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Fa més d’una setmana que el
Montserratí es pregunta què vol
dir exactament “a prop” de Mar-
torell. El passat 4 de març, la mi-
nistra d’Indústria, Reyes Maro-
to, va anunciar que el govern es-
panyol havia creat amb Seat,
Volkswagen i Iberdrola un con-
sorci publicoprivat per optar a
fons europeus i impulsar la pri-
mera fàbrica de bateries “a prop”
de la Seat. Es tracta d’un movi-
ment imprescindible per garan-
tir el futur de la planta martore-
llenca, que passa indubtable-
ment pel vehicle elèctric. 

Tot i que l’anunci de Maroto
va ser molt ben rebut al sector i
al territori, molts van trobar a fal-
tar concreció. I encara no l’han
obtingut. En una entrevista a La
Vanguardia concedida el dia 6,
la ministra va dir que “a prop” de
Martorell “significa Espanya”,
una afirmació que va arribar
després que polítics d’altres co-
munitats es mostressin reticents
a ubicar la fàbrica de bateries a
Catalunya. És el cas de l’alcalde
de Càceres, Luis Salaya, que va
afirmar que les bateries d’una fà-
brica propera a Martorell “no es
nodriran” de liti extremeny.

Per la seva banda, i com no
podia ser d’una altra manera, els
alcaldes dels tres municipis que
ocupa la Seat –Martorell, Abre-
ra i Sant Esteve Sesrovires– vo-
len que la fàbrica es quedi aquí.
“Ens hem de posar a treballar ja
mateix per tal que aquest pro-
jecte es faci realitat a Martorell
o en el nostre entorn més im-
mediat, al Baix Llobregat Nord”,
ha dit l’alcalde martorellenc,
Xavier Fonollosa, a l’emissora
municipal. En canvi, el batlle
sesrovirenc, Enric Carbonell,

ha reconegut a Línia Nord que
Sant Esteve “no té el terreny ne-
cessari per acollir aquesta fà-
brica” i creu que cal treballar
“amb discreció i sense egoisme”.
El seu homòleg abrerenc, Jesús
Naharro, també es manté pru-
dent, però es mostra disposat a
oferir la superfície amb la qual
sí que compta Abrera per acollir
la factoria.

De fet, Fonollosa veu amb
bons ulls l’opció abrerenca. “Cre-
iem que Abrera té el terreny de
sol públic adient, a dos quilò-
metres de Seat”, ha dit l’alcalde.
Qui hi està d’acord és el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet, que va dir dime-
cres passat en una visita a Mar-
torell que l’oferta de la Genera-
litat és “immillorable”. En aquest
sentit, els alcaldes socialistes
Naharro i Carbonell lamenten
que el Govern català no assistís

a l’acte del dia 5 a la fàbrica mar-
torellenca. El motiu de l’absèn-
cia de la Generalitat va ser la vo-
luntat de plantar Felip VI, però
els batlles temen que això pugui
afectar la relació de Seat i Volks-
wagen amb Catalunya.

L’APOSTA DE SEAT ÉS FERMA
“Pensem produir cotxes elèctrics
aquí, a la fàbrica de Martorell”.
Són paraules del president del
grup Volkswagen, Herbert
Diess, en la intervenció que va
fer, precisament, a l’acte insti-
tucional a la planta de Seat a
Martorell, en el marc de la visi-
ta del rei Felip VI a les instal·la-
cions i del 70è aniversari de la
marca. Tant Diess com el presi-
dent de Seat i Cupra, Wayne
Griffiths, van aprofitar l’esde-
veniment per instar les institu-
cions espanyoles a col·laborar en
la transició cap al vehicle elèctric.

Aquesta setmana, a més, hi
ha hagut un altre gest de la
companyia en aquesta línia.
Segons va avançar aquest di-
lluns El Periódico, Seat estudia
la possibilitat d’adaptar la plan-

ta que té al Prat de Llobregat
per acoblar bateries elèctri-
ques. D’aquesta manera, s’afa-
voriria que la futura fàbrica
de bateries s’ubiqués, realment,
a prop de Martorell.

Onés “a prop” deMartorell?
» El govern espanyol crea un consorci amb Seat per fer una fàbrica de bateries “a prop” de la planta
» Reyes Maroto diu que és “a Espanya” i els alcaldes de la zona treballen perquè sigui al Montserratí

Una imatge de l’acte institucional a la fàbrica martorellenca pel 70è aniversari de la marca. Foto: Seat

PROTESTA AIGUALIDA4L’ANC, Òmnium i els CDRs van convocar
accions per protestar contra la visita de Felip VI a la planta de
Seat a Martorell, però sense gaire èxit. / Foto: Línia Nord

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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Jo aquest 8-M única-
ment vull dir que les

dones ni som heroïnes,
ni deeses, ni cap altre criatura mística.
Prou de romantitzar el nostre paper:
som persones normals i se’ns ha de res-
pectar únicament per això. No ens
hem de guanyar ni merèixer cap res-
pecte, se’ns ha de poder garantir.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Passen els anys i les
dècades, passen go-

verns, passen les bom-
bolles i les crisis, canvien les lleis,
però seguim sense donar solucions es-
tructurals al problema de l’habitatge
i el dret fonamental segueix protegit
per veïns solidaris posant-hi el cos. És
indignant.

@apuente

El audio [filtrado de los
Goya] es asqueroso no

solo por lo evidente, sino
porque es una muestra de cómo los
hombres siguen hablando de las muje-
res cuando no estamos presentes. Esa ca-
maradería, las risas, la tranquilidad con
la que se hacen los comentarios al sa-
berse entre los suyos... puro patriarcado.

Se m’ha mort el mòbil,
i me n’he anat a com-

prar un altre. M’ha atès
un noi amb marcadíssim accent an-
dalús. Ell s’ha mantingut en castellà i
jo, en català. «Gracias por hablarme ca-
talán. Hace poco que vivo en Barcelona
y tengo que aprenderlo más». Jo ja he
fet el dia.

@eloibelles@iriagparente@erobroc

La lupa

L’empresonament del cantant Pablo Hasel
va donar lloc a nombroses protestes i, du-
rant diverses nits, també a enfrontaments
entre manifestants i policia. Van tornar a

Barcelona, i a moltes altres ciutats de Catalunya, les bar-
ricades de foc, les corredisses i també les persones fe-
rides. En alguns casos, ferides de gravetat, com la noia
que va perdre un ull per un impacte d’un projectil de
foam que hauria d’haver estat disparat per sota de la
cintura, segons el reglament. 

Algunes escenes recordaven la tardor del 2019, amb
les protestes postsentència i l’anomenada batalla
d’Urquinaona. Ara el motiu era un altre, el context és
molt diferent i la intensitat i l’extensió han sigut me-
nors. I hi ha hagut novetats significatives, com els sa-
quejos de comerços. Però és fàcil trobar-hi un fil de con-
tinuïtat, perquè són dos episodis amb característiques,
protagonistes i ubicacions força semblants. 

El context polític en què s’encén l’espurna és el ma-
teix, salvant totes les distàncies. Un Estat en un pro-
cés de degradació i involució democràtica, en el qual
l’exercici de drets fonamentals és tractat, cada vegada
més, com un afer penal. La causa principal d’aquesta
involució són les reformes legislatives, com la llei Mor-
dassa, aprovades majoritàriament pel PP però que el
govern PSOE-Podemos no ha revertit. En bona part és
l’herència enverinada de la darrera etapa de la lluita con-
tra ETA, quan es va generalitzar una doctrina “anti-
terrorista” expansiva. Però no és qüestió, només, de lleis:
un dels factors principals d’aquesta involució és l’ac-
titud cada cop més reaccionària del poder judicial, que

s’ha expressat en el cas del Procés amb molta cruesa,
però que també afecta altres causes. 

Però a més d’aquest context polític de retallades de
drets, hi ha un context social que cal tenir molt en comp-
te si volem entendre el que passa. Les generacions més
joves són les que pateixen més la precarietat i la man-
ca de perspectives. I la crisi del coronavirus ha agreu-
jat encara més aquesta divisòria, que és social però tam-
bé generacional, entre els que tenen una estabilitat la-
boral i vital i els que viuen en la precarietat i la incer-
tesa, sense perspectives de sortir-ne. Ara, amb l’atur ju-

venil disparat, les universitats tancades i els espais de
socialització del jovent clausurats, la situació encara s’a-
greuja més. Nombrosos estudis mostren que els joves,
tot i que en termes de salut estan poc afectats, són els
que estan pagant un peatge econòmic i psicològic més
elevat per aquesta crisi.

Tot això, evidentment, no és debades. Quan a més
de vulnerar drets com la llibertat d’expressió es permet
que creixin les desigualtats, es castiga especialment el
jovent i se li tanquen les portes vitals és habitual que
hi hagi esclats de protesta molt disruptiva. I, de vega-
des, que derivi cap al vandalisme i la violència. Ho hem

vist abans en moltes altres ciutats del nostre entorn: per-
què tot i que Barcelona (la Rosa de foc) té una llarga
tradició de barricades i protesta dura, no és pas una ex-
cepció. Londres, París, Milà, Atenes, Los Angeles i mol-
tes altres ciutats han viscut episodis semblants als de
Barcelona, i sovint de molt més abast.

Davant d’aquesta realitat, el discurs moralista o, pit-
jor, el de criminalització del jovent no ofereixen cap so-
lució. Pot ser útil políticament per a alguns partits d’or-
dre, o pot reconfortar sectors socials que se senten ame-
naçats per aquesta inestabilitat. Però no soluciona res.
Seria molt més útil acabar amb les vulneracions de drets
fonamentals i reformar la legislació i el poder judicial.
I, sobretot, afrontar problemes de fons, com l’atur ju-
venil, la precarietat laboral i fenòmens com la segre-
gació i l’abandonament escolar del jovent que generen
el caldo de cultiu per a aquests esclats.

D’altra banda, però, l’experiència històrica també
ens assenyala una altra realitat. Aquests esclats pun-
tuals de ràbia, que es transformen en episodis d’al-
darulls al carrer que duren uns quants dies, rarament
serveixen per canviar les coses. I, de vegades, poden
ser contraproduents per als moviments socials, per-
què els allunyen de sectors que podrien ser aliats. La
història de molts moviments transformadors, tant dels
que han tingut un cert èxit com dels que no, ens de-
mostra que l’organització, la constància i l’estratègia
són elements fonamentals. Per això, la idealització de
les barricades, que sovint generen una certa fascina-
ció estètica (riot porn, se’n diu en anglès), tampoc no
fa cap favor als moviments ni als seus objectius.

per Jordi Muñoz

Tornen les barricades
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El discurs moralista o, pitjor, 
el de criminalització del jovent 

no ofereixen cap solució
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Protesta aigualida contra 
la visita de Felip VI a la Seat1

2
Front comú de l’oposició de Martorell per 
reclamar pluralitat als mitjans municipals

El grup Volkswagen reitera la seva voluntat
de fabricar un cotxe elèctric a Martorell

Esquerdant el sostre de vidre: 
parlen quatre dones referents

Desenes de martorellencs 
denuncien un presumpte estafador

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@adrisantaa: [Sobre Messi votant] Us ima-
gineu Mbappé votant el president del PSG?
O Cristiano el de la Juve? Doncs per això el
Barça és més que un club. Quina imatge.

