoreria i de gestió de costos. Ara
bé, que els arbres no ens tapin el bosc. El futur del sec-
tor també exigeix impulsar la innovació i la digitalitza-
ció per fer recerca aplicada i per apostar per la forma-
ció i la preparació, no només dels professionals que s’in-
corporaran al sector en un futur, sinó també dels que

ja en formen part. Aquest moment és, també, una opor-
tunitat per formar-se i estar preparats per reconduir els
reptes que vinguin. Si només ens centrem a salvar-nos
a curt termini, el futur serà igualment incert. 

LA COL·LABORACIÓ, PRIMORDIAL
La pandèmia ens deixa una situació complexa, però tam-
bé algunes lliçons que ens han de servir per al futur. Hau-
rem d’aprendre a enfortir i diversificar el sector per ser
més resilients i haurem de ser conscients dels riscos de
la internacionalització del turisme. A curt termini, po-
sicionar Barcelona com una destinació segura i aplicar
mesures de prevenció a la mobilitat (externa i dins la
mateixa ciutat), als allotjaments turístics i a les diferents

activitats dels turistes i visitants
(restauració, comerç, oci, plat-
ges...) és clau per fer front a la re-
cuperació. Redimensionar l’ofer-
ta i diversificar la demanda amb
criteris de sostenibilitat és un
procés de transformació que re-
quereix més temps i esforços.
Tanmateix, però, seria un error
oblidar-ho. Hem de poder sobre-
viure, sí, però sense posar en pe-
rill el nostre futur a mitjà i llarg ter-
mini. Ja se sap: malament va qui
no pensa en l’endemà. 
La situació de la Covid-19

ens deixa un missatge molt clar:
només podrem construir el futur
del turisme si deixem de banda
diferències i desacords i treba-

llem conjuntament. La col·laboració de tots els agents
del sector és imprescindible, però les administracions
públiques tenen a les seves mans donar ajudes al sec-
tor, implementar mesures i ser, també, flexibles da-
vant els canvis que s’hauran de dur a terme. En aquest
moment, amb la mirada posada en el nou Govern de
Catalunya, cal remarcar que els nostres representants
han de treballar en l’avui, però alhora contribuir a fer
possible l’objectiu a llarg termini: un turisme res-
ponsable i sostenible. 
El turisme aporta valor en termes econòmics i so-

cials i és un dels principals motors de la nostra ciutat i
del nostre país. No hi hem de renunciar.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Allò que hem après amb la pandèmia
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@324catExistenc1: ÚLTIMA HORA: Les
instruccions en japonès dels electrodo-
mèstics comprats a Catalunya també es
consideraran literatura catalana.

@lluciaramis: Si en comptes de plantejar
les coses de 15 dies en 15 dies, assumíssim
que la realitat serà aquesta durant dos anys
mínim, no seria més fàcil organitzar-se?

@EscurcoNegre: Posant espelmes a Sant
Goku perquè acabin ajornant les eleccions
i poder gaudir de tres mesos de Salvador
Illa a l’atur tocant-se la nàpia.

Flaixos

Tribuna

El govern al menjador de casa decidint qui pot
seure i qui no a la nostra taula a dinar. En al-
guns llocs sis persones, en d’altres menys. Una
bombolla, dues bombolles, tres bombolles. Ca-

suística vària, no acabaríem si haguéssim de fer-ne la llis-
ta sencera.
No és aquest fet la dimensió més dramàtica de la pan-

dèmia, certament. Però mereix ser destacat per no ob-
lidar fins a quin punt les decisions dels governs per fer
front a les conseqüències sanitàries de la Covid-19 su-
posen, de retruc, l’eliminació temporal dels drets fona-
mentals de les persones. En aquest cas el dret a la inti-
mitat. El castell més sagrat de la persona, el seu domi-
cili, ha estat expropiat, violat. No és una opinió. És un
fet. Una altra cosa és que amb la pandèmia pel mig s’hi
pugui estar a favor, en contra, o no sap no contesta. Però
el fet no canvia: el castell sagrat de la persona, casa seva,
ha estat expropiat.
No ens ve de nou. El primer confinament va ser molt

pitjor. Llavors vam convertir els domicilis en presons. No
és que no poguéssim obrir la porta a tercers, és que no
ens la podíem obrir a nosaltres mateixos per sortir-ne. 
Podríem no quedar-nos aquí. Si fa la llista de deci-

sions que ni tan sols imaginava que algun dia no podria
prendre per vostè mateix, no donaria l’abast. Entre elles,
moltes que només són molèsties –no poder anar on
vols–, altres que poden convertir-se en un veritable pro-
blema de subsistència –no poder treballar– i algunes que
qüestionen les bases de la nostra societat pretesament
humanista –no poder acompanyar els malalts en els seus
moments més complicats o donar la mà als nostres morts
per acomiadar-los com voldríem–. 
Són coses de la Covid-19 i de la manera de fer-hi

front. No hi ha judici en la descripció, però val la pena
almenys deixar escrit què suposa. El resum ve a ser que
com a individus hem estat anorreats temporalment, que
les nostres vides han quedat en mans de les decisions
col·lectives que pren el governant i que tot això ha pas-
sat amb l’aquiescència majoritària de la ciutadania, que
ho ha vist en general bé perquè l’objectiu final és pro-
tegir la nostra salut col·lectiva.
Les úniques crítiques que s’han sentit amb força han

estat de matriu econòmica. En la mesura que es limiten
els drets, l’activitat productiva i el consum se’n ressenten,
es destrueix el PIB, la gent s’empobreix, les empreses tan-
quen i, al final del carrer, serà tan gros el problema eco-
nòmic que també impactarà sobre la salut de les persones. 
Aquests arguments economicistes, sòlids, es van fer

un forat de seguida. I són els que expliquen els equilibris
que intenten fer els governs entre les mesures restricti-
ves i la necessitat d’obrir la mà. Qui millor ho ha expressat

és el mateix secretari de salut pública de la Generalitat,
Josep Maria Argimon, que va dir que si fóssim un país
ric, tot estaria tancat, però que no podríem pagar-ho. És
en aquest equilibri sanitari-econòmic que ens seguim mo-
vent. El millor exemple van ser les mesures aperturistes
del període nadalenc, sabent, com sabien els governs, que
se’n pagarien les conseqüències.  Així doncs, economia
i salut menjant-se tot el protagonisme. 
Però les qüestions referides als drets fonamentals de

les persones no han captat cap atenció a l’hora de deci-
dir les mesures que s’havien de prendre. No han tingut –i
no tenen– gens d’importància gairebé per a ningú. Gre-
gàriament s’ha acceptat que cal fer allò que calgui perquè
és en nom del bé i ja no hi ha res més a dir. Punt final. Però,
en canvi, resulta pertinent obrir aquesta conversa. I més
ara que l’amenaça de les noves soques del virus comen-
cen a fer evident que la sortida del túnel, que imaginàvem
propera, pot estar més lluny del que voldríem creure.
Per ridiculitzar aquest tipus de preocupacions sobre

els drets fonamentals –un d’ells convidar a casa qui et
roti per fer allò que et roti– sempre es podrà argumen-
tar que si et mors per culpa de la pandèmia, no tindràs
drets pels quals preocupar-te. I que, per això, davant d’un
tema sanitari no hi ha altre camí que circular sense mi-
rar pels retrovisors, perquè tots els mals que provoca-
ràs seran menors que el que procures evitar.
És un argument difícil de rebatre, certament. Però se-

gueix sense estalviar-nos les preguntes i, en particular,
quin és el nostre lloc al món en tant que individus, més
enllà de la col·lectivitat i l’obligat, obsessiu i en certa ma-
nera malaltís gregarisme de les societats modernes. 
Perquè té derivades profundes. Una d’elles, donar

per bo que mentre l’Estat omnipotent es preocupi per
nosaltres, tota la resta és qüestió menor i menysprea-
ble. I, per contra, la veritat és que, sense l’individu re-
sistint i mantenint el catàleg de drets que donen al seu
jo més íntim la capacitat d’actuar en llibertat, el nostre
món passa a ser impossible. I és el model xinès, auto-
ritari i dictatorial, el que es declara formalment gua-
nyador en tant que més efectiu per a algunes coses.
No exagerem. No hem arribat aquí i no cal esverar-

se més del compte abans d’hora. Però sense les preguntes
que seguim sense fer-nos i negant-nos a obrir el debat
permanent sobre drets fonamentals és més fàcil que hi
puguem anar lliscant. I ve a tomb de nou el senyor Jo-
sep Maria Argimon, que també ens ha avisat amb totes
les lletres que haurem de vigilar els governs de prop quan
tot això passi. Perquè, segons ell, s’hauran acostumat a
prendre decisions coercitives sense que ningú se n’ha-
gi queixat i això els pot resultar temptador. Si estem avi-
sats, almenys fem-nos les preguntes.

