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“Volem fer una Barcelona en
petit”, diu Enriqueta Salvi, de la
llibreria Alfambra de Martorell,
quan parla del Sant Jordi d’a-
quest any. I és que els carrers de
Barcelona plens de gom a gom és
la primera imatge que ens ve al
cap quan pensem en el 23 d’abril
(diades pandèmiques a part).
Amb el confinament comarcal,
però, els veïns del Montserratí no
hi podran anar, i això pot afa-
vorir les llibreries de la zona, que
encaren la festa amb un opti-
misme prudent.

“Està clar que no serà un
Sant Jordi com el del 2019, però
tampoc serà, ni de bon tros,
com el de l’any passat”, afirma

Salvador Bassó, de la llibreria
Núria, que té un local a Olesa de
Montserrat i un altre a Esparre-
guera. Davant de totes dues bo-
tigues hi col·locarà una parada de
llibres, tal com permet fer el
Procicat. A Olesa, a més, la lli-
breria Núria se sumarà a la fira
que es farà al parc municipal, ja
que el Procicat permet també
que cada Ajuntament estableixi
un espai delimitat i amb control
d’aforament per instal·lar-hi pa-
rades. En aquests espais, com ara
el Casal de Cultura de Collbató,
també s’hi podran fer signatures
de llibres i altres activitats.

La decisió d’organitzar una
fira depèn de cada consistori i no
tots els del Montserratí han de-
cidit fer-la. A Martorell, per ex-
emple, no hi haurà la tradicional
carpa de llibres de la plaça de les
Cultures. Però quatre llibreries

del municipi –Alfambra, Miró,
Alfil-Be i New Còsmic– s’han
organitzat per acollir signatures
de llibres d’autors locals durant
tota la diada. “És el primer cop
que fem una cosa així”, explica,
il·lusionada, Salvi, que també
col·locarà una parada davant la
seva botiga.

També ho farà Giovanna For-
nas, de la llibreria Sesrovires, que
recorda amb nostàlgia com, fins
al 2019, la parada la posaven a la
plaça juntament amb altres co-
merços. Tot i això, espera amb ga-
nes que arribi aquest divendres:
“Aquest any tenim fe. La gent del
poble ens ha fet costat durant la
pandèmia i, de fet, hem guanyat
clients que abans no llegien”, as-
segura, i afegeix que “quan els cri-
da l’atenció un llibre, ja no espe-
ren que en surti la pel·lícula”. 

A la papereria Catalunya de

Sant Andreu de la Barca, la vo-
rera de davant és massa petita i
no s’hi pot instal·lar un estand.
Si bé això els sap greu, no els fa
perdre l’optimisme: “Ja ens es-
tan arribant encàrrecs de cara a
divendres, jo crec que tindrem
bones vendes”, vaticinen. A més,
l’ambient de Sant Jordi al seu
municipi es farà notar al carrer:
l’Ajuntament escriurà citacions
literàries en català i castellà a una
seixantena de bancs.

Amb tot, els llibreters del
Montserratí tenen clara una
cosa: la gent està molt engres-
cada amb aquesta diada, i això
els ofereix esperança després
d’un any per oblidar. “La pan-
dèmia ha estat una sotragada,
però la gent ha redescobert el co-
merç de proximitat i el plaer per
la lectura”, apunta Bassó. I pre-
cisament d’això –proximitat i

lectura– les llibreries del Mont-
serratí en tenen a dojo.

LA DIADA PER A LES EDITORIALS
El llibre més venut a Olesa el Sant
Jordi de 2020 va ser Descobrint
Olesa, de l’editorial local Paper
d’Estrassa. Després d’aquella fita,
la firma creada per Quim More-
no encara aquesta diada amb
il·lusió i amb dos llibres –Dones
olesanes i Pep Montoya. En fun-
ció d’un dir– pràcticament aca-
bats de sortir del forn. Per la seva
banda, l’editorial martorellenca
Adesiara, que publica clàssics
traduïts al català, també arriba
amb novetats a aquest Sant Jor-
di. “Serà un dia maco”, diu l’edi-
tor Jordi Raventós, que serà al
passeig de Gràcia de Barcelona
amb “recomanadors”. “Els autors
dels clàssics ho tenen complicat
per venir”, matisa, rient.

L’aparador de la llibreria Alfambra de Martorell, a punt per celebrar Sant Jordi. Foto: Línia Nord

L’esperança dels llibreters
» El sector del llibre al Montserratí afronta amb ganes i optimisme el Sant Jordi d’aquest any
» El confinament comarcal pot afavorir l’afluència a les llibreries de la zona durant la Diada

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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La lupa

La pandèmia de la Covid-19 ha representat un
xoc sanitari i econòmic de primer ordre. Però,
com és evident, no afecta tots els sectors per
igual. Un dels sectors més afectats és el tu-

risme, i això contribueix de manera decisiva que el nos-
tre país estigui entre els més afectats econòmicament
de tot el món. Els indicadors macroeconòmics fan por.
Però també fa una certa por passejar per alguns dels
indrets més turístics de Catalunya. Començant pel cen-
tre de Barcelona: les imatges d’hotels tapiats i carrers
mig buits són desoladores.

Però l’aturada turística també ha donat aire a una ciu-
tat que estava sotmesa a molta pressió. Els veïns i veïnes
han anat recuperant espais dels quals restaven exclosos.
Molts apartaments turístics han tornat al mercat del llo-
guer residencial. Per força hi ha hagut un cert retroba-
ment de la gent amb la seva ciutat, i més que n’hi podria
haver. I el mateix val per a altres indrets de Catalunya.

Aquesta aturada ha fet palès que el turisme, que és
un sector econòmic molt important, genera també pro-
blemes al territori, sobretot quan és massiu. És el que
els economistes anomenen externalitats negatives: l’ac-
tivitat turística té uns costos que no assumeix el sec-
tor sinó que recauen sobre el conjunt de la societat. Al-
guns són molt evidents (saturació, soroll, brutícia) i d’al-
tres són més intangibles (la pèrdua d’espais com la
Rambla per a la ciutat de Barcelona) o indirectes.

En tot cas, quan es planteja el debat sobre el tu-
risme, sovint la rèplica té a veure amb els enormes be-
neficis econòmics que aporta el sector. Són innega-
bles: el turisme aporta gairebé el 4% del valor agre-

gat brut de tota l’economia catalana. Ara bé, aques-
ta no és l’única dada rellevant. Una cosa que cal sa-
ber és quins efectes té l’especialització turística en el
benestar de la gent i en el progrés dels territoris. 

En un apunt publicat recentment a 5centims.cat,
de la Societat Catalana d’Economia (SCE), els econo-
mistes Josep Maria Raya i Claudia Vargas apunten, amb
dades a la mà, un efecte clarament negatiu. En els mu-
nicipis més turístics, la renda de la població és signi-
ficativament més baixa. Com més especialització tu-
rística, menys renda per càpita. Els municipis més tu-

rístics no són més rics, sinó més pobres que els muni-
cipis semblants però que es dediquen a altres activitats. 

Aquest efecte d’empobriment, molt relacionat
amb la baixa qualitat de la feina en el sector turístic,
contribueix també a una gran mobilitat de la pobla-
ció, desarrelament i afebliment dels teixits socials. En
les darreres eleccions hem vist com això es traduïa,
en algunes zones especialment turístiques, en vot a
l’extrema dreta. Les derivades són moltes.

En el debat sobre el futur del país cal pensar, doncs,
en tots els efectes de l’especialització turística. I cer-
car alternatives. Perquè sobretot cal pensar en el cost

d’oportunitat del turisme. És difícil d’estimar, però és
la pregunta rellevant. A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que ara estan destinats
al turisme? Podríem substituir-lo per activitats de més
valor afegit i que generin ocupació de més qualitat i més
qualitat de vida? Es pot reinventar la indústria turís-
tica per produir menys externalitats negatives?

Se sol dir que les crisis són oportunitats. I és un
tòpic gastat que no sol ser cert, perquè difícilment se’n
treu res de bo, de les crisis. Però en aquest cas l’atu-
rada sobtada i profunda del turisme sí que ens posa
davant la necessitat de repensar què fem amb les nos-
tres ciutats i pobles, i què fem amb la nostra econo-
mia. No hi ha més remei.

De la mateixa manera que alguns dels espais físics
que ha deixat buits l’aturada en sec del turisme ja han
estat reapropiats per la ciutadania de manera espon-
tània, i de la mateixa manera que molts habitatges d’ús
turístic ja han tornat al mercat residencial, ara caldrà
anar veient què passa amb els edificis, amb el capital
i amb el talent que capturava el turisme. No hi haurà
una gran solució única per a tot el territori, sinó que,
segurament, caldrà pensar en moltes petites alterna-
tives. Però és necessari fer-ho perquè ara sabem que
la tendència a l’especialització turística era una tendència
cap a una economia més fràgil, més generadora de pre-
carietat i d’empobriment. Redimensionar els llits tu-
rístics del país a uns nivells sostenibles permetria, pot-
ser, augmentar la qualitat i fer florir altres sectors que
havien anat apagant-se, o que no havien arribat a emer-
gir mai a causa de la forta inèrcia turística.

A què podríem dedicar tots els
esforços, capital, gent i espais que

ara estan destinats al turisme?
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per Jordi Muñoz

Després del turisme, què?

[Sobre la proposta
d’Escrivá de pagar

12.000 euros per retardar
la jubilació] Sin duda esto es lo más ló-
gico con un 40,1% de desempleo ju-
venil. Para ayudarnos aún más a entrar
al mercado laboral, qué mejor que se-
guir incentivando el retraso en las ju-
bilaciones. ¿Qué puede salir mal? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Prefereixo tenir –i com-
batre– el problema del

catanyol –el calc persis-
tent del castellà–, que es deu al fet que
una massa de castellanoparlants s'han
incorporat al català en els últims 50
anys, que no pas haver mantingut el ca-
talà en el clos dels catalanoparlants de
tota la vida.

@EnricGoma

Miguel Bosé explica
que durant anys con-

sumia 2 grams de cocaïna
al dia. Mai hauria pogut passar (i no
m’estranya) un procés d’adopció legal.
Ara, imagineu els pocs controls de l’a-
nomenada gestació subrogada (com-
pravenda de nadons) perquè aquest tio
hi pogués accedir sense problemes.

Estaria guai que els de-
lictes de violència se-

xual deixessin d’estar vin-
culats a la reacció de la víctima, perquè
no hi té res a veure. El delicte només té
a veure amb l’agressor, és a dir, amb qui
comet el delicte. És que sembla men-
tida que encara hàgim d’explicar això
tan bàsic. 