@andreajvilloria: El jutjat de vigilància pe-
nitenciària revoca el tercer grau dels presos
de Lledoners. Hauran de tornar-hi i no sor-
tir-ne, després de mes i mig de semillibertat.

#SuspèsElTercerGrau

@lluistovar6: Aprovat el suplicatori con-
tra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí. El Parlament Europeu l’aprova per
400 vots a favor i 248 en contra.

#SenseImmunitat #LaportaPresident

Safata d’entrada

Veient els aldarulls a dife-
rents ciutats en defensa
d’una llibertat d’expressió

justificada, si bé conjuntament
amb actes vandàlics injustifica-
bles, hauria estat d’ajuda que el
Rei hi hagués fet acte de presèn-
cia per tal d’apaivagar els ànims.
Si un rap del Rei en va ser l’ins-
tigador, potser calia que el mo-
narca posés aigua on altres en-
cenien el foc. Només dient que es
posava a disposició del seu poble
per tal de resoldre-ho, amb l’afe-
git que els radicals aturessin les
seves accions pel bé comú, hau-

Rap o Rei?
per David Rabadà

ria quedat força bé. El seu ab-
sentisme en tot això, i la man-
ca de les seves declaracions, po-
den fer pensar que no es guanya
el sou que el seu poble li paga. 

Sigui com sigui, el que segur
que no hauria d’haver fet és un
discurs com el del 3 d’octubre de
fa tres anys. Així no, ja que hau-
ria encès més els radicals perju-

dicant botigues i comerços que
patien les pedrades i els robato-
ris. Tenint en compte el matri-
moni del Rei amb la democràcia,
que parli ara o que calli per
sempre. És a dir, que faci de cap
d’Estat o que faci un pas al cos-
tat. Si no, el país quedarà cen-
trifugat entre dos extrems: els del
Rei del Rap i els del Rap del Rei.
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Els semàfors

Els quatre partits de l’oposició
de Martorell han fet front comú
per denunciar al CAC la “manca

de pluralitat” dels mitjans
municipals. El govern, però, diu
que la crítica no té fonament i

que ja ha respost tots els
requeriments del CAC. 

pàgina 10Aj. de Martorell

L’empresa Altran ha presentat 
al centre tècnic que té a Sant
Esteve Sesrovires un prototip 
de cotxe autònom. En aquest
projecte han treballat sis joves
interns de la presó de Quatre
Camins i sis del centre educatiu

de justícia juvenil l’Alzina. 
pàgina 14Altran

Per segon cop en aquesta
temporada, el sènior masculí
sesrovirenc ha sumat dues

victòries consecutives. Aquesta
sèrie de bons resultats serveix
per allunyar els d’Oliver Roy de
la zona perillosa del seu grup

de la Primera Nacional.
pàgina 20CH Sant Esteve
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Mirada pròpia

Continuem vivint una situació d’emergència sa-
nitària sense precedents. És cert que, amb la
vacunació contra la Covid-19, comencem a
veure la llum al final d’aquest llarg túnel. Però,

tot i l’esperança que ens dona poder arribar al final d’a-
quest context excepcional, no hem d’oblidar que con-
tinuem encara immersos en la pandèmia i en les res-
triccions globals, i patint-ne les conseqüències. I em re-
fereixo, especialment, a sectors com el del turisme.

La Covid-19 està sent una cursa de resistència per
al turisme, un àmbit que, a casa nostra, representava
el 12% del PIB. Aquesta xifra ja ens dona una idea de
la seva importància i fortalesa, i per això ara més que
mai cal persistir i dedicar totes les nostres forces a po-
der encarar una recuperació pro-
gressiva. 

Gestionar la pandèmia serà el
gran repte que tindrà sobre la tau-
la el pròxim Govern de Catalunya,
conscient com és de la magnitud
de l’impacte de les mesures que ja
s’han pres, en tots els àmbits de la
societat. Caldrà tenir-ho molt en
compte, perquè els seus efectes
cap a un sector com el turístic, tan
transversal i connectat amb la
resta, són encara més notables.  

Amb la temporada d’estiu a
l’horitzó, ara la prioritat és la re-
cuperació més immediata. Però el
nou equip de Govern haurà de tre-
ballar, en paral·lel, en el mitjà i el
llarg termini, és a dir, en plante-
jar i definir quin model de turisme pretenem, i fer-ho
a partir del canvi de paradigma que haurà suposat aques-
ta crisi sanitària, econòmica i social.   

Entenem que la reactivació serà progressiva. Però,
perquè aquesta sigui sòlida i permeti els canvis de fu-
tur necessaris i la seva transformació cap a millor, cal-
drà dur-la a terme entre tots els agents del sector, acom-
panyant-los i escoltant-los. El turisme és un dels prin-
cipals motors econòmics de Catalunya i tots hi hem d’a-
postar amb fermesa, també des del sector públic.

EL CONSENS POLÍTIC, FONAMENTAL
Des del CETT, com a centre universitari de referència
en turisme, hoteleria i gastronomia al nostre país, te-
nim la vocació de generar i aportar coneixement al sec-

tor. I, en un moment com l’actual, aquest coneixement
i expertesa esdevenen imprescindibles. Coincidint
amb les eleccions al Parlament de Catalunya, l’últim Ob-
servatori CETT va reunir els candidats i candidates per
conèixer les seves propostes. 

La gestió de la pandèmia i les mesures que encara
caldrà prendre –i que tenen uns efectes que poden es-
devenir demolidors per al sector–van conformar un pri-
mer bloc d’aquest Observatori CETT. Totes les forces po-
lítiques van coincidir en la necessitat de donar al sector
tot el suport perquè es recuperi, a través d’ajudes directes
i indirectes, i d’actuar des de les administracions per-
què el turisme torni a les xifres d’abans. Entenc que això
només es podrà aconseguir, esperem que més d’hora que

tard, si s’ajuden les pimes, els treballadors del sector i
els autònoms i s’estimula la demanda, des d’una efec-
tiva entesa de totes les administracions i des d’una bona
coordinació entre l’àmbit públic i el privat. 

El  model de turisme del futur, ja amb els llums llargs
posats, va generar força consens entre els representants
de les forces polítiques, sobretot a l’hora de concloure
que el turisme ha d’evolucionar cap a un model fona-
mentat en la sostenibilitat. 

Al CETT ens satisfà que, en les dues qüestions clau
per al sector –les ajudes per a la seva recuperació i  la
definició de les bases del model futur–tots els grups po-
lítics hi coincidissin. Però aquests consensos amplis cal
concretar-los. I aquí és on el sector demana acords clars
i efectius, i que se l’escolti. 

A aquestes dues grans prioritats per al sector n’a-
fegeixo una tercera, que estic convençuda que és clau:
la formació. Tots els partits van coincidir també en la
necessitat d’apostar i impulsar una formació que res-
pongui a les necessitats del sector, les noves tendències
i els valors d’un turisme responsable. Per això, des de
l’àmbit educatiu també calen tots els suports possibles
per donar impuls tant a la formació dels joves que vo-
len dedicar el seu talent al turisme com a la formació
dels professionals que ja s’hi dediquen i que caldrà que
es posin permanentment al dia per donar respostes ade-
quades als reptes que es plantegin.

És hora, doncs, que els nostres representants pú-
blics prenguin decisions fermes, d’acord amb el sec-

tor, per garantir el futur d’un àm-
bit molt tocat, que vol tornar a ser
potent i competitiu i que tants be-
neficis –de tota mena–ha apor-
tat al conjunt de la societat. Si-
tuacions extraordinàries recla-
men mesures extraordinàries a
favor del sector. I, per això, cal un
veritable pacte nacional que ge-
neri un gruix de confiança gene-
ral, amb mesures valentes i de-
cidides. No és el moment de ta-
par forats. A l’Observatori CETT
es van apuntar prou propostes
que es fa necessari materialitzar.   

Ara és el moment de plan-
tejar-nos tot allò que era millo-
rable abans de la pandèmia.
També d’entendre que aquesta

pandèmia ens dona l’oportunitat de reescriure el fu-
tur del turisme. Aprofitem-ho, des del rigor de les
dades i la recerca; des de la voluntat de fer un gran
salt endavant.  

Tenim un territori d’una riquesa excepcional,
amb destinacions urbanes de referència, espais naturals
molt diversos i un patrimoni envejable. En això tot-
hom hi està d’acord. Però això ja ho tenim. Ara cal cons-
truir ponts i generar consensos per atraure un turis-
me responsable, sostenible i respectuós. 

En bona part, aconseguir-ho està en mans del nou
Govern català i les administracions locals. I del ma-
teix sector. Conjuntament.

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

per Maria Abellanet

Per un turisme sostenible
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NLes millors
perles

Roba uns senyals lluminosos i es fa passar per policia mentre
condueix de forma temerària, saltant-se semàfors en

vermell a tota velocitat, segons el Diari Més. Va passar a Salou,
on l’home que va tenir aquesta brillant idea ha estat detingut.

El canvi de disseny de Lola Bunny, el dibuix animat que
acompanya Bugs Bunny, ha enfadat alguns homes que

ja no la troben prou atractiva... Potser s’haurien d’aturar a
pensar per què trobaven atractiu el dibuix d’un conill.

Ilmira Bagrautinova, una ballarina russa, ha interpretat El llac
dels cignesde Txaikovski sobre el gel, a quinze graus sota zero.

El seu propòsit: reclamar la conservació d’un espai on viuen
cignes de veritat. La imatge és preciosa i ha fet la volta al món.

Un influencer es tatua al clatell un codi QR que enllaça
amb el seu compte d’Instagram i, en qüestió de dies,

deixa de funcionar. Li ha passat a La Liendra, un
instagramer colombià de qui s’estan fent moltes bromes.

LA FOTOMiquel Codolar / ACN
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Li hem sentit dir fa dies al vicepresident del govern
espanyol que no mana prou. Es queixa Pablo Igle-
sias que els galons institucionals que porta grà-
cies als seus votants no són suficients per fer i des-

fer la realitat social conforme a la seva voluntat.
Contra el que podria pensar-se, el senyor Iglesias no

es queixa del seu soci de govern i de les dificultats d’en-
tendre’s amb la gent del PSOE. No. La queixa del vice-
president es fonamenta en el fet que existeixen contra-
poders que sense passar per les urnes fan tot el possible
per fer-li la guitza; sigui torpedinant les seves iniciatives
legislatives o fins i tot buscant-li les pessigolles en assumptes
que afecten la seva esfera privada. Entre aquests col·lec-
tius organitzats que conspiren per fer-li la traveta cita els
mitjans de comunicació, els grups de pressió de tarannà
econòmic o la magistratura.