Sense l’individu 
resistint i mantenint 
el catàleg de drets 

que donen al seu jo més
íntim la capacitat 

d’actuar en llibertat, 
el nostre món passa 
a ser impossible. 
I és el model xinès,

autoritari i dictatorial, 
el que es declara

formalment guanyador 
en tant que més efectiu
per a algunes coses

“
“

per Josep Martí Blanch

La Covid i la violació dels domicilis
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Martorell

HABITATGE4El futur barri de La
Sínia de Martorell ha deixat de
ser una simple promesa per co-
mençar a fer-se realitat, a poc a
poc, sota l’atenta mirada dels
martorellencs. Ja fa sis mesos
que van començar les obres i la
gent s’hi interessa cada cop més.
“De la primera fase d’habitatges
de promoció privada –que inclou
74 pisos– ja hem venut el 85%”,
assegura el director del projecte,
Víctor Farriols. Si tot va bé, els
primers veïns podran entrar -hi
a viure a mitjans de 2022.
Sobre el perfil dels compra-

dors, Farriols detalla que “hi ha
de tot, des de gent jove que surt
de casa dels pares fins a gent
gran que ara viu a una casa i bus-
ca un domicili més pràctic”. No
obstant això, preguntat sobre el
perfil més habitual, detalla que
és una persona de Martorell
d’uns 35 anys. “Entre el 60 i el
70% dels interessats són de Mar-
torell, mentre que la resta són

persones que fugen dels elevats
preus de l’àrea metropolitana
de Barcelona”, afegeix. També
afirma que la gran majoria de
compradors són particulars que
volen un pis a La Sínia com a re-
sidència principal, encara que
també hi ha “alguns inversors”.
Urbania, l’empresa promo-

tora d’aquests habitatges, també
té a La Sínia “2.000 metres qua-
drats de superfície comercial”,
apunta Farriols. “Estem parlant
amb un supermercat ecològic,

però també amb comerços lo-
cals”, diu en aquest sentit.

PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL
Del total de 1.100 pisos que tin-
drà La Sínia, 330 seran de pro-
tecció oficial. L’Ajuntament va ob-
rir el termini de sol·licituds d’a-
quests habitatges el febrer de
2019 i encara se’n poden fer. Lí-
nia Nord ha demanat al consis-
tori la xifra actualitzada de sol·li-
cituds registrades i resta a l’espera
de rebre aquesta dada.

Clients a les oficines del Parc de la Sínia, a Martorell. Foto: Línia Nord

La venda de pisos de promoció
privada de La Sínia agafa volada
» El perfil de comprador més habitual és una persona de Martorell

de 35 anys, segons el director del projecte privat, Víctor Farriols

FGC adjudica les obres de 
la nau per a vehicles històrics

EQUIPAMENTS4Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
(FGC) ha adjudicat les obres
per construir una nau a prop de
l’estació de Martorell Central
on s’exposaran vehicles històrics
de la companyia. Batejada amb
el nom de ‘L’espai de la via mè-
trica’, aquesta nau acollirà no no-
més vehicles antics de la línia
Llobregat-Anoia, sinó també
més d’una vintena de peces con-
servades per FGC, com ara lo-
comotores, cotxes i vagons. Tot
plegat es podrà visitar a partir de
l’any que ve. La ubicació del fu-

tur edifici serà l’espai on hi ha-
via els antics tallers de locomo-
tores, al costat de la platja de vies
i de l’aparcament de l’estació.
Amb una superfície de 2.200
metres quadrats, la nau tindrà
capacitat per albergar tres vies de
105 metres de longitud. Sobre
aquestes vies se situaran els di-
ferents vehicles ferroviaris cata-
logats com a patrimoni històric.
A més, l’edifici comptarà amb un
espai per a petites peces històri-
ques, una sala d’actes i un ma-
gatzem. Per facilitar-ne l’accés, es
faran obres a l’entorn de la nau.

L’oposició es queixa dels
mitjans municipals al CAC

COMUNICACIÓ4El Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC)
ha rebut recentment una queixa
sobre la suposada manca de
transparència dels mitjans de
comunicació públics de Marto-
rell. Ha estat presentada per
part de l’oposició, que denuncia
concretament la “poca repre-
sentació” que ha tingut a l’emis-
sora de ràdio municipal en els úl-
tims mesos. De moment, el CAC
ha requerit informació a l’Ajun-
tament sobre aquesta qüestió. El
consistori assegura que ja ha
respost a aquesta petició, alhora

que recorda que “els plens es re-
transmeten íntegrament i en di-
recte per Ràdio Martorell” i que
la institució té “el segell de trans-
parència Infoparticipa que con-
cedeix la UAB, el 2020 amb el
100% de transparència”. 
Però els portaveus dels quatre

grups de l’oposició (PSC, Movem,
ERC i Ciutadans) coincideixen en
la crítica i consideren que “només
faltaria” que no s’emetessin els
plens íntegrament. Recorden que
ells també van rebre els vots de
part dels veïns i que tenen dret a
un espai en aquests mitjans.

Els usuaris de les residències
reben la segona vacuna

SALUT4Els usuaris de totes les
residències de Martorell ja han
rebut la segona dosi de la vacu-
na de Pfizer i BioNTech contra la
Covid-19. L’han rebuda 21 dies
després de la primera dosi, tal
com estava previst en el pla de
vacunació del Departament de
Salut de la Generalitat. La im-
munització contra el virus s’a-
consegueix set dies després d’a-
questa segona punxada.
“Tots els membres del CAP

han rebut la primera dosi i tam-
bé la major part del personal de
l’Hospital Sant Joan de Déu i del
Sagrat Cor”, va dir l’alcalde a l’e-
missora municipal el dia 27.
Pel que fa a la situació epi-

demiològica al municipi, segons
les darreres dades (que corres-
ponen a diumenge a la nit), hi ha
dotze pacients amb coronavirus
al Sant Joan de Déu i 47 al Sagrat
Cor, mentre que hi ha 167 mar-
torellencs confinats a casa.

La nau es construirà a prop de l’estació de Martorell Central. Foto: Generalitat

Foto: Ajuntament

Educació | El nou edifici de La Mercè, per al curs vinent
El Col·legi La Mercè de Martorell començarà el curs que ve amb el nou edifici d’e-
ducació infantil enllestit. Les obres, que van començar el mes de febrer de l’any

passat, segueixen avançant a l’altura del número 47 del carrer del Mur. 
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Un Muxart mai vist: 50 obres
seves surten del magatzem

CULTURA4El museu Muxart,
Espai d’Art i Creació Contem-
poranis compta amb una nova
exposició des de dijous passat,
28 de gener. Es tracta de ‘Mu-
xart, en reserva’, que inclou cin-
quanta obres de l’artista mar-
torellenc Jaume Muxart que
havien estat fins ara al magat-
zem d’aquest equipament. La
mostra es podrà visitar durant
menys d’un mes i mig, fins al 7
de març.
Tal com detallen des de l’A-

juntament, l’exposició inclou
“obres pertanyents a les diverses
etapes i sèries temàtiques del
pintor que, incansable, va saber
transmetre a través dels seus tre-
balls l’evolució personal com a

creador contemporani i la seva
particular forma de viure l’art”. 

UNA BONA ALTERNATIVA
El consistori martorellenc reco-
neix que ‘Muxart, en reserva’ ha
estat “l’alternativa a l’exposició
de diversos artistes emergents
que hi havia prevista, i que no
s’ha dut a terme a causa de la
pandèmia i de les limitacions de
mobilitat”. 
Es tracta, de fet, d’una molt

bona alternativa, sobretot si es té
en compte que es pot plantejar
com un homenatge al fill predi-
lecte del municipi a les portes del
segon aniversari de la seva mort,
el 8 de març de 2019, recorden
des de l’Ajuntament.

