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Parlem amb quatre dones
referents que s’han obert
camí entre els homes

La castellvinenca Núria
Marquès es garanteix
ser als Jocs de Tòquio
quinzenal
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Els pisos de protecció oficial de
La Sínia s’adjudicaran a l’estiu
Vacunar-se a la Seat

Foto: Govern

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, diu que els habitatges es començaran a construir el mes d’octubre pàg 6

L’empresa cedeix un edifici i vehicles pàg 7

SANT ESTEVE pàg 8

Un conte sobre
l'Alexandra, una nena
sesrovirenca única
COLLBATÓ pàg 11

Pas endavant per fer 40
habitatges de lloguer social
MONTSERRAT pàg 10

ÚLTIMA HORA | El Rei i Pedro Sánchez visitaran la Seat divendres

El Parc Rural creix i avança
per ser una marca
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Esquerdant el sostre de vidre
» La barrera invisible que impedeix o dificulta l’ascens professional de les dones comença a cedir
» Parlem amb quatre dones que s’han obert camí en àmbits tradicionalment reservats als homes
Anna Utiel
MONTSERRATÍ
“Si hagués estat un home, ho
hauria tingut més fàcil i tot hauria anat més ràpid”. Ho diu Anna
Navarro, la dona més influent del
món en tecnologia del 2020 segons la revista Analytics Insight,
però també la dramaturga, directora de teatre i actriu Lara
Díez. I ho podrien dir tantes altres dones de tot arreu.
Darrere d’aquesta realitat hi
ha el concepte del sostre de vidre,
la barrera invisible que impedeix
o dificulta l’ascens de les dones en
la seva carrera professional. Si bé
encara queda molt per trencar-lo,
el cert és que cada cop té més esquerdes gràcies a dones d’àmbits
tan diferents com l’esport, la política, la cultura i la tecnologia.
EL 2% DE SILICON VALLEY
“A Silicon Valley, les dones amb
càrrecs executius som el 2%”.
Anna Navarro, coneguda professionalment com Anna N.
Schlegel, forma part d’aquest reduït grup: és la vicepresidenta de
NetApp, empresa líder en emmagatzematge de dades. Ara,
molt sovint la posen d’exemple
quan es parla de trencar el sostre de vidre, però el procés per arribar fins aquí no ha estat precisament un camí de roses.
“Has de ser súper forta mentalment perquè et diuen de tot”,
assegura aquesta catalana nascuda el 1968, que viu a Califòrnia
des de fa uns trenta anys. Al
principi, molts companys no se
la prenien seriosament i només
li preguntaven per la seva procedència, el seu accent i poca cosa
més. “Has de dir: «Creus que no
ho podré fer? Doncs ara ho faré
tres vegades més ben fet»”, sentencia. Des que té una bona po-

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Anna Navarro, Dolors Sabater, Lara Díez i Laia Palau. Fotos: cedida, arxiu, Marc Soler i FIBA

sició al sector, Navarro no ha deixat de treballar per obrir portes
a més dones i, quan ha calgut,
s’ha discutit amb companys que
han contractat un home on hi podria haver anat una dona.
“A les corporacions no hi ha
diversitat”, lamenta Navarro, que
explica que, a la cúpula de les empreses, normalment hi ha molts
homes i potser una dona blanca,
mentre que a baix és on hi ha les
persones racialitzades. I és que no
podem oblidar que el sostre de vidre és encara més gruixut si, per
exemple, no ets blanca, ets trans
o ets de classe baixa.
Navarro combina la seva feina amb la tasca que fa des de cinc
ONGs, una d’elles, Women in Localization, dedicada a fomentar
el lideratge femení formant dones
per ser directives. “La vam impulsar tres dones i ara en som
més de 6.000”, afirma orgullosa.

LIDERATGES QÜESTIONATS
Ser dona i accedir a un càrrec de
poder implica, molts cops, suportar la desconfiança de qui
creu que no mereixes ser on ets.
Qui ho sap prou bé és Dolors Sabater, candidata a la presidència
de la Generalitat per la CUP-Guanyem i exalcaldessa de Badalona.
Mentre va liderar el govern
municipal, es va trobar amb homes que li deien com havia de fer
la seva feina, des de càrrecs de
l’administració fins a líders de la
societat civil. “Es pensaven que
seria feble i manejable, i els va
sorprendre que actués amb fermesa, sobretot en àmbits associats als homes, com la seguretat
o l’urbanisme”, recorda Sabater.
D’altra banda, l’exalcaldessa de Badalona assenyala també que, a l’hora de criticar una
dona política, “s’arriba a un nivell d’agressivitat i de desquali-

ficació pitjor que el que pateixen
els homes”.

ESCRIT I DIRIGIT PER... UN HOME
Lara Díez també s’ha trobat amb
companys que han intentat menystenir la seva feina com a dramaturga i directora, argumentant
que “ara et contracten més pel fet
de ser dona”, cosa que no és
certa. “Fins ara, hem viscut en un
món escrit i dirigit per homes. Hi
ha més actrius que actors, però la
majoria de directors són homes
i els papers són majoritàriament
masculins”, apunta Díez, que recorda que la ficció té la capacitat
de normalitzar determinats comportaments i situacions.
Precisament, el teatre català es
troba en un moment clau per fer
fora el “masclisme normalitzat” –en paraules de Díez– d’institucions com l’Institut del Teatre
de Barcelona o l’Aula de Teatre de

Lleida. “Espero que això sigui imparable”, diu amoïnada pel tema
però esperançada pel canvi.
“SUPERA PAU GASOL”
La capitana de la selecció espanyola de bàsquet i de l’Uni Girona,
Laia Palau, té 12 medalles internacionals. Per a la majoria de mitjans, la manera d’explicar-ho és dir
que “supera Pau Gasol”. “No m’interessa que em comparin amb els
homes”, reconeix Palau, tot i que
admet que “són els coneguts”.
Creu que això podria canviar si s’apostés més pels equips femenins.
Més enllà del reconeixement,
Palau recorda que el problema és
que el bàsquet femení “té menys
recursos i pitjor estructura”. “El
futur ideal seria no haver de recalcar el gènere i dir simplement
que soc atleta, però de moment
hem de seguir visibilitzant l’esport femení”, conclou.
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La lupa

