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Del taronja al vermell. Aquest és el
canvi de color que ha fet el Mont-
serratí respecte a les eleccions al
Parlament del 2017 si es mira el
nombre total de vots. El 14 de fe-
brer, la candidatura de Salvador
Illa va ser escollida per 13.597
veïns dels municipis de la zona, l’e-
quivalent al 28,3% dels votants.
ERC va ser la segona força més vo-
tada, amb 10.845 paperetes (el
22,6%). Tot plegat, amb una cai-
guda de la participació de trenta
punts, passant del 84% d’aquell 21-
D al 54% d’aquest 14-F; és a dir,
més de 27.500 electors es van
quedar a casa diumenge, segura-
ment condicionats per la pandè-
mia, però també per la desafecció.

ENSOPEGADA HISTÒRICA DE Cs
Sigui com sigui, la foto final que
van deixar al Montserratí els co-
micis de fa tres anys i escaig
sembla ara ciència-ficció. En
aquell moment, Ciutadans va
arrasar a tots els municipis ex-
cepte a Collbató, i va ser l’opció
triada pel 29,8% dels votants.
Des d’aleshores fins ara, la for-

mació s’ha desplomat: ha caigut
fins al 6,8%. Una autèntica pa-
tacada que ha beneficiat, en part,
el PSC. El 2017 va ser la tercera

força a la zona amb el 17,2%
dels vots, de manera que en
aquest temps ha augmentat més
de 10 punts. Aquesta victòria
s’explica sobretot pel triomf de
Salvador Illa a les poblacions
amb més habitants: Martorell i
Sant Andreu de la Barca.
Però l’ensopegada de la llis-

ta de Carlos Carrizosa ha permès
també la irrupció amb força de
l’extrema dreta. Vox va ser la
quarta opció dels veïns del Mont-
serratí el 14F, que li van donar
4.338 vots (9%). On més pape-
retes va obtenir va ser a Sant An-
dreu i a Abrera, on els d’Ignacio
Garriga van ser el tercer partit
més votat.

ERC MANTÉ LA POSICIÓ
La formació que ha mantingut la
posició des de les darreres elec-
cions ha estat ERC, que segueix

en un còmode segon lloc. En
percentatge de vot, el partit ara
liderat per Pere Aragonès ha mi-
llorat, passant del 21,4% al
22,6%. I és que, el 2017, va vèn-
cer només a Collbató i va ser la
segona opció a cinc municipis,
mentre que ara s’ha emportat

quatre victòries i quatre segones
posicions.
Seguint amb els partits inde-

pendentistes, la candidatura de
Junts per Catalunya, liderada
per Laura Borràs, ha obtingut el

12,6% dels suports al Montse-
rratí, un territori que, com tot el
país, ha estat testimoni de la
desfeta del PDeCAT. D’altra ban-
da, la CUP, ara amb Dolors Sa-
bater al capdavant, no acaba de
convèncer a la zona i ha quedat
en setena posició, amb el 4,8%. 
Pel que fa a la candidatura de

Jèssica Albiach, En Comú Po-
dem, el seu percentatge de vots ha
estat del 7,5%, aguantant però no
superant expectatives. Per la seva
part, el PP d’Alejandro Fernández
ha vist caure els seus vots fins a
un escàs i decebedor 3%.
En definitiva, el Montserratí

ha seguit una tònica força sem-
blant a la de Barcelona i l’àrea
metropolitana en aquestes elec-
cions catalanes, on s’ha tenyit de
vermell per nombre de vots però
no per pobles. En això últim hi ha
hagut un empat amb ERC.

Victòria socialista

4.338
persones van dipositar
la papereta de Vox a les
urnes: la ultradreta va
obtenir el 9% dels vots

54%
va ser la participació
mitjana al Montserratí
el 14-F, trenta punts
menys que el 21-D

» El PSC supera ERC en nombre de vots al Montserratí en imposar-se als municipis més poblats
» Vox s’aprofita de la caiguda en picat de Ciutadans i s’alça com a quarta força més votada a la zona

Arnau Nadeu / Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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14-F4L’estrepitosa davallada de
Ciutadans en les eleccions cata-
lanes d’aquest passat 14 de febrer
va provocar una sacsejada en els
resultats al Montserratí. Si en els
anteriors comicis al Parlament del
2017 els taronges havien aconse-
guit ser la primera força en 8 dels
9 municipis, aquest cop la seva pa-
tacada la va aprofitar el PSC per
recuperar Martorell, Sant An-
dreu, Abrera i Esparreguera, però
també ERC, que al triomf de
Collbató (on ja havia guanyat el
2017) hi va afegir les victòries d’O-
lesa, Castellví i Sant Esteve.

MARTORELL, VERMELL
Amb una participació de poc més
del 51% (el 2017 havia estat de més
del 81%), el PSC va guanyar amb
claredat a Martorell. De fet, gairebé
va doblar el seu resultat del 2017
(17,9%), superant el 30% dels

vots. Per darrere seu, ERC va re-
validar la segona posició que ja ha-
via aconseguit fa tres anys, aquest
cop amb el suport del 22,6% de l’e-
lectorat. JxCat va ser la tercera op-
ció més escollida pels martore-
llencs, amb un 12,3% dels vots. De
qui no queda ni rastre és de Ciu-
tadans, que va passar de guanyar
les eleccions a situar-se en sisena
posició, perdent uns 23 punts
percentuals (del 29% al 6,2% dels
suports).

VOX, TERCER A SANT ANDREU
La victòria del PSC a Sant Andreu
de la Barca, un municipi tradi-
cionalment socialista, encara va
ser més aclaparadora. Salvador
Illa va aconseguir el suport del
36,7% de l’electorat santan-
dreuenc, gairebé 15 punts per-
centuals més que l’any 2017. ERC
també va millorar el resultat del 21

de desembre de fa tres anys, però
molt menys: va passar del 16,7%
al 18,4% dels vots, un augment
que la va col·locar en segona po-
sició després d’haver estat terce-
ra el 2017. El guanyador d’aquell
21-D, Ciutadans, es va veure su-
perat aquest cop per Vox, que va
ser la tercera força més votada
amb el 13,1% de les paperetes.

MÉS PSC
Els socialistes també van guanyar
a Abrera i Esparreguera. En el pri-
mer cas ho van fer de manera molt
còmoda. Salvador Illa va ser el can-
didat escollit pel 33,6% dels abre-
rencs. Pere Aragonès el va seguir
de molt lluny: ERC va obtenir un
20% dels vots. I com a Sant An-
dreu, el tercer partit més votat a
Abrera va ser Vox, que va rebre el
suport de l’11,5% del cens. A Es-
parreguera, en canvi, el PSC va

guanyar les eleccions per la míni-
ma (26,1%), seguit de molt a prop
per ERC (25,2%). Aquest cop, la
tercera formació més votada a

Esparreguera va ser JxCat, que va
obtenir un 15,3% dels suports, el
mateix resultat que el 2017.

ELS POBLES D’ESQUERRA
En canvi, a Olesa, Castellví, Sant
Esteve i Collbató va imposar-se
ERC. Val a dir que, en els tres pri-
mers casos, la victòria dels repu-
blicans va ser ajustada. A Olesa,
el 25,4% dels electors van votar
Pere Aragonès, mentre que un
23,3% dels vots van ser per a Sal-
vador Illa. A Castellví la diferèn-
cia encara va ser menor (24,1%
per a ERC i 23,2% per al PSC),
uns resultats similars als de Sant
Esteve, on entre uns i altres no-
més hi va haver disset vots de di-
ferència.
I finalment, el rara avis d’a-

questes eleccions al Montserratí
va ser Collbató, on ERC (27,9%)
i JxCat (22,7%) van superar el
50% dels vots. Si a això se li suma
el 6,1% de la CUP-G, la victòria de
l’independentisme al municipi
va ser aclaparadora.

