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Aturen ‘in extremis’
el desnonament d'una
família amb tres fills

COLLBATÓ pàg 12

El procés participatiu del
Bosc del Missé no convenç

ESPORTS pàg 13

El maig serà el mes decisiu 
per al Sala 5 Martorell

Neix una aliança per rellançar l’economia local pàg 9

‘Hub’ agroalimentari

El virus contagia 25 avis
vacunats a Esparreguera

La majoria dels afectats pel brot a la residència Can Comelles són asimptomàtics o tenen símptomes lleus pàg 3
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SANT ESTEVE pàg 9

Les obres del futur 
CAP del poble avancen 
“a bon ritme”

MARTORELL pàg 8
La botiga de teles Cal Joan,
amb l’Anna Mora al capdavant,
triomfa online i ven a tot l’Estat
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La residència municipal Can
Comelles d’Esparreguera ha es-
tat en boca de tothom des que la
setmana passada es va confirmar
un brot de coronavirus entre
els usuaris, tots vacunats amb les
dues dosis de Pfizer des del ge-
ner. Ara hi ha 25 residents i sis
treballadors contagiats, segons
les últimes dades. Només un
dels tres usuaris que van haver
de ser hospitalitzats després de
donar positiu continua ingressat,
però és per una altra patologia,
i des de l’Ajuntament informen
que es troba bé. En paral·lel,
s’han traslladat set residents ne-
gatius al geriàtric Prytanis de
l’Hospitalet de Llobregat.

LA DETECCIÓ DEL BROT
El passat 25 d’abril es van fer 52
tests d’antígens a l’anomenada
residència vella de Can Comelles
–aïllada de la nova– i, en un pri-
mer moment, es van detectar
vint positius. Tot i que la xifra ha
augmentat al llarg dels dies, la
majoria dels positius han estat
asimptomàtics i la resta han
presentat símptomes lleus. 

Tal com va destacar dimarts
passat l’alcalde d’Esparreguera,
Eduard Rivas, en una roda de
premsa telemàtica, “això de-

mostra que la vacuna funciona,
perquè hi ha positius però amb
simptomatologia molt més lleu
que si no estiguessin vacunats”.
Precisament, el secretari de Sa-
lut Pública, Josep Maria Argi-
mon, també va afirmar que el cas
de Can Comelles prova que “la
vacunació ha funcionat”. 
Sigui com sigui, de seguida

que es va detectar el brot es va or-
denar tancar el centre, que havia
reprès les visites i sortides arran
de la vacunació. En aquest sentit,
Rivas insta a no oblidar la salut
emocional dels residents, que es
veurà encara més tocada sense
poder veure la família. Pel que fa
a la comunicació de la residència
amb els familiars, el consistori
afirma que és “constant”, com
també ho és la coordinació amb
el Departament de Salut i la regió
sanitària Metropolitana Sud.

N’INVESTIGUEN L’ORIGEN
Que s’hagi produït un brot de co-
ronavirus en una residència amb
els usuaris i gran part del per-
sonal vacunats és, com a mínim,
“estrany”, en paraules de l’alcalde

Rivas. Salut n’està investigant l’o-
rigen i, mentre des de l’Ajunta-
ment afirmen que encara no te-
nen cap informació oficial al
respecte, lamenten que el de-
partament hagi apuntat que el
brot hauria sorgit per una tre-
balladora no vacunada. “Nosal-
tres ni ho confirmem ni ho des-

mentim perquè no ho sabem”,
han dit a Línia Nord. 
D’altra banda, en la roda de

premsa de fa una setmana, Ri-
vas va explicar que es contem-
plaven diverses possibilitats so-
bre l’origen del brot i que el més
probable era que el primer con-
tagi s’hagués produït en una
visita familiar o durant la sorti-
da d’un usuari. 

RESIDÈNCIA “VERDA”
Malgrat la situació d’aquesta úl-
tima setmana, des del centre i el
consistori recorden que, al llarg
de la pandèmia, Can Comelles ha
estat “residència verda durant
molts mesos” i que no ha regis-
trat cap mort causada pel coro-
navirus. Afortunadament, no
sembla que això hagi de canviar
amb aquest brot del virus que
s’ha topat amb la vacuna.