Si el senyor Iglesias hagués nascut ahir, entendríem
aquest lament de ploranera. Però com que el vicepresi-
dent té una sòlida formació en ciència política hem de su-
posar-li coneixements sobre la importància dels contra-
pesos que escapen del control governamental per, des d’u-
na estricta lògica democràtica de confrontació d’interes-
sos i arguments, evitar-ne l’abús o torçar la seva volun-
tat per considerar-la equivocada.

Pablo Iglesias oblida, a més a més, que si és vicepresi-
dent és gràcies a l’artefacte polític que va poder quallar des-
prés del moviment del 15M, que precisament va actuar com
un contrapoder –en aquest cas d’arrel social– per alterar
l’agenda política dels governs d’aleshores. Ho va fer, tot si-
gui dit, aprofitant els mateixos mitjans de comunicació que
al vicepresident tanta nosa li fan ara.

Per no amagar-nos en subterfugis direm que aquest
lament de Pablo Iglesias oculta una visió autoritària de
l’exercici del poder. Res estrany en la seva cultura polí-
tica, d’altra banda. 

La lògica té tres passos i és la que segueix: s’assenya-
la l’antic governant com a membre de la casta i enemic
del poble i es promet canviar-ho tot per a bé un cop se l’ha-
gi fet fora i sigui substituït per un mateix. Quan això ha
passat, s’argumenta que els canvis que s’havien promès
no són possibles, perquè el poder públic és massa dèbil
per actuar com a motor de transformació. S’afegeix que
la democràcia, en realitat, està segrestada i que els po-
derosos l’han buidada de sentit i a les institucions només
hi queda el poder formal, no el real. Arribats aquí, es pro-
mouen les iniciatives legislatives que calgui per enfortir
els poders del governant perquè tingui, ara sí, prou for-
ça per esborrar els altres contrapoders. No inventem res,
aquest és un model ja experimentat i provat moltes ve-
gades. Seria, posem per cas, el model les conseqüències
del qual pateix ara mateix la bona gent de Veneçuela.

Les apel·lacions al poble, com a única font abstracta
de legitimitat, són sempre perilloses i de manera cons-
cient o inconscient no anticipen res de bo. Els líders del
Procés català també n’han abusat i n’abusen des de fa
temps. La dreta espanyola tampoc no n’és una excepció
i es compten per infinites les apel·lacions al poble espa-
nyol del qual ells en són els únics representants. Com si
guanyar les eleccions, sigui per molt, sigui per poc, o sen-
zillament tenir un grapat de vots a la butxaca, et con-
verteixi en una espasa flamígera enviada directament pels
Déus per esculpir el món al teu gust. Invocar el poble és
la manera més fàcil d’abaratir el debat democràtic. Cal
sospitar-ne sempre quan el nostre interlocutor ho ha con-
vertit en hàbit.

La legitimació institucional de la violència que s’ha pro-
duït arran dels incidents protagonitzats per grups mino-
ritaris en el marc de les manifestacions per la llibertat d’ex-
pressió pertany també a aquesta mirada certament per-
torbadora sobre els espais de convivència. 

Hem sentit les apel·lacions al poble o al jovent, aga-
fats a l’engròs i sense establir cap diferència entre ma-
nifestants i violents, per justificar comportaments in-
justificables. S’ha actuat com si s’hagués fet realitat la pan-
carta que, d’un temps ençà, es veu a les manifestacions
i que porta escrita la llegenda “El poble mana, vosaltres
obeïu”. Talment com si estiguéssim en temps de la Re-
volució Francesa.  

Justificant la violència –o trigant una setmana a des-
marcar-se’n clarament–, els nostres governants sembla
que hagin volgut fer cas a aquest mandat imperatiu d’u-
na entelèquia anomenada poble. I fent-ho han oblidat una
vegada més –i ja en van unes quantes– que el poble al
qual diuen obeir ni és tot el poble ni n’és la part majori-
tària. És la que més crida, això sí. 

L’any 2015, l’aleshores candidat a la reelecció a la pre-
sidència de la Generalitat, Artur Mas, va fer girar la seva
campanya electoral al voltant de l’eslògan “La voluntat
d’un poble”. Als cartells hi apareixia el candidat amb els
braços ben oberts, com si en la distància volgués abra-
çar tots els catalans contra el seu pit. Al seu llibre de me-
mòries publicat recentment reconeix que va ser un er-
ror, perquè a molta gent li va generar reticències obser-
var tan clarament com pretenia identificar-se la volun-
tat sencera d’un poble amb un candidat. 

Els pobles –o els joves, els vells o qualsevol col·lec-
tiu– són massa grans, matisats i plurals perquè ningú
en pugui parlar en nom seu sense introduir-hi matisos.
Per molts vots que tregui a les urnes. Se’ls ho ha d’anar
recordant a tots, perquè és ben bé cert que el poder, fins
i tot quan es considera que no se’n té prou com és el cas
de Pablo Iglesias, emborratxa.

Els pobles –o els joves, 
els vells o qualsevol

col·lectiu– són massa
grans, matisats i plurals
perquè ningú en pugui

parlar en nom seu sense
introduir-hi matisos. 

Per molts vots que tregui 
a les urnes. Se'ls ho ha

d'anar recordant a tots,
perquè el poder, fins i tot
quan es considera que no

se'n té prou com Pablo
Iglesias, emborratxa

“
“

per Josep Martí Blanch

En nom del poble
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@carmenromp: La gente confunde
mucho ser buena con ser tonta. Menos
mal que está la infanta Elena para acla-
rarlo siempre.

@_Sara_Gonzalez_: El 8-M molts diuen
que toca cedir la paraula i escoltar les do-
nes. La paraula la volem cada dia i bata-
llarem perquè totes la tinguin.

@elenagodessart: Cada lunes me hago la
misma pregunta: ¿en serio necesito mi
trabajo o podría quedarme en la cama
todo el día?

Flaixos
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Martorell

POLÍTICA4Els partits de l’opo-
sició de Martorell han fet front
comú per reclamar al govern de
Xavier Fonollosa que garanteixi
la pluralitat als mitjans de co-
municació municipals. Tal com
va avançar Línia Nord, les qua-
tre formacions –PSC, Movem
Martorell, ERC i Ciutadans– han
anunciat aquest mes de març que
han presentat una denúncia al
Consell de l’Audiovisual de Ca-
talunya (CAC) per aquesta su-
posada manca de transparència.

De fet, la denúncia va ser
presentada l’octubre passat i el
CAC ja va requerir a l’Ajunta-
ment informació sobre la pre-
sència dels grups de l’oposició a
Ràdio Martorell entre maig i oc-
tubre de 2020. Davant d’això, el
consistori hauria presentat “talls
de les intervencions al Ple mu-
nicipal”, segons diu la portaveu
de Movem, Laura Ruiz, i corro-
boren la resta de representants.
“El CAC va considerar que aques-

ta informació era insuficient i va
donar tres mesos a l’Ajuntament
per presentar-ne més”, detalla el
líder del PSC, Lluís Tomàs.

Des del consistori asseguren
que “tots els requeriments del
CAC ja han estat contestats” i
que, per tant, ara cal esperar la
resposta de la institució. El go-
vern municipal creu que la quei-
xa de l’oposició “no té fonament”
i recorda que “en els últims me-
sos s’ha ampliat la difusió del Ple”
i que l’Ajuntament té “el segell de

transparència Infoparticipa que
reconeix la UAB, el 2020 amb el
100% de transparència”.

Mentre esperen que el procés
s’acceleri, els representants de
l’oposició tenen clar que el recent
nomenament de Lluís Sagarra
com a regidor de Comunicació
“ha estat fruit de la denúncia” i
creuen que “no millorarà res”.
Cal recordar que, fins ara, qui ha-
via assumit les competències de
comunicació des del 2019 havia
estat el mateix alcalde.

Lluís Tomàs, Laura Ruiz, Víctor de León i Juanjo Pérez. Foto: Línia Nord

Front comú de l’oposició per 
la pluralitat dels mitjans públics
» El Consell de l’Audiovisual ha demanat informació a l’Ajuntament
arran d’una queixa presentada pel PSC, ERC, Movem i Ciutadans

En marxa el nou centre
d’operacions de Ferrocarrils

MOBILITAT4“El que fem a Mar-
torell és el cor que ha de fer ba-
tegar una millora substancial de
la línia del metro del Baix Llo-
bregat”. Ho va dir dimecres pas-
sat el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, durant
la visita al nou centre d’opera-
cions d’FGC al municipi, que va
quedar enllestit el dia 5. Encara
hi ha altres obres en marxa, que
en total sumaran una inversió de
més de vuit milions d’euros i
que serviran per “consolidar Mar-
torell com un dels centres im-
portants dins de la xarxa ferro-

viària del país”, en paraules de
l’alcalde Xavier Fonollosa. 

Aquestes actuacions, segons
Calvet, són el punt de partida del
perllongament de la línia 8 a Bar-
celona, que ha de suposar “la
unió de les dues línies metropo-
litanes d’FGC, connectant la pla-
ça d’Espanya i l’estació de Grà-
cia, amb tres estacions noves al
centre de Barcelona”. Tot això se
sumarà a “les millores en la prò-
pia línia del metro Baix Llobre-
gat i les millores de temps i de
servei en les bifurcacions cap a
Igualada i cap a Martorell”.

L’onada de solidaritat amb les
Filipines nascuda a Martorell
SALUT4Nou hospitals comarcals
de Catalunya s’han sumat a una
iniciativa solidària impulsada
per la Fundació Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell: la do-
nació a les Filipines de l’excedent
de fàrmacs no utilitzats en el
tractament del coronavirus.

Gràcies a aquesta proposta
nascuda a Martorell, ja s’han do-
nat més de 50.000 comprimits
d’antiretrovirals i medicaments
per tractar la malària. Els fàrmacs
es recullen a l’hospital martore-
llenc i després es destinen a cen-
tres sanitaris de les Filipines. El

projecte encara accepta nous
participants, ja que s’hi han mos-
trat interessats més centres ca-
talans i d’arreu de l’estat espanyol.

Quan va acabar la primera
onada, el Sant Joan de Déu es va
trobar “amb uns estocs sobredi-
mensionats” d’uns comprimits
que “en un inici alguns estudis
apuntaven que podien ser efec-
tius”, diuen des de la fundació.
Com que els assajos clínics pos-
teriors ho van descartar, es va de-
cidir donar aquests fàrmacs a
un país on encara els necessiten
per tractar altres malalties.

El festival Divers omplirà 
cinc dies de poesia

CULTURA4El festival de poesia
Divers arrencarà demà i s’allargarà
fins al diumenge. Després que l’e-
dició passada coincidís amb l’ini-
ci del confinament i es traslladés
a les pantalles, aquest any s’han
programat sis actes presencials i
dos de virtuals. Demà, els joves se-
ran protagonistes amb un recital
virtual, mentre que dijous serà el
torn dels infants, amb un taller a
l’Enrajolada. També dijous, la
Casa de Cultura de la Vila acolli-

rà ‘El so de la paraula: de Mont-
llor a Papasseit’. 