Cosa de dos
» El PSC aprofita la patacada de Ciutadans per recuperar Martorell, Sant Andreu, Abrera i Esparreguera
» ERC manté Collbató i s’imposa per poc a Olesa, Castellví i Sant Esteve, on el 2017 havia guanyat Cs

FRUSTRACIÓ DEL PDeCAT
AL FEU DE FONOLLOSA

4Un altre dels noms propis
de la nit –en negatiu–va ser
el del PDeCAT, que es va
quedar fora del Parlament. A
Martorell només va obtenir
un 2,26% dels vots, tot i que
l’alcalde Xavier Fonollosa
forma part de la seva direc-
ció executiva i va guanyar les
últimes eleccions munici-
pals amb majoria absoluta.
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La lupa

Un dels paisatges més singulars que podem tro-
bar sota les aigües de la Mediterrània són les
praderies de l’alga posidònia oceànica.
Aquesta formació vegetal, endèmica del

nostre litoral, constitueix veritables boscos submarins
amb les mateixes característiques i complexitat que qual-
sevol espai forestal. Un gran nombre d’organismes vius
fan d’aquest màgic lloc la seva llar: microorganismes, eri-
çons i estrelles de mar, crancs, mol·luscs, peixos i tor-
tugues, i fins a un total de mil espècies creen una enor-
me biodiversitat a raser de les algues, que els propor-
cionen refugi i aliment.
Les praderies de posidònia es caracteritzen per la for-

mació dels feixos de les fulles, que mostren una curio-
sa forma de cinta aplanada. Els feixos es desenvolupen
conformant extenses praderies, generant un ecosistema
molt estable. Aquesta estructura, igual que en qualse-
vol bosc terrestre, juga un paper fonamental en la fixa-
ció de terra marí amb les seves arrels i en la producció
d’oxigen en les seves fulles, que allibera a l’aigua de la
mar, afavorint la vida dels altres organismes que ne-
cessiten aquest element per respirar. Les algues són grans
filtradores, mantenint l’aigua neta i transparent; a més,
actuen com a barrera dissipant de la força de l’onatge,
evitant l’erosió de la costa i contribuint tant a acumular
sorra a les platges com a conservar-les, preservant la in-
tegritat del cordó dunar i dels boscos litorals.
Com qualsevol altra espècie vegetal, la posidònia ne-

cessita llum per poder realitzar la fotosíntesi, procés en
el qual absorbeix diòxid de carboni i l’allibera en la for-
ma del vital oxigen. A banda, és molt sensible a la con-
taminació i la manca de transparència de l’aigua, de ma-
nera que la pesca, l’ancoratge d’embarcacions o els abo-
caments derivats de l’activitat humana causen un efec-
te molt negatiu en les praderies, provocant la seva des-
trucció. Actualment, han desaparegut gairebé íntegra-
ment a les rodalies dels ports industrials.

La construcció de depuradores i de sistemes de con-
trol de qualitat ha pal·liat, en part, els nefastos efectes
dels abocaments d’aigües residuals i de substàncies tò-
xiques a la mar, però són totalment insuficients i, en molts
casos, només han servit per disfressar el problema, par-
ticularment en les platges turístiques. A la pràctica, en
dur-se a terme processos ineficients de depuració, les ai-
gües residuals arriben al medi marí amb una elevada càr-
rega de substàncies contaminants, oferint un aspecte i
olor repugnants, inacceptables per al turisme a la cos-
ta. La solució que es va plantejar per a aquesta situació
no ha estat augmentar l’eficàcia dels processos de de-
puració de les aigües, sinó portar l’aigua bruta mar en-
dins, causant un problema molt més gran. Al llarg de tota
la costa es van construir emissaris submarins, enormes
canonades que desguassen els abocaments més enllà de
la línia del rompent, a la zona tradicionalment ocupa-
da per les praderies, arrasant aquests fràgils ecosistemes.
A les zones properes als emissaris es concentren les

substàncies en suspensió que transporta l’aigua conta-
minada, formant llots altament tòxics que impedeixen
qualsevol forma de vida, ja que creen zones desprove-
ïdes d’oxigen en què només alguns bacteris poden so-
breviure. Nombrosos informes i estudis han advertit del
mal que estaven causant aquests emissaris submarins,
sense èxit: sembla que és més important l’aparença d’u-
na platja neta que la protecció real de l’entorn, segons
l’habitual procedir de les administracions públiques.
El canvi climàtic, també a conseqüència de l’activi-

tat humana, està provocant no només augments de tem-
peratura, sinó també una agudització en l’aparició de fe-
nòmens extrems, inclosos temporals com la recent tem-
pesta Filomena. Les tempestes no són una cosa extra-
ordinària al litoral mediterrani, com tampoc ho són les
seves conseqüències, entre les quals hi ha la pèrdua de
la platja, pèrdua que cal compensar després, destinant
grans quantitats de diners públics a regenerar el litoral

perquè segueixi exercint el seu paper turístic. No obs-
tant això, l’increment de la freqüència i de la intensitat
de les borrasques està provocant que les aportacions de
sorra per mantenir la integritat de les costes hagin de ser
cada vegada més grans. A això cal sumar-li la degrada-
ció de les praderies submarines, ja que cap obstacle s’o-
posa a la força de les onades que arrenquen la sorra.
Any rere any es repeteix la mateixa escena de zones

litorals devastades, que hauran de ser reparades en lloc
d’afrontar l’arrel del problema. Un consum de recursos
sostenible i solidari disminuiria el volum d’abocaments
contaminants; un millor funcionament dels processos
de depuració evitaria l’arribada a la mar d’una quanti-
tat de substàncies impossible de ser processada pels or-
ganismes marins, i les dues mesures començarien a re-
vertir els temibles efectes del canvi climàtic. Ens hem
acostumat a amagar la brutícia sota la catifa en lloc d’u-
sar de manera assenyada dels avenços tecnològics per
eliminar-la. No importa gastar grans sumes de diners
en arreglar el que podria prevenir-se, segurament a un
cost menor. És més impopular parlar d’escombraries que
de reconstrucció de platges; així sembla que es duen a
terme actuacions importants enfront de les catàstrofes.
Filomena, com anteriorment fou Glòria, ens situa da-

vant les conseqüències dels nostres actes, ens mostra que
el camí que portem condueix a desastres cada vegada més
grans. Només hem de parar, reflexionar i deixar d’ac-
tuar sota els constrenyiments de la cultura del pelota-
zo i del resultat ràpid, per analitzar els problemes en to-
tes les vessants per adoptar solucions reals i duradores.
Escombrar sota la catifa, fins ara, ens ha causat perju-
dicis creixents i no ha resolt cap de les dificultats que
afrontem. És el moment d’assumir i de prevenir sobre
la base de l’experiència obtinguda al llarg dels anys; te-
nim els mitjans i, encara, l’oportunitat de fer-ho. Filo-
mena, amb tot el seu poder destructiu, ens torna a ofe-
rir una altra oportunitat de fer les coses bé.

per Rosa Mas (Nova Eucària)

Filomena sota la catifa

NLes millors
perles

Angela Dobrowolski, exparella de Josep Maria Mainat, ha fet
una amiga a la presó: Rosa Peral, l’autora del crim de la

Guàrdia Urbana. Ho van explicar totes dues a un reporter 
d’El programa de Ana Rosa en una entrevista telefònica.

Posar en marxa l’Agència de Salut Pública de Catalunya:
aquesta és una de les propostes de Salvador Illa, tal

com va detallar a Twitter. A la mateixa xarxa, desenes
d’usuaris li van recordar que aquesta agència ja existeix.

Si no recordes el nom d’algun famós, pregunta-ho a les xarxes...però vigila les formes. “Com es diu aquella presentadora
d’Antena 3 que sembla la núvia cadàver en choni?, va preguntar
algú. “Mónica Carrillo”, va respondre Mónica Carrillo.