@lacarlarovira@claranarvion@JulenBollain
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Un concurs europeu d’idees 
per dissenyar el futur de la Colònia Sedó1

2
Prop de 500 obres al 
46è Premi Vila de Martorell

Martorell i vuit poblacions més creen 
l’Associació de l’Arc Metropolità

Esparreguera garanteix rutes 
inclusives amb la cadira Joëlette

El Sala 5 Martorell, invicte en 
la primera volta de la segona fase

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@linformatiu_tve: El risc de morir per Co-
vid cau un 98% a les residències després de
la vacunació amb Pfizer. També es redueix
entre un 88% i un 95% el risc de contagi.

#MenysRiscDeMort

@cot_julia: Tal dia com avui de 1961, Yuri
Gagarin es convertia en el primer home a
viatjar a l’espai. 60 anys després, Ada Co-
lau deixava Twitter.

#ColauDeixaTwitter

Safata d’entrada

El vertedero de Can Mata en
Hostalets de Pierola tenía
su vida útil hasta el año

2011, después de haber comen-
zado clandestinamente en los
años 70. Después de varias am-
pliaciones, de nuevo se presenta
otra, pasándola ahora a consulta
del 43% de los vecinos que parti-
ciparon. En dicha consulta no
han permitido que poblaciones tan
directamente afectadas como
Masquefa,  Collbató, Esparregue-
ra y todas sus urbanizaciones pu-
dieran participar en la consulta
que se hizo el domingo día 21 de
marzo, como si la cosa no fuese
con ellos y como si en un futuro no
se pudiese ver afectado el subsuelo
del enorme enclave, al encon-
trarse junto al paraje más bonito
de Cataluña, la montaña de Mont-
serrat, y en un torrente de acuífe-
ro de la Conca del Llobregat que
suministra agua a Barcelona y
gran parte de las comarcas del
Baix, el Garraf, el Penedès y otras
poblaciones de la Anoia. Muchos
vecinos hace unos 30 años ya nos
sentábamos en la carretera para
momentáneamente, mientras
protestábamos, impedir el paso de
los camiones al recinto, y hoy
aún estamos ahí.   

Haciendo mis cuentas, y si por
los favores cedidos el municipio de
Hostalets de Pierola recibe 3,6 mi-
llones de euros, más si se depositan

El monstruo vuelve a rugir
per Ángel Cuéllar

en el vertedero 900.000 tonela-
das al año de residuos urbanos e
industriales, me sale a perra chi-
ca la tonelada del ridículo nego-
cio. Señores, que sí, que al pare-
cer tienen que existir vertederos
con sus plantas recicladoras ne-
cesarias, pero en los lugares ade-
cuados, cueste lo que cueste la
maquinaria y los desplazamien-
tos a los enclaves, puesto que en
ello nos va la salud, la vida.

También  tenemos otro pro-
blema no menor que no se nos
debe de escapar, reconozcá-
moslo. No queremos saber
nada de los desperdicios do-
mésticos que separamos en
bolsas de plástico que van a pa-
rar a media docena de conte-
nedores de flamante acero in-
oxidable. No obstante, si plan-
teamos este asunto entre fami-
liares y amigos, todos sin ex-
cepción presumimos de sepa-
rar a conciencia el plástico del
papel, el detritus orgánico del
cristal y así sucesivamente. Y en
muchos casos casi seguro que
es cierto, pero al menos muchos
nos desentendemos en cuanto
depositamos los restos y no

queremos saber que hacen con
ellos en los inmensos vertede-
ros que crecen en las cercanías
de muchas ciudades. Ahora
que creemos estar más con-
cienciados que nunca, muchos
ignoramos dónde acaba nues-
tra mierda y qué se hace con ella
para que no moleste ni nos
contamine. Sé, por ejemplo,
que hay vertederos para dis-
tintas sustancias, pero jamás vi-
sité ninguno de ellos y cuando
paso cerca del que está entre Es-
parreguera y Hostalets acelero
y ni siquiera miro de reojo, por
si se escapa algo.

Por lo general, de estas co-
sas sólo hablamos cuando se
convierten en terribles catás-
trofes como la de aquel muladar
del País Vasco que volvió a ar-
der mientras se buscaba a dos
trabajadores sepultados en él, y
me pregunto qué tipo de infor-
mación tendrán las autoridades
para pedir al personal que se
meta en casa y cierre a cal y can-
to puertas y ventanas. Lo para-
dójico es que lo que puede en-
venenar a los vecinos ha sido ge-
nerado por nosotros mismos.
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@SrMeler: Quina Copa del Rei més maca.
Quins partits ens ha donat al llarg de totes
les eliminatòries. I quina final de De Jong
i Messi. Força Barça!

#ReiDeCopes

Els semàfors

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) ha anul·lat
el projecte lingüístic de l’escola
pública Josefina Ibáñez d’Abre-
ra. En una sentència, l’obliga a
incorporar el castellà com a 
llengua vehicular en el 25% 

de les hores lectives.
pàgina 16TSJC

L’institut català del sòl (Incasòl)
ha presentat la Colònia Sedó
d’Esparreguera a la 16a edició

de l’Europan, un concurs d’idees
d’arquitectura d’àmbit europeu
que se celebra cada dos anys.
Així, arquitectes joves podran
dissenyar el futur de la colònia.

pàgina 18Incasòl

Els de Toni Olivares s’han
proclamat campions del 

seu grup de la lliga EBA i, de
retruc, s’han assegurat una 
plaça al play-off d’ascens a 

la lliga LEB Plata. L’equip tindrà
dies per preparar la sèrie, ja que
encara hi ha partits pendents. 

pàgina 20CB Martorell
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Mirada pròpia

El turisme té al davant l’oportunitat de trans-
formar-se i de sortir reforçat d’aquesta crisi.
Abans de la pandèmia, el turisme representava
el 12% del PIB i el 14% de l’ocupació de Cata-

lunya, xifres que evidencien el pes que tenia el sector –i
que continuarà tenint–en el conjunt de l’economia i, per
tant, la importància que té com a aposta de país. Però
no podem caure en el parany de reprendre-ho allà on l’ha-
víem deixat. Ara, ens cal avançar conjuntament cap a una
activitat turística sostenible i responsable, com a pilar
fonamental d’una economia diversificada que inclogui
la ciutadania i resulti en beneficis compartits per a vi-
sitants, residents i organitzacions implicades.

Aquesta transformació, que personalment entenc
com un compromís amb la sostenibilitat econòmica,
ambiental i social del turisme, cal impulsar-la ara de-
cididament. I, aquí, no tinc cap
dubte que els professionals de les
empreses del sector i els gestors
de les destinacions turístiques hi
tenen molt a dir. Tanmateix, les
persones que en formaran part en
el futur també han de fer seu
aquest compromís i implicar-
s’hi. La formació i el coneixe-
ment esdevenen un element cab-
dal per al dia de demà d’un sec-
tor fonamentat en la innovació, la
competitivitat, l’ocupació de qua-
litat i el desenvolupament soste-
nible, al servei de la societat. 

Segons el meu parer, les uni-
versitats han de ser un actor clau en la creació d’aquest
futur més sostenible i han de respondre a una qüestió
que marcarà la formació dels futurs professionals: les
habilitats i les competències necessàries per a la recu-
peració i consolidació d’aquest turisme responsable al
qual no podem, ni volem, renunciar.

Per reinterpretar les competències professionals que
requerirà el sector i la societat en un futur i identificar-
ne de noves –alineades amb els objectius 2030 de les
Nacions Unides–, convé, abans de res, preveure els can-
vis, detectar les necessitats d’aquest futur que es vol crear
i, en concordança, ajustar l’oferta de formació inicial i
de formació continuada al llarg de la vida. Si només ate-
nem les necessitats actuals del sector, deixarem enre-
re els estudiants i, a més a més, perjudicarem la com-
petitivitat i el progrés social. 

Les habilitats que necessitaran els futurs profes-
sionals del turisme probablement no seran gaire di-
ferents de les actuals, però l’experiència de la pan-
dèmia farà avançar més ràpidament i amb més for-
ça cap a la capacitat d’innovació, de resiliència, de tre-
ball en equip i d’orientació al client. Amb flexibilitat,
agilitat i pensament crític. Caldrà sumar-hi, com no
podria ser d’una altra manera, les competències di-
gitals i un ampli coneixement en seguretat i salut
adaptat a situacions extremes com la que ara preci-
sament estem vivint. 

L’ADAPTACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI
Abans de la pandèmia ja ens trobàvem en un món can-
viant. La Covid-19 encara ho ha accentuat més. Des d’es-
coles i empreses fins a la societat, en el seu conjunt. Tam-

bé ho han de fer els centres universitaris, amb l’objec-
tiu de formar les persones perquè siguin capaces de li-
derar aquest canvi de paradigma, de connectar els punts
entre una visió aspiracional d’un futur sostenible i un
enfocament del sector i les destinacions que faci reali-
tat aquesta visió.

El sistema d’educació superior ha de combinar ver-
satilitat i especialització, adoptant una visió holística del
sector per fer front als reptes que té al davant. Al CETT,
com a centre universitari de referència en turisme, ho-
teleria i gastronomia, adscrit a la Universitat de Bar-
celona, estem en contacte amb el sector, del qual tam-
bé formem part, i constatem aquesta necessitat d’a-
daptació als canvis socials de tot ordre. Apostem per una
formació que permeti als futurs professionals ser capaços
de llegir correctament quina és l’evolució i les implica-

cions que té el turisme per a la societat, intuir les ne-
cessitats i les voluntats dels viatgers i generar una ofer-
ta turística sostenible d’acord amb la identitat i el pai-
satge del territori. En aquest context, l’ètica aplicada, que
hem incorporat als programes de formació, apareix com
a marc i eina de gestió des de la qual promoure el dià-
leg social necessari perquè la reactivació i transforma-
ció del sector es desenvolupi de manera sostenible, res-
pectuosa i fonamentada.

L’IMPULS DE LA FORMACIÓ I LA RECERCA
Si volem un turisme de qualitat amb professionals for-
mats amb totes les competències, hem d’impulsar i
apostar per la recerca. Aquesta posa a l’abast del sec-
tor coneixement i dades que permeten entendre
l’entorn i prendre decisions des del rigor. En turisme,

la base de la recerca ha de trobar-
se en els reptes que afronta el sec-
tor i aquells aspectes que la so-
cietat assenyala com a rellevants
en el context actual. La recerca ha
de tenir sempre en consideració
la realitat i no pot tornar-se, en
cap cas, en una recerca teòrica i
allunyada d’aquesta realitat. 

A Catalunya comptem amb
centres universitaris i de re-
cerca de referència, on es gene-
ra un gran coneixement. D’a-
quest coneixement s’ha de no-
drir el teixit productiu i tota la
societat. De fet, tenim un acord

de país en aquest sentit, que cal posar en valor: el
Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement,
que impulsa una estratègia conjunta entre l'educa-
ció superior, la recerca i la innovació i l'economia
productiva per a la Catalunya del futur. En l’actu-
al crisi sanitària, aquesta és una aposta prioritària.
El turisme és una disciplina acadèmica recent en el
context universitari català que demana una aposta
ferma de país, de moment molt feble en els fets. Què
ha de passar perquè això canviï?