L’endemà, el museu Muxart
serà l’escenari d’un recital amb
Blanca Llum Vidal i Sara Fontán
i la Casa de Cultura comptarà
amb una barreja de rumba i
poesia. Al mateix espai, dissab-
te hi haurà un acte amb gua-
nyadors dels Premis Vila i un ho-
menatge a Joan Margarit, i di-
umenge s’hi retrobaran Marta
Pessarrodona i Àngels Gregori.

Un moment de la visita del conseller de Territori, Damià Calvet. Foto: Línia Nord

El Divers 2019. Foto: Ajuntament

Economia | Les empreses dels polígons avancen juntes
L’Associació d’Empreses dels Polígons Industrials de Martorell ja s’ha inscrit al regis-
tre de la Generalitat. Això suposa un pas endavant per a l’entitat constituïda l’octubre
passat per fer d’enllaç entre els empresaris i l’Ajuntament i millorar l’accés a ajudes.
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Recentment hi ha hagut una
unió dels partits de l’opo-
sició per denunciar el que

vostès consideren manca de plu-
ralitat als mitjans de comunica-
ció municipals. Han rebut algu-
na resposta directa del govern?
No, però hem vist que l’alcalde ha
dit que la queixa no té fonament.
Estem totalment d’acord que qui
ha de tenir més veu és l’equip de
govern, però creiem que la nostra
opinió també compta i no tenim
opció de donar-la. La gent ha de sa-
ber, per exemple, per què els so-
cialistes hem donat suport als
pressupostos de 2021, tenint en
compte que històricament sempre
hi votàvem en contra. No volem
baralles ni crear polèmica, només
volem tenir pluralitat i jo confio que
això es pugui solucionar.  

Arran d’això, ha augmentat la
tensió entre l’equip de govern i
l’oposició?
Hi va haver moltíssima tensió fa uns
mesos, quan en un Ple l’alcalde em
va dir “vostès no surten als mitjans
municipals perquè no interessen i
qui hi ha de sortir és qui mana”. Em
va saber greu, jo crec que no eren
les formes. Per sort això va canviar
i no s’ha tornat a repetir. 

Tot plegat ha fet que els partits
de l’oposició (PSC, ERC, Movem
i Cs) s’hagin posat d’acord per
presentar una queixa conjunta
al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC).
Sí, i valoro molt positivament
aquesta unió. Un fet tan particular
com aquest no s’havia produït
mai i això demostra que no és
una baralla entre dues persones o
dos partits, sinó que tots ens veiem
igualment afectats. A més, la si-
tuació s’ha agreujat aquest últim
any amb la pandèmia. Hem donat

suport en tot moment al govern,
aprovant coses que segurament es
podrien haver fet millor, i no ho
hem pogut explicar. 

Parlant de la pandèmia, quina
opinió li mereix el paper de l’A-
juntament durant aquest any?
La pandèmia ha estat molt difícil de
gestionar per a tots els governs i
penso que l’Ajuntament ha fet el
que ha pogut. Podria haver estat
millor? Doncs sí.

Què hauria fet “millor” el PSC?
La immediatesa. Hauria calgut més
rapidesa i més participació dels
col·lectius afectats. El pla de reac-
tivació no es va aprovar fins al
mes de juliol i es va fer sense unes
línies concretes. Era una declaració
d’objectius a la qual vam donar su-
port, però la gent volia saber, per
exemple, de quant seria l’ajuda que

rebria el seu negoci. Tot i això, és in-
negable que l’Ajuntament va fer un
esforç i que les ajudes van arribar,
no com en el cas de la Generalitat
ni, ho he de dir, del govern central.

El centre de la crisi sanitària al
municipi i a la zona ha estat
l’Hospital Sant Joan de Déu. Un
any abans de l’esclat de la pan-
dèmia, s’havia presentat el pro-
jecte d’ampliació d’aquest edi-
fici, que per ara continua com
sempre. 
Quan es va presentar el projecte
d’ampliació a so de bombo i pla-
terets, aquest ja havia estat apro-
vat i pressupostat, però també ha-
via quedat aparcat per manca de
finançament. Una part del pres-
supost l’havia d’aportar la Gene-
ralitat i l’altra, la Fundació Hospital

Sant Joan de Déu. Es va aturar
perquè les entitats financeres no els
van deixar diners perquè no ho ve-
ien viable. Recordem que qui ges-
tiona la fundació és una junta de
patrons on el president sempre és
l’alcalde de Martorell. En diverses
ocasions hem proposat la incor-
poració d’un regidor de l’oposició,
almenys per estar informats, però
mai hi hem pogut entrar. De fet, l’i-
deal seria que fos un hospital pú-
blic, que depengués del tot del De-
partament de Salut.

Més enllà de la pandèmia, quins
creu que són els problemes prin-
cipals de Martorell?
N’hi ha tres que per al PSC són cab-
dals: la manca d’habitatge, l’atur i
la situació de la joventut. Aquestes
haurien de ser les prioritats bàsi-
ques. Pel que fa a l’atur, ja ens
semblen bé els plans d’ocupació
que es fan a través del Servei d’O-
cupació de Catalunya (SOC) i la Di-
putació de Barcelona, però creiem
que aniria millor amb plans de
gestió estrictament municipal.
També caldria millorar les sub-
vencions a la contractació. Cada
any es pressuposten 60.000 euros
per a això i 55.000 no es gasten... Al-
guna cosa falla. 

Si parlem d’habitatge, el tema
estrella és el futur barri de la Sí-
nia.
Sí, tot i que també es podria fer ha-
bitatge social a Can Bros i a la Vila,
on hi ha molts habitatges tapiats o
buits. La manca d’habitatge és el
problema més preocupant que
tenim. I ja no només parlo d’habi-
tatge social: no hi ha oferta en ge-
neral, de manera que molta gent,
sobretot jove, es veu obligada a
marxar de Martorell a municipis de
la vora, com Sant Esteve Sesrovires
o Masquefa.

Per tant, veu amb bons ulls el
projecte de la Sínia?
Evidentment que hi estem a favor.
De fet, pensem que s’hi hauria

d’haver actuat abans. A principis de
2019, en un butlletí municipal es
deia que durant aquell mateix any
començarien les obres d’urbanit-
zació i l’edificació dels habitatges.
Es deia també que la durada pre-
vista dels treballs era de 24 mesos.
Som al març de 2021... A més,
aleshores es va posar en marxa la
inscripció per sol·licitar els pisos de
protecció oficial i s’hi van apuntar
2.000 persones, que es van il·lu-
sionar i engrescar. Ara resulta que
no va servir de res i que tot plegat
s’ha hagut de començar de nou. No

acabem d’entendre –tot i que ens
ho podem imaginar– per què es va
fer allò en aquell moment.

Creu que va ser perquè aquell
any hi havia eleccions?
No ho sé.

Ara, però, sí que estan en marxa
les obres i l’alcalde diu que avan-
cen a bon ritme. 
S’està fent la urbanització, però

encara no sabem quin serà el dia
o la setmana en què es posarà la
primera pedra del primer edifici de
protecció oficial. De moment, ja
portem dos anys de retard i la
gent vol saber quan començaran
les obres dels pisos, a més de l’ad-
judicació. El que nosaltres farem, i
això ho podem assegurar, serà
vetllar perquè els habitatges vagin
a parar a les persones que més ho
necessitin.

D’altra banda, i per acabar, el
que ha passat aquest últim any
també ha tingut un fort impac-
te en l’oferta d’oci i cultura del
municipi. S’ha fet tot el que es
podia fer?
En general, s’ha fet molt poca cosa.
Recordo que van repensar el fes-
tival Pont a les Arts Sonores (PAS)
per poder-lo fer a la piscina d’estiu,
cosa que ens va semblar bé, però
de cop i volta es va suspendre. Tam-
bé es podria haver celebrat l’en-
trega dels Premis Vila de forma vir-
tual, per exemple. Penso que, en
aquest sentit, la Regidoria de Cul-
tura ha fet el que ha pogut, però
aquí a prop tenim exemples de
municipis que han fet més coses,
com Esparreguera o Sant Andreu
de la Barca. Justament l’altre dia
uns joves em deien: “És que a Mar-
torell no hi ha res”. I és una pena.

“La primera inscripció
als pisos públics de la
Sínia no va servir de res”
Lluís Tomàs / Líder del PSC a Martorell

Es va estrenar com a candidat socialista a Martorell en les eleccions del 2015 i, 
des d’aleshores, ha estat el líder de l’oposició. Reconeix que la pandèmia és el més
dur que ha viscut des que va entrar en política i creu que ha de ser un moment
d’entesa. Lluís Tomàs rep Línia Nord al local del PSC al carrer Puig del Ravell.

Anna Utiel
MARTORELL

Entrevista Perfil | Cap de l’oposició a l’Ajuntament de Martorell
Lluís Tomàs (Badalona, 1958) viu a Martorell des que tenia vuit anys. Ha estat redactor es-
portiu de ràdio i professor d’educació física, però fa dues dècades que es dedica a la política.

Va ser alcalde de Castellví de Rosanes durant quinze anys i ara és el líder del PSC a Martorell.

“La gestió de la
pandèmia podria haver
estat millor; hauria
calgut més rapidesa”

Foto: Anna Utiel

“A principis de 2019, 
el butlletí municipal
deia que la Sínia estaria
enllestida en 24 mesos”
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Cotxes d'alta gamma. Bo-
tigues on la roba no té
etiqueta amb el preu.
Menú de migdia per 26

euros. Tres dones filipines peten
la xerrada en un banc mentre vi-
gilen tres cotxets de nadó. Dos ho-
mes amb americana prenen un
cafè i es donen consells sobre
com sincronitzar el mòbil amb el
seu rellotge intel·ligent. Senyores
engalanades amb gossets. 

Això és el que veurà algú que
passegi pels voltants del Turó
Parc, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. Amb una
renda mitjana de 88.556 euros,
aquesta zona és un dels indrets
més rics de Catalunya i on millors
resultats va obtenir Vox el 14 de fe-
brer: el 20% dels vots. Al conjunt
del districte el suport al partit es va
situar en l'11,3%, gairebé quatre
punts més que a tot el país.

Super Oferta, Liquidación To-
tal, Remate Final. A jutjar pels car-
tells que moltes botigues del cen-
tre de Sant Adrià de Besòs exhi-
beixen als aparadors, semblaria
que el municipi sencer està en ven-
da. Als carrers hi ha força bullici per
ser un migdia de pandèmia. Els
bars estan plens de persones vin-
gudes d'arreu. Un home d'origen
llatinoamericà explica a les seves
acompanyants que el cap de set-
mana li toca treballar 12 hores per
dia. Els pantalons de xandall són
omnipresents i es veuen pocs gos-
sos. Una ciutat com tantes altres.

En aquest municipi, on la ren-
da mitjana se situa al voltant dels
25.556 euros, el suport a Vox va ser
del 12%. Com és possible que en
aquest indret obtingués resultats si-
milars als de Sarrià-Sant Gervasi?