Un camió va topar contra un pont a Gavà i el conductor
va ser detingut. Per què? Perquè el vehicle anava ple

de plantes de marihuana i, després del xoc, va quedar tota
la càrrega al descobert. 

LA FOTO@rocblackblock
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Victoria Caro, la martorellenca 
que triomfa a TikTok (i arreu)1

2
Pagar més del que guanyes: el drama 
dels desnonaments en primera persona

La venda de pisos de promoció 
privada de La Sínia agafa volada

Preacord per tancar U-Shin: 16 prejubilacions
i indemnitzacions de 45 dies

El PSC guanya el 14-F àmpliament a Martorell

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@MarPoyato: Fiscalia no s'oposa a un cara
a cara entre Bárcenas i Rajoy, però creu que
és prematur decidir-ho i que abans cal veure
si hi ha contradiccions en les declaracions.

@jmangues: Com era d'esperar, la premsa
internacional centra titulars i notícies en què
l'independentisme supera el 50%. De fet,
parlen més d'Aragonès que no pas d'Illa.

#AragonèsPresident?

@324cat: Es comença a administrar la va-
cuna d’AstraZeneca als professionals essen-
cials de farmàcies i presons, així com als cos-
sos de seguretat i emergències.

#AstraZenecaTambé #ElsPapersDeBárcenas

Safata d’entrada

Fa anys que molts profes-
sors troben estèril la ideo-
logia d’Escola Nova 21.

Ara el Consell Superior d’Ava-
luació del Sistema Educatiu ho
ha ratificat. El resum és que Es-
cola Nova 21 no ha millorat
gens el nostre sistema educatiu. 
El Consell Superior d’Ava-

luació del Sistema Educatiu ha
comparat els resultats de l’a-
lumnat de la Xarxa de Compe-
tències Bàsiques (XBC), els
d’Escola Nova 21 (EN21) i els
dels centres “ordinaris” o “tra-
dicionals”. La sorpresa ha estat
que els resultats entre uns i al-
tres no són estadísticament di-
ferents; és a dir, EN21 no ha im-
plicat cap de les millores pro-
meses. A més, les petites dife-

Escola Nova 21, un projecte estèril
per David Rabadà

rències que en alguns cen-
tres es poden observar a favor
d’EN21 són pràcticament les
mateixes de quan el programa
EN21 tot just començava. És
a dir, els centres acollits a
EN21 ja obtenien els mateixos
resultats abans de formar part
d’aquest projecte. 
En definitiva, EN21 no ha

tingut cap efecte beneficiós en
els aprenentatges de l’alum-
nat. Potser Escola Nova 21, i
els seus impulsors, haurien de
reconèixer aquests fets i ac-

ceptar l’evidència que les se-
ves preteses innovacions són
prescindibles i que no millo-
ren el sistema educatiu. 
Ells sempre han defen-

sat que cal desterrar la me-
mòria de l’aprenentatge, així
i tot no han fet millorar els
seus centres. Sense memòria
no hi ha història, amb l’afe-
git que la memòria sempre
ha estat el marcapassos de la
intel·ligència. Viure sense
història és el mateix que viu-
re sense memòria.

Fo
to

: M
ar

ta
 L

lu
vi

ch
 / 

A
C

N

Els semàfors

La Regidoria de Cultura de
Martorell està treballant amb la
Diputació per elaborar un pla
d'acció que doni suport al sector
i faci front a les seves necessitats.
Una de les primeres mesures
d'aquest pla és la creació d'un

cens d'artistes locals. 
pàgina 6Aj. de Martorell

Direcció i plantilla han arribat a
un acord per tancar la fàbrica
d’U-Shin a Abrera el març de
l’any que ve. El pacte inclou 16
prejubilacions i indemnitzacions
de 45 dies per any treballat per
als 72 afectats, però el seu futur
laboral posterior és incert. 

pàgina 10U-Shin

L’equip de Víctor González ha
escalat fins a la segona posició
del subgrup 3A de la Segona
Divisió B de futbol sala gràcies a
la victòria en l’enfrontament
directe contra l’AE Bellsport. Els
vermells, a més, van remuntar el
2-3 desfavorable del descans.

pàgina 12Sala 5 Martorell
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Martorell

SALUT4Amb onze mesos d’ex-
periència pandèmica a l’esque-
na, costa dir en veu alta que sem-
bla que la situació millora, però
la realitat és que els dos hospitals
martorellencs respiren millor
des de fa uns quants dies. 
Segons les últimes dades dis-

ponibles, en total hi ha 23 pa-
cients amb coronavirus ingres-
sats a tots dos centres –cinc a
l’Hospital Sant Joan de Déu i di-
vuit al Sagrat Cor– i un centenar
de veïns confinats a casa després
d’haver donat positiu a la prova
PCR. Aquestes xifres contrasten
amb les de fa menys d’un mes,
quan hi havia prop de setanta in-
gressats per Covid-19 als hospi-
tals i unes 200 persones aïllades
a casa seva.
La millora de les dades epi-

demiològiques, encara molt llu-
ny dels números que perme-
trien relaxar-se, s’ha produït en
paral·lel a l’arribada de noves do-
sis de la vacuna contra el coro-

navirus. Després d’immunitzar
els usuaris de les residències
(que ja poden sortir a passejar i
a visitar la família), així com el
personal d’aquests centres i bona
part dels treballadors d’hospitals
i CAPs, la setmana passada va
començar el torn dels farma-
cèutics i auxiliars de farmàcia. 
La vacunació d’aquests pro-

fessionals s’emmarca en l’ob-
jectiu del Departament de Salut

de la Generalitat de protegir del
coronavirus els col·lectius labo-
rals essencials, com funcionaris
de presons, bombers, policies i
personal de protecció civil o
emergències. En aquests casos,
la vacuna que s’està injectant és
la d’AstraZeneca, amb menys
percentatge d’efectivitat i més
temps d’espera per a la segona
dosi que les vacunes de Moder-
na i Pfizer-BioNTech. 

La vacunació a treballadors essencials, en marxa. Foto: Ajuntament

Baixa la incidència de la Covid
mentre la vacunació avança
» Poc més d’una vintena d’ingressats als hospitals martorellencs
» Els col·lectius essencials ja han començat a rebre la vacuna

La Regidoria de Cultura 
crea un cens d’artistes locals

SUPORT4Concerts, exposicions,
obres de teatre, espectacles de
circ... la majoria de les formes
d’expressió cultural s’han vist
molt afectades en l’últim any per
la pandèmia. Conscient d’això, la
Regidoria de Cultura de Marto-
rell està treballant amb la Dipu-
tació de Barcelona per elaborar
un pla d’acció que doni suport al
sector i faci front a les seves ne-
cessitats. Una de les primeres
mesures d’aquest pla és la crea-
ció d’un cens d’artistes locals.
“Tenim clar que cal ajudar els

artistes de Martorell”, ha dit el

regidor de Cultura, Andreu Gon-
zález, en declaracions al canal de
notícies municipal, però també
ha reconegut que no tenen iden-
tificats tots els artistes, sobretots
els que ho són de forma indivi-
dual i no estan vinculats a cap
entitat del municipi. Per posar-
hi remei, la Regidoria ha obert
un formulari en línia on puguin
inscriure’s artistes de totes les
disciplines, siguin professionals,
semiprofessionals o per vocació.
D’aquesta manera, formaran
part d’un mateix “ecosistema” i
guanyaran espais i visibilitat.

Sorea torna els diners cobrats
de més durant el confinament
SERVEIS4L’empresa encarre-
gada de l’abastament d’aigua a
Martorell, Sorea, està rectifi-
cant les factures que va calcular
a l’alça durant la quarantena de
la primavera passada. Tal com
expliquen des de l’Ajuntament,
“davant la impossibilitat de lle-
gir presencialment els compta-
dors d’aigua durant l’estat d’a-
larma i el confinament, van es-
timar-se d’acord amb el mateix
període de l’any anterior”. Ara,
però, la companyia ha començat
a tornar o compensar els diners
cobrats de més.