TENDÈNCIA4És de Martorell, té
vint anys acabats de fer i està
triomfant en un món on la seva
generació és la dominant: les
xarxes socials i, molt especial-
ment, TikTok. En aquesta apli-
cació, Victoria Caro Tudela té ni
més ni menys que 1,6 milions de
seguidors i acumula 70,9 milions
de likes. A Instagram també té
unes xifres sorprenents, ja que
compta amb més de mig milió de
seguidors i aconsegueix desenes
de milers de ‘m’agrada’ a cada
publicació. Però la jove marto-
rellenca no s’ha volgut quedar al
terreny de les xarxes i ha decidit
perseguir altres reptes, endin-
sant-se en àmbits com la músi-
ca –va publicar la seva primera
cançó el mes de setembre– i la
moda –té una marca de roba–.

Per als adults que se la miren
a ella i a tants altres joves amb
superioritat, potser costa d’en-
tendre com ha aconseguit xifres

i reptes tan ambiciosos amb no-
més vint anys. Com moltes no-
ies i nois de la seva edat, va co-
mençar a fer servir Instagram i
Musical.ly (l’anterior nom de
TikTok) sent adolescent. De se-
guida va començar a guanyar se-
guidors i a despuntar, sobretot
amb vídeos on sortia ballant, el
que continua sent el seu contin-
gut estrella.

MÚSICA I MODA: PER QUÈ NO?
A més de generar contingut dià-
riament per a les seves xarxes so-

cials, Victoria Caro ha trobat
temps per dedicar-se a la músi-
ca. La seva primera cançó, Mién-
teme, es va estrenar acompa-
nyada d’un videoclip professio-
nal que té prop de 700.000 re-
produccions a YouTube. Ara,
segons ha explicat ella mateixa,
està preparant el vídeo d’una se-
gona cançó. A banda, aquesta
martorellenca és la creadora de
la marca tèxtil ‘Victoria Caro
Co’, que aposta per dessuadores,
samarretes i altres peces de roba
d’estil urbà i actual. 

Una captura del videoclip de ‘Miénteme’, la cançó de la jove. Foto: YouTube

Victoria Caro, la martorellenca
que triomfa a TikTok (i arreu)

‘Muxart, en reserva’ es pot visitar des del 28 de gener. Foto: Ajuntament

1,6
milions de persones
segueixen la jove
martorellenca a
l’aplicació TikTok
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Gener del 2021. Carrer
Nació del barri de Sant
Martí, Barcelona. Di-
versos veïns es posen

en contacte amb la Guàrdia Ur-
bana per denunciar unes estranyes
molèsties. Durant les 24 hores
del dia senten sorolls de maqui-
nària. El carrer està impregnat d’u-
na forta olor, afegeixen. Dies més
tard, agents de la policia local
comproven la procedència dels so-
rolls i de l’olor i determinen que
provenen d’una nau industrial.
Tot apunta que a l’espai s’hi està
cultivant marihuana. La policia
barcelonina demana a un tècnic de
la companyia de la llum que cal-
culi el consum elèctric del local:
multiplica per vuit el d’un establi-
ment normal, un fet típic en les
plantacions de cànnabis.
Els agents estan marxant des-

prés de comprovar el consum
elèctric quan la sort es posa del seu
cantó. Veuen que dues persones
surten del local. Semblen nervio-
ses. Intenten esquivar la policia. Els
agents aconsegueixen intercep-
tar-les i un cop acorralades con-
fessen. Reconeixen que estan cui-
dant la plantació. El més probable
és que els dos detinguts, que hores
més tard seran acusats d’un pre-
sumpte delicte contra la salut pú-
blica i d’estafa elèctrica, no siguin
els propietaris de la plantació.
“Només simples peons d’un en-
tramat criminal molt més gran”,
afirma Juan Guzmán, cap de la
Unitat d'Investigació de la Guàrdia
Urbana de Barcelona. 
El 14 de gener, els Mossos

d’Esquadra i la mateixa Guàrdia
Urbana decomissen tot el material
de la nau: 9.106 plantes de mari-
huana, 640 euros en efectiu i 20
quilos de llavors de marihuana.

EN AUGE
El 2020, intervencions contra plan-
tacions de marihuana com la de
Sant Martí s’han convertit en quo-
tidianes a Barcelona i rodalia. No
hi ha setmana que la policia no ac-
tuï contra el tràfic d’aquesta droga.
De vegades són petites planta-
cions, com la que el passat 30 de se-
tembre es va trobar en el soterra-
ni d’una antiga botiga de l’Hospi-
talet. En altres ocasions es tracta de
grans cultius, com el desmantellat
per la Policia Nacional el 29 de de-
sembre a la Roca del Vallès: una
nau amb 61.000 plantes. 
Les grans plantacions de ma-

rihuana estan en auge a l’àrea
metropolitana. L’any passat se’n
van trobar 148 i hi ha 208 inves-
tigacions obertes relatives a aques-
ta droga. Tot i que des dels Mossos
apunten que Barcelona està molt
lluny de seguir tristos exemples
com el de Ciudad Juárez a Mèxic,
assenyalen que “cal vigilar perquè
el narcotràfic de marihuana pot
convertir-se en un problema greu”.
De fet, les xifres parlen per si soles.
Si el 2013 el cos de policia català va
intervenir 36.000 plantes a tota
Catalunya, el passat 2020 el nom-
bre de plantes decomissades va ser
de 247.000. Quasi set vegades
més. Dels 1.362 detinguts per trà-
fic de marihuana el 2018 es va pas-

sar als 2.729 el 2019. El doble en
només 12 mesos.  
“Fa tres anys la preocupació

més gran dins del cos eren el ter-
rorisme i els robatoris a domicilis,
però ara també s’hi ha d’incloure
les plantacions de marihuana”,
expliquen des dels Mossos. En
part, el que més preocupa és tot el
que arrossega aquesta narcoeco-
nomia que segons xifres de Daniel
Montolio, especialista en economia
del crim a la UB, genera a Espanya
8.514 milions d’euros i evadeix

3.300 milions d’euros, “aproxi-
madament un terç de la despesa
anual en sanitat a Catalunya”. 

CAP A EUROPA
Ara bé, per què ha augmentat tant
el cultiu de marihuana a casa
nostra? Tradicionalment Cata-
lunya ha estat una zona de pas del
narcotràfic, una parada en el camí
que els traficants recorren per ar-
ribar a Europa. Amb la crisi tot va
canviar i la regió es va convertir en
un punt de producció. El clima, la

laxitud legal, la manca d’oportu-
nitats de feina en l’economia con-
vencional i la precarietat laboral
n’han estat els detonants. “Fins a
l’any 2012 les plantacions eren
més petites, sobretot destinades
a abastir de forma il·legal els
clubs cannàbics, però ara ens
trobem amb plantacions enor-
mes”, relata Guzmán. 
Aquest canvi de paradigma

ha fet que algunes periodistes com
Mayka Navarro parlin de Catalu-
nya com “l’horta de la marihuana

d’Europa”. No és exagerat, ja que
les grans plantacions contra les
quals lluita la policia, en la seva ma-
joria estan destinades a abastir el
vell continent. “És un negoci rodó,
ja que un gram de marihuana als
carrers de Barcelona costa al vol-
tant de 5 euros, mentre que a
França en val 10, a Irlanda 16 i a
Finlàndia 23”, expliquen des dels
Mossos. Això ha estat un reclam
per a les màfies de tota Europa i per
als clans locals. La legislació espa-
nyola és ambigua i els delinqüents

Un cultiu de marihuana amb 100 plantes gasta la mateixa energia que un gran bloc de pisos. Foto: Mossos d’Esquadra

El nombre de grans plantacions i de grups de crim organitzat dedicats 
a la marihuana han augmentat de forma exponencial a Barcelona 

i l’àrea metropolitana. Només el 2020 els Mossos van decomissar 247.000
plantes a tota Catalunya, gairebé set vegades més que les 36.000 de l’any 2013

L’any del tràfic 
demarihuana
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n L’Oriol i la Maite (noms ficticis) són
membres d’una associació cannàbica
de Barcelona. Com ells, segons càlculs
de la Federació d’Associacions de Càn-
nabis de Catalunya (CatFac), a tot el
territori hi ha més de 300.000 socis.
“A Barcelona i rodalia les associacions
són més de 200”, expliquen des de la
plataforma Cànnabis Barcelona. Al
centre de la ciutat, la majoria són re-
gentades per holandesos, francesos,
italians i russos, mentre que els clubs
de l’àrea metropolitana i dels barris
més allunyats del centre de la capital
estan dirigits per persones autòctones.