Foto: Pexels

Anna Utiel
ESPARREGUERA

Tornar-se a enfrontar al virus
» Un brot de Covid ha contagiat 25 usuaris vacunats de la residència Can Comelles d’Esparreguera

» La majoria dels residents afectats són asimptomàtics i la resta presenten símptomes lleus

L’únic positiu que
continua hospitalitzat
ho està per una altra
malaltia i evoluciona bé

Rivas i Argimon
coincideixen a insistir
que “la vacunació 
ha funcionat”
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La lupa

Avui dia tenim limitada la jornada de treball a
8 hores diàries gràcies a l’esperit inconformista
de centenars de persones treballadores que
un dia van dir «prou». Els vaguistes de La Ca-

nadenca de Barcelona van paralitzar la ciutat fins que,
el 3 d’abril de 1919, el president del govern de l’estat es-
panyol, Álvaro Figueroa Torres, va cedir a les seves ex-
igències i va signar el decret de limitació horària. No es
tracta, doncs, d’un assoliment recent. Ni tan sols d’a-
quest segle. Ja és hora, per tant, de reprendre aquest es-
perit de lluita i plantar-se davant una jornada que ac-
tualment és insostenible.
La lògica, després d’aquests 103 anys sense canvis,

ens dicta que ha arribat el moment de fer un salt en-
davant. Treballar millor, treballar menys temps i cobrar
més no només és possible, sinó que ens permetrà dis-
posar d’una societat més justa, equilibrada i sostenible.
Fins ara, el gran augment de la capacitat producti-

va només ha suposat beneficis per als empresaris, al-
hora que ha provocat la destrucció sistemàtica de
molts llocs de treball. Cada nova generació de màqui-
nes necessita menys persones per fer una major pro-

ducció. La pèrdua de poder adquisitiu –i de la capaci-
tat de consum–, la reducció de les cotitzacions i l’aug-
ment de la necessitat de subsidis o d’ajudes són algu-
nes de les conseqüències que ja ens trobem actualment
i que no faran sinó augmentar la despesa pública si con-
tinuem amb el mateix model de jornada laboral. Cal un
canvi que permeti a les persones  treballadores poder
gaudir d’una bona estabilitat –tant social com econò-
mica–, ja que aquesta és la clau per poder millorar la
riquesa dels nostres recursos públics.
La viabilitat d’aquest plantejament, sempre en en-

tredit pels partits liberals, ja ha sigut comprovada sa-
tisfactòriament a molts altres països. Segons el llistat de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) de 2019, Alemanya és el país amb
una mitjana més baixa d’hores treballades, concretament
1.356 hores anuals amb un salari mitjà de 52.185 euros.
El segueixen Dinamarca, que compta una jornada la-
boral anual de 1.408 hores i un salari mitjà de 57.312
euros; Noruega, amb 1.419 hores i un salari mitjà de
62.400 euros, i Holanda, amb 1.433 hores anuals i un
salari mitjà de 53.198 euros.

L’estat espanyol, per contra, té una mitjana anual de
1.691 hores laborals i un salari mitjà de 27.537 euros anu-
als. Hi ha, doncs, molt espai de millora respecte als nos-
tres veïns europeus, i aquesta millora ha de passar per
derogar les reformes laborals.
Cal una contrareforma laboral que derogui les an-

teriors –que només ens han dut a una precarietat laboral
mai vista en els últims anys– i que limiti el treball dia-
ri a 6 hores. Amb aquest canvi, per cobrir una jornada
laboral de 24 hores es necessitaran quatre torns de tre-
ball i es reduirà l’atur. A més de distribuir-se equitati-
vament els beneficis privats, tindrà efectes positius per
afavorir la conciliació familiar.
Les oligarquies econòmiques i els polítics liberals han

fet creure a l’opinió pública, a través dels seus mitjans
de comunicació, que la classe treballadora viu per so-
bre de les seves possibilitats. Ans al contrari: la gent tre-
balladora té salaris per sota de les seves necessitats i ha
d’exigir un canvi. Les jornades anacròniques de 8 ho-
res i les polítiques que promouen allargar la vida labo-
ral fan que cada vegada càpiga menys gent en el mer-
cat laboral actiu. Això és, senzillament, insostenible.

per Jordi Carro

Insostenible i anacrònica

NLA FOTOPau Cortina / ACN
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Les millors
perles

El CE Europa torna a la Segona Divisió B de futbol i elsjugadors, durant la celebració, es fan una foto amb una
estelada. Mundo Deportivodecideix publicar la imatge, però
esborrona l’estel de la bandera perquè sembli una senyera.

Un home pendent dels resultats d’una prova PCR i amb
símptomes de coronavirus va a la feina i al gimnàs

com si res. El resultat: provoca, presumptament, 22
contagis. Ah, i la policia el deté per un delicte de lesions. 