Geografia de la intolerància
Foto: Laura Fíguls / ACN

per Francesc Reina

C

omentava Joan Margarit, l’arquitecte dels
versos, que viure fa mal, que alguna cosa encara no funciona si la poesia no és important
a les escoles. Que la mediocritat acaba sent
ignorància legislativa i administrativa.
Vista la violència als carrers, serà oportú prestar
més atenció a la infància i la joventut, evitar que els
elegits es quedin enrere per culpa de la reproducció
social dels desavantatges i els problemes socials (el 21%
de l’alumnat d’entre 3 i 16 anys és pobre).
La tolerància aparent, encunyada per Weidenfeld,
suposa que el procés cap a la llibertat no està associat
a l’enriquiment personal. Malauradament, l’educació
arriba tard per garantir entorns favorables i igualar
drets, una tasca sense fi.
Les societats modernes són ambivalents. Arremetre contra les institucions és una resposta des de
la incertesa, la inseguretat i una por inconcebible al
futur. Ens esmercem contra aquestes exigències si ens
sentim acceptats i reconeguts, indispensables. El
coneixement no constitueix l’incentiu suficient per gestionar conflictes; és més, a un individu amb una identitat estable no li cal menysprear ningú per reconèixer les seves necessitats. Però fins i tot la joventut ben-

estant està irritable. La tolerància ha de ser sotmesa
a constants avaluacions, perquè viure entre grunyits
és un repte quotidià i hi ha qui se n’aprofita.
En algun lloc resa que les ideologies es descobreixen quan es fa política i, malgrat les diferents doctrines, hi ha una aritmètica comuna entre els governants: l’esperpent de la burocràcia i l’obsessió per mantenir la butaca: un conservadorisme ranci. Això escrivia

Arremetre contra les institucions
és una resposta des de
la incertesa i la inseguretat
Bernard Mandeville en la seva faula de les abelles, un
mite del liberalisme: mai la virtut va fer prosperar les
societats, el motor del progrés és la corrupció; l’enveja
i la vanitat són ministres d’una indústria de bergants
que s’aprofiten de la feina aliena, l’estupidesa i el caprici mouen la roda del comerç, “només els bojos s’esforcen per construir un rusc honrat”. Quan l’esquerra abraça el liberalisme, deixa a la dreta el monopo-

Les millors

Alan Ruiz / ACN

perles

li de les identitats populars, amb totes les seves derives xenòfobes. Això deia el filòsof Jean-Claude
Michéa: La qüestió és mantenir la governabilitat amb
un còctel d’entreteniment i bon humor cap a una població frustrada, consumidora, desposseïda de sentit crític, que besa discursos simplistes.
La violència estructural, descrita per Galtung o
Therbon, dibuixa la injusta economia d’un món globalitzat que mostra una realitat falsa dominada per
la mercantilització de la informació, sovint situada en
iniciatives culturals o altruistes.
Una societat justa ha d’aspirar a l’eliminació del “precariat”, una nova classe davant la qual es passegen, sense pudor, les grans rendes amb accés a altes posicions
del mercat. És dubtós el discurs que diu que les coses són
com són perquè no poden ser d’una altra manera.
Substituir les raons de la força per la força de les
raons sembla un bon propòsit, diria Walter Benjamin,
però allò que el poder ha enfosquit sempre es troba
en un disc dur que afecta els febles i segueix amb els
perdedors de la història.
Decebut, el poeta deia que quaranta anys són “els
que ha trigat un president del Govern a portar flors
a la tomba de Machado a Cotlliure”.

N
N

LA FOTO

ues dones es disfressen de velles per rebre la segona dosi
de la vacuna contra el coronavirus. Ha passat a Florida, als
Estats Units, on han estat detingudes. La pregunta que queda
ara a l’aire és: com van aconseguir posar-se la primera dosi?

D

ubinspectors laborals que cobren sense treballar. Fa un
any que s’està produint aquesta paradoxa a l’estat
espanyol. Ho ha denunciat amb una piulada un dels 170
“afectats”, que lamenta el malbaratament de diners.

S

órrer decidit cap a un vidre que no has vist i acabar estès a
terra del cop ja és prou ridícul. Però si, a sobre, TV3 inclou el
xoc en una de les seves cròniques, la vergonya es quadruplica.
Li ha passat a un dels manifestants per la llibertat de Hasel.

C

ep una ampolla estranya en una entrega de menjar a
domicili. L’obre, l’ensuma i descobreix que és... pipi. Li
ha passat a un client de la companyia HelloFresh al Regne
Unit que ha expressat la seva indignació a les xarxes.

R
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Els semàfors

Safata d’entrada

Què està passant al carrer?

Seat ha signat un acord amb el
Govern de la Generalitat per
cedir un dels seus edificis de
Martorell per a la campanya de
vacunació de la Covid. També ha
ofert part del seu personal
sanitari i uns vehicles com a
punt de vacunació mòbil.

Foto: Miquel Codolar / ACN

Seat

per Lola Salmerón

pàgina 7

Aj. de Collbató

Sala 5 Martorell

L’Ajuntament de Collbató ha fet
un pas endavant per construir
quaranta habitatges de
titularitat pública a l’esplanada
dels bombers. Aquests pisos es
destinarien a lloguer assequible
per a persones de fins a 35 anys
i per a majors de 65.
pàgina 11

L’equip de Víctor González
encadena cinc victòries
consecutives a la lliga (és la
millor ratxa de la temporada) i
és l’equip de la Segona Divisió B
de futbol sala de tot l’estat que
ha marcat més gols, 95. Els
martorellencs són segons.

El + llegit

pàgina 12
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Seat cedeix a Salut un dels edificis de
Martorell per a la campanya de vacunació

2

Martorell nomena Lluís Sagarra
com a titular de Comunicació

3

Ferran Palau estrena l’àlbum
‘Parc’ aquest divendres

4

El martorellenc Quim Miró escriu
un conte sobre una nena sesrovirenca única

5

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

L

a gent està farta d’un Estat repressiu on sempre
perd la partida el mateix. Ja no val la queixa. No val
dir que la memòria ni oblida ni
perdona. Ja no val dir prou. Les
paraules no només se les emporta el vent. Hem après que les
paraules queden sepultades sota
els murs de les presons. Ja no
val cantar, ja no val escriure, ja
no val res quan no pots sortir al
carrer decidit a desfer el nus que
ofega la teva llibertat.
Res val quan el debat és la
contundència de les manifesta-

cions. Si no ens deixen expressar, ells en són els culpables. No es pot jugar brut i
guanyar la partida. Qui rep l’agressió? La façana falsa d’una
societat inventada o les persones acorralades i apallissades en un carreró sense sortida? Que un noi surti amb
l’anhel de desfer el nus que

ens oprimeix i acabi rebentat
pels robocops, titelles de qui
escampa la llavor de l’odi sobre una terra que vol ser lliure, deixa clar què està passant
al carrer i qui està rebent l’agressió.
No em dol el contenidor
cremat. Em dol veure la cara
del Nil, i els ulls rebentats.