El consistori martorellenc
assegura que aquesta rectificació
respon, entre d’altres, a una pe-
tició feta pel mateix Ajunta-
ment. De fet, el passat mes d’a-
gost, aquest tema havia generat
diversos comentaris i queixes a
xarxes socials com Facebook,
concretament a un grup on hi ha
prop d’11.000 martorellencs. Fi-
nalment, aquest mes de febrer,
l’empresa s’ha compromès re-
soldre aquesta situació, que no
només s’ha donat a Martorell,
sinó que s’ha repetit a altres
municipis catalans.

‘Lampun’, el nou llibre 
del martorellenc Aleix Ruiz

CULTURA4Ruy d’Aleixo, el pseu-
dònim del martorellenc Aleix
Ruiz, ha tornat a les llibreries
amb la novel·la Lampun, publi-
cada per l’editorial Males Herbes. 
L’escriptor i filòleg clàssic, es-

pecialista en sànscrit i pali (llen-
gües índies), situa la trama del
seu nou llibre als peus de l’Hi-
màlaia. Els protagonistes són
dos cosins que accepten treballar
com a aprenents de botxí en un
regne antic que viu sota l’ame-

naça d’exèrcits estrangers i dis-
sidents interns. La feina els va
molt bé, fins que un dia els toca
executar Lampun, una criatura
fantàstica i dòcil que despertarà
la curiositat d’un dels cosins. El
noi investigarà sobre el passat de
Lampun i l’origen de la seva
naturalesa màgica. 
Aquest llibre se suma als re-

culls de contes Un altre sense
dorsal i Els noms dels seus déus
i a la novel·la El jove fòssil.

Una exposició al museu Muxart de Martorell. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

Solidaritat | El Sagrat Cor col·labora amb Libèria
L’Hospital Sagrat Cor de Martorell, a través del seu grup solidari, ha col·la-
borat en el finançament del projecte educatiu ‘Progresar estudiando’ que
la Fundació Benito Menni ha impulsat a Monròvia, la capital de Libèria.
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Castellví | Sant Esteve

Sant Andreu de la Barca

SUCCESSOS4Un veí de Sant
Andreu de la Barca amb vuit
antecedents policials va in-
gressar a presó dijous passat. Es
tracta d’un noi de 22 anys acu-
sat, entre altres delictes, d’un
robatori violent amb intimida-
ció a una persona amb un grau
de discapacitat del 68%. Tam-
bé se li atribueixen set robato-
ris amb força, sis d’ells a l’inte-
rior de vehicles i un a un do-
micili, tots a Sant Andreu.

L’home va ser arrestat el dia
3 per la Policia Local per diver-
sos robatoris a dins de cotxes co-
mesos a La Solana. Els agents
també el van poder relacionar
amb un robatori amb força a un
habitatge mentre els propietaris
dormien i amb el robatori violent
a una persona amb discapacitat,
a la qual van fer caure de la bici
i la van amenaçar amb un cúter.
La investigació continua oberta
i no es descarten més detencions.

EQUIPAMENTS4Aquesta és la
segona setmana que els gimna-
sos han pogut obrir després de
passar un mes tancats per l’en-
duriment de les restriccions un
cop acabades les festes de Nadal.
Tot i que la represa de l’activitat
ha sigut un motiu d’alegria per a
molts usuaris i, encara més, per
als propietaris, la realitat és que
la reobertura ha estat agredolça.
“Quan vam tornar després

del tancament de la tardor, hi va
haver una allau de nous usuaris.
Aquest cop, això no ha passat”,
diu Víctor García, treballador
del gimnàs Dochan de Sant An-
dreu de la Barca, que recorda que
els primers mesos de l’any acos-
tumen a ser bons moments per
als gimnasos. García té clar que
la raó principal d’aquesta man-
ca d’usuaris és la incertesa: “Com
que ens tanquen i ens obren
pràcticament sense avisar, els
clients tenen el dubte de fins
quan podran venir”, apunta. El

mateix ha notat Jesús Amores, el
propietari del club esportiu Bo-
xing Amores: “Ha estat un retorn
molt fluix”, admet, alhora que re-
coneix que la limitació de l’afo-
rament al 30% l’afecta bastant
perquè té un local “molt petit”. 
El fet de no aconseguir noves

inscripcions en començar l’any se
suma a la fuga d’usuaris que
s’ha produït en cada tancament
i que ja no s’han recuperat del tot.
“Quan no obrim, no cobrem la
quota, però igualment hi ha gent

que marxa”, explica García. Per
acabar-ho d’adobar, gimnasos
com el seu han fet grans inver-
sions per adaptar-se a les condi-
cions de la pandèmia. “Hem in-
vertit moltíssim, hem anat més
enllà de les mesures obligatòries
per garantir la seguretat de tot-
hom”, assegura, lamentant que
això no hagi servit per evitar
tancaments. “Esperem que la
situació millori, perquè si no...
mare meva”, diu Amores, sense
atrevir-se a acabar la frase.

Un cartell col·locat en un gimnàs de Sant Andreu. Foto: Ajuntament

Reobertura agredolça dels
gimnasos: “Ha estat molt fluixa”

A presó un veí multireincident
acusat d’un robatori violent 

FESTES4Carnaval va ser una
de les últimes festes que es van
celebrar l’any passat abans que
esclatés la pandèmia que ho va
capgirar tot. Per això, la idea de
renunciar completament a les
disfresses, els balls i, en definiti-
va, la disbauxa que envolta Car-
nestoltes no era gaire convincent.
Davant del dubte, Castellví de
Rosanes i Sant Esteve Sesrovires
van apostar per transformar la
festa i mantenir-la viva, també en
un any com aquest.
Com no podia ser d’una altra

manera en el context actual, la
celebració –que es va fer durant
aquest cap de setmana– es va
traslladar a les pantalles. Tant
l’Ajuntament de Castellví com el
de Sant Esteve van organitzar
concursos de disfresses virtuals,
dels quals es donaran a conèixer
les propostes guanyadores al
llarg d’aquesta setmana. El con-
curs sesrovirenc, que ha rebut el
nom de Carnaval de Bombo-
lles, va convidar els veïns a en-
viar els seus vídeos disfressats

junt amb la seva bombolla de
convivència. El dia límit va ser
aquest dilluns, dia 15, i caldrà es-
perar uns dies per saber la deci-
sió del jurat i la del públic, que
escollirà un dels premis a través
de YouTube. Els guanyadors re-
bran vals de compra per gastar

en els comerços locals. En el cas
del certamen castellvinenc, ja
està en marxa una votació po-
pular al compte d’Instagram del
consistori perquè els veïns triïn
les seves disfresses preferides de
quatre categories: infantil, jove,
individual i familiar.

El cartell promocional del Carnaval sesrovirenc. Foto: Aj. de Sant Esteve

Castellví i Sant Esteve celebren
Carnaval de forma virtual

Obres | Millores al polígon industrial del nord-est
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha engegat un projecte de con-
dicionament i adequació del polígon industrial del nord-est del municipi,
que preveu millorar-ne l’accessibilitat, la seguretat viària i la sostenibilitat.

Televisió | Sant Esteve sortirà en un programa de TV3
El programa ‘Persona infiltrada’ de TV3 “té la intenció de gravar un dels capítols a
Sant Esteve Sesrovires”, segons l’Ajuntament. El càsting per triar una família del
municipi ja està en marxa. Els participants optaran a un premi de 5.000 euros.