LA GEOGRAFIA DEL VOT
La formació d'extrema dreta lide-
rada a Catalunya per Ignacio Gar-
riga va donar la campanada en
convertir-se en la quarta força en
les eleccions al Parlament del 14 de
febrer. Va treure 218.121 vots, el
7,7% de l'escrutini. Onze escons.
Segons confirma el politòleg Jor-
di Muñoz, això va ser gràcies a les
butlletes que la formació va obte-
nir als barris més rics i als més po-
bres del país. Però on són aquests
barris? “Barcelona no és on Vox va
treure més percentatge de vots”,
diu Muñoz. De fet, les dades de l'à-
rea metropolitana assenyalen que
la capital catalana va actuar de fre
a l'ascens de l'extrema dreta. 

Així, la formació de Garriga va
obtenir el 7,15% dels vots a l'àrea
metropolitana, però si en aquest
càlcul no hi incloem Barcelona, Vox
va registrar el 9,43% dels sufragis.
Els vots a la zona metropolitana,
per tant, venien de tres bandes: els
barris rics de Barcelona com Pe-
dralbes (17,7%) o les Tres Torres
(14,8%), els districtes amb rendes
baixes de la ciutat com Nou Barri
(9,4%) i els municipis de rendes
baixes de la rodalia de Barcelona,
com Viladecans (11,2%), Santa Co-
loma (9,9%) o Ripollet (11,3%).

ELS VOTANTS
Vox no és un partit per a dones. La
formació que vol derogar la Llei

contra la Violència de Gènere i s’o-
posa a l'avortament és la que me-
nys proporció de butlletes feme-
nines va registrar: el 30%.

“Com passa amb altres partits
d'extrema dreta europeus, els
seus votants són joves”, afirma
Muñoz. Així, un de cada cinc vo-
tants de Vox és menor de 29
anys. “La gent més gran prefereix
opcions menys radicals com el
PP”, explica Muñoz.

Per la seva banda, David Bou,
periodista de la Directa especia-

litzat en la investigació de crims
d'odi, considera que “l'extrema
dreta s'ha enfortit per la polarit-
zació política catalana”. “S'ha pro-
duït un desplaçament del vot uni-
onista cap a postures més radicals
com a càstig a Ciutadans i al PP”,
afegeix. A més, assenyala que
també hi ha un votant tradicio-
nalment abstencionista i jove que
s'ha vist atret pel “populisme i el
discurs antisistema de Vox”.

Per al col·lectiu feminista ex-
pert en extrema dreta Proyecto

Una, els resultats de Vox tenen a
veure amb un procés que s'està
produint “a tot Occident”. Segons
el grup, “el fenomen dels populis-
mes totalitaristes respon a una eco-
nomia neoliberal globalitzada i
un mercat salvatge”. En un context
en el qual les noves generacions no
tenen perspectives de futur, la so-
cietat es polaritza: “Per una ban-
da, veiem com el feminisme i l'an-
tiracisme estan articulant una res-
posta popular. Per l’altra, hi ha qui
opta, en part com a reacció, pel

conservadorisme”. Aquí és on tro-
bem els seguidors de Vox: homes
joves, amb rendes baixes o molt al-
tes que se senten amenaçats per
l’onada feminista i l’antiracisme.

Hi ha un darrer tipus de vo-
tant de Vox que cal tenir en
compte: la policia. Com en altres
indrets on hi ha casernes militars,
a Sant Andreu de la Barca el vot
a Vox va ser notable (13,1%). “El
discurs de l’ordre i suport als
cossos de seguretat de Vox ha ca-
lat a la policia”, explica Bou. Amb

Vox va obtenir el 14 de febrer els seus millors resultats als barris més rics de
Barcelona, on va arribar a rebre el 20% dels vots, i als municipis de rendes baixes 

de l’àrea metropolitana. El votant prototípic de la formació d'extrema 
dreta és un home jove desencantat amb la dreta tradicional

Quivavotar l’extrema
dretaa lametròpoli? 

La capital catalana va actuar de fre a l'ascens de l'extrema dreta. Foto: Laura Cortés/ACN

Els resultats de Vox a la metròpoli
Badalona
Barberà
Barcelona  
Castelldefels
Cerdanyola
Cornellà
El Masnou
El Prat
Esplugues
Gavà
Granollers
L’Hospitalet
Martorell
Mollet
Premià de Mar
Ripollet
Sant Adrià
Sant Andreu
Sant Joan
Sant Just
Santa Coloma
Viladecans
Vilassar de Mar

8 9,73 %
8 10,86 %
8 7,13 %
8 11,17 %
8 7,90 %
8 9,24 %
8 5,96 %
8 9,42 %
8 9,27 %
8 10,59 %
8 6,93 %
8 9,60 %
8 8,09 %
8 8,38 %
8 6,92 %
8 11,27 %
8 12,08 %
8 13,10 %
8 9,02 %
8 6,92 %
8 9,88 %
8 11,16 %
8 5,12 %
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n Es va especular molt sobre la
possibilitat que l'extrema dreta ca-
talana i independentista tingués
bons resultats en els darrers comicis
a Catalunya. Amb tot, finalment
l'opció que millor representava
aquesta ideologia, el Front Nacional
de Catalunya (FNC), va obtenir un
registre de vot molt pobre que a l'à-
rea metropolitana de Barcelona i als
seus voltants va sumar menys de
2.500 butlletes: 1.012 al Barcelonès,
271 al Vallès Oriental, 458 al Vallès
Occidental, 304 al Baix Llobregat i
414 al Maresme. Al conjunt de Cata-

lunya, la formació només va obtenir
el 0,18% dels sufragis.

“El Front Nacional de Catalunya
és marginal al territori”, explica Da-
vid Karavala, de la Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme. Hi ha altres
formacions del mateix caire com
Som Catalans, escissió de Platafor-
ma per Catalunya, o Força Catalu-
nya, però aquestes no van arribar a
participar en les eleccions perquè la
seva presència al territori és encara
més anecdòtica.

“Més enllà de l’FNC, que és el
mini Vox català, tot i que amb un pa-
radigma nacional diferent, sí que és
cert que el moviment identitari té
una mica més de presència a la polí-

tica catalana”, explica Karavala. Es
refereix als vasos comunicants que
hi ha entre algunes figures que mili-
ten en grans partits independentis-
tes i aquestes formacions.

El desembre del 2020, Josep
Costa, aleshores vicepresident del
Parlament per Junts per Catalunya
(JxCat), va mantenir una polèmica
reunió amb diversos partits inde-
pendentistes per tal d'establir una
aliança. Entre aquestes formacions
hi havia l'FNC. D'altra banda, tal
com el diari Crític ha denunciat àm-
pliament, són recurrents els comen-

taris identitaris del número tres de
JxCat, Joan Canadell. 

Ara bé, això converteix JxCat en un
partit d'extrema dreta? Poc després
de les eleccions, Anna Grau, de Ciuta-
dans, afirmava a TV3 que per a ella
l'extrema dreta ja era al Parlament feia
temps amb JxCat. Ho deia abans de
considerar Vox com a populisme de
dretes. Tot i que el paper ho aguanta
tot, el programa electoral de la forma-
ció liderada per Laura Borràs no deixa
cap mena de dubte al respecte. Enlloc
es defensa expulsar les persones mi-
grades i, en canvi, es proposa millorar
l'atenció als menors tutelats, un pacte
per erradicar la violència masclista o
garantir el dret a l'avortament. 

“El mini Vox català”

tot, en el cas català la vinculació
entre els Mossos i el partit no és
evident. Ara bé, encara que po-
dria ser casual, als voltants de la
comissaria central dels Mossos a
Sabadell el suport al partit va ron-
dar el 10%, per exemple. 

EL PROGRAMA
Vox va presentar-se a les darreres
eleccions sense programa. L'únic
document que la formació va fer
públic era un full amb 10 pro-
postes. Si el comparem amb el
programa d'altres partits, la dife-
rència era notòria. El del PSC te-
nia 131 pàgines. El d’ERC 187.

Les 10 mesures de Vox passa-
ven per criminalitzar l'indepen-
dentisme, expulsar les persones
migrants, clausurar mesquites,
tancar centres de menors tutelats,
anul·lar les competències de salut,
educació i seguretat de la Gene-
ralitat, subvencionar l'hostaleria,
reindustrialitzar i posar aranzels
a productes estrangers i acabar
amb l'impost de successions i els
tributs diferenciats sobre les ren-
des. El document no tenia gaires
propostes més.

Si d'una banda hi ha mesures
irrealitzables, de l'altra n'hi ha que
van en contra d'una part signifi-
cativa dels votants de la formació.
En política migratòria, el que

vol el partit suposaria expulsar de
Catalunya 100.000 persones que
actualment no tenen la seva si-
tuació legal regularitzada. És a
dir, l'expulsió més gran de per-
sones de la història a la península
Ibèrica. En política fiscal, fer que
tota la ciutadania pagui els ma-
teixos impostos o anul·lar gra-
vàmens beneficiaria les rendes
més altes.

Dit això, no ens hauria de
sorprendre que Vox resultés ven-
cedor als carrers més rics de Bar-
celona. En canvi, als barris amb
rendes més baixes, segons David
Karavala, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme, “Vox està
estafant els seus votants”.

ELS POLÍTICS
Tot i que durant la campanya
electoral Ignacio Garriga va negar-
ho diverses vegades, les relacions
entre Vox i el feixisme estan ben
documentades. El número tres
del partit per la capital catalana i
cosí de Garriga, Juan de la Cruz
Garriga, va pertànyer a Platafor-
ma per Catalunya (PxC). Mònica
Lora, número cinc de la llista,
també té un passat vinculat a
PxC, partit amb el qual va ser re-
gidora a Mataró i secretària de les
Joventuts Identitàries, un col·lec-
tiu vinculat amb grups neonazis

La formació d’Ignacio
Garriga ha intentat
amagar la seva relació
amb grups d’ideologia 
feixista, però aquesta
vinculació està
àmpliament
documentada

com Movimiento Social Republi-
cano (MSR) o el partit grec Alba
Daurada. Per a l'MSR han passat
altres membres de Vox, com Ale-
jandro Fernández o Jordi de la Fu-
ente. A més, el 2 de juliol del
2019, Ignacio Garriga va participar
en un acte celebrat al Club Empel,
actual centre neuràlgic de l'extre-
ma dreta barcelonina. I d’exemples
n’hi ha molts més.

Però també hi ha una altra
ànima a dins de Vox: la conser-
vadora neoliberal, amb figures
com el número dos per Barcelo-
na, Antonio Gallego, que abans
d'ingressar al partit va passar
per CiU i el PP. “Vox és una es-
cissió del PP i durant un temps re-
negava de la dreta més ultra”, diu
Karavala. Per a Bou, “Vox és un
clar exemple del feixisme de cor-
bata que integra una part de la ul-
tradreta tradicional”. “Ha cons-
truït una imatge allunyada del
perfil clàssic dels neonazis cap ra-
pats i ha estat molt curós de po-
sar a les seves llistes persones
amb un currículum més o menys
net”, afegeix.