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

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

A les xarxes

#NitsDeProtesta

@bielopez: Si un manifestant desnuca un
agent de la BRIMO d’una pedrada, que digui que ha estat un “error tàctic”, que segur que l’absolen.

#InstitutDelTeatre

@nuriajuanico: L’Institut del Teatre aparta
Joan Ollé arran dels casos d’assetjament
sexual i abús de poder denunciats pel
diari Ara.

#JudiciAMarcelVivet

@XaviPalli: “No pactaré la meva llibertat a
canvi d’assumir un relat d’uns fets que no
he comès”. La Generalitat manté la petició
de més de 4 anys de presó a Marcel Vivet.

|6

Martorell

Habitatge | Pròrroga d’un any per a una família en risc de desnonament
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Línia Nord explicava fa un mes el cas del Mohamed i la Fadma, un matrimoni de Martorell amb dues filles
menors d’edat que estava en risc de desnonament per incapacitat de pagar el 100% del lloguer. Ara, per fi,
podran respirar més tranquils: han aconseguit acordar una pròrroga d’un any amb la propietat.
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Els pisos de protecció oficial de
La Sínia s’adjudicaran a l’estiu
» Es començaran a construir el mes d’octubre, segons Fonollosa
» El Ple aprova donar prioritat als martorellencs per accedir-hi

HABITATGE4Els primers 130
pisos de protecció oficial del barri de La Sínia estaran adjudicats
entre el juliol i el setembre, de
manera que es començaran a
construir el mes d’octubre. Així
ho ha detallat recentment l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, en una entrevista a l’emissora municipal. El batlle també ha assegurat que les obres
d’urbanització del futur barri
avancen “a molt bon ritme” i que,
malgrat un “retard provocat per
les pluges de la tardor”, la previsió és que es puguin complir els
terminis previstos: “Aquest any
ha d’estar urbanitzat tot el barri,
amb el parc central fet”.
Una novetat que afecta tots els
habitatges de protecció oficial
del municipi és que a partir d’ara els martorellencs tindran prioritat per accedir-hi. En la sessió
de febrer, el Ple va aprovar inicialment una modificació del reglament local del registre de

Desenes de veïns denuncien
un presumpte estafador

SUCCESSOS4 ‘Víctimas del estafador de Martorell’ és un grup
de Facebook creat el mes de febrer que ja compta amb més de
setanta membres. L’han impulsat desenes de veïns que asseguren que han sigut estafats per
un home que, segons ells, no actua només a Martorell, sinó que
també ho fa a Sant Andreu de la
Barca, Gelida i Barcelona, entre
altres localitats. Els afectats afirmen que ha arribat a agredir i
amenaçar algunes víctimes i que
ja fa quinze anys que estafa,
també persones grans.
D’acord amb la versió d’una
integrant del grup, el presump-

te estafador fa creure a les víctimes que pot aconseguir productes de tota mena –des de televisions, mòbils i antenes fins a
terrenys i pisos, passant per colònies i altres– per un preu molt
econòmic. Un cop les ha convençut, els demana una transferència per l’aplicació Bizum o
un pagament en efectiu i, en rebre els diners, desapareix.
A través del grup de Facebook, les víctimes han coordinat
una denúncia col·lectiva que
han interposat als Mossos d’Esquadra, i els impulsors encoratgen els afectats que encara no ho
han denunciat a fer-ho.

L’alcalde afirma que les obres del barri avancen “a molt bon ritme”. Foto: A.U.

sol·licitants d’aquest tipus d’habitatge. A més de prioritzar els veïns del municipi, els canvis també han eliminat el requisit d’ingressos mínims.

QUEIXES PER LES VIBRACIONS
Per als veïns que viuen a tocar
del futur barri, però, les obres no

acaben de ser una bona notícia.
“Des d’aquest matí a les 8.15 h les
vibracions són brutals”, es queixava fa uns dies una veïna, que
comparava la maquinària que
construeix La Sínia amb “el martell del déu Thor” i rebia el suport
de diverses persones que també
conviuen amb els treballs.

Els afectats han interposat una denúncia col·lectiva als Mossos. Foto: M. E.

“No puc entrar a casa meva”

L’Aissa amb la roba de la feina, tal com va sortir de casa dimecres. Foto: A.U.

SOCIETAT4Eren passades les
tres de la matinada i l’Aissa Belaizi tornava de treballar. En arribar a casa seva, aquest martorellenc de 23 anys es va adonar
que no podia entrar-hi perquè li
havien canviat el pany. També es
va trobar “dos treballadors d’una empresa de desocupació”.
Això va passar la nit de dimecres a dijous passat, quan
l’Aissa va haver de dormir al seu
cotxe. Les següents nits les ha
passat a l’Hotel AC gràcies als ser-

veis socials, però sense les seves
pertinences. “Porto la roba de la
feina des d’aleshores perquè encara no m’he pogut canviar, ho
tinc tot a casa i no hi puc entrar”,
explicava divendres a Línia Nord.
El jove vivia al 117 del carrer
Revall amb dos amics, que continuen a dins del pis perquè, si en
surten, no hi podran tornar a entrar. De fet, aquesta ha estat la
llar de l’Aissa des del 2007, quan
el seu pare va signar un contracte de lloguer de deu anys. Fa

tres anys, la seva família va marxar a l’estranger i el propietari del
pis va morir. L’Aissa diu que ningú li va comunicar aquesta mort,
que no sabia a qui havia de pagar el lloguer –només va seguir
pagant els subministraments– i
que la nova propietat, que hauria comprat el pis fa poc, no es va
posar en contacte amb ell. Avui
hi ha convocat un judici ràpid
per esclarir els fets, mentre el noi
està negociant una pròrroga de
vuit mesos amb la propietat.