En la primera onada de la pandè-
mia, els clubs van tancar com altres
comerços. L’Oriol i la Maite són consu-
midors habituals de marihuana i ales-
hores van haver d’empescar-se siste-
mes per poder trobar el producte
fora de les associacions. “A través de
contactes, d’amics i del tripijoc... era
bastant incòmode”, expliquen.

A diferència del que relaten l’Oriol i
la Maite, altres socis ho van tenir més
difícil per accedir a la marihuana. “Du-
rant el confinament ens hem trobat
casos de gent gran que pren marihua-
na pel dolor, perquè ja no li funciona
cap teràpia farmacològica, anant a
comprar al mercat negre”, diu Mireia
Ventura, de l’entitat Energy Control. 

A Catalunya es pot consumir càn-
nabis, però és il·legal vendre’n o com-
prar-ne. Aquest buit jurídic genera un
model ambigu. Als clubs s’hi pot con-
sumir marihuana, però aquests no te-
nen manera d’aconseguir el producte
legítimament.

Al carrer, la marihuana és més ba-
rata, però no està sotmesa a controls
de qualitat. “S’adultera amb produc-
tes sintètics per augmentar-ne la pro-
ducció i aquestes substàncies poden
produir atacs d’ansietat o crisis para-
noiques. És el pitjor que hem vist en
20 anys”, assegura Ventura. 

Malgrat que en la segona onada
de la pandèmia el Govern va deixar
obrir les associacions en considerar-
les essencials, el virus i la crisi econò-
mica han fet que, segons Cànnabis
Barcelona, al voltant del 20% dels
membres d’associacions hagin passat
a comprar al mercat negre. 

Des de la CatFac posen molt èmfa-
si a distanciar les associacions de les
organitzacions criminals que cultiven
marihuana. “Encara que alguns clubs
en puguin comprar, aquests cultius
estan destinats a la venda a Europa”,
explica Eric Asensio, d’aquesta fede-
ració. Per a ell, si la marihuana es re-
gularitzés, les màfies deixarien de te-
nir el control de la situació.

Consum confinat

se n’aprofiten. “És molt difícil que
acabin a la presó, ja que les penes
per plantar marihuana van de l’a-
ny als 3 anys i en casos de grans
cultius no arriben als 5”, afirma Al-
bert Palacios, del sindicat inde-
pendent dels Mossos d’Esquadra
USPAC. “La gran majoria no aca-
ba trepitjant la presó”, assevera.
Si en origen les terres tarrago-

nines i gironines eren on es culti-
vava, en l’últim any les plantacions
a l’àrea metropolitana, al Garraf i
als Vallesos han crescut. Nou Bar-
ris, Sants, l’Eixample, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Andreu de la Bar-
ca, el Prat, Badalona, Sant Adrià,
Viladecans... La llista d’indrets on
hi ha hagut desmantellaments de
grans cultius el 2020 és llarga i de-
mostra la forta vinculació del ter-
ritori amb el narcotràfic. 
Fins i tot s’han detectat orga-

nitzacions criminals que operen a
tota la zona per abastir, a gran es-
cala, el mercat europeu. N’és ex-
emple el grup que els Mossos
van detenir el 15 de novembre i
que tenia més de 12.000 plantes
repartides pels Vallesos, Girona i
el Bages. Segons informacions
policials, guanyava 4 milions d’eu-
ros anuals per la venda de mari-
huana. En l’emboscada, en la
qual van participar 100 efectius,
es van trobar armes de foc.

“L’augment de plantacions
està fent créixer el nombre de
màfies que volen controlar el mer-
cat”, detalla Palacios. Aquest ex-
trem és confirmat pels Mossos,
que expliquen que han augmen-
tat els robatoris violents a domicilis
on hi ha plantacions de clans rivals
per “mantenir el monopoli”. La
lluita pel poder suposa violència,
i la violència, com presumpta-
ment va passar l’agost a Lloret de
Mar on es va trobar un home
mig calcinat, suposa morts. 

EL PITJOR FUTUR POSSIBLE  
L’Afganistan amb l’opi, el Marroc
amb l’haixix, Colòmbia amb la
coca... Són països productors de
drogues. Què passaria si el narco-
tràfic penetrés en l’administració
pública? “L’escenari més perillós
succeeix quan els polítics o els fun-
cionaris són corromputs”, diuen
des dels Mossos. A canvi d’arre-
glar-li la plaça major o el polies-
portiu municipal, un alcalde fa la
vista grossa amb les naus de cul-
tiu de marihuana als afores del po-
ble. Són aquest tipus de situacions
i, com diu Palacios, “no hi ha nin-
gú incorruptible”. 
Així mateix, Montolio explica

que, si el crim organitzat s’infiltra
a la societat, “moltes persones
queden desprotegides i sense

“És un negoci rodó, 
ja que un gram de
marihuana als carrers
de Barcelona costa 
al voltant de 5 euros,
mentre que a França 
en val 10, a Irlanda 16 
i a Finlàndia 23”

prestacions socials perquè no te-
nen contracte, i a més l’Estat dei-
xa de percebre impostos”. Són di-
ners que perd la sanitat o l’edu-
cació. Segons expliquen els Mos-
sos, “ja hi ha immobiliàries que es
dediquen només a buscar edificis
perquè els narcotraficants hi pu-
guin instal·lar els seus cultius o
concessionaris que proveeixen
els cotxes que s’empren per por-
tar la droga a Europa”.   
Aquesta implantació del nar-

cotràfic al territori també es co-
mença a veure en el tipus de de-
linqüents que es dediquen a la
venda de la marihuana. Molts
d’ells abans es dedicaven a altres
tipologies de crims. “El seu cultiu
és tan rendible i té tan poques pe-
nes de presó que alguns clans es-
tan deixant la venda d’altres dro-
gues o el robatori per dedicar-se
a la marihuana”, diuen els Mos-
sos. I en la mateixa línia, els seus
ingressos estan augmentant. En
un operatiu realitzat a Sant An-
dreu de la Barca en què es van de-
tenir 26 persones, els investiga-
dors van constatar que els inte-
grants de l’organització porta-
ven un tren de vida molt elevat:
cap d’ells tenia feina estable, vivien
en cases on el lloguer arribava als
5.000 euros al mes i portaven re-
llotges d’11.000 euros.

POLICIA AL LÍMIT
“Les decomisses de marihuana
generen un volum de feina molt
bèstia”, diu Palacios, el qual re-
marca que les operacions contra
grans plantacions tenen uns riscos
afegits que les fan complicades. “Un
cultiu de marihuana amb 100
plantes gasta la mateixa energia que
un gran bloc de pisos, i això, amb
instal·lacions punxades i en con-
dicions pèssimes, fa augmentar el
risc d’incendi”, explica l’inspector
Guzmán. A més, cal sumar-hi els
riscos derivats de la presència d’ar-
mes en moltes plantacions.  
Palacios afegeix que l’elevat

nombre d’operacions ha generat
problemes d’emmagatzematge a
les comissaries. “Alguns compa-
nys han hagut d’agafar la baixa
perquè els mareja la forta olor de
marihuana”, detalla. Tant és així
que fa un temps es va projectar un
búnquer a la comissaria dels Mos-
sos de Trinitat Nova (Barcelona)
per guardar-hi la droga. Amb tot,
i davant d’aquesta problemàti-
ca, Palacios es pregunta si no “cal-
dria legalitzar la marihuana com
a Holanda”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ja hi ha immobiliàries
que es dediquen a
buscar edificis perquè
els narcotraficants 
hi puguin instal·lar 
els seus cultius o
concessionaris que els
proveeixen els cotxes”

Amb el confinament molts consumidors de cànnabis
van haver de recórrer al mercat negre 

i molts d’ells no han tornat a les associacions
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Castellví | Sant Esteve