LES XARXES SOCIALS
És difícil explicar l'ascens de l'ex-
trema dreta sense parlar de les
xarxes socials i dels mitjans de co-
municació. “Abans de guanyar

escons es van saber moure molt
bé a internet”, assenyalen des de
Proyecto Una. “Els mitjans de co-
municació de masses haurien
de demanar perdó per la constant
campanya publicitària que han
fet a la ultradreta: l’han blan-
quejat”, afegeixen. Per al col·lec-
tiu, quan Vox era minoritari els
mitjans parlaven del partit com
si fos una opció política accepta-
ble més. “Se'ls ha prestat molta
més atenció que a altres opcions
polítiques simplement pel mor-
bo i perquè les seves polèmiques
donaven clics”, argumenten. 

Per la seva banda, la iniciativa
Nolesdescasito, que lluita per er-
radicar els discursos d'odi a inter-
net, considera que si constant-
ment reproduïm els missatges de
Vox a les xarxes, encara que sigui
per refutar-los, “estem fent que ar-
ribin a més persones i potser algu-
nes estan disposades a creure’ls”.
Amb tot, conclouen que una ve-
gada ja tenen poder no els podem
seguir ignorant. “Si volem denun-
ciar el que diuen o fan, cal evitar que
el seu missatge i marc cognitiu
quedi intacte”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

Vox ha sabut aprofitar
les xarxes socials per
guanyar adeptes
i els grans mitjans
també han estat
imprescindibles per a
l’auge de l’extrema
dreta a les eleccions

L’extrema dreta independentista del Front Nacional
de Catalunya, amb un 0,18% dels vots a tot el país,

es va confirmar com una força marginal 
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Castellví | Sant Esteve

Sant Andreu de la Barca

CULTURA4El Teatre Núria Es-
pert de Sant Andreu de la Barca
ha acollit la quarta edició del Fes-
tival Zero, una iniciativa per fo-
mentar el teatre entre els joves.
Aquest any, s’ha programat pels
volts del 8 de març i ha comptat
amb bones dosis de feminisme
i reivindicació. 

La segona Eva, de la com-
panyia El eje i el teatre Tanta-
rantana, va donar el tret de sor-
tida al festival el dia 5. La pro-

tagonista de l’obra és una es-
criptora que denuncia un fet
greu a les xarxes socials i rep una
resposta del seu entorn familiar
que no és l’esperada. El dia 6,
l’espectacle de la Sala Flyhard Els
dies mentits va posar damunt la
taula la hipersexualització de la
societat. I, per últim, Rebota, re-
bota y en tu cara explota va con-
vidar a reflexionar sobre la vio-
lència masclista i la passivitat so-
cial que sovint l’envolta. 

COMERÇ4Les fires al carrer
que l’Agrupació de Comerç i
Serveis de Sant Andreu de la
Barca (ACSSAB) acostumava a
organitzar a l’avinguda Consti-
tució s’han vist afectades per la
pandèmia. Com que el format de
sempre no es pot fer en les con-
dicions actuals, els comerciants
s’han reinventat. El passat 5 de
març, van celebrar una fira de
rebaixes al carrer, però cadascú
davant de la seva botiga per tal
d’evitar aglomeracions de clients
i curiosos.

La iniciativa va convèncer
una seixantena de botiguers,
que es van identificar amb glo-
bus vermells perquè els veïns sa-
bessin on trobar ofertes i van
treure els seus productes a la
porta dels establiments. La res-
posta dels santandreuencs va
ser bona i el regidor de Comerç,
Juan Pérez, es va mostrar “con-
tent” de veure els carrers “ani-
mats i vius”, tal com va dir a Rà-

dio Sant Andreu. També va dir
que aquest model de fira “ha vin-
gut per quedar-s’hi”, com a mí-
nim “fins que les circumstàncies
no permetin altres alternatives”.
Una valoració amb la qual va co-
incidir el president de l’ACS-
SAB, Frederic Cardús. 

A més, per atreure més clien-
tela, la fira va comptar amb un
espectacle d’animació itinerant
pels principals eixos comercials.

OBERTURA ELS DISSABTES
El comerç ha viscut un any difí-
cil i, fins aquesta setmana, molts
establiments es veien obligats a
tancar els caps de setmana, cosa
que suposava perdre el dia de
més facturació per a molts, el
dissabte. Per això, els botiguers
tenien previst fer un acte de
protesta el passat dia 13, que fi-
nalment es va suspendre en co-
nèixer les noves mesures.

El 5 de març van celebrar una fira de rebaixes al carrer. Foto: Ajuntament

El comerç local es reinventa 
per mantenir les fires al carrer

El Festival Zero o com
convidar els joves al teatre

INNOVACIÓ4El centre tècnic
de l’empresa Altran a Sant Es-
teve Sesrovires ha acollit aquest
mes de març la presentació de
Remotis, un prototip de cotxe
autònom. En aquest projecte
han treballat sis joves interns de
la presó de Quatre Camins i sis
del centre educatiu de justícia ju-
venil l’Alzina. Tots ells han col·la-
borat en l’elaboració del xassís
tubular del cotxe en el marc
d’un curs de formació ofert pel
Centre d’Iniciatives per a la Re-
inserció (CIRE), tal com detalla
el Departament de Justícia. 

A la presentació, que es va fer
el dia 4 al centre d’Altran al po-
lígon industrial Ca n’Estella, hi va
assistir la consellera de Justícia,
Ester Capella, i l’alcalde de Sant
Esteve, Enric Carbonell. En de-
claracions recollides per l’ACN, la
consellera va expressar “agra-
ïment sincer i reconeixement a
l’empresa Altran per apostar per
aquest projecte innovador i d’un
alt valor afegit”, que “posa la in-
novació i la tecnologia al servei de

la inclusió social”. En la mateixa
línia, el director general de la Fun-
dació Altran, Óscar Codón, va dir
que “l’objectiu d’aquest projecte
ha estat la integració de les per-
sones en risc d’exclusió social, po-
tenciant la formació i el talent en
ells”. “Sense cap mena de dubte,
els beneficiaris d’aquesta col·la-

boració hem sigut tots”, va con-
cloure. Unes reflexions compar-
tides per l’alcalde, que va desta-
car la importància de combinar
“aprenentatge i emprenedoria”.

Altran es va instal·lar al po-
lígon Ca n’Estella de Sant Este-
ve el 2018 i ha creat més d’un
centenar de llocs de treball. 

Remotis, el prototip creat per l’empresa Altran. Foto: Àlex Recolons / ACN

Sant Esteve acull la presentació
d’un prototip de cotxe autònom

8-M | L’Agrupa pinta un mural feminista 
L’Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, l’Agrupa, va pintar un
mural feminista el passat 8 de març al passeig Rafael Casanova, al costat

de l’estació d’FGC. A la pintura, s’hi pot llegir “Enderroquem el patriarcat”.

Política | Lluís Canals, nou regidor d’ERC a Sant Esteve
Lluís Canals Morte és el nou regidor d’ERC a l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovi-
res, en substitució d’Anna Falguera, que ha renunciat al càrrec per motius perso-
nals. Canals va prendre possessió del càrrec de regidor en un Ple extraordinari. 

‘Els dies mentits’, una de les obres del festival. Foto: Sala Flyhard

MOBILITAT4La carretera C-
243b, el principal accés a Cas-
tellví de Rosanes, va ser el tema
principal de la reunió entre l’A-
juntament i la Diputació que es
va fer dijous passat. En la troba-
da, l’alcalde Adrià Camino i la re-
gidora de Serveis municipals,
Vicky Castellanos, van recordar
que aquesta via –que és titulari-
tat de la Diputació– es va esfon-
drar parcialment la primavera
passada, concretament en el seu
encreuament amb la BV-2433.
“Aquest punt està situat a la cru-

ïlla de les dues principals vies
d’accés a Castellví des de Mar-
torell i cada dia té un important
volum de trànsit”, expliquen des
del consistori. Camino i Caste-
llanos van posar damunt la tau-
la una altra proposta: “Habilitar
una segona sortida del nucli an-
tic cap a la C-243b, per sota de
l’escola, lligada a la construcció
d’una rotonda a l’alçada del po-
lígon Rosanes”. A banda, van
parlar de prevenció d’incendis i
van repassar peticions de su-
port tècnic i econòmic.

La C-243b centra la reunió
entre Castellví i la Diputació

Un moment de la trobada entre el govern local i la Diputació. Foto: Ajuntament
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Abrera

URBANISME4El futur pla d’or-
denació urbanística municipal
(POUM) d’Olesa de Montserrat
ha obtingut un informe favora-
ble de la Secretaria de Medi Am-
bient i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat, que depèn del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat.
Aquest és un dels informes pre-
ceptius en aquest procediment,
de manera que és imprescindible
perquè el POUM tiri endavant.
L’Ajuntament assegura que, des
de la seva aprovació inicial el no-
vembre de 2018, el pla ha rebut
el vistiplau d’una trentena d’or-
ganismes de la Generalitat.

L’alcalde Miquel Riera afirma
que “ara és moment de donar la
forma final al POUM” i que “l’e-
quip redactor ja treballa amb
els arquitectes de la Comissió
Territorial d’Urbanisme punt
per punt totes les indicacions que
han arribat per tal de fer el nou
text”. El següent pas serà la pre-
sentació del text, que haurà d’in-

cloure les al·legacions acceptades,
al Consell Assessor Urbanístic
(CAU) d’Olesa. El consistori tam-
bé avança que, tot seguit, “es pro-
cedirà a respondre el conjunt de
les al·legacions formulades per la
ciutadania” i matisa que, “per
motius jurídics, no es poden res-
pondre fins que no estigui en-
llestit el text refós”. Després el
text haurà de passar pel Ple mu-
nicipal i, si s’aprova, s’enviarà de
nou a la Comissió Territorial
d’Urbanisme, que s’encarregarà
de fer-ne l’aprovació definitiva.

QUEIXES D’ALGUNS VEÏNS 
Per a la plataforma Moviment Ve-
ïnal d’Olesa aquesta és una mala
notícia, però no una sorpresa. “El
POUM encaixa en el marc legal
de Medi Ambient perquè cal un
canvi de paradigma a nivell glo-
bal, no només a Olesa”, diu el por-
taveu, Carles Juaní. Des del mo-
viment volen aprofitar el temps
que queda per a l’aprovació defi-
nitiva del pla per alertar els veïns
de la “destrossa” que suposarà i
per parlar amb els partits per
aconseguir “més participació”.

Un cartell en contra del futur POUM. Foto: Moviment Veïnal d’Olesa

Medi Ambient dona llum verda
al nou pla urbanístic municipal

SUCCESSOS4Abrera va prota-
gonitzar ahir a la nit l’exitós
programa Crims de TV3, pre-
sentat per Carles Porta. El for-
mat va indagar en les desapari-
cions de Ca n’Amat que es van
produir el juliol de 2009, un cas
que va commocionar el munici-
pi i tot Catalunya. 