7|

Martorell

2 de març del 2021

Seat cedeix un dels seus edificis
de Martorell per a la vacunació
INDÚSTRIA4Un dels edificis de
Seat a Martorell es convertirà en
un punt de vacunació de la població general. La companyia
automobilística va anunciar divendres que cediria un dels centres que té al municipi i part del
seu personal sanitari al Departament de Salut per poder avançar en la campanya de vacunació. El Govern i l’empresa van
signar el mateix dia un acord de
col·laboració per fer-ho possible.
Aquest acord també contempla que Seat cedeixi camions tipus motorhomes com a punts de
vacunació mòbil, cosa que permetrà portar la campanya a llocs
de difícil accés. La consellera de
Salut, Alba Vergés, va reclamar a
l’Estat que els donés més vacunes
per poder començar la campanya
“al més aviat possible”.
El pacte entre el Govern i
Seat preveu que, a l’edifici cedit
per l’empresa, s’hi vacunin veïns
dels municipis propers. Es tracta, doncs, d’una molt bona notícia per a la població del Montserratí, com també ho és el fet que
l’empresa vulgui vacunar tots els
treballadors de la companyia (i
del Grup Volkswagen a l’Estat) i
els seus familiars, unes 50.000
persones. Seat calcula que podria
injectar unes 8.000 dosis diàries

La direcció de l’empresa i el Govern després de signar l’acord. Foto: Govern

i unes 160.000 al mes, i recorda
que compta amb més d’un centenar de treballadors sanitaris.
EL FUTUR DE LA PLANTA
L’anunci d’aquest acord es va
produir uns dies després que el
president de Seat, Wayne Griffiths,
reconegués la intenció de l’empresa d’apostar per la planta de
Martorell a l’hora de planificar la
fabricació de nous models, entre
ells, un petit cotxe elèctric que es
començaria a fer a mitjà termini.
En termes generals, tal com
recull l’ACN, Griffiths va instar
el govern espanyol a apostar
per l’electrificació del sector de
l’automòbil i va dir que la companyia està en converses amb l’executiu i amb la Unió Europea
per accelerar aquesta transició.

Per això, el president de Seat
també va remarcar la necessitat
de disposar d’una planta de bateries elèctriques a prop dels
seus centres de producció.

línianord.cat

L’empresa local Innovae,
escollida entre 200 projectes
EMPRENEDORIA4L’empresa
martorellenca Innovae ha estat
una de les sis start-ups escollides pel programa d’innovació
Start4big, una iniciativa pionera impulsada per Seat, Aigües de
Barcelona, CaixaBank, Naturgy
i Telefónica. Aquesta proposta,
que enguany celebra la segona
edició, ofereix a les empreses
emergents seleccionades posar
en marxa nous projectes pilot de
la mà d’alguna de les grans companyies impulsores.
En aquesta nova edició
d’Start4big, s’hi han presentat
prop de dos centenars de projectes (un 43% més que en la primera edició), dels quals només
sis han resultat guanyadors. Un
jurat format per experts inter-

nacionals de diferents àrees de la
tecnologia i la innovació ha escollit Innovae i cinc empreses
més: Validated ID, Mobbeel,
Solum, Urban Air Purifier i Climate Trade.
AMB AIGÜES DE BARCELONA
La companyia de Martorell,
especialitzada en realitat virtual
i augmentada, desenvoluparà
un projecte pilot amb Aigües de
Barcelona. Des de l’Ajuntament detallen que aquesta
col·laboració consistirà, d’una
banda, a digitalitzar processos en la distribució d’aigües al
Besòs i, de l’altra, a utilitzar tecnologies de realitat augmentada per donar suport als tècnics
que resolen avaries in situ.

VISITA DE FELIP VI
I PEDRO SÁNCHEZ
4El Rei Felip VI i el president del govern espanyol,
Pedro Sánchez, visitaran
la fàbrica de Seat a Martorell aquest divendres, tal
com va avançar ahir El Periódico i va confirmar la
Moncloa a l’ACN. L’acte protocol·lari s’havia de fer el
desembre passat, però es
va anul·lar per la quarantena de Sánchez.

Xavier Riba, d’Innovae, amb els cinc altres escollits. Foto: Ajuntament
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Seguretat | Cauen un 29% els delictes durant el 2020

La pandèmia i el confinament van fer caure un 30,1% els delictes al llarg del
2020 a la província de Barcelona, segons les dades del Ministeri de l’Interior.
Sant Andreu de la Barca és un dels municipis on més van caure, un 29,3%.

L’Ajuntament subvenciona
la contractació d’aturats

LABORAL4El Ple municipal de
Sant Andreu de la Barca va aprovar, el passat 25 de febrer, les bases d’un programa per subvencionar la contractació de persones que estiguin a l’atur. En total, l’Ajuntament hi destinarà
una dotació pressupostària de
75.000 euros.
El requisit que ha de complir
l’empresa per rebre aquesta subvenció és fer un contracte d’un
any a un treballador actualment
aturat. El consistori santandreuenc es farà càrrec de les despeses generades per aquesta
contractació.

97 PERSONES CONTRACTADES
Aquest programa per fomentar
l’ocupació al municipi no és nou.
Es va posar en marxa l’any 2014,
de manera que la d’enguany ja és
la setena edició. En aquest
temps, la proposta ha donat
molt bons resultats. “Un total de
90 empreses s’han acollit a la ini-

Una imatge d’arxiu del 8-M de l’any passat. Foto: Mar Rovira / ACN

L’empresa ha de contractar el treballador durant un any. Foto: Ajuntament

ciativa, que ha permès la contractació de 97 persones i que ha
tingut un cost per l’Ajuntament
de mig milió d’euros”, detallen
des del govern local.
El consistori assegura que
“la meitat dels contractes subvencionats han servit per donar
feina a dones i el 36%, a persones de més de 45 anys”. En
aquest sentit, l’Ajuntament afirma que “el programa vol afavo-

rir la contractació de persones
que estan a l’atur, especialment
de col·lectius de risc o els que tenen més dificultats per incorporar-se al mercat laboral, com
ara les dones, els joves o els
majors de 45 anys”.
Pel que fa als perfils laborals
més demandats, aquests són els
venedors de botigues i magatzems o empleats administratius
per a l’atenció al públic.

Castellví | Un nou tram pavimentat de 500 metres

El tram de 500 metres del camí que uneix Ca n’Abat i la depuradora ja s’ha reobert
completament al pas després d’un mes d’obres de pavimentació. Es tracta d’un
camí on acostumen a passejar tant castellvinencs com veïns d’altres poblacions.

Arrenca un “mes de la
igualtat” ple d’activitats

FEMINISME4El mes de març és
el mes de la igualtat a Sant Andreu de la Barca i arreu, però el
consistori santandreuenc ha volgut apostar fort per aquesta
idea, també amb la pandèmia.
La programació, que va arrencar
ahir amb un microcurs virtual
sobre la història del 8-M, inclou
un seguit d’actes telemàtics.
Destaca, per exemple, una
“caminada virtual pel Sant Andreu femení, un àudio en format

podcast per conèixer la història
de dones com Montserrat Roig,
Clara Campoamor, Maria Aurèlia Campmany o Rosalía de Castro, que donem nom a equipaments i places de la ciutat”, detallen des de l’Ajuntament.
La pàgina web de l’Escola d’Igualtat serà l’escenari principal
d’aquest mes, i acollirà, entre
d’altres, la lectura del manifest
del 8 de març a càrrec de treballadores sanitàries.