Sant Andreu de la Barca

CULTURA4El Teatre Núria Es-
pert de Sant Andreu de la Barca
donarà el tret de sortida a la nova
temporada aquest dissabte, dia
6. Entre febrer i juny, l’escenari
santandreuenc acollirà una pro-
gramació de tretze espectacles
que no deixarà de banda cap art
escènica. No hi faltarà res: hi
haurà humor, dansa, música,
màgia i, sobretot, molt de teatre.
Bé, sí que hi faltarà una cosa
(com a mínim els primers dies):
públic d’altres poblacions, ja
que el confinament municipal
continua vigent.
Sigui com sigui, els veïns de

Sant Andreu, afortunats, podran
gaudir el dia 6 d’un primer es-
pectacle que els farà riure durant
una bona estona. Es tracta de ‘Yo
sobreviví a la EGB’, de Jordi
Merca i Ivan Vilches, que farà re-
viure records de la infància a més
d’un i més de dos. I de la infàn-
cia de fa uns quants anys a la in-
fància d’ara: Dàmaris Gelabert

enamorarà els més petits amb el
seu ‘Soc feliç’ el dia 20. L’ende-
mà, ‘De mares a filles’, de Paco
Mir, barrejarà llàgrimes i rialles.
Més endavant, el teatre aco-

llirà dos concerts més, que se su-
maran al de Gelabert, així com
un espectacle de dansa i dos de
titelles. Una de les grans visites
de la temporada serà la del Mag
Lari, que portarà la màgia i la iro-
nia al municipi.

FESTIVAL ZERO PER ALS JOVES
Un any més, la temporada del
Núria Espert inclourà també el
Festival Zero, pensat per als jo-
ves. ‘La segona Eva’, ‘Els dies
mentits’ i ‘Rebota, rebota y en tu
cara explota’ són les tres funcions
que formen el festival aquest
any. L’objectiu d’aquesta pro-
posta, que a poc a poc es va con-
solidant, és fomentar el teatre en-
tre la joventut santandreuenca.

Dàmaris Gelabert oferirà un concert per als més petits. Foto: D.G.

Humor, música i molt de teatre
a la nova temporada de l’Espert

CASTELLVÍ4Les obres per con-
vertir l’escola vella de Castellví de
Rosanes en un centre social amb
piscina continuen avançant. El
projecte, aprovat el mes de març
just abans de l’esclat de la pan-
dèmia, segueix a la primera fase,
però ara ha començat una nova
tanda de treballs que afecten
sobretot la coberta de l’edifici.
Concretament, la intervenció

que s’està duent a terme inclou
la renovació total d’aquesta co-
berta i la construcció del bada-
lot del futur ascensor. En aques-
ta mateixa fase, que hauria de
durar uns dos mesos, també es
milloraran els accessos de l’edi-
fici per adaptar-los a les perso-
nes amb mobilitat reduïda.
Aquests treballs tenen un cost de
71.000 euros, aproximadament,
que es financen parcialment
amb una subvenció de la Gene-
ralitat de 39.000 euros.
La segona fase, que serà més

complexa i cara que la primera,
suposarà la construcció de les
piscines on ara hi ha el pati, així

com el gruix de la intervenció a
l’interior de l’edifici. L’Ajunta-
ment estima que, en aquest cas,
la inversió rondarà els 600.000
euros, i assegura que compta
amb una subvenció del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) de 180.000 euros per
cobrir-ne una part.

SENSE SKATEPARK
L’skatepark del pati de l’escola
vella, que ja estava tancat per les
restriccions, s’ha hagut de des-
muntar per les obres. El consis-
tori, però, s’ha compromès a
buscar una ubicació alternativa
per instal·lar-lo perquè “és un es-
pai molt valorat”. 

Les obres avancen, tot i que continuen en la primera fase. Foto: Aj. de Castellví

L’escola vella, més a prop de ser
un centre social amb piscina

Seguretat | 70 denúncies en un cap de setmana
La Policia Local de Sant Andreu de la Barca va imposar una setantena de
denúncies en un cap de setmana, el del 23 i 24 de gener, per l’incompli-
ment de les mesures sanitàries per aturar la propagació de la Covid-19.

Castellví | Incendi a l’avinguda del Taió
Aquest dilluns, 1 de febrer, es va produir un incendi en un transformador elèc-
tric a l’avinguda del Taió de Castellví de Rosanes. S’hi van desplaçar de seguida
dos vehicles del parc de bombers de Martorell, així com la Guàrdia Municipal.

SANT ESTEVE4La biblioteca
municipal Joan Pomar i Solà, de
Sant Esteve Sesrovires, va tornar
a obrir aquest dilluns, 1 de febrer,
un any després de l’inici de les
obres d’ampliació. L’equipament
té ara una superfície de 300
metres quadrats, 100 més que
abans: s’ha ampliat la sala de lec-
tura i s’ha creat una nova sala po-
livalent amb accés independent
des de l’exterior, un nou lavabo
adaptat i un espai per a la nete-
ja i el personal. A més, el centre
compta també amb nous serveis,

com el de la bústia de retorn de
llibres. Els treballs van comen-
çar el 30 de gener de 2020 amb
la previsió que l’equipament,
renovat i ampliat, pogués re-
obrir per Sant Jordi, un objectiu
que la pandèmia del coronavirus
va esguerrar completament. Més
endavant, a la tardor, s’espera-
va que la reobertura arribés,
per fi, abans que acabés l’any,
però no ha estat així: els sesro-
virencs han hagut d’esperar a
aquest mes de febrer per recu-
perar la seva biblioteca.

La biblioteca municipal
reobre després de l’ampliació

Les obres van començar fa un any. Foto: Aj. de Sant Esteve

TRANSPORT4Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) ha licitat les
obres per construir aparcaments
segurs i tancats per a bicicletes
en deu estacions de les línies que
connecten Barcelona amb el Va-
llès i amb la xarxa Llobregat-
Anoia. Una d’aquestes estacions
és la de Sant Andreu de la Bar-
ca. Del Montserratí, també hi ha
la de Martorell Enllaç. 
Els treballs consisteixen a

fabricar i instal·lar l’habitacle
en l’entorn immediat de les pa-
rades de tren, en dos formats di-
ferents, un de 6x4 metres amb
capacitat per a 54 bicicletes, i un
de 6x6 per a 34. 
L’objectiu és anar incre-

mentant el nombre de parades
amb aquest sistema  per arribar
al màxim nombre d’usuaris pos-
sible. Inicialment, es preveu la
instal·lació d’alguns sistemes
d’aparcaments segurs per a
l’1,5% de les validacions d’FGC,
que suposa unes 4.000 places. 

FGC crearà espais
segurs per a
bicicletes

Juan Alfaro, 
nou regidor de 
Medi Ambient

POLÍTICA4Juan Alfaro és el
nou regidor de Medi Ambient i
Activitats de Sant Andreu de la
Barca. El socialista va prendre
possessió del càrrec al Ple mu-
nicipal del mes de gener. Alfaro
substitueix a les files socialistes
Francesc Delgado, que va deixar
el seu càrrec per motius perso-
nals al mes de desembre. Alho-
ra, també substitueix Maite Na-
vas a la Regidoria de Medi Am-
bient, ja que ella ara és la regi-
dora de Seguretat Ciutadana.
Alfaro, de 44 anys, és veí de la
Solana i xofer de professió.

Foto: Ajuntament
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Abrera

SERVEIS4La Policia Local d’O-
lesa de Montserrat ja s’ha ins-
tal·lat a la nova comissaria, que
es troba al número 28 del carrer
d’Amadeu Paltor, al barri dels
Closos. El govern municipal té
previst enderrocar l’edifici on
fins ara hi havia les dependències
del cos, al carrer Anselm Clavé.
La nova caserna té uns 600

metres quadrats, dividits en una
àrea d’atenció al públic, que in-
clou oficina de denúncies, sala
d’espera i oficina polivalent; una
àrea d’accés restringit amb di-
versos despatxos; una àrea pri-
vada amb vestidors, sala de re-
unions, menjador i zona d’ar-
mers, i una àrea de detenció i
custòdia.
Segons el regidor de Segure-

tat Ciutadana, Jordi Martínez,
“ha estat un canvi molt esperat
per la Policia Local, tant per la
funcionalitat de la nova comis-
saria com també per poder dei-
xar les antigues dependències

que es trobaven en un edifici molt
malmès”. Des de l’Ajuntament
consideren que el nou equipa-
ment “permetrà que el cos poli-
cial no perdi centralitat i que gua-
nyi en velocitat de resposta da-
vant qualsevol emergència”.
La inversió per construir la

nova comissaria ha superat els
950.000 euros, segons el con-
sistori, que en destaca la “gran
eficiència energètica i la soste-
nibilitat”. El motiu: entre altres

coses, que la nova caserna “con-
sumeix un 57% menys que qual-
sevol altre edifici, gràcies, en
bona part a l’aïllament tèrmic”. 