Durant aquell estiu de fa
dotze anys, els germans Hugo i
Héctor Ferrer vivien a una casa
de dues plantes de la urbanitza-
ció abrerenca (a tocar amb Sant
Esteve Sesrovires) amb les seves
respectives parelles, la Xianzhi
Liang i la Susana Pérez. El 29 de
juliol, la mare dels dos nois,
preocupada perquè feia dies que
no els veia ningú, va anar a la
casa i va baixar al soterrani, on
hi havia un congelador, per aga-
far un refresc. En obrir-lo, però,
es va trobar una imatge esgarri-
fosa: el cos del seu fill Hugo, de
30 anys, esquarterat i repartit en
diverses bosses de plàstic, i el de
la Xianzhi, de 26 anys i emba-
rassada de set mesos, sencer.

En paral·lel, l’Héctor i la Sus-
ana havien desaparegut també
feia uns dies i s’havien endut els
cotxes. Els agents que investi-
gaven el cas van sospitar d’ells i,
el setembre d’aquell mateix any,
la policia francesa els va detenir
en un control de trànsit a Le

Havre. El 17 de maig del 2012,
l’Audiència de Barcelona els va
condemnar a 38 anys de presó
per l’assassinat de l’Hugo i la
Xianzhi, que es va cometre en-
tre el 25 i el 27 de juliol de
2009. El tribunal va destacar la
gravetat i la brutalitat del crim.

El programa recorda els crims de Ca n’Amat. Foto: Twitter (@Crims_Oficial)

Abrera, protagonista 
del programa ‘Crims’ de TV3

Cultura | Inauguren una exposició sobre el confinament
La sala 2 de la Casa de Cultura acull l’exposició ‘La memòria del confinament’, for-

mada per objectes i imatges de la població. La mostra es va inaugurar el cap de
setmana passat, coincidint amb el primer aniversari del decret de l’estat d’alarma. 

Seguretat | La Policia Local incorpora quatre nous agents
La Policia Local d’Abrera va incorporar la setmana passada tres nous agents interins i
una funcionària al cos. Aquesta mesura segueix la línia que es va marcar l’Ajuntament
ara fa un any: el reforç dels departaments de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.

Un detingut per la mort
violenta d’un home a Olesa

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dissabte pas-
sat el presumpte autor de la
mort violenta d’un home d’uns
40 anys a Olesa de Montserrat.
Els fets van passar cap a les cinc
de la matinada al passeig del
Progrés. 

Els agents de Seguretat Ciu-
tadana de Martorell, amb la
col·laboració de la Policia Local
d’Olesa, van arrestar el sospitós,

un home de 43. La Divisió d’In-
vestigació Criminal (DIC) de la
Regió Metropolitana Sud s’ha fet
càrrec de la investigació.

Tal com informa l’Ajunta-
ment, el jutge instructor del cas
ha decretat el secret de sumari i,
per tant, no s’ha facilitat més in-
formació sobre els fets. El con-
sistori ha fet una crida perquè “la
ciutadania eviti difondre infor-
macions no contrastades”.

La Passió d’Olesa emetrà 
les funcions en ‘streaming’

CULTURA4La Passió d’Olesa
oferirà aquest any tres funcions
presencials més curtes i amb
menys actors, on es recopilaran
els moments més especials del
drama sacre. Però la novetat de
la temporada és l’emissió en
streamingde les representacions
per compensar l’aforament reduït
i arribar a més gent. “Com que te-

nim moltes limitacions d’esce-
nografia i de gent, complemen-
tarem el format presencial més
simbòlic amb unes píndoles au-
diovisuals on es veuran passatges
de la Passió des d’una perspecti-
va innovadora perquè la càmera
estarà dins de l’escena”, ha dit a
l’ACN Ignasi Campmany, direc-
tor escènic de la Passió d’Olesa.

CULTURA4Són humoristes, són
feministes i tenen un podcast en
català impulsat per Ràdio Pri-
mavera que està triomfant a
Spotify. Ana Polo i Maria Rovi-
ra, coneguda artísticament com
Oye Sherman, formen el tàndem
‘Oye Polo’. A més del programa
radiofònic, també tenen un es-
pectacle homònim que portaran
a Abrera aquest dissabte, 20
de març. 

La Sala Municipal serà l’es-
cenari abrerenc que acollirà les
dues còmiques en una funció

d’accés gratuït, però per a la
qual caldrà reservar entrades a
través del web municipal. Aques-
ta mesura permetrà controlar l’a-
forament i se sumarà a la resta
de normes de seguretat, com
l’entrada esglaonada o l’ús de la
mascareta.

En aquest sentit, l’Ajunta-
ment assegura que està “treba-
llant” per reactivar el sector cul-
tural, que s’ha hagut de rein-
ventar per sobreviure a una pan-
dèmia que ha obligat a abando-
nar vells (i bons) costums.

Ana Polo i Oye Sherman
actuaran dissabte a Abrera

Ana Polo forma un divertit duo amb Maria Rovira. Foto: Oye Polo
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Collbató

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
dels Hostalets de Pierola (Anoia)
farà una consulta ciutadana so-
bre l’ampliació de l’abocador de
Can Mata el pròxim 21 de març.
Els veïns dels barris esparregue-
rins de Can Rial i Mas d’en Gall,
malgrat patir de forma directa les
conseqüències de l’abocador, no
podran participar en aquesta vo-
tació. Tant les entitats veïnals
com l’Ajuntament d’Esparre-
guera lamenten que el consisto-

ri veí hagi exclòs de la consulta la
resta de poblacions afectades. A
banda, el govern esparreguerí
ha rebutjat participar en un acte
sobre la consulta en què s’havien
de posicionar, cosa que no ha
agradat als veïns. Sigui com sigui,
les associacions veïnals tenen
“l’esperança que guanyi el ‘no’ a
l’ampliació i que això forci l’A-
gència de Residus de Catalunya
a actuar”, diu el president de
l’AV de Can Rial, Carles Batlles.

POLÈMICA4La secció sindical
d’UGT a l’Ajuntament d’Espar-
reguera ha denunciat recent-
ment en un comunicat “la nega-
tiva constant del govern munici-
pal a la possibilitat de recuperar
el dret al cobrament del 100% de
les retribucions en cas de baixa
per malaltia comuna”. 

En canvi, des de l’equip de go-
vern matisen que el 2018, quan
van començar les negociacions al
respecte, van proposar als sindi-
cats acceptar-ho “amb una con-
dició: establir un màxim de jor-
nades de baixa que, si se supera-
ven, farien tornar a la situació ac-
tual”. Diuen, però, que els sindi-
cats no van voler negociar cap
llindar: “Van dir que o tot o res”.

“Anys enrere hi va arribar a
haver 13.000 jornades de baixa”,
argumenten des del consistori, i
titllen aquesta xifra d’inassumi-
ble. Els números no coincideixen
amb els que esmenta UGT, que
parla de 4.000 jornades, l’equi-

valent a “un 5,2% d’absentis-
me”. De fet, en el mateix text, el
sindicat acusa la regidora de Re-
cursos Humans, María Vallejo, de
no valorar la feina dels treballa-
dors municipals i de “donar per
fet que són una colla d’aprofitats”.
Aquestes declaracions han fet
que els membres del govern s’ai-
xequin de la taula de negociació:
“El comunicat és inadequat i in-
apropiat, manipula la realitat i fo-
menta la crispació”, opinen des de
l’Ajuntament, que nega les acu-
sacions a Vallejo. Les converses
es reprendran a partir del dia 22.

TEMPORALITAT I OPOSICIONS
UGT també critica l’alta tempo-
ralitat que hi ha a la plantilla mu-
nicipal, que és del 60%. L’Ajun-
tament també considera que és
“molt elevada” i afirma que la llei
els obliga a reduir-la un 8%. La
manera de fer-ho és a través d’o-
posicions, un procés que només
podrà evitar el personal major de
60 anys. El sindicat no hi està d’a-
cord i, en tot cas, creu que caldria
prorrogar-les, però el consistori
recorda que s’ha esgotat la mo-
ratòria que va començar el 2017
i que no es pot allargar més.

Tot plegat també afecta la plantilla de Can Comelles. Foto: Ajuntament

Tensió a les negociacions entre
govern i personal municipal

Una consulta sobre Can Mata
sense Can Rial i Mas d’en Gall

EQUIPAMENTS4La consellera
de Salut, Alba Vergés, va visitar
el nou consultori local de Coll-
bató el passat 5 de març. Des-
prés de la visita, la titular del De-
partament de Salut de la Gene-
ralitat va destacar-ne l’amplitud
i la qualitat dels seus equipa-
ments i va explicar que aquest
nou espai, obert el passat 1 de fe-
brer, ofereix la tecnologia sani-
tària més avançada als veïns i
veïnes del poble.

L’alcalde collbatoní, Miquel
Solà va escriure un missatge en
la mateixa línia a les seves xar-
xes socials: “Contents de poder
disposar d’aquest equipament
necessari per als nostres veïns i
els professionals”, va dir, acom-
panyant el text de fotos de la vi-
sita de la consellera.

SIGNATURA AL LLIBRE D’HONOR
Abans d’anar al nou consultori,
Vergés va firmar el Llibre d’Ho-
nor de l’Ajuntament. Tant en
aquest acte com en la visita, va
estar acompanyada per l’alcalde,

altres representants de l’equip de
govern i de la resta de grups mu-
nicipals, així com pel delegat
del Govern a Barcelona, Juli
Fernández.

En el Llibre d’Honor, la con-
sellera de Salut va expressar
l’objectiu del seu departament:

oferir els serveis adequats per ga-
rantir els drets de la ciutadania.
L’obertura del nou consultori,
instal·lat a les antigues escoles,
suposa un pas en aquesta direc-
ció, ja que representa la recupe-
ració de l’atenció sanitària local
després d’un any. 

Un moment de la visita de la consellera Alba Vergés. Foto: Ajuntament

La consellera Alba Vergés 
visita el nou consultori local

Cultura | Oberta la convocatòria dels Jocs Florals
L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert el termini per presentar obres a la 23a edi-

ció dels Jocs Florals. Aquest període acabarà el 31 de març i el lliurament de premis
es farà el dia de Sant Jordi a les set de la tarda a la biblioteca municipal l’Ateneu. 

Cultura | Un espectacle d’improvisació al Casinet
La companyia Impro Barcelona va oferir dissabte passat un dels seus espectacles
d’improvisació teatral i comèdia al Casinet. Les dues actrius es van inventar esce-
nes a partir de les paraules que els va oferir el públic, molt implicat en la funció.

Hi haurà una consulta als Hostalets sobre l’ampliació de l’abocador. Foto: Arxiu

SERVEIS4Les empreses del po-
lígon industrial Les Ginesteres ja
poden contractar fibra òptica. 