Estic convençuda que l’impuls de la formació i la re-
cerca és la millor via possible per a un sector turístic sos-
tenible i per a unes destinacions igualitàries i cohe-
sionades. Potser la millor garantia de futur. 

La doctora Maria Abellanet és CEO del CETT

Fo
to
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TT

per Maria Abellanet

Formació en turisme, garantia de futur

NLes millors
perles

D’escena macabra a història romàntica. Un home va ser
detingut per circular en sentit contrari a l’AP-7 i la policia

va veure que duia un cadàver de copilot. Era la seva parella, un
home de 88 anys malalt terminal, amb qui feia un últim viatge.

Un casament arruïnat. Minuts abans de l’enllaç, una
dona es va adonar que la seva futura jove era també

filla seva, perduda feia vint anys. És a dir, que els seus fills
estaven a punt de casar-se entre ells. Ha passat a la Xina.  

El vaixell Ever Given va protagonitzar titulars i mems a parts
iguals, però ja ha quedat oblidat. Doncs bé, el conductor de

l’excavadora que el va desencallar ha denunciat ara que no ha
cobrat les hores extra que hi va dedicar. I en van ser moltes.

Gravar-se ballant damunt d’un cotxe en marxa. Això és
el que ha fet un jove per aconseguir fer-se viral a les

xarxes. Qui ha compartit el vídeo ha estat la Guàrdia Civil,
que l’investiga per un delicte contra la seguretat viària.

LA FOTOUnió Europea
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Tribuna

Rebo un missatge de veu d’un amic seriós, di-
ligent, responsable i intel·ligent que es dedi-
ca a l’ensenyament per una sana i sincera vo-
cació d’acompanyar els més petits en el seu

procés de formació i aprenentatge. Un bon professor que
va triar exercir la docència com a mestre de primària. Una
categoria de l’ensenyament, per cert, on els homes són
minoria, la qual cosa obliga el meu amic a donar més so-
vint del que caldria explicacions sobre els motius de la
seva vocació. Obro el missatge i escolto la seva veu tran-
quil·la però al mateix temps severa: “Aquest missatge és
per anunciar-te la fi del món. No hi ha solució. Estem
perduts. Em rendeixo”.

És una broma, naturalment. El meu amic encara re-
geix. Però al mateix temps el rerefons és seriós. El mis-
satge anuncia una rendició real. Continua així: “Avui he
tingut una reunió amb els pares d’un alumne. Ja saps
que els meus són els més petits. Nens i nenes de tres i
quatre anys. Estaven molt enfadats perquè el seu fill, de
tant en tant, juga a casa a disparar i volien saber si a l’es-
cola també hi juguen. Els he explicat que com a joc or-
ganitzat no, però que en els temps d’esbarjo pur, sense
que sigui el professor qui fixa les regles, moltes vegades
els nens agafen qualsevol objecte, la seva fantasia el con-
verteix en una pistola i juguen a fer piu-piu, que és com
en diuen ells. S’ho han pres malament, els pares. M’han
explicat que són vegans i pacifistes. Que estan en con-
tra de la mort de qualsevol ésser viu i que aquesta mena
de jocs no tenen la seva aprovació. Jo he intentat treu-
re-hi ferro. Els he parlat de pedagogs i de llibres que po-
sen les coses a lloc sobre aquest assumpte perquè veiessin
que no tenia cap importància, perquè ni era l’única cosa
a la qual jugaven i ni hi havia al darrere més que una sana
i innocent diversió improvisada pels propis nens que gau-
deixen matant monstres. Ha estat inútil. Finalment he
plegat veles com he pogut. Quin dia vam decidir convertir
un nen feliç en un problema i qualsevol anècdota en una
qüestió de vida o mort?”.

Li truco. Tenim una conversa llarga. M’explica si-
tuacions similars a aquesta. Pares i mares obsedits pel
control mil·limètric d’allò que passa a l’aula. Sense cap
ànim de respectar un espai de socialització i aprenen-
tatge que pertany als seus fills i no a ells. Pares i mares
disposats a iniciar una croada per una patata fregida, per
una baralla entre nens, per una rascada al genoll o per
un joc que consideren inapropiat perquè voldrien que
el món sencer s’ajustés als seus prejudicis. 

Pares i mares convençuts que el futur del seu fill de-
pèn de cada petit gest del dia a dia, atemorits perquè tot
esdevingui un trauma o una influència decisiva i irre-
versible que marcarà de dalt a baix el futur del seu fill
perjudicant-lo. 

Pares i mares obsedits, acovardits, que traslladen la
seva obsessió i la seva covardia als seus fills i als entorns
escolars. Pares i mares que no entenen que ells ja van
ser escolaritzats quan tocava i que ara és el torn dels seus
fills, i que això no els converteix a ells en alumnes. I que
participar de la vida escolar no vol dir dirigir-la, que per
això ja hi ha les direccions dels centres. Pares i mares vo-
lent fer de professors, sense entendre que els professors
són els altres. Fins als nassos dels pares i mares que es
comporten a l’escola com si fossin clients d’un hotel i que
voldrien fer dels centres educatius una corretja de
transmissió de totes les merdes que ells tenen al cap.

És clar que no són tots els pares i mares. Ni tan sols
la majoria. Però són suficients per tocar sempre les vo-
retes. Són sempre els més actius i els que generen di-
nàmiques ambientals més estranyes. 

També comentem que el fenomen és creixent, que
cada cop són més, més invasius i amb plantejaments més
intolerants. Fem broma sobre l’aparició d’una nova ca-
tegoria professional a les escoles. Una mena d’alliberat
paternal o maternal a la manera dels alliberats sindicals.
Cada cinquanta pares i mares hi hauria dret a un alli-
berat que podria deixar la seva feina i estar-se tot el dia
a l’escola amb una retribució ordenant com s’han de fer
les coses i donant fe que els nens només posen en pràc-
tica jocs pacifistes, llenguatge inclusiu i que per la seva
boca no hi entra cap cosa que no sigui fruita i verdura. 

Ja no costa imaginar coses que fins fa no gaire re-
sultaven del tot impensables. Aviat ens tocarà defensar
els i les mestres dels pares i mares, com també tocarà fer-
ho –per motius similars– de l’administració i dels pe-
dagogs. Haurem de buscar maneres perquè el professor
torni a donar lliçons sense haver de perdre el temps re-
bent-ne tantes de gent sense cap idea de la seva realitat
diària. Haurem de pensar en mesures disciplinàries per
als pares i mares que no sàpiguen comportar-se. Hau-
rem d’explicar que quan dèiem que volíem pares i ma-
res implicats en l’educació dels seus fills volíem dir, so-
bretot, que entenguessin que no podien desentendre’s dels
fills, però que no els demanàvem que es convertissin en
inquisidors diaris del funcionament d’una escola. 

Torno al meu amic. Continuarà fent els ulls grossos
mentre els seus alumnes agafin una peça de qualsevol
joc que tingui forma allargada per fer-la servir com un
rifle imaginari per córrer pel pati fent piu-piu. De qui no
me’n refiaria mai és de qui veu la mainada rient, diver-
tint-se, i a correcuita els va a buscar per aixafar-los la gui-
tarra. Aquests ni han entès què és un nen ni que l’esco-
la no és la prolongació del propi domicili ni l’extensió de
les seves dèries de capsigrany. 

Per cert, quina mandra viure de nen en segons qui-
nes cases!

Quan dèiem que volíem
pares i mares implicats en

l'educació dels seus fills
volíem dir, sobretot, que

entenguessin que no
podien desentendre's 
dels fills, però no els
demanàvem que es

convertissin en inquisidors
diaris del funcionament

d'una escola.
Quina mandra viure 

de nen en segons 
quines cases!

“
“
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per Josep Martí Blanch

La plaga dels pares i mares a les escoles

@hanso_tw: Això de convertir el teu
hobby en la teva feina és com allò de
posar la teva cançó preferida d’alarma
del mòbil.

@martaroqueta: Si et quedes immòbil o
estàs inconscient, no és violació perquè no
cal violència ni intimidació. Si et defenses,
no ho és perquè no ets prou vulnerable...

@marsigol: Si algun dia us passa pel cap
que el que feu no val res perquè ningú ho
reconeix, penseu en Rodoreda no guanyant
un premi amb La plaça del Diamant.

Flaixos
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Torna la Fira de Primavera
amb deu dies d’oci i cultura

CULTURA4La Fira de Primave-
ra de Martorell torna aquest
any del 23 d’abril al 2 de maig
amb un programa farcit d’acti-
vitats presencials que compliran
totes les mesures de seguretat.
Per controlar els límits d’afora-
ment, la majoria dels actes re-
queriran reservar entrada. 

Seran deu dies plens de cul-
tura i oci, que arrencaran amb el
pregó a càrrec de l’actor Boris
Ruiz i que tindran com a plats
forts els concerts de Buhos i
Manu Guix, el monòleg de Quim
Masferrer i l’espectacle del Mag

Lari, entre d’altres. També hi
haurà espai per als actes tradi-
cionals de la Fira de Primavera,
com els mercats d’artesania o
una mostra de balls de cultura
popular. No faltaran cites tan vin-
culades a la fira com les visites
teatralitzades als museus Vicenç
Ros i l’Enrajolada, la gala d’en-
trega del Premi Vila o la final del
Concurs de Cant Josep Palet.
Precisament, el piromusical que
marcarà la cloenda de la festa
anirà dedicat a aquest tenor
martorellenc, amb motiu del 75è
aniversari de la seva mort.

Tots els majors de 80 anys de
Martorell ja estan vacunats

SALUT4La gent gran de Marto-
rell i les seves famílies ja respiren
una mica més tranquil·les.
Aquest mes d’abril, poc més d’un
any després de l’inici de la pan-
dèmia, s’ha assolit una fita molt
important: tots els martorellencs
majors de 80 anys ja han estat
vacunats contra el coronavirus,
almenys amb la primera dosi,
malgrat que la majoria amb to-
tes dues dosis. La vacunació
continua tant al centre d’atenció
primària (CAP) com a l’espai
habilitat al Centre Cultural.

Aquesta bona notícia coinci-

deix (i té molt a veure) amb
una disminució dels casos tant
als hospitals com a les llars mar-
torellenques. A l’Hospital Sant
Joan de Déu hi ha cinc persones
ingressades amb Covid-19 i a
l’Hospital Sagrat Cor en són set.
En paral·lel, 53 veïns han donat
positiu a la prova PCR i estan
confinats a casa seva i només un
grup escolar, del col·legi Lola An-
glada, ha estat afectat per un cas
de coronavirus. Tot plegat, se-
gons la darrera actualització de
dades de l’Ajuntament, publica-
da diumenge al vespre.