Castellví | Sant Esteve

Un conte sobre l’Alexandra,
una nena sesrovirenca única

CULTURA4L’Alexandra Peraut
és una nena única: és, de fet,
Una nena entre vint milions.
Aquest és el títol del conte que explica la història de la petita de Sant
Esteve Sesrovires, que és l’únic cas
de progèria diagnosticat a Catalunya. L’ha escrit el periodista
martorellenc Quim Miró –que ha
comptat amb l’assessorament
científic de la Dra. Núria Coll-Bonfill, experta en la matèria– i l’ha
il·lustrat el també martorellenc
Robert Garcia. Tot i que el conte
es publicarà per Sant Jordi, es va
donar a conèixer la setmana passada, coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries,
el 28 de febrer.
A l’Alexandra li van diagnosticar progèria quan tenia
dos anys. Els infants amb progèria no presenten cap discapacitat intel·lectual, però sí que tenen efectes nocius en el seu cos:
alçada i pes per sota de la mitjana, caiguda dels cabells, pell
fina, veu aguda, fragilitat òssia,
dificultats cardiovasculars i ar-

L’objectiu és reurbanitzar completament aquesta via. Foto: Aj. de Castellví

Castellví vol millorar el carrer
del Castell de Sant Jaume

La portada del conte ‘Una nena entre vint milions’. Foto: Cargol Comunicació

terioesclerosi. Segons dades de
la Progeria Research Foundation, a 31 de desembre de 2020,
el nombre de casos diagnosticats
amb progèria eren 131 infants a
tot el món.
“L’Alexandra no és una nena
qualsevol, és una entre vint milions. És riallera, espavilada i
apassionada per la música, el ball
i les llengües”, diu l’autor sobre

la protagonista. La història transcorre entre Catalunya i els Estats
Units, passant pels Alps francesos, i ens mostra l’Alexandra en
el seu entorn més proper: la família i l’escola. En un viatge a
Boston coneix el Luca i la Kate,
amb qui comparteixen l’amistat
i la malaltia. El relat convida a
normalitzar les malalties minoritàries i a donar-les a conèixer.

URBANISME4L’Ajuntament de
Castellví de Rosanes ha començat a treballar per arranjar el carrer del Castell de Sant Jaume, al
barri del Taió, amb l’objectiu de
reurbanitzar completament
aquesta via. Això inclou, segons
el consistori, “un nou asfaltat, la
construcció de voreres i la millora del clavegueram actual”. La
previsió, però, és que les obres
comencin a finals d’any.
De moment, la setmana passada es van fer “sobre el terreny
els treballs tècnics que serviran

per redactar el projecte d’urbanització”. Concretament, l’empresa adjudicatària del projecte,
Prodop SCP, va fer “una inspecció del clavegueram i l’aixecament topogràfic de tot el carrer”, tal com detallen des de
l’Ajuntament. En els pròxims
tres mesos, es farà la redacció del
projecte, una tasca que tindrà un
cost de més de 19.000 euros.
Més endavant, un cop estigui enllestida i aprovada la redacció del
projecte, es procedirà a licitar
l’actuació de millora.
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Política | Canvis de regidors al PSC i la CUP

La fins ara regidora del PSC Almudena Toledo va renunciar al càrrec en el darrer Ple
i el partit ja ha anunciat que la substituirà Maria Pujol. D’altra banda, Miquel Barreres va prendre possessió com a nou regidor de la CUP, en el lloc de Marc Guevara.

La música olesana, present a
les nominacions dels Enderrock

CULTURA4Olesa de Montserrat
està present per partida doble en
les nominacions dels Premis
Enderrock (els guardons de la
música catalana) d’aquest any. El
cantant Marc Amat ha estat nominat en tres categories i el
grup Ballaveu, en dues.
De moment, se sap que
aquests artistes olesans han
aconseguit passar a la segona
fase de les votacions, però falta
saber si han arribat a la final. Tot
i que el termini per votar en la segona ronda va acabar diumenge,
els resultats es publicaran al
llarg d’aquesta setmana. Passi el
que passi, el més important és
que la música olesana ha rebut
una bona dosi d’autoestima.
Fantàstic (Picap, 2020) és el
primer disc de llarga durada de
Marc Amat. El jove cantant i periodista el va publicar l’octubre
passat –dos anys després de
l’estrena de l’EP Ara torno (Picap, 2018)– i només li ha portat

La portada del llibre, que es publicarà aquest mes. Foto: Paper d’Estrassa

‘Dones olesanes’, un llibre
sobre el talent femení local

El cantant Marc Amat, nominat a tres premis. Foto: Pol A. Foguet / Picap

bones notícies. Amat pot dir satisfet que és un dels deu nominats a millor artista revelació i
que comparteix nominació amb
noms tan coneguts com el grup
Stay Homas o Samantha, exconcursant d’OT. El seu àlbum
és un dels candidats a endur-se
el premi a millor disc de cançó
d’autor, com també ho són els
treballs de Sílvia Pérez Cruz,
Pau Vallvé i Gemma Humet,

entre d’altres. L’olesà també aspira a guanyar el guardó a millor
cançó d’autor amb Al mig de tot.
El grup Ballaveu, per la seva
banda, és el duo que formen Patri Garcia i Xavier Rota (que, a
més, és el regidor de Cultura d’Olesa) i podria aconseguir dos
premis Enderrock: el de millor
disc de folk per Ball de nit i el de
millor cançó de folk per Dalt del
cotxe | Un, dos, rat.

FEMINISME4Després de l’èxit
de Descobrint Olesa, Edicions
Paper d’Estrassa torna aquest
mes de març a les llibreries amb
Dones olesanes, un llibre il·lustrat que reivindica el talent femení local. El projecte, coordinat
per l’editor Quim Moreno, ha
comptat amb quinze il·lustradores del municipi i amb la periodista Mireia Baró per narrar
la història de quinze dones d’Olesa de Montserrat que han destacat en diferents àmbits.

El llibre inclou, entre d’altres,
els testimonis de M. Carmen
Fernández, directora d’Innovació de Mediapro; Eva Creus, enginyera química que ha treballat
amb la NASA; Júlia Vergara, investigadora de la Covid-19, i Dolors Xairó, biòloga i exdirectora
d’operacions de Grífols. També
hi ha els de l’atleta paralímpica
Verònica Pamiés, l’escriptora
Elisenda Solsona, la soprano
Roser Cascante i la primera alcaldessa d’Olesa, Pepita Pascual.