Els negocis d’aquesta zona
havien quedat exclosos del des-
plegament de fibra que es va dur
a terme el 2018 a Collbató, però
l’Ajuntament va decidir posar-hi
remei l’abril de l’any passat.
Aleshores, l’àrea de Promoció
Econòmica va arribar a un pre-
acord amb el Grup MásMóvil,
proveïdor d’internet de banda
ampla, per desplegar el servei
també a aquest polígon. Ara,

després de gairebé un any, les
empreses poden contractar fibra
òptica a través de les diferents
companyies del grup. L’àrea de
Promoció Econòmica del con-
sistori s’ha posat a disposició de
les empreses del polígon per
solucionar qualsevol incidència
o resoldre qualsevol dubte.

La decisió d’implementar la
fibra òptica a Les Ginesteres es
va prendre durant l’estat d’alar-
ma de la primavera passada per
ajudar les empreses a superar la
crisi que tot just començava.

La fibra òptica, disponible 
al polígon Les Ginesteres

Les empreses del polígon ja poden contractar fibra òptica. Foto: Google Maps



19 | 

línianord.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 16 de març del 2021



La primera part del curs 2020-21
ja s’ha acabat per al Sala 5 Mar-
torell, amb els de Víctor Gonzá-
lez en la segona posició del sub-
grup 3A de la Segona Divisió B
del futbol sala estatal. Els nú-
meros del conjunt vermell al fi-
nal d’aquest primer tram de la
temporada són d’11 victòries,
dos empats i cinc derrotes. 

Els martorellencs són l’equip
més golejador dels dos subgrups,
format per equips de Catalunya,
el País Valencià i les Illes Balears,
havent marcat 110 gols en 18 par-
tits (l’últim partit va saldar-se
amb un contundent 13-6 en el
derbi del Baix Llobregat contra
l’FS Pallejà).

“En línies generals estic con-
tent. Potser ha faltat alguna vic-
tòria en enfrontaments contra ri-
vals directes, però hi ha aspectes
molt positius, com l’efectivitat,
haver aconseguit que pràctica-

ment tots els jugadors de l’equip
puguin marcar, i el canvi a la de-
fensa que hem aplicat quan els
contraris ens ataquen de cinc”,
explica el tècnic a Línia Nord.

Sigui com sigui, el conjunt
vermell ja coneix els quatre rivals
contra qui jugarà en la segona
fase d’aquest atípic curs; són el
CN Sabadell, el Futsal Aliança
Mataró, el Barceloneta Futsal i el
CFS Manresa. La configuració
de la temporada farà que els

martorellencs només juguin con-
tra aquests quatre equips, a Mar-
torell i a la pista de cadascun
d’ells, arrossegant els punts i els
resultats aconseguits en la pri-
mera fase contra l’ETB Calvià,
l’Hospitalet Bellsport i l’Escola
Pia Sabadell.

La segona fase començarà el
cap de setmana de la setmana
que ve, s’aturarà per Setmana
Santa i tornarà amb força a par-
tir dels dies 10 i 11 d’abril. 

Les sensacions del primer tram han estat molt bones. Foto: S5M

El Sala 5 Martorell tanca la
primera fase en segona posició
Pau Arriaga
MARTORELL

Futbol | Quarta derrota del CF Martorell
El CF Martorell d’Albert Nualart encara no ha puntuat. Els blanc-i-vermells
van perdre el quart partit del curs dissabte passat al camp de l’Atlètic Lleida

(2-1). Els dos pròxims partits de l’equip seran al Torrent de Llops.

Dos partits d’EBA
abans de l’aturada
de Setmana Santa

Gran inici 
de mes del 
CH Sant Esteve 

L’inici d’una bona ratxa.
El Club Handbol Sant
Esteve Sesrovires ha

guanyat els dos partits que ha ju-
gat aquest mes; els blancs van tor-
nar a sumar lluny de casa el pas-
sat dissabte 6 a la Roca del Vallès
(35-37) i van aconseguir el segon
triomf consecutiu per segona ve-
gada en tota la temporada dis-
sabte passat al Sanes Arena con-
tra el Sabadell (30-29).

Aquests quatre punts aju-
den en la fugida de la zona peri-
llosa de la classificació, i l’equip
voldrà confirmar el seu bon mo-
ment en els dos partits que res-
ten aquest mes: aquest dissabte
a les sis de la tarda a Banyoles i
la setmana que ve de nou a casa
contra el BM Granollers B.

Foto: CHSES

BÀSQUET4El Club Bàsquet
Martorell i el Club Bàsquet Es-
parreguera afrontaran, aquest
cap de setmana, els seus darrers
partits abans de l’aturada de la lli-
ga EBA per Setmana Santa.

Els martorellencs, líders del
grup C-2 amb vuit victòries (la
darrera, abans-d’ahir a Saragos-
sa contra El Olivar, per 67-74,
amb grans actuacions de Jordi
Catalán, Albert Valle i Robert
Marsol) rebran aquest dissabte a
les sis de la tarda la visita del cuer,
la UE Sant Cugat.

Per la seva banda, els espar-
reguerins, immersos en la lluita
per la segona posició (els tres mi-
llors segons també jugaran la
fase final per pujar a LEB Plata),
van aprofitar que el partit del Sa-
lou contra l’Es Castell s’ajornava
per atrapar els tarragonins en
aquest segon lloc. El CBE va ha-
ver de suar la victòria a la pista del
cuer, el Sant Cugat (64-67), en un
partit que els Josep Riera van
guanyar amb ofici. El pròxim
partit dels esparreguerins hauria
de ser contra l’Es Castell.
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Juan Carlos Martel Bayod ha adaptat El
mal de la joventutdel dramaturg búlgar
Ferdinand Bruckner, una peça estrena-
da el 1926. A La malaltia, sis intèrprets
d’entre 20 i 30 anys construeixen un pro-
jecte al voltant de la joventut en el qual
el suïcidi o la prostitució poden arribar
a ser les úniques respostes. 

Al Teatre Lliure de Montjuïc (BCN).

Teatre

La malaltia
Juan Carlos Martel Bayod

Maria Arnal i Marcel Bagés han estrenat
aquest mes de març Clamor (Fina Es-
tampa), el seu segon àlbum plegats des-
prés de l’exitós 45 cerebros y un corazón
(Fina Estampa, 2017). Es tracta d’un disc
força diferent del primer, on s’han atrevit
a experimentar amb sons electrònics. Tal
com ha dit Arnal a l’ACN, la seva intenció
és explorar la tradició des d’un lloc nou.

Música

Humans i dracs van viure junts i en har-
monia fa molts anys a Kumandra, un
món fantàstic. Però tot va canviar quan
les forces del mal van atacar el territori.
Els dracs van decidir sacrificar-se per sal-
var la humanitat. Ara, aquestes forces han
tornat i Raya, una guerrera solitària,
haurà de buscar l’últim drac que queda
per salvar junts el seu món.

Pelis i sèries

Raya i l’últim drac
D. Hall, C. López, P. Briggs i J. Ripa

Clamor
Maria Arnal i Marcel Bagés

Art solidari
El Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona acollirà, fins

al 26 de març, l’exposició ‘Art solidari’. Es tracta d’un recull
d’escultures, pintures, dibuixos i instal·lacions artístiques

que s’ha creat amb l’objectiu de recaptar fons per a la recer-
ca sobre la Covid-19. La iniciativa està promoguda per la
Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i neix d’una

idea de l’escultora Patricia Cancelo, que va donar deu escul-
tures per recaptar fons per a un projecte del centre. Ara,

Cancelo és la comissària artística de la mostra ‘Art solidari’,
que ha comptat amb la participació d’una desena d’artistes. 

Santi Balmes (Sant Vicenç dels Horts,
1970) és compositor i vocalista de

Love of Lesbian, un grup d’indie-pop
nascut el 1997 que no ha passat de

moda. Aquests dies, la banda ha estre-
nat un nou tema, El sur, de la mà de
Bunbury, però aquest no és el gran

motiu que l’ha posat en boca de tot-
hom. Love of Lesbian ha protagonitzat
una notícia molt més important: ha es-

tat el grup escollit per fer un concert
pilot amb 5.000 assistents al Palau

Sant Jordi, organitzat pels principals
festivals de música catalans. Serà el
pròxim 27 de març i el públic se sot-
metrà a testos d’antígens i durà mas-
careta FFP2. Tot plegat per poder tor-
nar, per fi, Allí donde solíamos gritar. 

S A N T I  B A L M E SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser el cantant de Love of Lesbian
També té una faceta d’escriptor i ha publicat cinc llibres

Famosos

Anunciar el primer concert multitudinari
Serà una prova pilot al Palau Sant Jordi amb 5.000 assistents

Emoció pel significat del concert
Tot i que també hi ha usuaris que s’ho miren amb recel

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Angle Editorial ha publicat ara en cata-
là Records de la meva inexistència, el lli-
bre que l’autora d’Els homes m’expli-
quen coses va publicar el març del 2020.
Rebecca Solnit mira enrere i rememora
els seus anys de lluita i compromís amb
el feminisme, un camí que va començar
durant la seva joventut en un barri
marginal de San Francisco. 

Llibres

Records de la meva inexistència
Rebecca Solnit

| Battle Brothers
Arriba a Nintendo Switch Battle Brothers, un joc de rol tàctic que

t’endinsarà en un món de fantasia inspirat en l’edat mitjana.
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EL CONSELL DE LA QUINZENA

EVITA

Productes saludables: principalment la fruita fresca sencera o a trossos,
lactis sense sucres afegits i farinacis (com el pa) integrals

POTS AFEGIR

TRIA

RESPECTA

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

i SALUT

L’esmorzar és el primer àpat del dia i, com a tal, és fonamen-
tal. Per a les criatures, que estan en etapa de creixement,
ho és encara més. És per això que preocupa especialment

un estudi publicat fa poc per la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) que alerta que “la majoria de productes d’esmorzar publi-
citats per a infants tripliquen la quantitat de sucre en compara-
ció amb els que s’adrecen a adults, cosa que influeix en les se-
ves preferències”. És a dir, els anuncis d’aquest tipus que inter-
pel·len els infants són els de productes menys saludables, se-
gons ha constatat la investigadora i professora Mireia Montaña.

Davant d’això, hem de recordar que tenim a l’abast una de
les dietes més saludables del món, la mediterrània. Es tracta,
doncs, d’apostar per aliments que ens són molt més propis que
qualsevol producte de brioixeria industrial. Tal com recomana
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en un docu-
ment anomenat ‘Millorem els esmorzars i berenars dels infants’,
algunes claus per fer un bon esmorzar són la fruita de tempora-
da –alerta: fer-se un suc no equival a menjar una peça de fruita–,
els lactis sense sucres afegits i el pa i altres farinacis integrals.

Compte amb l’esmorzar dels fills

La brioixeria industrial: els anuncis d’aquests productes 
intenten seduir els infants, però són realment perjudicials

Les claus

Fruita seca o dessecada, hortalisses, proteïna (com ous, 
peix en conserva o formatge) i oli d’oliva verge extra 

El temps i les necessitats de cada infant: la pressa no és 
bona i, si no té gana a primera hora, ja menjarà a mig matí 
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