Presenten les obres dels
carrers Pep Ventura i Josep Pla
URBANISME4L’Ajuntament de
Martorell ha presentat aquest
mes el projecte de reurbanitza-
ció dels carrers Pep Ventura i Jo-
sep Pla als comerciants i veïns de
la zona afectada. L’acte va tenir
lloc al Pavelló Esportiu de Can
Cases el passat 8 d’abril. 

Tal com detallen des del con-
sistori, aquestes obres suposaran
“la remodelació d’un dels prin-
cipals eixos viaris del poble, que
connecta El Pla, Torrent dels

Llops i Les Bòbiles, i enllaça la
placa̧ Frederic Duran amb la
rambla de Les Bòbiles, el punt
amb més activitat comercial i di-
namisme social del municipi”.

Els treballs començaran el
pròxim mes de juny i es dividi-
ran en quatre fases. La primera
es durà a terme entre juny i
agost; la segona, d’agost a de-
sembre; la tercera, de desembre
de 2021 a febrer 2022, i la quar-
ta, de febrer a maig de 2022.

La fira de 2019 va ser l’última que es va celebrar. Foto: Grisphoto / Ajuntament

Foto: Ajuntament

Successos | Detingut a Martorell un sospitós del crim de Roses
Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres passat a Martorell el segon sospitós pel cas de
l’home trobat mort al maleter d’un cotxe a Roses (Alt Empordà). Aquest arrestat, per a qui el

jutjat ha decretat presó provisional sense fiança, s’havia amagat a casa d’un familiar al municipi. 

POLÍTICA4L’alcalde Xavier Fo-
nollosa i vuit batlles més de la se-
gona corona metropolitana van
constituir l’Associació de Muni-
cipis de l’Arc Metropolità di-
marts passat a Martorell. La
resta de poblacions que formen
aquest nou ens són Terrassa, Sa-
badell, Mataró, Rubí, Vilanova i
la Geltrú, Granollers, Mollet del
Vallès i Vilafranca del Penedès.

L’objectiu de l’associació és
“reforçar la veu” d’aquest terri-
tori, que, tal com van recordar els
alcaldes, aplega el 38% de la
població de Catalunya i el 10%
del seu teixit industrial, però
pateix les conseqüències d’un
model “excessivament centra-
lista”. “Volem deixar de ser el pati
del darrere de Barcelona i estar
presents on es cuinen les deci-
sions estratègiques que afecten
els nostres ciutadans”, va resumir
l’alcalde de Terrassa, Jordi Ba-
llart, en declaracions a l’ACN.

Les qüestions principals que

preocupen aquests represen-
tants són l’habitatge i el trans-
port. S’oposen, per exemple, al
sistema radial actual del trans-
port públic. Fonollosa va posar
l’accent en això últim i va recor-
dar que per anar en tren de
Martorell a Terrassa, a dotze
quilòmetres de distància, cal fer
un trajecte de més d’una hora.

La previsió és que l’Associa-
ció de Municipis de l’Arc Me-
tropolità comenci a treballar
aquest estiu, amb la intenció

d’anar incorporant tots els mu-
nicipis de la zona amb més de
25.000 habitants. “No hi haurà
cap ciutat per sobre de l’altra,
sinó que l’òrgan de governança
serem tots plegats”, va detallar
Fonollosa, que va posar en valor
“la gran capacitat de consens”.

Els nou alcaldes van signar el
document fundacional de l’en-
titat, batejat amb el nom de ‘La
Declaració de Martorell’, a La Ca-
serna, el Centre d’Interpretació
del Patrimoni Històric local.

Els alcaldes i alcaldesses, al pont del Diable. Foto: Àlex Recolons / ACN

Neix l’Associació de Municipis
de l’Arc Metropolità

» Martorell i vuit ciutats més de la segona corona metropolitana
han constituït aquest ens per “reforçar la veu” del territori



SEGURETAT4Gairebé la meitat
de la plantilla de la Policia Local
de Martorell hauria demanat la
baixa laboral com a mesura de
protesta per la suposada manca
d’efectius i de material que de-
nuncien des del cos. “Fa dotze
anys que patim aquestes man-
cances i la situació cada vegada
és pitjor”, lamenta un dels agents
en declaracions a Línia Nord. 

Des de la plantilla asseguren
que no donen l’abast, sobretot els
dissabtes i diumenges, quan “hi
ha serveis que no es poden co-
brir”. “Molts caps de setmana no
hi ha cap patrulla de Policia Lo-
cal a Martorell”, admeten, alho-
ra que recorden que l’Àrea Bàsica
Policial (ABP) dels Mossos d’Es-
quadra a Martorell cobreix vuit
poblacions i, per tant, no pot
ocupar-se de tot el que passa al
municipi. 

El regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Lluís Sagarra, confessa
que s’ha notat l’augment de pe-
ticions de baixa i qüestiona
aquesta mesura de protesta.
“Sorprèn que, per queixar-se
que no són suficients, demanin
la baixa. No sé si té gaire lògica
això”, diu. Sagarra recorda que
la tardor passada es van incor-
porar sis nous agents al cos  i que
des de la Regidoria treballen

“perquè els agents estiguin con-
tents i prestin el millor servei”.
Ells, però, critiquen que, per
pal·liar la manca de personal,
“l’administració tira d’hores ex-
tra” i alerten que “no es pot es-
tar així sempre”.

Segons els agents, també
falten vehicles i material. “Hi ha
dos vehicles espatllats i només
tenim un cotxe patrulla amb
mampara, és a dir, per portar-
hi detinguts”, expliquen des de
la plantilla. També diuen que els
falten altres elements, com llan-
ternes, i lamenten la “pèrdua de
serveis”. “No hi ha proximitat”,
es queixen, i posen d’exemple el
fet que ja “no hi ha motoristes
de trànsit”. A més, apunten que

“alguns agents del cos no han
rebut cap nova formació en di-
vuit anys”. 

Pel que fa als vehicles, Sa-
garra contraargumenta que hi ha
“una furgoneta nova” i que
“aviat” hi haurà cotxes patrulla
nous. Quant al material, explica
que el gestionen els mateixos po-
licies a través d’una comissió. 

Per últim, des del cos matisen
que, tot i que també reclamen
una millora de sou, la baixa ge-
neralitzada no s’està fent per
diners. “Som de les policies més
mal pagades de l’entorn, però
aquesta és una altra lluita. En-
cara que ens apugessin el sou,
continuaríem tenint manca d’a-
gents i de material”, conclouen.

Un cotxe del cos policial desmuntat al dipòsit municipal. Foto cedida
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El CAC no veu manca de
pluralitat a Ràdio Martorell

COMUNICACIÓ4El Consell de
l’Audiovisual de Catalunya
(CAC) creu que Ràdio Martorell
no vulnera el pluralisme polític.
Així ho ha afirmat aquest ens en
la seva resposta a la queixa con-
junta dels partits de l’oposició,
presentada a nom del líder del
PSC, Lluís Tomàs. 

Després d’analitzar el con-
tingut de l’emissora municipal,
el CAC resol que “es constata que
tots els grups municipals tenen
temps de paraula, i per tant veu,
als informatius de Ràdio Mar-
torell”. També assegura que es
dona veu als representants de
tots els grups municipals amb les
retransmissions en directe de les
sessions plenàries ordinàries.
Per això, conclou que “no hi ha
una vulneració de l’observança

del pluralisme polític a la qual es-
tan obligats els prestadors de ser-
veis de comunicació audiovisu-
al de caràcter públic, atès que els
representants dels grups muni-
cipals tenen presència al mitjà
municipal”.

UNA “OBSERVACIÓ”
Ara bé, el CAC també ha com-
provat que a la ràdio local no s’en-
trevista cap presentant dels grups
municipals, només l’alcalde Xa-
vier Fonollosa. En aquest sentit,
sí que ha fet arribar als respon-
sables del mitjà “una observació
sobre la conveniència que la di-
versitat de veus pugui ser palesa
en tots els formats”.

La resposta del CAC arriba
sis mesos després que l’oposició
hi presentés la queixa.

És la resposta a una queixa presentada per l’oposició. Foto: Ajuntament

Baixes massives a la Policia
Local com a mesura de protesta
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Volen carrers sense cot-
xes, un aire més net, el
mar més blau, espais
verds, poder passejar per

la natura, menys blocs de pisos,
menys ciment, menys residus...
Són moltes les motivacions que hi
ha darrere dels col·lectius veïnals
que lluiten pel medi ambient i que
els darrers anys s’han multiplicat
a l’àrea metropolitana. 

Podrien semblar moviments
circumstancials. La resposta al
malestar creixent per la contami-
nació que hi ha a Barcelona i la
seva rodalia. I en certa manera ho
són. Les circumstàncies contra
les quals lluiten no són trivials: un
43% de tota la població de Cata-
lunya viu en el 2% del territori ca-
talà, cada any hi ha 1.000 morts
prematures per la contaminació i
les platges del litoral han perdut el
80% de la sorra.  

Ara bé, aquestes lluites van
molt més enllà. Si fa una mica més
de cinc anys estaven disseminades
pel territori, ara comencen a arti-
cular-se geogràficament, i cal pre-
guntar-se si en un futur veurem
néixer un fenomen contestatari
ecologista metropolità. No és fo-
rassenyat si pensem que alguns
col·lectius ja actuen sota un mateix
paraigua territorial. És el cas de
SOS Baix Llobregat, una coordi-
nadora que agrupa una cinquan-
tena d’entitats d’aquesta comarca.

UNA METRÒPOLI TRINXADA
“La zona metropolitana és un ter-
ritori cada cop més atapeït i trin-
xat, i això ha fet augmentar els con-
flictes socials”, explica l’ambien-
tòleg i doctor en Ciències del Mar
Marc Cerdà. Segons aquest expert,
que també és integrant de l’Ob-
servatori Crític del Canvi Climàtic,
l’àrea metropolitana és un territori
que “creix de forma insostenible
consumint espais naturals”. Així,
el problema mediambiental a Bar-
celona i la presència de movi-
ments de resistència té a veure
amb el model d’ordenació terri-
torial de Catalunya: una zona me-
tropolitana molt poblada i un ter-
ritori interior buidat. 

En aquest sentit, l’àrea me-
tropolitana també presenta unes
característiques concretes que
han fet aflorar els moviments de
lluita pel territori. “Som el pati del
darrere d’una gran ciutat europea”,
explica Jaume Grau, d’Ecologistes
en Acció i de SOS Baix Llobregat.
“Tot allò que no cap a Barcelona
es col·loca a la rodalia”, afegeix. És
la lògica del centre i la perifèria de
la qual parla Cerdà: “Hi ha una si-
tuació de vassallatge dels munici-
pis respecte a la capital”. 

CRISI ECONÒMICA
Moltes d’aquestes lluites van néi-
xer pels volts del 2015, amb la re-
cuperació macroeconòmica però
no social. La manca d’imaginació
de les administracions per trobar
solucions al període iniciat el
2008 ha estat clau per fer aflorar
els moviments veïnals. En part, la
crisi es va superar amb més totxo,
més pisos, més grans infraes-
tructures i més turistes.   