RETARD PER LA PANDÈMIA
En un principi, el trasllat a la
nova comissaria estava previst
per al novembre, però s’ha en-
darrerit fins ara “per la comple-
xitat afegida de la gestió de la
pandèmia”, asseguren des del
consistori olesà.

La sala d’espera de la nova comissaria, a Amadeu Paltor. Foto: Ajuntament

La Policia Local estrena la
comissaria del barri dels Closos

CULTURA4Ser amant del setè
art i viure al Montserratí no és
gaire bona combinació: només
dos dels vuit municipis de la
zona, Abrera i Sant Andreu de la
Barca, tenen cinema. Amb el
confinament municipal, els ve-
ïns de les altres poblacions ja feia
molts dies que no podien gaudir
de la gran pantalla, però la set-
mana passada es va fer impos-
sible també per a abrerencs i
santandreuencs. La cadena Yel-
mo Cines va tancar temporal-

ment les seves sales catalanes,
inclòs el cinema d’Abrera, i el
mateix va passar amb els Cines
Atrium de Sant Andreu.
De fet, la decisió de Yelmo no

només afecta el d’Abrera i sis ci-
nemes més de Catalunya, sinó
que també deixa tancades de for-
ma temporal totes les sales que
té a l’Estat, excepte les de Madrid
i Las Palmas de Gran Canaria.
Per la seva part, des de l’Atrium
de Sant Andreu han deixat un
missatge fix a la seva pàgina
web: “El cinema roman tancat
per la situació d’excepcionalitat
actual. Esperem tornar a gaudir
de l’espectacle del cinema al
més aviat possible”.

Aquests tancaments no són
els únics. També les cadenes
Ocine i Cinesa han abaixat tem-
poralment la persiana d’alguns
dels seus cinemes. I no és es-
trany: les sales catalanes han
perdut 15 milions d’especta-
dors en els últims dotze mesos,
incloent-hi aquest gener, amb
una caiguda del 85% respecte al
mateix període de l’any ante-
rior, segons les dades del Gre-
mi de Cinemes de Catalunya
que ha avançat TV3.

El cinema d’Abrera, ara tancat. Foto: Facebook (Montserrat Centre Abrera)

El Montserratí es queda
temporalment sense cinemes

Memòria | Homenatge a les víctimes de l’Holocaust
Olesa va commemorar el Dia internacional en memòria de les víctimes de l’Holo-
caust amb un acte institucional a la plaça Félix Figueras i Aragay on es van home-
natjar els setze olesans que van patir l’horror dels camps de concentració nazis.

Laboral | La plantilla d’U-Shin segueix en lluita
La plantilla d’U-Shin a Abrera es va mobilitzar dijous passat en defensa dels 72
llocs de treball que desapareixeran pel tancament de la fàbrica abrerenca que la
companyia va anunciar el mes de desembre i que culminarà el març de 2022.

Ramaders del Parc Rural de
Montserrat es formen a Olesa
FORMACIÓ4L’Escorxador d’O-
lesa de Montserrat és l’escenari
d’unes sessions de creativitat i in-
novació adreçades als ramaders
del Parc Rural de Montserrat. De
moment ja s’han fet dues d’a-
questes sessions, que compten
amb la col·laboració de l’Ajun-
tament d’Olesa.  
Qui imparteix i dinamitza

aquesta formació són membres
de l’Institut de Recerca i Tecno-

logia Agroalimentàries (IRTA),
un òrgan adscrit al Departa-
ment d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació. Tal com
detallen des del consistori olesà,
“en aquestes sessions es treba-
llen les quatre etapes del procés
creatiu: la identificació i com-
prensió del repte o problema, la
reformulació del repte, la gene-
ració d’idees i la valoració i se-
lecció de les idees”. 

Moviment Veïnal suma
aliances d’àmbit estatal

MEDI AMBIENT4Després d’ad-
herir-se a la plataforma SOS
Baix Llobregat i l’Hospitalet,
Moviment Veïnal d’Olesa ha tei-
xit aliances amb altres entitats
tant d’àmbit català com estatal
que també lluiten contra alguns
plans urbanístics. “És una ma-
nera de guanyar suports i fer un
front comú”, expica Carles Jua-

ní, membre de la plataforma
olesana. Juaní recorda que, a
Olesa, encara són a temps d’a-
turar el nou Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)
perquè no està aprovat. Alhora,
volen “defensar els veïns de Cal
Candi de l’afectació de les obres”,
ja en marxa, així com “denunciar
la pèrdua d’espai verd”.

MEMÒRIA HISTÒRICA4L’Ajun-
tament d’Abrera ha publicat un
vídeo per commemorar el 82è
aniversari de la construcció de les
trinxeres republicanes al bosc de
Sant Miquel durant la Guerra Ci-
vil. A les imatges, mentre sona A
las barricadas, membres del
grup de recreació històrica Did-
Patri es posen a la pell de soldats
republicans, mostrant la tensió i
l’angoixa que es va viure a les
trinxeres per l’amenaça de l’ar-
ribada de les tropes franquistes.
Entre escena i escena, l’arqueò-
leg Òscar Augé, guia del jaciment,
explica els fets de gener de 1939. 
Tal com explica Augé, les

trinxeres del bosc de Sant Miquel

es van construir durant els dar-
rers mesos de la Guerra Civil, en
el marc de “l’ofensiva de Cata-
lunya, ordenada pel general
Franco just després de la desfe-
ta republicana a la batalla de l’E-
bre”. En aquest context, el go-
vern republicà va “fortificar tota
una sèrie d’espais a la llera es-
querra del riu Llobregat amb la
voluntat de convertir-lo en un
front com el Manzanares havia
estat mesos abans a Madrid”, de-
talla l’arqueòleg. A Abrera, “s’han
documentat fins a sis línies de
trinxeres paral·leles i diferents
nius d’ametralladora que de-
fensen la rereguarda d’aquestes
trinxeres”, afegeix.

Un vídeo recrea l’angoixa de
les trinxeres de Sant Miquel

Alguns dels participants en el vídeo publicat pel consistori. Foto: Ajuntament

15
milions d’espectadors
són els que han perdut
les sales de cinema
catalanes l’últim any
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Collbató

CULTURA4Tot i que la situació
epidemiològica no ho posa fàcil,
l’Ajuntament d’Esparreguera se
les ha empescat per mantenir la
Festa Major d’Hivern, la cele-
bració en honor a Santa Eulàlia,
patrona del municipi. Del 12 al
14 de febrer, els esparreguerins
gaudiran d’una programació
adaptada a la pandèmia que
tindrà el teatre i el patrimoni lo-
cal com a protagonistes, renun-
ciant a contracor a les activitats
de cultura popular per raons
sanitàries. 
Un dels plats forts de l’edició

d’aquest any serà l’obra de tea-
tre Els Brugarol, escrita i pro-
tagonitzada per Ramon Ma-
daula, que es representarà al
Teatre de La Passió el dia 13. Es
tracta d’una comèdia sobre els
llinatges familiars que ha estat
guardonada amb el Premi Recull
2020. Diumenge 14 serà el torn
de l’espectacle infantil El llop fe-
rotge, de la companyia del Prín-

cep Totilau, que es farà al Pa-
tronat Parroquial.
Pel que fa a la promoció del

patrimoni local, tant dissabte
com diumenge seran jornades de
portes obertes al taller de Cerà-
miques Sedó. Els mateixos dies
s’oferiran visites guiades al Mu-
seu de la Colònia Sedó i al seu re-
cinte industrial.
D’altra banda, la festa tindrà

també la seva dosi de música

gràcies a la Cobla Ciutat de Cor-
nellà, que farà un concert de sar-
danes a l’església de Santa Eu-
làlia després de la repicada de
campanes del dia 12 en honor a
la patrona d’Esparreguera.
Tots els actes tindran l’afo-

rament limitat, de manera que
funcionaran amb entrades gra-
tuïtes que es podran aconsegu-
ir a través del web municipal a
partir d’aquest dijous.