Abrera

Solidaritat | Una escola recapta fons contra el càncer infantil

L’escola Josefina Ibáñez va celebrar el mes de febrer una xocolatada solidària per recaptar fons per a la lluita contra el càncer infantil. El resultat: més de 500 euros recaptats
per destinar a una molt bona causa, una xifra que el centre ha valorat positivament.

El Parc Rural de Montserrat
creix i avança per ser una marca

TERRITORI4L’associació del
Parc Rural de Montserrat, que es
va constituir ara fa dos anys,
avança a poc a poc. El passat 23
de febrer es va celebrar de forma
telemàtica la segona assemblea
de l’entitat, que va servir, entre
altres coses, per aprovar el seu
creixement gràcies a l’adhesió de
l’Ajuntament de Castellfollit del
Boix (Bages). A la reunió també
es va avançar en un dels principals objectius de l’associació: la
creació d’una marca pròpia. En
aquest sentit, es va presentar l’esborrany del reglament que ho ha
de fer possible.
La marca del Parc Rural de
Montserrat permetria distingir i
agrupar els productes agrícoles
i ramaders de la zona, ajudant
“desenvolupar l’activitat productiva econòmica agrícola, ramadera i forestal en aquest territori”, finalitat màxima d’aquest projecte supramunicipal
que compta amb el suport i la
col·laboració de la Diputació.
Una altra missió de l’asso-

La mostra està pensada sobretot per als més petits. Foto: Ajuntament

‘25 imperdibles’, una barreja
d’exposició i zona de jocs

Camps de cultiu a la zona de Sant Ermengol d’Abrera. Foto: Ajuntament

ciació és “facilitar la incorporació de nous emprenedors pagesos i elaboradors artesans”, aspecte en el qual ha de ser clau el
banc de terres que es va presentar l’octubre de 2019 i que encara s’ha de consolidar.
Precisament per això, la Regidoria de Medi Ambient d’Abrera està treballant ara per
“afegir terrenys cultivables del

municipi al banc de terres del
Parc i protegir les varietats tradicionals de plantes de conreu”,
afirmen des del consistori.
Una aportació que, sumada
a la resta d’accions, ha de fer que
aquesta associació del Montserratí –creada amb l’objectiu de
convertir-se en un referent europeu en l’impuls de l’activitat
agrària– agafi més volada.

CULTURA4El vestíbul de la biblioteca Josep Roca i Bros d’Abrera acollirà fins al 15 de març
la mostra ‘25 imperdibles’, que
en realitat és una barreja d’exposició i zona de jocs pensada
per als més petits. Consisteix en
una sèrie de llibres il·lustrats i àlbums per a infants, i serveix
per donar a conèixer 25 obres on
la imatge diu, fins i tot, més coses que el text. La proposta compleix totes les mesures de seguretat establertes per evitar contagis de coronavirus.

NOU HORARI DE LA BIBLIOTECA
Des de l’Ajuntament recorden
que la biblioteca del número 17
del carrer Federico García Lorca té un nou horari des de fa
dues setmanes. Obre les tardes
de dilluns a divendres de quatre
a dos quarts de nou, i els matins
de dimarts, dijous i dissabte de
deu a dos quarts de dues. També posen l’accent en normes
com l’obligació de retornar el
material a la bústia, per tal de poder emmagatzemar els llibres i
deixar-los en quarantena.
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La Policia Local d’Esparreguera compta amb dos nous agents i preveu incorporar-ne
un més “a curt termini” per cobrir la plaça del que ha estat nomenat nou caporal. Amb
tot, la policia esparreguerina tindrà cobertes les 33 places previstes en la plantilla.

El Ple aprova definitivament el
projecte d’ampliació del pavelló

EQUIPAMENTS4El Ple ha donat
llum verda a l’ampliació del pavelló del Castell, unes obres que
permetran sumar més de 820
metres quadrats on s’instal·laran
vestidors i serveis i on es construirà un ascensor per millorar
l’accessibilitat. Les obres costaran
més d’1,2 milions d’euros i van rebre el suport de tots els partits excepte la CUP, que hi va votar en
contra. La previsió és que les obres durin uns deu mesos un cop
s’hagin adjudicat.
En matèria d’urbanisme, el
Ple també va aprovar el projecte
de construcció de la via ciclista
que anirà, en paral·lel, al vial
d’accés al barri de Mas d’en Gall.
Es tracta d’un pas per a ciclistes
i per a vianants que costarà gairebé 1,4 milions d’euros i que
permetrà la connexió des de la B231. En aquest cas, es tracta de
l’aprovació inicial i va rebre el suport del PSC, els comuns i el regidor no adscrit. En canvi, Es-

Imatges com aquesta no es podran veure enguany. Foto: Ajuntament

Un moment del Ple de febrer, celebrat de forma telemàtica. Foto: Ajuntament

querra, la CUP, Cs i Junts es van
abstenir i Esparreguera 2031 hi
va votar en contra. Per altra banda, tots els grups municipals van
ratificar la composició de representants del Consell Consultiu de
Comerç, que presidirà l’alcalde.
Hi van votar a favor tots els partits excepte el regidor no adscrit,
que hi va votar en contra.
El Ple també va debatre una
moció presentada per la CUP

per donar suport al raper Pablo
Hasel, mostrar “el rebuig total i
absolut a l’empresonament de
l’artista”, a favor de la preservació de la llibertat d’expressió
i demanant la derogació de la
Llei Mordassa. El text va rebre
el suport de la CUP, ERC, Esparreguera 2031, comuns i
Junts. El PSC es va abstenir i
Ciutadans i el regidor no adscrit
hi van votar en contra.

Esparreguera tindrà
una petita dosi de FiraPassió

CULTURA4El Festival Cultural
FiraPassió tal com l’havíem conegut els dos últims anys és del
tot impensable en el context actual. La primera i única fira de
passions de Catalunya incloïa parades d’artesania, propostes d’animació i representacions d’escenes del drama sacre al carrer.
Malgrat tot, Esparreguera gaudirà d’una petita dosi d’aquesta
activitat el 6 de març, un mes
més tard que normalment.

Aquest dissabte al matí, el
Teatre de La Passió d’Esparreguera acollirà la presentació de
la temporada, un acte a càrrec de
la Federació Catalana de Passions. A la tarda, hi haurà una
exposició i una projecció de fragments de totes les entitats que
formen part de la federació.
En paral·lel, l’entitat esparreguerina ja treballa, junt amb
l’Ajuntament, pensant en l’edició de FiraPassió de 2022.

Collbató

Política | Recollida de firmes per l’amnistia dels presos polítics

El mercat dominical de Collbató va acollir el passat 28 de febrer una recollida de signatures a favor de l’amnistia dels presos polítics. Es tracta d’una acció impulsada pel moviment
Amnistia i Llibertat, que aglutina diversos partits polítics i entitats independentistes.