Ho explica Emma Núñez, de
l’assemblea No Més Blocs, quan
afirma que “no parem de massi-
ficar les ciutats quan hauríem
d’haver escarmentat”. La seva
plataforma, nascuda el mateix
2015, lluita contra el pla urbanís-
tic impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i la Ge-
neralitat que té per objectiu cons-
truir 26 gratacels al barri de Bell-
vitge, en una de les últimes zones
agrícoles del municipi. 

En altres indrets, les solucions

a la crisi econòmica són encara
més peregrines. És el cas del pla
ministerial que vol construir 28 es-
pigons al litoral maresmenc per tal
que les platges no perdin sorra. És
a dir, per mantenir el turisme de
sol i per evitar que els temporals
destrossin les estacions de tren a
primera línia de la costa. “És una
obra faraònica sense cap ni peus
que vol aconseguir 50 kilòme-
tres de platja contínua d’una am-
plada de 60 metres”, diu Sergi Ga-
lanó, de la plataforma Preservem

el Litoral del Maresme.  “Segons
alguns enginyers, la nova sorra no
durarà ni 4 anys”, lamenta. 

No és l’única obra de mides
colossals a la zona metropolitana.
Al Vallès Oriental, des de fa
temps, col·lectius com No ens
Vendreu la Moto s’han posicionat
en contra de les obres que prete-
nen crear un parc temàtic del mo-
tor als voltants de Montmeló i que
afectaran 574 hectàrees de ter-
reny. Potser té raó Grau quan,
amb sarcasme, diu que els habi-

tants de l’àrea metropolitana cor-
ren el risc de “quedar soterrats
sota ciment”. 

CRISI POLÍTICA
El Moviment Veïnal d’Olesa va
néixer per demanar a l’Ajunta-
ment d’aquest municipi mont-
serratí una participació més alta en
la presa de decisions pel que fa al
nou ordenament urbanístic. “Vam
veure que es volia construir un
barri amb més de 1.000 habitat-
ges quan a Olesa hi ha entre 700

Cada cop són més els col·lectius que lluiten per evitar que les darreres zones verdes quedin envaïdes pel ciment. Foto: Pau Massip

Els darrers anys els moviments ciutadans amb motivacions mediambientals 
han crescut de manera exponencial a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Es tracta de lluites que responen a una precarització cada cop més gran 
de la vida en els entorns urbans, després de la crisi econòmica del 2008

Revolta ambiental 
per terra,mar i aire
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n Si tota la població mundial vis-
qués amb el mateix ritme de vida
que les persones de l'àrea metropo-
litana de Barcelona, caldrien els re-
cursos de 10,73 planetes Terra. Així
ho confirma un estudi sobre l'ano-
menada petjada ecològica, elaborat
per la consultora Irbis per a l'AMB. A
escala catalana aquesta xifra se si-
tua, segons un article de Joan Bua-
des a Crític, en el 2,6. 
“La metròpoli és un ecosistema

devorador”. La contundent frase és
de l'ambientòleg Marc Cerdà, que
afegeix que “Barcelona és un forat

negre que absorbeix recursos i ri-
queses del territori i només exporta
residus”. De fet, segons algunes es-
timacions, la contaminació produ-
ïda per la zona metropolitana arri-
ba fins a Osona, a uns 50 kilòmetres
de distància.
De qui és responsabilitat? Es

tracta d'un problema tant de ciutat
com de país. “En el cas dels residus,
per exemple, tenim un model lineal
a tota Catalunya”, explica Cerdà. La
nostra brossa, “a diferència del que
succeeix a la natura”, acaba en abo-
cadors sense reincorporar-se al cicle
natural. “Com que no sabem què fer-
ne, acabem cremant-la", lamenta.
Davant d'aquesta situació s'han

iniciat polítiques que tenen a veure
amb la conservació d'espais natu-
rals, algunes de les quals no haurien
estat possible sense les lluites ve-
ïnals. Però fins i tot en aquest sentit
hi ha una manca de planificació evi-
dent a la zona metropolitana. “Cal
reordenar el territori, perquè la polí-
tica d'illes de conservació no té sen-
tit”, afirma l'ambientòleg. És neces-
sari, per exemple, comunicar la Ser-
ralada de Marina amb Collserola.
“Un ecosistema biodivers que s'en-
trellaça és més robust”, assenyala
Cerdà per afegir que “el coronavirus

és conseqüència de la pèrdua de
biodiversitat a escala mundial”.
La qüestió es veu en el cas con-

cret del litoral del Maresme. Tal com
explica Sergi Galanó, de la platafor-
ma Preservem el Litoral, s'ha perdut
el 80% de la sorra de les platges i es
vol recuperar a base d'espigons. “Di-
uen que els municipis que no ho
vulguin poden negar-s'hi, però això
és absurd, perquè les platges són un
mateix ecosistema”, crítica. Calen,
doncs, canvis estructurals que vagin
des de la manera com consumim
fins a la nostra relació amb l'entorn.
“Són canvis profunds, molt més en-
llà que pensar que el teletreball ens
salvarà”, sentencia Cerdà.

10,73 planetes Terra

i 1.000 pisos buits, i aleshores vam
demanar més informació”, relata
Carles Joani, integrant del movi-
ment. “Tots els partits estan se-
guint un model de creixement que
no té sentit en el context actual de
crisi climàtica”, considera. Allò que
en un primer moment era una
lluita per “una participació més
enllà de les eleccions” es va con-
vertir, com en tants altres casos,
en una lluita mediambiental. 

Hi ha moviments  semblants,
com per exemple les plataformes
contra el Parc de l’Alba de Cer-
danyola del Vallès o la plataforma
contra el macrobarri del Calderí a
Mollet. “Molts municipis estem
passant pel mateix, sigui quin si-
gui el color dels partits polítics que
governen”, sentencia Grau. 

En la mateixa línia pot ins-
criure’s el cas de la plataforma Tan-
quem l’abocador de Can Mata.
Aquesta iniciativa d’Hostalets de
Pierola lluita per clausurar la plan-
ta de residus més gran de Catalu-
nya, gestionada per una filial de
Ferrovial. L’Ajuntament va sot-
metre a referèndum si s’allargava
la concessió de l’abocador durant
8 anys més i el sí va guanyar amb
el 58%. “L’Ajuntament i l’empre-
sa van fer una campanya basada en
el guany econòmic que té el poble
gràcies a l’abocador”, explica Ro-

berto Martínez, de la plataforma.
Els 3,3 milions anuals de benefi-
cis representen el 40% del pres-
supost municipal. “L’abocador,
però, ha canviat la fauna, produ-
eix males olors i una situació de de-
pendència econòmica”, lamenta.  

CRISI SANITÀRIA
La pandèmia i el confinament
han canviat la manera d’entendre
les ciutats. Els mesos en què no van
circular cotxes pels carrers van su-
posar un abans i un després per a
la ciutadania. “Es va poder veure
la urgència dels canvis, però quan
va acabar el confinament, els cot-
xes van tornar”, diu Anna Pérez, de
Rebel·lió o Extinció Gramenet.
El col·lectiu al qual pertany va néi-
xer el 2018 per intentar imaginar-
se una Santa Coloma de Grame-
net diferent. “Volem més espais
verds i menys contaminació”, ex-
plica. La lluita connecta amb d’al-
tres com la de Massa Crítica a Ba-
dalona.  En paraules d’una de les
seves integrants, Judit Carmona,
el moviment assembleari denun-
cia que “la ciutat és molt cotxista”
i reclama “més carrils bici i zones
per als vehicles de velocitat màxi-
ma de 30 kilòmetres”.

Barberà Respira, Eixample
Respira o la Revola Escolar entren
dins la mateixa lògica: exigir uns

“Els municipis de 
la rodalia se senten 
el pati del darrere 
d'una gran ciutat
europea, ja que 
tot el que no vol 
Barcelona es col·loca 
al seu territori”

municipis pacificats i amb menys
pol·lució.

NI TERRA, NI MAR NI AIRE
Certament, tots aquests movi-
ments, que només són una peti-
ta mostra de les lluites que hi ha
a l’àrea metropolitana, estan tocats
per les diferents crisis dels darrers
anys. Ara bé, tots ells tenen un de-
nominador comú: la crisi climà-
tica. Fins fa una dècada els efec-
tes de l'escalfament global eren si-
lenciosos, però cada cop s’han fet
més evidents en les vides huma-
nes i en el territori. En aquest sen-
tit, els casos de Sant Adrià de Be-
sòs i el Prat de Llobregat són els
més evidents d’aquest impacte
mediambiental difícil d’amagar.  

Airenet és una coordinadora
que va néixer fa quatre anys per
protestar contra les males olors al
litoral que comparteixen Barcelo-
na, Sant Adrià i Badalona. Per en-
tendre l’impacte d’aquelles olors
que emetien diverses infraestruc-
tures al territori, el col·lectiu va dur
a terme una investigació en la qual
apuntava, entre d’altres, que les
persones que viuen a prop de la in-
cineradora de Tersa tenen més
risc de patir càncer –un extrem,
però, contradit per les adminis-
tracions–. “A la zona també hi ha
la central tèrmica de cicle combi-

nat de Naturgy i Endesa, que tam-
bé emeten gasos contaminants”,
explica Enric Navarro, d’Airenet. 

Dins d’aquesta plataforma tam-
bé hi trobem Badalona Mar, un
col·lectiu veïnal que denuncia els
abocaments constants de residus
que arriben a les costes badaloni-
nes des de la depuradora del Besòs.
Segons Ecologistes en Acció, aquest
és un dels punts negres del litoral
català. També ho és el Prat de Llo-
bregat, on iniciatives com Ni Un
Pam De Terra lluiten per evitar que
les darreres zones verdes a la ciu-
tat quedin, com Pere Bonet diu,
“envaïdes pel ciment”. “Al Prat te-
nim l’aeroport –que volen am-
pliar–, el port, les vies del tren i di-
ferents plans urbanístics a la zona
sud i nord”, enumera Bonet en una
radiografia ràpida de la delicada si-
tuació que viu el municipi. 

Els rius, els mars, l’aire i les mun-
tanyes ja no són les que els nostres
avis i àvies van conèixer. Tampoc les
que els nostres pares i mares van he-
retar i, si no canvia res, seran molt
diferents de les que els nostres fills
i filles viuran. O potser pitjor: po-
dran viure-les?

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’àrea metropolitana
és un territori 
cada cop més atapeït 
i trinxat, i això 
ha fet augmentar 
els conflictes 
socials i veïnals
els darrers anys”

L’àrea metropolitana és un ecosistema devorador
que consumeix riqueses i recursos i arriba 

a exportar residus i contaminació fins a Osona
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POLÍTICA4Fem Sant Andreu
va presentar a finals de març una
denúncia a l’Oficina d’Antifrau de
Catalunya pel cas de les retribu-
cions del govern municipal. La
formació considera que tant l’al-
calde Enric Llorca com els regi-
dors del govern amb dedicació
exclusiva han de retornar els di-
ners que haurien cobrat “inde-
gudament”.