El veí, de 22 anys, va ser detingut per la Policia Local. Foto: Ajuntament

SALUT4El consultori mèdic de
Castellví de Rosanes va recupe-
rar el dia 10 l’atenció mèdica pre-
sencial, però ho va fer a mig gas.
El metge només visita els dime-
cres al matí i sempre cal una va-
loració prèvia online o telefòni-
ca per decidir si la visita és ne-
cessària o no. 
Després de passar sis mesos

tancat per la pandèmia, el con-
sultori castellvinenc va reobrir
parcialment el setembre. Des de
la reobertura fins a la setmana
passada, però, el centre no havia

disposat d’atenció mèdica, no-
més d’infermeria i servei d’ana-
lítiques. Tot i que això ara ha can-
viat, els veïns només se’n poden
beneficiar en un horari molt re-
duït: els matins de dimecres. 
Malgrat els matisos, l’Ajun-

tament assegura que la represa
de l’atenció mèdica presencial al
municipi “és molt important” i
que “l’objectiu a partir d’ara
serà poder recuperar al més
aviat possible el nivell d’atenció
–tres dies a la setmana– que hi
havia abans de la pandèmia”.

El consultori de Castellví torna
a tenir metge els dimecres

El centre va reobrir parcialment el setembre passat. Foto: Ajuntament
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Abrera

SALUT4Una quinzena de grups
de l’institut Daniel Blanxart d’O-
lesa de Montserrat es van haver
de confinar la setmana passada
per un brot de coronavirus que
va infectar diversos alumnes i
professors. Davant d’això, es
van fer proves PCR a estudiants
i docents i una empresa espe-
cialitzada va netejar i desinfec-
tar el centre. 
El director del Daniel Blan-

xart, Xavier Favà, va assegurar
en una entrevista a Olesa Ràdio
que el brot no s’havia originat a
l’institut i va deixar clar que “els
centres educatius són llocs se-
gurs”. “Seguim un protocol es-
tricte per evitar contagis, com
l’ús de mascareta, la ventilació o
la separació d’espais de pati per
grups, i per això podem patir un
brot però no generar-lo, com ha
confirmat el Servei d’Urgències
de Vigilància Epidemiològica de
Catalunya (SUVEC)”, va insistir
en les mateixes declaracions.

Per contra, Favà va dir que
alguns dels alumnes afectats
“van fer una mica de festa de
Carnestoltes” i va demanar res-
ponsabilitat tant als estudiants
com a les famílies, una petició
que va reiterar la regidora de Sa-
lut Pública, Ada Agut. Malgrat
tot, el director del Daniel Blan-
xart va enviar un missatge de
tranquil·litat –“és un brot que
controlarem de seguida”, va dir–
i va matisar que molts grups es
van confinar només per un cas.

“El brot s’ha produït bàsica-
ment a segon d’ESO, a les altres
classes els casos són residuals, la
majoria són de germans d’a-
lumnes de segon”, va detallar.

COL·LEGI ELECTORAL
El gimnàs de l’institut Daniel
Blanxart havia de ser un col·legi
electoral en les eleccions del 14-
F, però finalment, per precaució,
es va decidir que l’espai que
acollís les meses fos un mòdul
separat de l’edifici principal.

Dijous passat es van fer tasques de desinfecció al centre. Foto: Ajuntament

L’institut Daniel Blanxart
pateix un brot de coronavirus

LABORAL4Març de 2022. Aques-
ta és la data fixada per a l’adeu
definitiu de la planta d’U-Shin a
Abrera, que deixarà sense feina
72 persones. La direcció i els re-
presentants dels treballadors van
arribar dijous passat a un acord,
que va ser ratificat per la planti-
lla en assemblea aquella matei-
xa nit. Aquest consens inclou
setze prejubilacions i indemnit-
zacions de 45 dies per any tre-
ballat, a més d’un plus mensual
que rebran tots els empleats fins
que marxin de l’empresa. Amb la
ratificació del pacte, va quedar
desconvocada la vaga que havia
de paralitzar  l’activitat de la fà-
brica abrerenca al llarg d’aques-
ta setmana.
Els treballadors que es pre-

jubilaran seran els setze que te-
nen entre 53 i 63 anys. Pel que fa
al perfil de la resta d’afectats, hi
ha una quinzena de persones
amb una antiguitat a l’empresa
inferior als tres anys, i una qua-

rantena que tenen, de mitjana,
vint anys d’antiguitat, segons
Álvaro Muñoz, el secretari ge-
neral de la secció d’Indústria de
CCOO al Baix Llobregat, l’Alt Pe-
nedès, l’Anoia i el Garraf. 
U-Shin, que pertany al grup

japonès MinebeaMitsumi des
de fa un any i mig, produeix
components per al sector de
l’automoció. La importància his-
tòrica d’aquest sector al Mont-
serratí, amb la Seat al capdavant,
s’ha vist molt afectada des de l’i-
nici de la pandèmia. Primer va
ser Nissan a Sant Andreu de la
Barca, i després va començar l’e-
fecte dominó a la indústria d’A-
brera, amb els EROs de Faure-
cia i Doga Metal Parts i, ara, el
d’U-Shin, l’antiga Valeo Siste-
mas de Seguridad. 

UN AUTÈNTIC “PERIPLE”
La majoria d’afectats pel tanca-
ment d’U-Shin, que s’emporta la
producció fora d’Espanya, fa

més de vint anys que hi treballen.
Un d’ells és Carlos Toribio, mem-
bre del comitè d’empresa, que té
52 anys i en fa 24 que hi va en-
trar. “El 2009, quan encara érem
Valeo, vam ser traslladats a Mar-
torelles (Vallès Oriental). Allà va
començar el periple”, recorda
Toribio. “Ens hi vam estar tres
anys, fins que U-Shin ens va
comprar. El 2014 ens vam ins-
tal·lar a Abrera i vam estar ga-
irebé dos anys en ERTO: treba-

llàvem dos dies a la setmana”,
continua, i detalla que aquesta si-
tuació es va mantenir fins al
2016. Aquell any, la plantilla va
acceptar “una rebaixa del 20%
del sou” a canvi d’un “pla in-
dustrial” que havia de garantir la
continuïtat de la planta i que
“mai es va complir”. 
Fa un any i mig els va com-

prar MinebeaMitsumi, que fi-
nalment ha pres la decisió de
marxar. “Estem enfonsats. Els úl-

tims quatre anys hem estat patint
per la manca de feina, els pro-
ductes que ens havien de donar
viabilitat no han arribat”, la-
menta Toribio. Aquest treballador
es mostra preocupat pel futur dels
seus companys: “La mitjana d’e-
dat a la fàbrica està al voltant dels
45 anys; entre això i el moment
actual, reincorporar-se al mercat
laboral serà complicat”. I, en
aquest context, encara han de fer
front a un últim any de feina.

Març de 2022: l’adeu d’U-Shin
» Acord entre direcció i plantilla per tancar la fàbrica d’U-Shin a Abrera el març de l’any que ve

» El pacte inclou 16 prejubilacions i indemnitzacions de 45 dies per any treballat per als 72 afectats

Els treballadors d’U-Shin a Abrera en una protesta pel tancament de la planta. Foto: Twitter (@ComunsBaix)

Successos | Detingut per portar 439 mòbils robats al camió
Els Mossos d’Esquadra han detingut a Abrera un home que portava un total de 439 mòbils
robats amagats en bosses de plàstic a la cabina del seu camió. La policia, que també hi va
trobar tretze ordinadors, ja ha pogut retornar un centenar d’aparells als seus propietaris.

Connectivitat | Ampliació de la xarxa pública de wifi
L’Ajuntament està ultimant els treballs d’ampliació i millora de la xarxa pública
gratuïta de wifi a Olesa de Montserrat, que ha estat possible gràcies al projecte

Wifi4EU de la Comissió Europea i a una subvenció de 15.000 euros.