Pas endavant per construir
quaranta pisos de lloguer social
HABITATGE4L’Ajuntament de
Collbató ha fet un pas endavant
per construir quaranta habitatges de titularitat pública a l’esplanada dels bombers. Aquests
pisos es destinarien a lloguer assequible per a persones de fins a
35 anys i per a majors de 65. De
moment, el projecte es troba en
fase embrionària: el govern municipal ha encarregat a l’empresa Perviure un primer estudi
que estarà redactat el mes de
juny i “serà la base del projecte
executiu per a la construcció de
l’edifici i la urbanització del seu
entorn”, informa el consistori.
L’objectiu d’aquesta actuació
és facilitar l’accés a l’habitatge,
sobretot, de joves i gent gran. En
el cas dels menors de 35 anys, el
contracte de lloguer tindria una
durada màxima de cinc anys,
mentre que per als més grans de
65 no hi hauria limitació d’estada. A banda d’aquests dos
col·lectius, també se’n podrien
beneficiar “víctimes de la violència de gènere, persones se-

El nou centre, ubicat a l’edifici de les escoles velles. Foto: Ajuntament

Un mes de l’obertura del nou
consultori:“Ha millorat molt”

La idea és construir el bloc a l’esplanada dels bombers. Foto: Ajuntament

parades o divorciades que hagin
perdut el dret de l’habitatge
compartit, persones pendents
de reallotjament per actuacions
públiques de substitució d’habitatges o d’execució del planejament urbanístic, o sense llar”,
detallen des de l’Ajuntament.
La idea és construir el bloc de
pisos a l’àrea coneguda com l’esplanada dels bombers, que es

troba entre els carrers Muntanya, Josep Maria Lladó, Josep
Pla i el passeig de Ronda. Per
pal·liar la pèrdua d’aparcament
que això suposaria, el nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) preveu crear una
nova zona d’aparcament a la
banda nord del passeig de Ronda, entre el carrer Muntanya i el
passeig de la Generalitat.

SALUT4El passat 1 de febrer, els
collbatonins recuperaven l’atenció primària al seu municipi
després de gairebé onze mesos.
Ho feien en un equipament nou,
ubicat a l’edifici de les escoles velles, molt millor que el que havien fet servir per últim cop.
Ara ja ha passat un mes i un dia
des de l’obertura del nou consultori mèdic de Collbató, i sembla que el centre del número 8
del passeig de la Fumada funciona sense entrebancs.
“De moment, tot ha anat

bé”, deien fa pocs dies des del telèfon d’atenció del consultori.
Una veïna i infermera jubilada,
la Margarita Xicola, hi ha hagut
d’anar aquests dies i valora molt
positivament el nou espai. “Ha
millorat molt respecte a l’antic
consultori”, assegura. I és que el
consultori local actual, que s’ha
fet esperar molt, té unes instal·lacions de més de 280 metres
quadrats repartits en quatre
consultes, una recepció, dues
sales d’espera, una àrea de professionals i un magatzem clínic.

Esports
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Handbol | Inici de mes intens per al CH Sant Esteve

Tres partits en 11 dies. El CH Sant Esteve afronta un inici de mes intens amb
l’objectiu de deixar enrere la mala ratxa recent. L’equip recuperarà demà la
jornada suspesa contra el Sant Cugat i jugarà contra la Roca i CA Sabadell.

Enratxats: cinquena victòria
seguida del Sala 5 Martorell
Pau Arriaga
MARTORELL
El Sala 5 Martorell ha superat ja
la millor ratxa de victòries consecutives en aquest primer tram
de la temporada 2020-21: els de
Víctor González encadenen actualment cinc partits consecutius guanyant, després del contundent 8-2 de dissabte passat
contra el cuer del subgrup 3A de
la Segona Divisió B de futbol sala,
el CFS Arenys de Munt.
L’equip, a més, és el màxim
golejador de tots els subgrups de
la categoria amb 95 dianes en 16
partits; en aquests cinc darrers
partits, de fet, els martorellencs
han estat particularment inspirats i com a mínim han vist porteria en cinc ocasions. L’equip
que més se li acosta, en aquest aspecte golejador, és el Segosala, el
tercer classificat del subgrup 1A,
que ha marcat 91 gols fins ara.
La primera fase de la lliga encara, ara sí, la seva recta final. En

Els vermells són l’equip més golejador de la Segona B. Foto: S5M

els dos primers caps de setmana
d’aquest mes, el conjunt vermell visitarà el Vallès Occidental
per jugar contra l’FS Ripollet i
tancarà el primer tram del curs
contra un FS Pallejà que en la segona fase haurà de lluitar per no
baixar a Tercera Divisió.
Els martorellencs tenen una
remota possibilitat de tancar
aquest primer tram de la temporada en la primera posició,
però hauria de guanyar aquestes

dues jornades que resten i esperar que l’ETB Calvià no sumi
més d’un punt dels sis restants.
Sigui com sigui, és inevitable
mirar de reüll cap a la segona
fase, en la qual el S5M s’enfrontarà als quatre millors classificats
del subgrup 3B. Aquests equips
seran el Futsal Aliança Mataró, el
CN Sabadell i dos equips més
que sortiran de la pugna que hi
ha entre el Manresa CFS, el Barceloneta Futsal i el Segorbe.

Jornada rodona Marquès ratifica
a la lliga EBA amb la seva mínima B
ple de victòries
per ser a Tòquio
BÀSQUET4El febrer basquetbolístic va tancar-se amb llurs victòries del CB Martorell i el CB Esparreguera, que consoliden els
equips en les dues primeres posicions (en aquest ordre) del grup
C-2 de la lliga EBA.
Els de Toni Olivares van sumar la setena victòria en nou partits contra el SESE de Barcelona
(71-65) i gaudirà d’una jornada de
descans en el primer cap de setmana d’aquest mes abans de visitar la pista d’El Olivar de Saragossa el pròxim diumenge 14.
Molt més contundent, en
canvi, va ser el cinquè triomf de
l’Esparreguera en els vuit partits
que han jugat els homes de Josep
Riera. L’equip va ser una piconadora en atac al Ramon Martí
contra El Olivar (97-77) en una
actuació ofensiva col·lectiva en la
qual quatre jugadors (Pau Campaña, Albert Meri, Sergio Pino i
Dani Fontanals) van aportar 13
punts o més. El CBE també descansarà aquest cap de setmana i
jugarà el diumenge 14 a la pista
de la UE Sant Cugat.