L’obra ‘Els Brugarol’, un dels plats forts de la festa. Foto: Iván Moreno / Bitò

Esparreguera es prepara per a
una festa d’hivern molt teatral

SALUT4El nou consultori mèdic
de Collbató va obrir les portes
aquest dilluns, 1 de febrer. El mu-
nicipi ha recuperat, per fi, la
seva atenció primària –aturada
des de l’esclat de la pandèmia– a
l’edifici de les escoles velles, al nú-
mero 8 del passeig de la Fuma-
da. L’obertura del centre ha ar-
ribat amb la incorporació de dos
professionals més i amb l’am-
pliació de l’horari d’atenció.
El consultori –que ofereix

serveis de medicina, infermeria
i pediatria– té més de 280 metres
quadrats repartits en quatre con-
sultes, una recepció, dues sales
d’espera, una àrea de professio-
nals i un magatzem clínic. L’ho-
rari d’atenció de medicina de fa-
mília i infermeria és de dilluns a
divendres de nou del matí a una
del migdia, i de dimarts a diven-
dres de tres de la tarda a set del
vespre. L’atenció de pediatria és
els dilluns, dimecres, dijous i di-
vendres de nou a una. Fora d’a-
quests horaris, els collbatonins
s’han de desplaçar a Sant Andreu

de la Barca i, els caps de setma-
na, a Esparreguera.
A Collbató, l’inici de la pan-

dèmia va coincidir amb la recta
final de les obres del nou con-
sultori. Fins aleshores, els veïns
continuaven assistint a l’antic
centre, ubicat als baixos de l’e-
difici de l’Ajuntament, que ja
feia temps que havia quedat pe-
tit. En aquell context, Salut va
tancar aquest equipament i va
centralitzar l’atenció al CAP d’Es-
parreguera. Al juny, la conselle-
ra de Salut, Alba Vergés, es va
comprometre amb l’alcalde Mi-

quel Solà a intentar reobrir l’an-
tic centre “de cara al setembre”.
Finalment no va ser així i, el mes
d’octubre, es va saber que el
consultori vell no tornaria a ob-
rir i que l’atenció primària es re-
cuperaria directament a l’edifici
nou, però en aquell moment no
es va anunciar cap data. El que sí
que va dir l’Ajuntament va ser
que el retard s’havia produït per
“desacords entre l’Institut Cata-
là de la Salut (ICS) i el CatSalut”.
Sigui com sigui, aquest peri-

ple ja s’ha acabat, per a tran-
quil·litat dels collbatonins.

El nou consultori, a l’edifici de les antigues escoles. Foto: Margarita Xicola

Obre el nou consultori mèdic:
torna l’atenció primària local

Restauració | Suspesa la taxa de terrasses durant el 2021
Els bars i restaurants esparreguerins no pagaran la taxa de terrasses en tot el 2021.
La primera sessió plenària de l’any va servir per suspendre el cobrament d’aquesta
taxa, una mesura aprovada per unanimitat que dona suport a la restauració local.

Equipaments | Casal i biblioteca reobren després de tancar pel vent
El Casal de Cultura i la biblioteca municipal de Collbató van tornar a obrir el 25 de gener després
que el temporal de vent causés desperfectes a l’edifici que els aplega. La força del vent va afectar un
ancoratge de l’estructura d’alumini de l’entrada el dia 22, fet que va obligar a tancar l’equipament.

Ajudes per a negocis locals
afectats per la pandèmia

ECONOMIA4El Ple d’Esparre-
guera ha aprovat un nou paquet
d’ajudes per als negocis locals
afectats per la crisi econòmica de-
rivada de la pandèmia. L’Ajun-
tament destinarà 150.000 euros
a les empreses i comerços que
hagin hagut de tancar el seu es-
tabliment o reduir la seva activi-
tat per les restriccions, per tal d’a-
judar a sufragar les despeses de
mantenir o adequar l’activitat a

les condicions sanitàries. L’im-
port màxim de les subvencions
serà de 800 euros per a empre-
ses de deu a cinquanta treballa-
dors, de 600 euros per a negocis
amb entre dos i nou empleats i de
400 en cas que tinguin un sol tre-
ballador. La convocatòria per
demanar aquests ajuts s’obrirà el
març, després que les bases pas-
sin el tràmit d’exposició pública
i se’n faci la convocatòria formal.

Acomiaden la policia que feia
vídeos mentre era de servei

POLÈMICA4El Ple ha acordat
per unanimitat acomiadar l’agent
de la policia local que va prota-
gonitzar una polèmica l’estiu
passat, quan es van difondre
imatges seves fent un ús indegut
de l’arma i altres vídeos gravats
per ella mateixa mentre estava de
servei. En el vídeo que va aixecar
més polseguera, la policia aco-

miadada i el seu company (sus-
pès prop de cinc anys) es dirigien
en un cotxe patrulla al Merca-
dona del municipi, on s’havia
produït un atracament. La dona
duia l’arma reglamentària a la
mà esquerra, mentre amb la
dreta enregistrava l’interior del
vehicle, i se la sentia dir, molt
nerviosa, que no volia morir.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el passat 24
de gener a Collbató un noi de 20
anys com a autor d’una onada de
robatoris en l’últim mes tant a
persones com a domicilis d’Es-
parreguera i Collbató. L’arrestat
va passar a disposició judicial i el
jutge instructor va decretar el seu
ingrés a presó. El lladre havia co-
mès fins a 27 assalts i, fins i tot,
s’havia enfrontat a algunes de les
seves víctimes amb un ganivet de
grans dimensions i una arma de
foc. També entrava a cases per la

força i no es preocupava de si els
residents eren a l’interior. La
investigació va començar a finals
de desembre, quan la policia va
ser alertada d’un seguit de roba-
toris amb força a domicilis, sem-
pre de nit i cada cop amb més
violència. Va ser detingut el dia
24 mentre actuava a Collbató,
gràcies a la col·laboració de veïns
i de la Guàrdia Municipal. A
casa del lladre van trobar diners,
aparells d’electrònica, claus de di-
ferents vehicles i documentació
d’alguna de les víctimes.

A presó per 27 robatoris 
a Collbató i Esparreguera

El material decomissat a casa del lladre, un noi de 20 anys. Foto: ACN
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El Club Bàsquet Martorell i el
Club Bàsquet Esparreguera han
superat ja l’equador de la prime-
ra fase de la lliga EBA amb bones
sensacions i es preparen per
afrontar ja la seva segona meitat.
Els de Toni Olivares, de fet, lide-
ren el grup C-2 de la categoria
amb cinc victòries en sis partits,
mentre que els esparreguerins
són un dels conjunts que perse-
gueixen els seus veïns. El saldo
provisional del CBE és de quatre
partits guanyats (el darrer, abans-
d’ahir per 57-72 en la seva visita
a la pista del Club Bàsquet Salou)
i dos de perduts.
Els martorellencs (la millor

defensa de la lliga i el segon mi-
llor atac, amb només sis punts
anotats menys que l’Esparre-
guera) arrencaran aquesta sego-
na volta aquest diumenge a tres
quarts de set de la tarda amb un
desplaçament a la pista del CB

Salou, a qui van derrotar de for-
ma clara en el partit de la primera
volta (90-79). 
Per la seva banda, els juga-

dors de Josep Riera voldran
allargar el seu bon moment de
forma (dues victòries consecuti-
ves, que a més els confirmen
com el millor equip en l’aspecte
ofensiu de la lliga) al Ramon
Martí aquest dissabte a un quart
de set de la tarda contra el SESE
de Barcelona, un equip que tam-

bé encadena dues victòries en els
darrers dos partits. 
Superats aquests primers

partits, l’EBA s’aturarà el cap de
setmana de la setmana que ve,
quan es jugarà la semifinal de la
Lliga Catalana que està pendent.
Els dos equips, doncs, podran
preparar el segon derbi d’aques-
ta EBA, previst si no hi ha cap
contratemps per a dissabte 20
d’aquest mes a les sis de la tarda
al Ramon Martí.