PARTICIPACIÓ4L’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat tindrà un
nou reglament de participació
ciutadana entre els mesos de
març i abril, si es compleixen els
terminis previstos. Des del con-
sistori asseguren que estan tre-
ballant en la millora de la parti-
cipació des del setembre i que ja
es troben en la fase de redacció
del nou text. Després de dues ses-
sions celebrades amb veïns i en-
titats per fer una diagnosi de la
situació actual i presentar pro-
postes, el grup motor –integrat
per un membre de cada partit
polític amb representació al con-
sistori– s’ha reunit recentment
per conèixer-ne el contingut. Se-
gons la regidora de Participació,
Ada Agut, ara toca analitzar les
propostes i estudiar com es po-
den encabir en el futur regla-
ment. Les línies de treball d’a-
quest procés les ha marcat l’em-
presa Indic, contractada amb el
suport de Govern i Diputació.

Olesa vol millorar
els seus processos
participatius

Un gran pàrquing
dissuasiu al barri
de la Central

OBRES4Les obres de l’aparca-
ment dissuasiu del barri de la
Central d’Olesa de Montserrat
van començar fa una setmana. El
pàrquing, ubicat a l’esplanada
entre els carrers Barcelona i
Jaume de Viver, tindrà capacitat
per uns 325 vehicles. Es tracta
d’un solar de 22.000 metres
quadrats de propietat privada ce-
dit a l’Ajuntament i que tindrà
tres espais: zona d’aparcament,
espai esportiu i d’estada per a la
ciutadania, i zona d’esbarjo per
a gossos. L’actuació suposa una
inversió de més de 44.000 euros.

Foto: Ajuntament
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Esparreguera

Collbató

CULTURA4La Passió d’Espar-
reguera ha anunciat que aquest
any torna l’espectacle “amb més
ganes i il·lusió que mai”. Ja s’han
posat a la venda les entrades de
les sis úniques funcions progra-
mades entre el 27 de març i l’1 de
maig. La principal novetat d’a-
questa temporada, més enllà de
les mesures de seguretat impo-
sades per la pandèmia, és que l’o-
bra s’ha hagut d’adaptar “en
temps i forma a una durada d’u-
na hora i 45 minuts”. “Serà un
nou format d’espectacle que con-
centrarà els moments més emo-
tius i impactants de la Passió
d’Esparreguera”, avancen.
Pel que fa a l’equip humà

que fa possible La Passió, hi ha
noves incorporacions, entre les
quals destaca la d’Anna Niebla,
que s’estrenarà com a directora
musical. És la primera dona que
dirigirà la música de l’espectacle,
en alternança amb el director
Hèctor Martínez, tal com expli-

quen des de l’entitat esparre-
guerina. Quant als actors, Jaume
Navarro, que hauria d’haver de-
butat l’any passat en el paper de
Jesús, ho farà aquest any, men-
tre que Marc Carcasona donarà
vida per primer cop a Sant Joan.
Tot plegat, sota el lideratge de
Vicky Alvelo a l’equip de direcció.
Aquesta temporada de La

Passió serà especial no només per
les novetats, sinó també per la fita
que suposa poder-la fer després
de l’annus horribilisque va ser el
2020. La temporada passada es

va suspendre quan només havien
pogut fer una funció i, a finals de
maig, el Teatre de La Passió es va
inundar. A l’impacte econòmic
d’aquests dos fets, s’hi va sumar
la pèrdua d’ingressos pel lloguer
d’espais amb què l’entitat acos-
tuma a comptar. Emocional-
ment, el cop més dur va ser la
mort de Josep Borràs, el creador
de la música de l’espectacle, als
90 anys. Ara, La Passió ha rebut
oficialment el llegat d’aquesta
música: és el desig que el mestre
va manifestar al seu testament.

L’espectacle torna després d’un any per oblidar. Foto: La Passió

La Passió anuncia el seu retorn
“amb més ganes que mai”

INFRAESTRUCTURES4L’Ajun-
tament de Collbató ha tornat a
demanar al Ministeri de Fo-
ment que soterri l’autovia A-2 al
seu pas pel municipi. És la peti-
ció que van reiterar dimarts pas-
sat l’alcalde Miquel Solà i el pri-
mer tinent d’alcaldia, Josep Es-
tradé, en una reunió amb el cap
de la Demarcació de Carreteres
de l’Estat a Catalunya, Vicente
Vilanova, i el cap de l’Àrea de
Planejaments, Projectes i Obres,
Ramon Juanola.
Segons informa el consistori,

la trobada la va sol·licitar el ma-
teix Ajuntament “per conèixer
l’estat del projecte d’ampliació de
l’A-2 al pas per Collbató”. En
aquest sentit, els representants
de Foment van explicar que en-
cara estan analitzant tres op-
cions: l’ampliació del traçat ac-
tual, una variant a la banda sud
del poble i, a petició de l’Ajunta-
ment, el soterrament. El govern
municipal considera que aques-
ta última és l’alternativa “més
convenient per a la població”.

En cas que aquesta opció
fos descartada, des del consistori
insten el Ministeri a contemplar
noves alternatives i rebutgen
rotundament tant l’ampliació
com la possibilitat de fer una va-
riant. Asseguren que la prime-
ra idea suposaria un “augment
de l’afectació que ja té l’autovia”
i consideren que la variant és
“totalment inviable, tant pel
fortíssim desnivell, que com-

portaria un notable increment
de la contaminació ambiental i
acústica, com per l’enorme pèr-
dua de massa forestal, la des-
aparició de camins rurals, la
intercepció de torrents i la pèr-
dua d’elements patrimonials,
entre moltes altres afectacions”.
La reunió, per tant, va deixar cla-
ra una cosa: encara no s’ha pres
cap decisió sobre el futur de
l’A-2 en aquest tram.

El consistori rebutja l’ampliació i la creació d’una variant. Foto: Ajuntament

Collbató torna a demanar a
Foment el soterrament de l’A-2

Joventut |Tallers per prevenir addiccions entre els joves
El Cabalbaix és el Pla sobre drogues i altres comportaments de risc que funciona a Espar-
reguera, Abrera, Olesa i Sant Esteve. Aquest hivern, està fent sessions sobre els usos de les
pantalles a l’escola Pau Vila i tallers sobre drogues amb els alumnes de l’institut El Cairat. 

Urbanisme | El Ple vol estudiar el nou pla d’ordenació urbanística 
El Ple municipal de Collbató va decidir, en la darrera sessió, suspendre algunes tramitacions 
i llicències durant un any en determinats sectors “amb la finalitat d’estudiar la reforma 
o formació d’aquests sectors en el nou pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)”.

La festa d’hivern supera amb
nota l’edició de la pandèmia

FESTES4 “Enguany, recuperem
el teatre de Festa Major! 500
persones omplim La Passió per
gaudir d’Els Brugarolde Ramon
Madaula”. Amb aquestes pa-
raules celebrava el regidor de
Cultura d’Esparreguera, Juan
Jurado, la celebració d’un dels
actes principals de la Festa Ma-
jor d’Hivern. Aquesta festivitat,
en honor a la patrona Santa Eu-
làlia, va omplir el municipi d’u-

na certa alegria durant el cap de
setmana passat, si bé va ser im-
possible no trobar a faltar el
protagonisme de les activitats de
cultura popular. En comptes de
balls i espectacles tradicionals,
els esparreguerins van rebre una
bona dosi de teatre, alhora que
van poder redescobrir el patri-
moni local, amb visites guiades
al Museu de la Colònia Sedó i el
seu recinte, entre d’altres.

Entra en funcionament 
el nou tanatori del municipi

EQUIPAMENTS4El nou tanato-
ri d’Esparreguera, situat al polí-
gon industrial Can Roca, ha en-
trat en funcionament aquest
mes de febrer. L’empresa Pom-
fusa l’ha construït i equipat tenint
en compte les necessitats que ha
generat la pandèmia. L’edifici se
situa al xamfrà del número 1 del
carrer de la Fresa i el número 32

del carrer del Torn, i està distri-
buït en tres plantes. La primera,
a peu de carrer, compta amb tres
sales de vetlla i un oratori amb
una capacitat per a 150 persones,
entre altres espais. L’equipa-
ment té un sistema d’aprofita-
ment de l’energia tèrmica, un de
recuperació de les aigües pluvials
i un d’energia de generació solar.