Foto: Instagram (@nuria_ms_99)

NATACIÓ4La nedadora castellvinenca Núria Marquès va ratificar la seva mínima B per als Jocs
Paralímpics de Tòquio en el sisè
Trofeu Internacional Para Swimming de Natació. El campionat es
va disputar el penúltim cap de setmana del mes passat a les instal·lacions del CN Barcelona.
El 20 de febrer, en la final dels
100 metres esquena, Marquès va
aturar el cronòmetre en 1 minut,
13 segons i 45 centèsimes, una
marca més de dos segons superior a la de la segona classificada,
l’andalusa Anastasiya Dmytriv.
Els de Tòquio seran els segons
Jocs en els quals participa Marquès. Fa cinc anys, quan només
en tenia 17, va guanyar un or i una
plata a Rio de Janeiro.
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| Bravely Default 2
Arriba a Nintendo Switch un clàssic dels jocs de rol. Bravely Default 2
ofereix als jugadors una aventura llegendària amb quatre herois.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Violeta Mayoral

“La paraula càncer fa por, però estic aprenent a pronunciar-la en primera persona
des de fa sis dies”. Així va anunciar Julia
Otero (Monforte de Lemos, 1959) que li
han diagnosticat càncer i que passarà un
temps lluny de la seva estimada ràdio per
tractar-se’n. Ho va fer el 22 de febrer al programa que condueix a Onda Cero des del
2007, Julia en la Onda, des d’on va assegurar que, “entre quimio i quimio”, anirà als estudis “a donar una mica la tabarra”. La periodista barcelonina d’ascendència gallega
ha rebut una allau de missatges d’ànims i
suport per part d’oients, companys de professió i personalitats de tots els àmbits. I és
que, amb més de quaranta anys de trajectòria i quatre premis Ondas, Otero ocupa
un lloc destacat al món de la comunicació.

Alguna direcció
La fotògrafa Violeta Mayoral (Almeria, 1988) presenta en
la seva obra una gran influència de l’escenari de la seva
infantesa, el desert de Tabernas. La Fundació Joan Miró
acull ara una exposició seva en què “l’artista ubica l’experiència humana a cel descobert, sense sostre ni recer, en
uns paisatges buits i inabastables que en subratllen la
vulnerabilitat”, diuen des de l’organització. Alguna direcció és el títol de la mostra fotogràfica comissariada per
Martina Millà i que estarà exposada al museu del Parc de
Montjuïc de Barcelona fins al pròxim mes de maig.
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La seva trajectòria en TV i, sobretot, ràdio

L’avalen quatre premis Ondas i més de 40 anys de carrera

Anunciar en antena que té càncer

QUÈ HA FET

Estarà un temps allunyada de la ràdio per tractar-se’n
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A LES XARXES

Teatre

U

La fitxa

Allau d’escalf i ànims

Personalitats de tots els àmbits li han fet arribar el seu suport

Música

Pelis i sèries

Una nena entre vint milions
Quim Miró

ESTIgMES
Concha Milla

Aire
Judit Neddermann

Todas las lunas
Igor Legarreta

Poc abans del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, el periodista Quim Miró
ha anunciat que publicarà, de la mà de
l’il·lustrador Robert Garcia, el conte Una
nena entre vint milions (Excellence Editorial), protagonitzat per l’Alexandra Peraut,
l’única nena catalana que pateix progèria. Miró ha comptat amb l’assessorament
científic de la doctora Núria Coll-Bonfill.

Què passa quan et vols quedar embarassada i no pots? Concha Milla s’ho pregunta en una peça que ha escrit i que protagonitza. Recorda que la infertilitat afecta més del 17% de la població espanyola i que és un tabú. “Vull parlar per totes
aquelles dones que, tot buscant donar
vida, se n’hi han deixat un tros de la seva”.
A la Sala Flyhard de Barcelona.

La cantant Judit Neddermann acaba de
publicar el seu quart disc en solitari,
Aire, el primer que fa en castellà. En una
entrevista al programa Via Lliure de RAC1,
on col·labora setmanalment, ha explicat
que qui la va animar a provar-ho amb el
castellà va ser ni més ni menys que Alejandro Sanz. També ha dit que aquest és
l’àlbum “més íntim i feminista”que ha fet.

Ilargi Guztiak (Todas las lunas, en la seva
traducció al castellà) és la nova pel·lícula d’Igor Legarreta, rodada en basc i protagonitzada per Itziar Ituño, molt coneguda per La casa de papel, i la debutant
Haizea Carneros. L’escenari del film és alguna vall del nord de Navarra, on a finals
del segle XIX, durant la tercera guerra carlista, una nena s’hi quedarà sola i aïllada.
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ESTILS DE VIDA
Hi ha vida fora de les xarxes socials
Foto: Pexels

i

OCI

arlar de les xarxes socials com una novetat seria absurd. Fa
anys que ens acompanyen i que s’han convertit en un espai per expressar-se, comunicar-se, informar-se, fer negoci
i un llarg etcètera. Però és innegable que, com més aïllats hem
d’estar físicament, més les fem servir. Per això, el 2020, a l’estat
espanyol el temps mitjà diari d’ús de les xarxes socials va augmentar en 25 minuts, fins a arribar a 1 hora i 20 minuts, segons
informa la UOC basant-se en un estudi d’IAB Spain.
Si bé les xarxes tenen molts aspectes positius (sobretot ara,
amb la pandèmia, ajuden a mantenir la vida social), no n’hem
d’abusar. Un ús excessiu de les xarxes, com passa amb tantes altres coses, pot generar addicció. Davant d’això, hi ha un llistat
de bons hàbits publicat per la Generalitat –adreçat especialment als adolescents i joves– que convé recordar.
En primer lloc, cal fer autocrítica per prendre consciència de
l’ús que fem de les xarxes i el temps que hi dediquem. Un cop
avaluat això, es tracta de dosificar aquest ús i intentar que no
sobrepassi l’hora; sobretot, no s’han d’utilitzar abans d’anar a
dormir. Finalment, és imprescindible potenciar altres aficions.

Les claus
AUTOCRÍTICA

És molt important prendre consciència de la quantitat
de temps que dediquem a les xarxes socials cada dia

DOSIFICACIÓ

Un cop conscients de l’ús que en fem, es tracta
de dosificar i intentar no fer-les servir més d’una hora

HORARIS

Es recomana no consultar les xarxes abans d’anar a dormir.
També marcar-se altres moments del dia “lliures” de xarxes

AFICIONS

Fomenta altres aficions: en comptes de mirar tan sovint
Instagram o Twitter, dedica més temps a fer esport o llegir

Foto: Pexels
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