El principal partit de l’oposi-
ció ja va portar aquesta qüestió al
Ple el novembre, quan va expo-
sar que l’alcalde cobrava de mit-
jana el doble que la resta de re-
gidors per assistir als òrgans
col·legiats de l’Ajuntament, i que
els regidors del govern amb de-
dicació exclusiva s’havien estat
beneficiant del conveni dels tre-
balladors del consistori sense
ser-ho. En aquell moment, el
batlle socialista va acceptar les crí-
tiques de Fem i es va compro-
metre a abaixar-se les retribu-
cions per igualar-les a les de la

resta de regidors que, com ell, no
tenen dedicació total ni parcial.
També es va acordar deixar d’a-
plicar el conveni dels treballadors
del consistori als regidors de l’e-
quip de govern amb dedicació ex-
clusiva. Tot plegat es va mate-
rialitzar el mes de desembre,
quan aquests punts es van in-
cloure al pressupost municipal de
2021, aprovat per unanimitat.

Des de l’Ajuntament creuen
que el tema ja va quedar resolt
amb aquells plens i els canvis que
s’hi van acordar. Tanmateix, el
portaveu de Fem, Marc Giribet,
recorda que no només van de-

manar que es revertís la situació,
sinó també que es retornessin els
diners. “Ho vam demanar per la
via política i els hem donat tres
mesos de marge, però no han fet
cap pas en aquest sentit”, la-
menta. Per això, el seu partit ha
presentat la denúncia a Anti-
frau, que està en procés d’inves-
tigació. Des del consistori afirmen
que presentaran la documentació
necessària, com ara “els acords
del Ple aprovats per unanimitat”,
però el líder de l’oposició creu que
el govern està “dosificant l’entrega
d’informació”, motiu pel qual
s’estaria alentint el procediment.

El grup demana que retornin els diners cobrats “indegudament”. Foto: Ajuntament

Fem denuncia a Antifrau 
les retribucions del govern local

CASTELLVÍ4L’Ajuntament de
Castellví de Rosanes ha obert
aquest mes d’abril una nova ofi-
cina de Serveis Socials al centre
cívic de Can Sunyer i Valldaina.
Aquest equipament ofereix aten-
ció només un cop per setmana,
els dimecres de dotze del migdia
a tres de la tarda, i és recoma-
nable (tot i que no obligatori) de-
manar cita abans d’anar-hi.

Tal com recorden des de l’A-
juntament, aquest nou punt d’a-
tenció se suma a l’altre servei que
s’habilita cada dimarts al barri de
Can Sunyer i Valldaina i que s’o-
cupa de gestionar tràmits ad-
ministratius.

SERVEI VIA WHATSAPP
En paral·lel, el consistori també
ha posat en marxa un servei
que funciona a través de l’apli-
cació WhatsApp Business i que
serveix per atendre peticions de
cites i consultes genèriques re-
lacionades amb Serveis Socials,
però no per fer gestions de casos
personals ni d’urgències. Els

missatges que s’enviïn per aques-
ta via rebran una resposta en ho-
rari d’atenció al públic, de dilluns
a divendres de vuit del matí a
tres de la tarda, i dilluns també
de quatre a set de la tarda.

Per a la regidora de Benestar
Social i Serveis Municipals, Vic-

ky Castellanos, els nous canals
d’atenció que han entrat en fun-
cionament recentment han de
servir per “ser tan a prop com si-
gui possible de la ciutadania” i
per oferir als veïns “el suport que
necessiten sense haver-se de
desplaçar lluny de casa”.

També s’ha creat un servei d’atenció via WhatsApp. Foto: Aj. Castellví

Una oficina de Serveis Socials 
al centre cívic de Can Sunyer

Castellví | Sant Esteve

Sant Andreu de la Barca Serveis |Torna el transport adaptat gratuït
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va reprendre la setmana passada el

servei de transport adaptat gratuït que trasllada els usuaris dels centres de
dia a casa i viceversa. El primer centre a reprendre’l ha estat el de Vitàlia.

Sant Esteve | Un pla per transformar els parcs infantils
L’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires treballa en un pla de transformació
integral dels parcs infantils que ha de servir per renovar tres àrees de lleure 
i joc del municipi: el parc de Ca n’Amat, el del sector A Migdia i els Jardinets. 

SANT ESTEVE4L’Àrea de Jo-
ventut de l’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires ha organitzat
una nova edició de la Primave-
ra Jove, amb un programa d’ac-
tivitats que va arrencar el 16
d’abril i s’allargarà fins al 15 de
maig. Durant aquest mes, cada
cap de setmana hi haurà activi-
tats adreçades al jovent local.

La primera activitat, que es
va fer dissabte passat, va ser
una mena d’escape room per
conscienciar sobre la contami-
nació que generen els plàstics i

la necessitat de reduir-ne l’ús.
L’endemà, es va projectar la
pel·lícula Call me by your name
al Casino, per posar damunt la
taula la qüestió LGTB. Amb el
mateix objectiu, el mes que ve hi
haurà una xerrada sobre la re-
alitat trans.

Aquest cap de setmana, el
plat fort serà el taller dinàmic so-
bre sexualitat que porta el nom
Desvísteme despacio que no
tengo prisa. L’objectiu d’aques-
ta activitat és tractar els estigmes
i el perill de la pornografia.

Un mes ple d’activitats
gràcies a la Primavera Jove

El primer cap de setmana de Primavera Jove. Foto: Twitter (@sesrovires)

La Medalla d’Or local, 
a l’ONG Médicos Sin Fronteras
RECONEIXEMENT4El govern
de Sant Andreu de la Barca té
previst atorgar la Medalla d’Or
del municipi a l’ONG Médicos
Sin Fronteras. Ho vol fer en se-
nyal d’agraïment “pel suport
que va prestar a la ciutat durant
els moments més durs de la
pandèmia de la Covid-19”. Està
previst que aquesta distinció
s’aprovi al pròxim Ple municipal,
que tindrà lloc el 29 d’abril.

TAMBÉ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
En la mateixa línia, des de l’A-
juntament afirmen que, a la ses-
sió plenària del mes de maig, es
presentarà una proposta per
atorgar aquest reconeixement
al personal de l’atenció primària
del municipi.

El lliurament d’aquestes me-
dalles d’or es farà en un acte ins-
titucional i oficial, encara pen-
dent de programar.

Desallotgen 200 persones 
de l’esplanada del mercat

SUCCESSOS4La Policia Local de
Sant Andreu de la Barca i els
Mossos d’Esquadra van des-
allotjar, dissabte passat a la tar-
da, unes 200 persones que con-
sumien begudes alcohòliques a
l’esplanada del mercat setmanal.

En veure una trentena de
cotxes aparcats i molta gent en
aquesta zona, els agents de la po-

licia santandreuenca van re-
querir el suport dels Mossos.
Finalment, es va poder dissoldre
la concentració sense incidents.

L’Ajuntament assegura que,
en el que va de mes d’abril, la Po-
licia Local ha imposat 228 san-
cions per no respectar les res-
triccions imposades pel Govern
per aturar la pandèmia.
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URBANISME4El grup municipal
de la CUP a Olesa de Montserrat
ha engegat la campanya ‘Mar-
quem el Nord. Decidim el futur
de Can Carreras’, que proposa fer
una consulta popular sobre
aquesta zona d’aquí a un any. El
partit tenia previst portar aques-
ta idea al Ple del pròxim 28 d’a-
bril, però finalment ha decidit es-
perar fins al maig o el juny, se-
gons han confirmat des de la for-
mació a Línia Nord.

Amb la nova campanya, la
CUP vol explicar a la ciutadania
que el futur pla d’ordenació urba-
nística municipal (POUM) –molt
a prop de l’aprovació definitiva–
preveu crear “un barri residencial
amb 249 habitatges” al sector de
Can Carreras, així com una “ron-
da de circumval·lació” per con-
nectar-lo a altres barris. Des de
l’Ajuntament recorden que “la
concreció de com seran els habi-
tatges la definirà el Pla Parcial” i
posen en valor la ronda com a “al-

ternativa de mobilitat” per “evi-
tar que obligatòriament s’hagi
de passar pel centre urbà per anar
d’un barri a l’altre”.

El portaveu de la CUP, Marc
Serradó, matisa que la intenció
del partit no és aturar el POUM,
sinó fer-hi modificacions un cop
estigui aprovat. “Busquem una
via de consens. Sabem que el
POUM tirarà endavant, tot i que
no comptarà amb el nostre su-
port, i volem fer una consulta so-
bre el sector objectivament més
problemàtic”, detalla Serradó.

Els cupaires ja s’han reunit
amb els grups del govern (Bloc
Olesà i Junts) i amb els de la res-
ta de l’oposició per parlar de la
consulta i mirar d’aconseguir
que s’aprovi al Ple. Alhora, tam-
bé s’han trobat amb algunes en-
titats del municipi, com ara Mo-
viment Veïnal d’Olesa. Precisa-
ment, aquesta plataforma ja va
proposar al Ple de novembre
aturar tot el POUM provisional-
ment i sotmetre’l a una consulta
popular, una iniciativa que només
va rebre el suport de la CUP.

La imatge de la campanya impulsada pel partit. Foto: CUP Olesa

La CUP vol fer una consulta per
decidir el futur de Can Carreras

EDUCACIÓ4El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha anul·lat el projecte lin-
güístic de l’escola Josefina Ibá-
ñez d’Abrera i d’una escola de
Barcelona, totes dues públiques.
En dues sentències del 23 de
març, el tribunal obliga aquests
centres a incorporar el castellà
com a llengua vehicular en el
25% de les hores lectives i esti-
pula que s’han d’impartir en
aquesta llengua assignatures no
lingüístiques d’àrees troncals o
anàlogues, tal com recull l’ACN.

Aquestes sentències –que no
són fermes i es poden recórrer al
Tribunal Suprem– donen la raó
a dues famílies que van presen-
tar recursos contra una resolu-
ció de 2018 del conseller d’En-
senyament, Josep Bargalló, que
desestimava la sol·licitud de mo-
dificació del règim lingüístic del
sistema educatiu públic català.

Els canvis en els projectes lin-
güístics de les dues escoles afec-
tades s’hauran de mantenir al-
menys mentre els fills dels de-

mandants en siguin alumnes. En
el cas d’Abrera, en el moment
d’interposar el recurs, aquests in-
fants cursaven P3 i P4.