MÚSICA4La música de Ferran
Palau guanya cada cop més
adeptes i, aquesta setmana, nous
i vells seguidors del cantant coll-
batoní estan d’enhorabona. El
divendres, 19 de febrer, veurà la
llum Parc (Hidden Track Re-
cords), el seu nou disc.
De moment, del cinquè àl-

bum de Palau, en coneixem dues
cançons: Reflexe, estrenada fa
dos mesos, i Parc, que es va pu-
blicar fa exactament quatre dies.
Aquesta última ha arribat amb
un videoclip ple de referències ci-

nematogràfiques, sobretot als
grans clàssics del cinema de ter-
ror, que ja ha convençut a milers
de persones. Les reproduccions
que aconsegueixen cada cançó i
cada vídeo que publica el del
Montserratí són la prova que
Parc és un dels àlbums en cata-
là més esperats de la temporada.
També queda demostrat

amb els sis concerts que ja ha
confirmat el cantautor, que por-
tarà el seu pop metafísic a sales
i festivals catalans, però també al
Teatro Reina Victoria de Madrid.

Ferran Palau estrena l’àlbum
‘Parc’ aquest divendres

El cantant collbatoní en un concert a la Sala Barts. Foto: Carola López / ACN



| 12

Esports

El CF Martorell d’Albert Nualart
ja té data perquè torni a posar-se
en marxa la lliga de Primera Ca-
talana de futbol: serà el dissab-
te 27 d’aquest mes, quan els
blanc-i-vermells han de visitar el
camp de l’FC Alcarràs en la ter-
cera jornada del subgrup 2B de
la categoria.
El dimarts de la setmana pas-

sada, la Federació Catalana de
Futbol va fixar l’últim cap de
setmana d’aquest mes com la
data de la represa de la lliga
2020-21 (va començar a princi-
pis del mes d’octubre de l’any pas-
sat, amb alguns equips havent ju-
gat dues jornades, altres una i al-
tres sense haver debutat).
La decisió de tornar aquest

mes, no obstant, ha trobat l’opo-
sició de 32 dels 40 clubs de la ca-
tegoria (el 80% del total). El CFM,
però, és un dels set que han donat
el vistiplau al retorn a la compe-

tició en les dates i condicions de
l’FCF (juntament amb el Llagos-
tera B, l’Ascó, el Mollerussa, l’At-
lètic Sant Just, el Bescanó i el Sant
Cugat), mentre que el CF Can
Vidalet va abstenir-se en la vota-
ció que es va fer al final de la re-
unió telemàtica que els clubs de la
categoria van mantenir dimecres
de la setmana passada.
El conjunt d’Albert Nualart ja

ha començat a jugar amistosos

per estar a punt de cara a aquest
reinici de la lliga i dissabte passat
va guanyar per la mínima (2-1)
contra el Sant Cugat. Jose Bala-
da i Roger Gorrea van ser els au-
tors dels gols del conjunt blanc-
i-vermell en un partit jugat sen-
se públic al Torrent de Llops. La
intenció dels martorellencs és
disputar més partits de prepara-
ció per arribar a la represa de la
lliga en les millors condicions.

El retorn de la lliga està envoltat de polèmica. Foto: CFM

El CF Martorell ja té data per
tornar a jugar: el 27 de febrer

Pau Arriaga
MARTORELL

Handbol | Punt del Sanes contra un rival directe
32-32 contra el Terrassa. L’Handbol Sanes va sumar un punt dissabte passat
contra un rival directe, que fa que els d’Oliver Roy avancin l’OAR de Sabadell

en l’onzena posició. L’equip jugarà ara contra el Mataró i el Palautordera.

Després del partidàs de
dissabte passat contra
l’AE Bellsport de l’Hos-

pitalet (5-4), el Sala 5 Martorell
encara les darreres quatre jor-
nades de lliga en la segona posi-
ció del seu subgrup. 
Els vermells, a més, van re-

muntar el 2-3 que els visitants ha-
vien aconseguit al final de la pri-
mera meitat. Pau Albacete, autor
d’un hat trick, va ser clau per al
triomf del conjunt martorellenc,
que supera el Bellsport per la di-
ferència de gols (els dos equips te-
nen 26 punts, cinc menys que el
líder, l’ETB Calvià).
Els dos pròxims partits que

han d’afrontar els homes de Víc-
tor González en aquest primer
tram de temporada seran els úl-
tims d’aquest mes, de manera
que a principis de març el conjunt
vermell només haurà de jugar
dos partits més. Els vermells vi-
sitaran el tercer per la cua, l’FS la
Unión de Santa Coloma, aquest
dissabte a les 12, mentre que
l’últim repte del febrer serà con-
tra el CFS Arenys de Munt.

Victòria del Sala 5
Martorell, que 
se situa segon

El derbi d’EBA 
de la segona volta,
aquest dissabte

BÀSQUET4Després d’un cap de
setmana d’aturada de la compe-
tició, el Club Bàsquet Martorell i
el Club Bàsquet Esparreguera
treballen ja per preparar el der-
bi de la segona volta, que es ju-
garà aquest dissabte a les sis de
la tarda al Pavelló Esportiu Mu-
nicipal de Martorell.
El conjunt local voldrà pren-

dre’s la revenja esportiva de la
derrota a Esparreguera (per un
ajustat 64-63, en un dels dos
partits de tota la lliga que han per-
dut els de Toni Olivares), mentre
que els esparreguerins visitaran
els seus veïns amb la intenció de
confirmar-se com l’alternativa
al campionat del grup. Els de Jo-
sep Riera, a més, tenen un partit
pendent (contra el SESE).

Foto: Club Bàsquet Martorell
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4El govern espanyol ha aprovat al
Consell de Ministres un nou reial
decret que reforma (i millora) el sis-
tema de pensions. 
D’una banda, s’ha donat llum

verda a un nou complement per a
pensionistes de gairebé 400 euros
anuals per cada fill, des del primer,
amb l’objectiu de “reduir la bretxa
de gènere en les pensions”, tal
com ha dit el ministre d’Inclusió, Se-
guretat Social i Migracions, José
Luís Escrivá. D’altra banda, s’han fle-
xibilitzat els criteris per accedir a l’in-
grés mínim vital.
Són mesures per aconseguir un

sistema de pensions més just per
ajudar una població que pateix les
conseqüències socials i econòmi-
ques de l’emergència sanitària que
ha provocat el coronavirus.

AJUDES PER CADA FILL
El nou complement que rebran els
pensionistes per maternitat o pa-
ternitat s’aplicarà a partir del primer
fill (fins ara era a partir del segon
descendent) i serà d’uns 28,5 eu-
ros al mes en catorze pagues, és a
dir, d’uns 400 euros l’any. Segons
informen des del Ministeri de Se-
guretat, el fet que passi a aplicar-

se a partir del primer fill donarà ac-
cés a gairebé 30.000 persones més
i beneficiarà “especialment les pen-
sions més reduïdes”.

BRETXA DE GÈNERE?
Però per què el govern espanyol
diu que aquestes modificacions
serviran per combatre la bretxa de
gènere en les pensions? 
Anem a pams: fins ara, el sis-

tema reconeixia aquest comple-
ment només a les dones que fos-
sin mares de dos o més fills i que
tinguessin dret a la pensió d’inca-
pacitat, jubilació o viduïtat. El mi-
nistre Escrivá –que ha detallat que

la bretxa de gènere en les pensions
és del 30% i que la voluntat és que
sigui inferior al 5%– ha explicat
quan s’origina aquesta desigualtat:
“Després de la maternitat del pri-

mer fill”. Això passa perquè, en els
dos anys següents, hi ha una cai-
guda de les percepcions salarials
que deriva a llarg termini en la re-
ducció de la pensió. 
Escrivá també ha assegurat

que, tot i que tant homes com do-
nes tindran dret al nou comple-
ment, es calcula que un 98% dels
beneficiaris seran dones. El podrà
percebre el membre de la parella
que “acrediti un perjudici en la
seva carrera professional després

del naixement del fill o fills” i, en cas
que cap dels dos ho pugui acredi-
tar, el dret se li reconeixerà a la mare
o al progenitor amb una pensió
menor si es tracta d’una parella del
mateix sexe.