Publiquen fotos d’una casa de nines a Airbnb i
aconsegueixen fins a 3.000 euros en reserves. Els dos

youtubers artífexs d’aquesta broma no s’han quedat amb els
diners i han convidat els enganyats a un hotel de luxe.

El primer ministre francès, Jean Castex, rep una allau de
calces per correu. Les envien des de botigues de roba

interior d’arreu del país per protestar contra el tancament
dels comerços de llenceria durant la pandèmia.
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Revolta a la Policia Local de Martorell 
per manca d’agents i material1

2
Aturen el desnonament d’una 
família olesana amb tres fills

Enric Llorca renuncia al seu càrrec 
a la Diputació per “motius personals”

El CB Martorell guanya la lliga 
i jugarà per pujar a LEB Plata

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

El + llegit línianord.cat
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A les xarxes

@FLSida: Èxit del concert pilot de Love of
Lesbian al Palau Sant Jordi. Els resultats
mostren que no va tenir impacte en la
transmissió de Covid-19 entre els assistents.

@agenciaacn: L’Estat bat el rècord de dis-
tribució de vacunes i promet enllestir la
vacunació de +80 aquesta setmana. L’e-
xecutiu envia més de 2 milions de dosis.

#LaVacunacióAccelera

@Nurioriol: Les negociacions entre ERC i
JxCat es traslladen a Lledoners per parlar de
l’estructura del nou govern. Punt d’inflexió
per abordar el repartiment de conselleries.

#EsPosaranD’Acord? #CulturaSegura

Safata d’entrada

La grafologia, diuen, estudia
i descriu la personalitat. A
partir de l’escriptura s’ob-

serven característiques del ca-
ràcter: emocions, intel·ligència...
Però això és només la meitat,
una veritat doblegada, compra i
venda d’ignorància que juga amb
la credulitat, aquest analfabetis-
me esclau que provoca la mau-
vaise foi, com van pensar Beau-
voir i Sartre. Una fàbrica de men-
tides que s’aprofita de la innova-
ció i el màrqueting per convertir-
nos en estranys. Qui escriu bé no
sempre és bona persona, sol pas-
sar que distreuen amb trampes,
privilegis i impunitats. La lògica
del poder consisteix a aconsegu-
ir-lo, mantenir-lo i augmentar-lo,
costi el que costi. Als dominants,
amb els seus savis clandestins,
amb els seus ídols de plata i del
“campi qui pugui”, només els im-
porta que les rodes avancin de la
mà de predicadors, gasos, desfi-

Cal·ligrafia dels somnis
per Francesc Reina

lades d’acer i cants de sirenes,
draps de luxe, carbó, Déu pare
i claus del regne, com canta Ser-
rat amb versos de Benedetti.
Hi ha més imperis: Espanya

és el país amb més proxenetes
d’Europa. Mans fàctiques cor-
rompent institucions, cambres
de comerç i agrupacions políti-
ques. Mecàniques judicials es-
tranyes (7 de cada 10 judicis d’a-
busos sexuals a menors acaben
en absolució). Polítiques buro-
cràtiques plenes de formularis
i telèfons que no contesten. De-
sinformació. Allò que s'amaga
supera les causes amb paraules
que es desgasten en una pena
gran, davant la subsistència és
millor una pressió fiscal poc

excessiva. Els lots de menjar de
CaixaBank, els serveis socials
impotents, la salut mental atra-
pada. Temps de 30%: taxa d’a-
tur juvenil, pobresa infantil,
precarietat laboral... Fruit agre.
L’art del traç és una dansa

musicada per lletres que trans-
met l'esperança d'un miracle.
En la  seva obra, Cal·ligrafia
dels somnis, l’enorme Juan
Marsé recrea uns éssers que vi-
uen contents en un món pa-
ral·lel al gris actual. Amb tota la
seva pobresa disponible, ca-
dascuna des del seu amagatall,
segueix existint gent que hi
creu. Aquests locos bajitos, poe-
ma d'Horaci Sales, encara cre-
uen en un futur digne.
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Els semàfors

El CAP d'Abrera té un nou
mòdul de suport per a l'activitat
relacionada amb el coronavirus
des de fa dues setmanes. Des de

l'Ajuntament es mostren
satisfets amb el funcionament i
celebren que el Departament
de Salut hagi decidit instal·lar-lo. 

pàgina 10Dept. de Salut

La Passió d’Esparreguera 
ha aplegat 2.222 espectadors
dels 3.000 possibles aquesta
temporada, una xifra que des 
de l'entitat valoren molt

positivament, tenint en compte
que el confinament comarcal els

ha afectat de ple. 
pàgina 12Passió d’Esparreguera

L’equip de Víctor González
continua invicte en la segona
fase de la lliga. Dues victòries i
tres empats són el saldo

provisional del conjunt vermell,
que es manté entre els quatre
millors del grup i aspira a jugar
el ‘play-off’ d’ascens a Segona.