Davant d’això, el Departa-
ment d’Educació ha fet un co-
municat recordant que la com-
petència sobre llengües i im-
mersió lingüística a l’escola és de
la Generalitat. El departament
ha afirmat que la Llei d’Educa-
ció de Catalunya dona a la Ge-
neralitat la competència lingü-
ística i que “la nova llei d’edu-
cació estatal, coneguda com a

LOMLOE, ho ratifica”. Des de la
conselleria qüestionen que el
TSJC estigui “actuant en base a
la sentència del Tribunal Cons-
titucional contra l’Estatut i a
uns recursos de l’època del PP,
quan era vigent la Llei Wert, la
norma educativa més regressiva
que s’ha fet mai a l’Estat”. Tam-
bé veuen “difícil d’entendre”
que els jutges “vagin molt més
enllà de les funcions jurisdic-
cionals que els són atribuïdes i
que entrin en un debat que és
100% pedagògic i educatiu”.

Es tracta de l’escola pública d’Abrera Josefina Ibáñez. Foto: Ajuntament

El TSJC obliga una escola a fer 
el 25% de classes en castellà

Abrera

Olesa de Montserrat Homenatge | Un acte per recordar l’artista Pep Montoya
L’Escorxador va acollir dijous passat l’homenatge a l’artista olesà Pep Montoya, que

va morir fa un any. L’acte va incloure la presentació del llibre Pep Montoya. En funció
d’un dir (Paper d’Estrassa, 2021) i una taula rodona al voltant de la seva figura.

Patrimoni |Millores al Castell de Voltrera i la capella de Sant Pere
L’Ajuntament d’Abrera ha posat en marxa els treballs de consolidació estructural del Castell 
de Voltrera i la capella de Sant Pere, al barri de Can Vilalba. Aquesta actuació ha de servir per
“garantir l’estabilitat dels murs i la seguretat dels visitants” d’aquests elements patrimonials.

CULTURA4El Cicle Musical d’A-
brera ha tornat a arrencar aquest
mes d’abril i s’allargarà fins al
juny. L’Ajuntament l’ha progra-
mat “amb l’objectiu de fomentar
la creació i el desenvolupament
d’artistes del municipi”. 

Així, l’abrerenca Carla Mori-
llo va donar el tret de sortida a
l’edició d’enguany amb un con-
cert de piano i veu en solitari a
la sala municipal, l’escenari del
cicle. Aquesta jove cantant i pia-
nista va interpretar versions
d’artistes coneguts davant d’un

públic limitat per les restric-
cions de la pandèmia (hi van po-
der assistir una cinquantena de
persones) però molt entregat.

La pròxima actuació pro-
gramada és la del grup de pop-
rock local EIMA, que pujarà a
l’escenari de la sala municipal el
8 de maig. Per últim, el grup
FMP Crew oferirà una bona
dosi de rap el dia 5 de juny. Per
controlar l’aforament dels con-
certs, cal reservar les entrades,
que són gratuïtes, a través de la
pàgina web municipal. 

Tornen els concerts 
del Cicle Musical d’Abrera

Les actuacions es fan a la sala municipal. Foto: Ajuntament

CULTURA4La Passió d’Olesa de
Montserrat ha tancat la tempo-
rada amb “molta satisfacció”,
en paraules del seu president,
Pere Quer. Les tres úniques fun-
cions programades aquest any
(els dies 2, 11 i 18 d’abril) han es-
tat un èxit, “malgrat que el con-
finament comarcal ha fet mal
perquè ha estat vigent en dues de
les tres representacions”, reco-
neix Quer, que recorda que l’a-
bast de la Passió va més enllà de
la comarca. La novetat que ha
pogut compensar això ha estat la
retransmissió en directe de les
funcions, que ha permès arribar
a la gent que no podia desplaçar-
se a Olesa. “En total, hem tingut
1.200 espectadors en les tres re-
presentacions: una mica més de
900 al teatre i la resta, per strea-
ming”, celebra Quer. El president
afirma que les “càpsules audio-
visuals” amb les escenes més
destacades del drama sacre tam-
bé han triomfat a YouTube.

La Passió tanca 
la temporada 
amb satisfacció

El grup Ballaveu
guanya un premi
Enderrock

CULTURA4El grup Ballaveu,
d’Olesa de Montserrat, ha gua-
nyat el premi Enderrock per vo-
tació popular a millor cançó de
folk amb el tema Dalt del cotxe
| Un, dos, rat. Els integrants del
duo, Patri Garcia i Xavier Rota
(que, a més, és el regidor de Cul-
tura), van recollir el guardó el
passat 8 d’abril a l’Auditori de
Girona, en una gala sense públic.
En aquesta edició dels premis,
Ballaveu també optava a millor
disc de folk per Ball de nit, però
finalment aquest reconeixement
va ser per a Sabor de Gràcia.

Foto: Pere Grimau
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PATRIMONI4L’institut català
del sòl (Incasòl) ha presentat la
Colònia Sedó d’Esparreguera a la
setzena edició de l’Europan, un
concurs d’idees d’arquitectura
d’àmbit europeu que se celebra
cada dos anys. Aquest certamen
fa una crida a arquitectes menors
de 40 anys perquè dissenyin
projectes urbanístics per a un
emplaçament d’arreu del conti-
nent, que poden triar d’entre
els proposats pels països parti-
cipants. En aquesta ocasió, un
dels llocs a escollir és la colònia
industrial esparreguerina.

El concurs s’organitza per
subtemes i la Colònia Sedó s’in-
clou en un que porta per títol
‘Reinventant la ruralitat i el pa-
trimoni productiu’. Els arqui-
tectes que la seleccionin hauran
de proposar un projecte de re-
habilitació de la zona residencial
de la colònia, així com de l’antic
edifici de la Fonda per donar-li
un ús residencial i, en general, un

pla de desenvolupament per a
tot el conjunt. Tal com recorden
des de l’Incasòl, la colònia té ac-
tualment “unes activitats in-
dustrials residuals i una activitat
residencial en decadència” que
viuen d’esquena. La proposta
guanyadora del concurs haurà de
resoldre aquest problema i, al-
hora, aconseguir connectar la co-
lònia amb la resta del municipi.

El president de l’Associació
per la defensa del patrimoni de
la Colònia Sedó i el seu entorn,

Josep Maria Cobos, celebra que
l’Incasòl hagi pres consciència
que “això no es pot deixar morir”
i hagi presentat el conjunt ar-
quitectònic a l’Europan. Cobos
creu que el projecte guanyador
ha de demostrar que “el futur i
el passat de la colònia són com-
patibles”, és a dir, que es pot pre-
servar el patrimoni històric i, al
mateix temps, revitalitzar la
zona. De fet, aquests són dos dels
objectius de l’associació que pre-
sideix, creada el 2018.

Una imatge d’arxiu de la Colònia Sedó. Foto: Àlex Recolons / ACN

Un concurs europeu d’idees per
crear el futur de la Colònia Sedó

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Collbató va haver de retirar,
el passat 10 d’abril, mil quilo-
grams de fibrociment –un ma-
terial que conté amiant– abocats
il·legalment al municipi. Con-
cretament, s’havien produït dos
abocaments, un a la riera i un al-
tre al lateral de l’autovia A-2.

L’àrea de Medi Ambient del
consistori va haver de contractar
el servei d’una empresa espe-
cialitzada per retirar el fibroci-
ment amb seguretat. Tal com re-
corden des de l’Ajuntament, es
tracta d’un “producte perjudicial
per a la salut de les persones i del
medi ambient, que s’ha de trac-
tar de forma especial i aïllar-lo
per evitar la proliferació d’ele-
ments contaminants”. 

A més del risc que compor-
ten abocaments com aquests, el
consistori assenyala que la seva
retirada ha suposat un cost d’uns
mil euros a les arques munici-
pals. Davant d’això, “l’Ajunta-
ment demana la col·laboració de
la ciutadania en la localització de

les persones o empreses infrac-
tores”. També alerta que aquests
abocaments són il·legals i que els
responsables s’exposen a san-
cions que van des dels 120 als
62.000 euros per infracció greu
perquè comporta “un risc per a
la salubritat i la seguretat”, se-
gons la Llei de Residus.

“Cost ambiental, cost eco-
nòmic... Sembla mentida que
encara ens anem trobant amb
abocaments d’aquest tipus”, va
lamentar l’alcalde Miquel Solà a
les xarxes socials en conèixer la
notícia, en un missatge acom-
panyat d’imatges de la retirada
del fibrociment.

El fibrociment és un material perillós perquè conté amiant. Foto: Ajuntament

El consistori retira mil quilos de
fibrociment abocat il·legalment

Collbató

Esparreguera Medi ambient | Concentració de Tanquem Can Mata
La plataforma Tanquem Can Mata, que lluita per aconseguir el tancament de

l’abocador dels Hostalets de Pierola, va fer una petita concentració diumenge a
Esparreguera. L’entitat ha avançat que la pròxima mobilització es farà a Piera.

Turisme | Tornen les visites guiades al nucli medieval
La Regidoria de Turisme tornarà a oferir visites guiades al nucli medieval 
de Collbató a partir d’aquest dissabte, 24 d’abril. Es faran el tercer dissabte de
cada mes a les onze del matí i el punt de sortida serà sempre la plaça de l’Era.

URBANISME4L’Ajuntament de
Collbató ha engegat el procés
participatiu per escollir el pro-
jecte urbanístic que es durà a
terme al Bosc del Misser. Hi
podran dir la seva els propi-
etaris de les parcel·les incloses en
aquesta urbanització.

La situació sanitària actual ha
fet que aquest procés s’hagi de
fer de forma telemàtica. Per evi-
tar que cap propietari quedi ex-
clòs del procés, durant el dia o
dies (encara s’ha de decidir) que
durarà la votació, s’instal·larà un

ordinador al Casal de Cultura,
que estarà disponible per a les
persones amb dret a vot en
aquesta elecció. Abans, però,
tots els possibles participants
s’hi hauran d’inscriure a través
del web municipal.

Tal com detallen des de l’A-
juntament, cada participant po-
drà triar entre un dels tres pro-
jectes en la primera volta de les
votacions i, en cas que cap opció
assoleixi més del 50% de suports,
es farà una segona volta amb les
dues opcions més votades.

Arrenca el procés participatiu
sobre el Bosc del Misser

S’ha de decidir quin projecte d’urbanització s’hi farà. Foto: Ajuntament

Gallo augmenta en 300 tones
la producció anual al municipi
INDÚSTRIA4El Grup Gallo ha
adjudicat a la planta d’Esparre-
guera la nova gamma de pasta de
llegums, fet que suposarà am-
pliar en 300 tones la producció
anual de la fàbrica. L’empresa ha
fet una inversió de 100.000 eu-
ros en aquestes instal·lacions,
on se superaran les 2.300 tones
anuals. La planta d’Esparregue-
ra s’especialitza en les varietats
sense gluten, l’aposta de futur de

la companyia. En aquesta fàbri-
ca, però, només hi treballen
quinze persones i l’empresa no
preveu contractar-ne més, mal-
grat l’augment del volum de pro-
ducció. El 2012, Gallo va estar a
punt de marxar d’Esparreguera,
on aleshores tenia una seixante-
na de treballadors. Finalment, la
direcció va decidir fer-hi pro-
ductes sense gluten, això sí, no-
més amb una desena d’empleats.