L’INGRÉS MÍNIM VITAL
Pel que fa a l’ingrés mínim vital,
es flexibilitza el concepte d’Uni-
tat de Convivència per tal de fa-
cilitar l’accés a aquesta prestació.
Segons el Ministeri, es facilita

l’accés a l’ingrés mínim vital a per-
sones que viuen a centres resi-
dencials de caràcter no perma-
nent, com albergs o cases d’aco-
llida. També s’introdueix el con-
cepte “unitat de convivència in-
dependent” en casos de violèn-
cia masclista, divorci o separació
i desnonament. Per últim, es pos-
sibilita que situacions determi-
nades difícils d’acreditar puguin
ser certificades per serveis socials
i per entitats col·laboradores.

» El Consell de Ministres aprova un complement per a pensionistes de 400 euros l’any per fill
» També es tira endavant la flexibilització dels criteris per accedir a l’ingrés mínim vital

S’aprova un complement de 400 euros anuals per cada fill, des del primer, per reduir la bretxa de gènere. Foto: Pexels

Un sistema de pensionsmés just
Pàgines especials

El nou complement
per fill beneficiarà
sobretot les dones
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Ricard Farré i Arnau Puig donen vida a
tots els personatges del clàssic de San-
tiago Rusiñol El bon policia, que va pro-
vocar un gran enrenou quan es va es-
trenar, el 1905. 115 anys després, torna
aquesta història de supervivència de dos
amics en un temps de crisi que farà riu-
re el públic d’aquest món en què vivim.
Al teatre El Maldà de Barcelona.

Teatre

El bon policia
Santiago Rusiñol

Ordre i aventura (en directe) és un rema-
kedel disc homònim de Mishima que la
banda ha publicat coincidint amb l’on-
zè aniversari de l’inici d’aquella gira.
L’àlbum obre amb Tot torna a començar
des del Gran Teatre del Liceu l’any 2019,
i inclou també actuacions d’aquests úl-
tims anys al Teatre Coliseum, a la Sala
Apolo o al Palau de la Música Catalana.

Música

La Lise, una noia de 16 anys, està acusada
d’haver assassinat la seva millor amiga.
Durant el judici, els seus pares li fan cos-
tat i la defensen, però, a mesura que s’as-
sabenten de la vida secreta de la jove, co-
mencen a plantejar-se si realment co-
neixen la seva filla. Aquesta pel·lícula fran-
cesa del 2019 arriba ara als nostres ci-
nemes per no deixar ningú indiferent.

Pelis i sèries

La chica del brazalete
Stéphane Demoustier

Ordre i aventura (en directe)
Mishima

Allò era abans, això és ara 
El Museu Can Framis de pintura contemporània, que per-
tany a la Fundació Vila Casas i és al districte barceloní de
Sant Martí, acull l’exposició ‘Allò era abans, això és ara’. Es
tracta de la primera retrospectiva de Yago Hortal (Barcelo-
na, 1983), un dels artistes catalans més destacats de la

seva generació. L'exposició, comissariada per Enrique Jun-
cosa, inclou més de quaranta pintures presentades de for-
ma cronològica i ressegueix els catorze anys de la trajectò-
ria de l’artista, que va començar a exposar l’any 2006 i ja

compta amb un notable recorregut internacional.

L’actor Josep Linuesa (Barcelona, 1966) es va fer
conegut als anys noranta per les seves apari-
cions puntuals a sèries de TV3 com Secrets de
família o Estació d’enllaç i per ser el Marçal de

Nissaga de poder. Més endavant, se’n va anar a
Madrid, on va viure durant vint anys. Allà va tre-
ballar a sèries com Amar es para siempre, Los

misterios de Laura o Cuéntame cómo pasó. Des-
prés de participar en Les de l’hoquei, segura-

ment l’última feina seva que ens ve al cap, se’n
va anar a Mèxic per feina. Des d’aquest país, on
s’ha quedat a viure, va escriure fa uns dies un

missatge explicant que fa més d’un any que no
té feina i que ara es troba sense ingressos ni

ajuts. Per això, demanava suport per al seu ca-
nal de YouTube, Walkingstreetsfilms: “Necessito
1.000 subscriptors per poder rebre alguna cosa.
En porto 71”, deia. Ara en té 32.800 (i sumant).

J O S E P  L I N U E S AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser actor habitual de sèries de televisió
Des de ‘Nissaga de poder’ fins a ‘Les de l’hoquei’

Famosos

Rebre una allau de suport a YouTube
Va demanar ajuda per poder monetitzar el seu canal

Resposta massiva: 32.800 subscriptors
Després que expliqués que no té feina, ingressos ni ajuts

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

“Juntes havíem viatjat, ens havíem en-
amorat, ens havíem emborratxat, havíem
vist fer-se de dia. I ens havíem estimat,
detestat i criticat les unes a les altres amb
passió”. Milena Busquets recorda a Gem-
mauna amiga de la infantesa i l’adoles-
cència que va morir fa més de trenta
anys. Una novel·la emotiva de l’autora de
l’èxit També això passarà.

Llibres

Gemma
Milena Busquets

| Little Nightmares 2
Tornaràs a tenir malsons amb la segona part de Little Nightmares, el joc de
por que s’endinsa en un món grotesc. Per a PC, PS4, Switch i Xbox One.
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EL CONSELL DEL MES

ALIMENTS PRINCIPALS

Recomanen augmentar el consum de peix, sobretot de peix
blau, i consumir preferentment carns blanques i magres

EVITA

CARN I PEIX

CANVI D’HÀBITS

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

i SALUT

Quan sentim a parlar de colesterol, de seguida ens alar-
mem. Abans de res, hem de tenir clar que el colesterol és
un tipus de greix necessari per al cos humà. Ara bé, tal

com explica el Departament de Salut, n’hi ha de dos tipus: “El co-
lesterol LDL o colesterol dolent, que pot ser perjudicial per a l’indi-
vidu si es troba a la sang en excés, ja que crea una capa de greix
a les artèries que afavoreix l’aparició de malalties cardiovascu-
lars, i el colesterol HDL o colesterol bo, que és beneficiós per a la
nostra salut, ja que elimina l’excés de colesterol de les artèries”.
Per controlar el nostre colesterol, evidentment, cal anar al

metge. A més de la medicació que ens pugui receptar en cas
que la necessitem, Salut té un llistat de consells per als pacients
amb hipercolesterolèmia (excés de colesterol a la sang). Bàsica-
ment, es tracta de fer un canvi d’hàbits i adoptar un estil de vida
més saludable. Deixar de fumar és el primer punt de la llista,
però també hi trobem fer exercici físic i beure almenys un litre i
mig d’aigua al dia. Però l’aspecte més important és l’alimentació,
que s’ha de basar en el consum de verdures, hortalisses, fruites i
llegums, incorporant el peix blau i les carns blanques i magres.

Què faig si tinc colesterol?

Verdures, hortalisses, fruites i llegums 
han de ser la base d’una alimentació saludable

Les claus

Embotits, hamburgueses, salsitxes, ànec, patés, pastisseria industrial 
i postres fetes amb llet sencera, ou, nata, mantega o margarina

A més de menjar sa, cal deixar de fumar, fer exercici 
físic i beure almenys un litre i mig d’aigua al dia
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