L’Esparreguera es consolida com a perseguidor del Martorell. Foto: CBE

CB Martorell i CB Esparreguera,
a punt per a la segona volta

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

Handbol |Victòria i derrota del CH Martorell
Victòria a casa i derrota a la Roca. El sènior femení del CH Martorell va tornar
a competir el penúltim cap de setmana de gener, tot i que el format de la lliga
ha tornat a canviar. El pròxim doble repte per a l’equip serà el Sant Vicenç B.

El Sala 5 Martorell ne-
cessitava un bon resul-
tat per deixar enrere

les males sensacions després de
dues derrotes consecutives i va
aconseguir-ho. I contra un rival
directe. Els de Víctor González
van poder tancar el mes de gener
amb un somriure després de la
victòria aconseguida contra la
UD Ibiza (8-3), tres punts que de
retruc serveixen perquè el con-
junt vermell avanci els de Ses
Illes a la classificació de la Segona
B de futbol sala.
Els martorellencs tornen a

ocupar la quarta plaça (i estan
empatats a 20 punts amb el ter-
cer, l’Escola Pia Sabadell), tot i
que els colíders, l’Hospitalet
Bellsport i el Calvià, encara tenen
cinc punts de marge sobre el Sala
5 i el conjunt vallesà.
L’equip, doncs, pensa ja en

els partits que haurà d’afrontar
aquest mes, que començaran
amb una visita a Cerdanyola
aquest dissabte i un partit a casa
contra el Bellsport dissabte de la
setmana que ve.

El Sala 5 Martorell
trenca la mala
ratxa de derrotes

Triomf de prestigi
de l’Handbol
Sanes a Barcelona

Remuntada per sumar
la primera victòria del
2021. L’Handbol Sanes

va aconseguir, dissabte passat,
una victòria de prestigi a Barce-
lona contra l’Handbol Poblenou
(33-34) que serveix perquè els
d’Oliver Roy recuperin confian-
ça i s’allunyin dels tres equips de
la zona baixa. Cal tenir present,
a més, que els sesrovirencs encara
tenen pendent el partit de la 13a
jornada contra el Sant Cugat. 
Sigui com sigui, el CHSES

voldrà donar continuïtat a aquest
bon resultat en el segon mes del
2021, que el conjunt de Roy ar-
rencarà aquest diumenge a la
pista de la Salle Montcada. El prò-
xim partit al Sanes Arena serà
contra l’Handbol Terrassa.

Foto: Handbol Poblenou
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El relat de les supervivents de la violèn-
cia sexual a la guerra dels Balcans entra
en diàleg amb una autoficció de la dra-
maturga Anna Maria Ricart Codina i l’e-
quip de Cultura i Conflicte. Ja han pas-
sat 25 anys des de la fi d’aquella guerra,
però ha acabat també per a les super-
vivents i els fills nascuts de les violacions?

A la Sala Petita del TNC.

Teatre

Encara hi ha algú al bosc
Anna Maria Ricart

El cantant Dani Poveda va presentar fa uns
mesos el seu nou projecte musical, La-
vanda, i ara n’ha estrenat el primer àlbum:
Llinatge del desig (Vida Records). El músic
vilanoví ha explicat en una entrevista a
l’ACN que, en aquest disc, ha trencat
amb la part més lluminosa del pop per en-
dinsar-se en sons “més sofisticats”, en
part gràcies al productor Jordi Casadesús.

Música

En Dave (Dave Johns) i la Fern (Alison
Steadman) són dos desconeguts d’edat
avançada que han patit força a la vida.
Un dia, es coneixeran passejant els seus
gossos i, al llarg de 23 passejos, sorgirà
l’amor entre ells. Però tots dos guarda-
ran secrets a l’altre i aquesta manca
d’honestedat podrà posar en perill la
seva història.

Pelis i sèries

23 paseos
Paul Morrison

Llinatge del desig
Lavanda

La mandra
L’exposició ‘Sooooo lazy. Elogi del malbaratament’, comis-

sariada per Beatriz Escudero i Francesco Giaveri i
instal·lada al CaixaForum de Barcelona, reflexiona sobre la

mandra i les “pèrdues” de temps. La mostra es basa en
afirmacions com aquesta de Mladen Stilinović a Praise of

laziness: “No hi ha art sense mandra”. Es tracta de conside-
rar la mandra no des d’un punt de vista ètic, en què és

mal vista, sinó sota el prisma de la teoria econòmica i dels
esdeveniments recents, com aquesta pandèmia que ha

obligat a desaccelerar forçosament el sistema.

B I L L I E  E I L I S H

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una cantant de rècord
Va guanyar cinc premis Grammy amb 18 anys

Famosos

Una cançó amb Rosalía
Han publicat el tema ‘Lo vas a olvidar’ per a la sèrie ‘Euphoria’

Una mica de tot
En general ha agradat molt, però hi ha qui s’esperava més

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

A Pepa Aguar el seu debut literari li ha
valgut el Premi Joanot Martorell 2020. El
que em queda de tu és una novel·la pu-
nyent que parla de dones –de filles,
mares i àvies– i d’una malaltia cruel
que condemna, sense remei, a l’oblit.
Però, en aquest procés de pèrdua, hi ha
espai també per a la litúrgia del record,
amb noms, cossos i llum.

Llibres

El que em queda de tu
Pepa Aguar

| The Medium
The Medium és un nou videojoc de terror i acció en tercera

persona. L’ha creat Bloober Team per a Xbox Series S i X i PC.
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Quan Rosalía va penjar una foto amb Billie Eilish
(Los Angeles, 2001), ara fa prop de dos anys, els

milions de fans que apleguen entre les dues van
embogir. Els seus seguidors sabien que allò no-

més podia significar una cosa: una col·labora-
ció. El que no sabien és que haurien d’esperar
tant per veure’n el resultat. Aquest gener, per

fi, han publicat Lo vas a olvidar, el tema princi-
pal de la segona temporada de la sèrie

d’HBO Euphoria. En aquesta cançó, la
jove estrella californiana s’ha atrevit

amb el castellà i l’aposta li ha sortit bé:
en cinc dies, el videoclip ja va camí
dels 30 milions de visualitzacions a

YouTube. I no és d’estranyar, tenint en
compte les xifres i l’èxit que ha acon-

seguit la cantant amb només 19 anys.
Recordem que es va embutxacar cinc

premis Grammy a la gala de 2020.

QUI ÉS?
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

CONDICIÓ FÍSICA

Escalfar abans de començar l’exercici físic és vital: 
no només prevé lesions, també millora el rendiment 

REFREDAMENT

ESCALFAMENT

NUTRICIÓ

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

i SALUT

T’has proposat que aquest any –i aquest cop va de debò–
faràs esport. És cert que les setmanes van passant i enca-
ra no has trobat el moment de posar-t’hi, però tens clar

que d’enguany no passa. És, sens dubte, una molt bona decisió,
però has de tenir en compte que, si el teu cos no està acostumat
a fer exercici, el risc de lesions s’incrementa considerablement. 

“La condició física és bàsica. En cas que aquesta sigui pobra,
hi ha més tendència a la lesió. És important que l’adquisició d’a-
questa condició sigui gràcies a un entrenament gradualment
progressiu”. Ho diu la doctora Eva Ferrer Vidal-Barraquer, experta
en medicina de l’esport, en un article publicat a Faros, una plata-
forma digital de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. En el
mateix text, ofereix uns consells per evitar lesions esportives que
ha de seguir tothom, sigui quin sigui el seu nivell físic. La primera
clau és l’escalfament, que no només prevé lesions, sinó que tam-
bé millora el rendiment. També és important el refredament, és a
dir, reduir progressivament la durada o intensitat de l’exercici al
final de la sessió. Per últim, la doctora recorda que tot plegat ha
d’anar acompanyat d’una nutrició correcta.

Evitar lesions mentre fas esport

Has de saber quina és la teva condició física i mirar 
de millorar-la de forma gradual i progressiva

Les claus

També és important reduir progressivament la 
durada o intensitat de l’exercici al final de la sessió

Tot plegat ha d’anar acompanyat d’una nutrició correcta per 
controlar factors de risc com el sobrepès o la deshidratació
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