La cadira Joëlette: una eina
per garantir rutes inclusives
INCLUSIÓ4L’Ajuntament d’Es-
parreguera ha adquirit la cadira
Joëlette, que permet a les per-
sones amb mobilitat reduïda fer
senderisme i altres activitats a la
natura. La compra d’aquesta ca-
dira va ser una de les propostes
guanyadores de l’última edició
dels pressupostos participatius
del municipi. Presentada per

l’entitat Petjades de Colors, la
idea va ser la quarta més votada
d’un total de 48 projectes. “La ca-
dira permetrà a moltes persones
amb diversitat funcional gaudir
de la natura i conèixer l’entorn
d’Esparreguera”, ha explicat la
presidenta de Petjades de Colors,
Marisa Lafron, en declaracions
a l’emissora municipal.
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Quatre partits a la vista i tot en-
cara per decidir. El primer equip
del Sala 5 Martorell va tancar dis-
sabte passat la primera volta de
la segona fase de la temporada
2020-21 i ja està a punt per a la
segona tongada de partits.

El conjunt de Víctor Gonzá-
lez ha empatat tres partits (a
casa contra el Barceloneta Futsal
per 3-3 i a les pistes del Futsal
Aliança Mataró, 3-3, i del Man-
resa CFS, 7-7, en un partit boig
que es va jugar dissabte passat i
en el qual els vermells van deixar
escapar la victòria en els instants
finals) i va sumar els tres punts
en el partit de la tercera jornada,
jugat al Pavelló Esportiu Muni-
cipal, contra el Club Natació Sa-
badell (4-2), l’únic equip que ha
perdut tots els partits que ha ju-
gat fins ara.

Aquests sis punts se sumen
als 35 que els de Martorell van

aconseguir sumar en la primera
volta (per a un total de 41) i fan
que els homes de González ocu-
pin la quarta plaça d’aquest grup,
la darrera que dona dret a jugar
el play-off d’ascens a Segona
Divisió. Tot i això, els martore-
llencs tenen els mateixos punts
que el CN Sabadell, només un
més que el Barceloneta Futsal i
dos més que l’Hospitalet Bell-
sport (contra qui no han de ju-

gar). L’únic equip que sembla
despenjat d’aquesta pugna per
ser entre els quatre primers és el
Manresa, que té 35 punts. 

El primer rival dels vermells
serà el Barceloneta Futsal, en un
partit que es jugarà a Barcelona
el primer cap de setmana de
maig, el dia 1 o 2 del mes que ve.
Aquest cap de setmana els vuit
equips de la categoria gaudiran
d’un merescut descans.

Un moment de la victòria contra el CN Sabadell. Foto: S5M

El Sala 5 Martorell, invicte en la
primera volta de la segona fase
Pau Arriaga
MARTORELL

BÀSQUET4El Club Bàsquet
Martorell és el campió del grup
C-2 de la lliga EBA i jugarà per
pujar a LEB Plata. Els de Toni
Olivares van poder respirar tran-
quils gràcies a la victòria del CB
Esparreguera contra el CB Salou
(83-71) i ara esperen rival per a
la fase d’ascens. Amb gairebé
tota probabilitat serà el Lluc-
major balear (hi ha una remota
opció que sigui el CB Mollet) i
també falta saber en quin esce-
nari es jugarà el partit: a Marto-
rell o a l’illa de Mallorca.

Sigui com sigui, els martore-
llencs han posat el punt final a la
fase regular d’aquest atípic curs
2020-21 amb nou triomfs, men-
tre que l’Esparreguera també
tanca la temporada  amb un ba-
lanç positiu: 7-5.

NOU COORDINADOR AL CBM
Esportivament, el CBM va anun-
ciar una incorporació important
dimecres passat: Víctor Font
serà el coordinador de l’entitat el
tram final d’aquesta temporada
i també la 2021-22.

El CB Martorell
guanya la lliga 
i jugarà per pujar

Tres ‘zeros’ per a
Artigas en l’inici
del Mundial

MOTOCICLISME4L’inici de mun-
dial de Xavi Artigas està sent
complicat. El pilot de Sant An-
dreu de la Barca, que amb 17 anys
gaudeix del primer curs sencer
amb moto al campionat de
Moto3, s’ha saldat amb tres aban-
donaments, en els dos Grans
Premis disputats al Circuit de
Doha (Qatar) i diumenge passat
a Portugal.

Aquests tres ‘zeros’ conse-
cutius fan que el jove pilot san-
tandreuenc sigui un dels sis ri-
ders de la categoria que encara
no s’han estrenat enguany.

El campionat s’atura aquest
cap de setmana, de manera que
l’equip Leopard Racing podrà
treballar per preparar la cita del
2 de maig a Jerez.

Esports

Foto: M. Tormo / Leopard Racing

Handbol | Mala ratxa del Sanes, que cau a la dotzena posició
Tres derrotes i un empat en els darrers quatre partits han provocat que l'Handbol Sant 

Esteve caigui a la 12a plaça de la Primera Nacional. L'equip tancarà l'abril visitant el cuer, 
el CH Palautordera, en un partit que pot ser clau de cara a segellar la permanència.
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La funerària Hinchley & Thrumble és en
números vermells, fa temps que no te-
nen clients. Thrumble, el propietari bor-
ratxo i malcarat, decideix posar-hi solu-
ció. Amb l’ajuda del Senyor Guilli, un lla-
dre inepte, posen en marxa uns mèto-
des poc habituals per tal de fer prospe-
rar el negoci.

Al teatre Almeria de Barcelona.

Teatre

Terrorífica Comèdia
Lluís Graells

El trap català (i en català) va guanyant
cada cop més terreny en l’escena de la
música urbana i l’estrena del tercer disc
de 31FAM n’és una prova. Aquest grup
vallesà ha publicat aquest mes d’abril Jet-
lag (Delirics, 2021), un àlbum amb set-
ze cançons –tant en català com en cas-
tellà– que està agradant molt al públic
jove i ja està fent bons números.

Música

Quatre professors d’institut que traves-
sen la crisi dels 40 decideixen fer un ex-
periment que consisteix a mantenir una
taxa d’alcohol en sang del 0,05% per, teò-
ricament, millorar les seves vides. Però la
situació se’ls en va de les mans. Aques-
ta pel·lícula danesa està nominada a l’Os-
car a millor pel·lícula de parla no angle-
sa i a millor direcció.

Pelis i sèries

Otra ronda
Thomas Vinterberg

Jetlag
31FAM

Sant Jordi 2021
Amb incògnites i limitacions, sí, però aquest any tindrem
Sant Jordi. El Procicat ha donat llum verda a la celebració
de la diada amb pautes exigents. A l’espera de saber si el
confinament comarcal continuarà vigent (de moment, el
tindrem fins al dia 19), sabem que les llibreries i floristeries
podran col·locar parades davant dels locals a partir del dia
21 i que cada municipi podrà establir espais perimetrats i
amb control d’aforament per posar-hi parades de llibres i
roses. A Barcelona, seran punts com els jardins del Palau
Robert, l’últim tram del passeig de Gràcia i la plaça Reial.  

“Després de 12 anys, he decidit que aquesta
serà la meva última temporada a La compe-
tència. Estic relativament convençuda que

aquests homes ja poden fer el programa sen-
se mi”. Amb aquest missatge publicat a Twit-
ter, Natza Farré (Barcelona, 1972) donava un

disgust el passat dia 12 als fans d’un dels pro-
grames més famosos de RAC1. De seguida, la
xarxa es va omplir de missatges de reconeixe-
ment a l’única dona del format que conduei-
xen Òscar Andreu i Òscar Dalmau, des d’on

Farré ha fet divulgació feminista amb l’humor
i la ironia que la caracteritzen. La comunica-
dora ha explicat a la seva emissora que deixa
el programa perquè vol escriure més i “ara no

trobava el temps ni l’energia” per fer-ho. 
“Ha estat, és i jo crec que serà la millor 
feina de la meva vida”, ha sentenciat.

N A T Z A  F A R R ÉQUI ÉS?

A LES XARXES...

Fer divulgació feminista i humor alhora
La seva ironia punyent la caracteritza

Famosos

Anunciar que deixarà ‘La competència’
La temporada vinent ja no col·laborarà al programa de RAC1

Fans tristos
Li han plogut els elogis dels oients, que la trobaran a faltar

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb l’excusa forçada del seu setanta-sisè
aniversari, la Marie organitza una trobada
familiar en ple estiu quebequès que
provocarà una catarsi inesperada. L’aigua
que vols de Víctor García Tur és una no-
vel·la sobre la família, els records, la in-
fantesa perduda i la identitat que ha es-
tat guardonada amb el Premi Sant Jor-
di que atorga Òmnium Cultural.

Llibres

L’aigua que vols
Víctor García Tur

|Oddworld
Oddworld: Soulstorm és un remake del joc clàssic de puzles i
plataformes, aquest cop més realista i fosc. Per a PC i PS 4 i 5. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ALIMENTACIÓ

És important anar a dormir i llevar-se sempre a la
mateixa hora, intentant dormir unes vuit hores

SOPAR

RUTINA DE SON

EXERCICI

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

i SALUT

Els dies són més llargs, els termòmetres marquen temperatu-
res més altes, els arbres floreixen... En general, la imatge que
tenim de la primavera és agradable i, fins i tot, idíl·lica. Però el

cert és que, si bé en moltes persones provoca canvis positius a ni-
vell emocional, en moltes d’altres genera sensacions negatives. En
un article de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la professo-
ra dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Mireia Cabero
explica que els canvis de temperatura poden provocar “cansa-
ment físic i emocional que xoca amb l’entusiasme”. Això és el que
es coneix com astènia primaveral, que té com a principals símpto-
mes “l’estrès, l’ansietat o la falta de vitalitat”. A més, aquest any, la ja
famosa fatiga pandèmica pot agreujar aquestes sensacions. 

Per posar-hi remei, no hi ha fórmules màgiques, però sí que
es poden adoptar o reforçar alguns hàbits saludables. Cal seguir
una alimentació rica en fruites i verdures per obtenir les vitami-
nes suficients i mantenir el mateix horari de son cada dia. Tenint
en compte que l’arribada de la primavera pot provocar proble-
mes per dormir, és important sopar d’hora i lleuger i mantenir-
se força actiu durant el dia.

Què és l’astènia primaveral?

S’han de consumir aliments rics en vitamines,
principalment fruita i verdura, i evitar ultraprocessats

Les claus

Com que l’arribada de la primavera pot alterar els horaris de son, 
es recomana sopar d’hora i lleuger per dormir millor

En la mateixa línia, és necessari fer activitat física cada dia 
per tal d’estar actius i arribar cansats a l’hora de dormir
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