pàgina 13Sala 5 Martorell
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Un piromusical posa el punt
final a la Fira de Primavera

CULTURA4Un piromusical de-
dicat al 75è aniversari de la mort
del tenor martorellenc Josep
Palet va tancar diumenge la Fira
de Primavera. Hi van cantar en
directe tres participants en el
Concurs de Cant Josep Palet: la
soprano Paula Sánchez, la mez-
zosoprano Mar Esteve i el barí-
ton Ferran Albrich. 
L’acte va posar el punt final

a deu dies d’oci i cultura que han
omplert el municipi com feia
temps que no passava. El regidor
de Cultura, Andreu González,
s’ha mostrat satisfet amb la ce-

lebració de la festa en una en-
trevista a Ràdio Martorell. “Ha
estat atractiva, segura i per a to-
tes les edats”, ha afegit. Actes
com el monòleg de Quim Mas-
ferrer, l’espectacle del Mag Lari
i els concerts de Buhos i Manu
Guix han estat alguns dels plats
forts de l’edició d’enguany. La
fira d’artesania i la mostra de cul-
tura popular, entre d’altres, han
ajudat a recuperar la tradició.
González ha avançat que,

com no podia ser d’una altra ma-
nera, les pròximes grans cites se-
ran el PAS i la Festa Major.

Seat, sense resposta en oferir
vacunar població de la zona

INDÚSTRIA4 “Vam oferir ajuda
per vacunar població propera a
Martorell, fins i tot amb els ca-
mions de l’equip de competició
a altres zones, però encara estem
esperant resposta de la Genera-
litat”. Ho va dir el president de
Seat, Wayne Griffiths, en una en-
trevista a El Periódico publica-
da aquest dilluns. 
En la mateixa conversa, Grif-

fiths també va insistir en la vo-
luntat de fabricar cotxes elèctrics
a la planta de Martorell i en la
necessitat de tenir una fàbrica
d’acoblament de bateries real-

ment “a prop de Martorell”, una
qüestió que porta cua.

LA FI DE L’ERTO
D’altra banda, divendres passat,
Seat va pactar amb els sindicats
acabar l’expedient de regulació
temporal d’ocupació (ERTO) que
està actualment en vigor el 30 de
maig, un mes abans del previst.
L’ERTO es va començar a aplicar
el 18 de gener per la falta d’estoc
de semiconductors i tenia una
afectació diària màxima de 400
persones a la planta de Martorell
i 150 a la de Zona Franca.

Ajuntament i Policia 
Local“acosten postures”

SEGURETAT4La plantilla de la
Policia Local de Martorell ha
afirmat en un comunicat que ha
“acostat postures” amb l’Ajun-
tament després de la polèmica
per la suposada manca d’agents
i de material que van denunciar
des del cos. “La situació actual és
menys tensa i hi ha possibilitats
reals d’arribar a un acord”, han
dit els policies en el mateix text,
en el qual també han celebrat
que el consistori hagi escoltat les

seves “queixes, peticions i re-
clamacions”.
Davant d’això, la plantilla ha

decidit que no es tornarà a pro-
nunciar públicament sobre el
tema. Abans, però, ha volgut re-
cordar que “hi ha molt a fer si es
vol donar un servei òptim a la
ciutadania” i que la solució im-
plica que “l’administració facili-
ti les eines adequades i es co-
breixin les mancances de perso-
nal” que, segons ells, pateix el cos.

L’acte es va fer en honor al tenor martorellenc Josep Palet. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

Condol |Martorell plora la mort de Pere Miró
El martorellenc Pere Miró va morir el passat 22 d’abril als 72 anys. Miró era un veí molt

implicat en el teixit associatiu local: va ser coordinador dels esplais de gent gran i de Càritas,
president El Foment Parroquial de Cultura i membre de Caramelles i altres entitats culturals.

HABITATGE4El Ple municipal de
Martorell ha aprovat per unani-
mitat començar els tràmits per
fer habitatge de protecció oficial
en règim de lloguer a dues fin-
ques de la Vila. La proposta es va
presentar d’urgència en la sessió
plenària del mes d’abril. Les fin-
ques en qüestió es troben als nú-
meros 85 i 87 del carrer Lloselles
i tenen una superfície de 92,28 i
145 metres quadrats, respecti-
vament. L’Ajuntament informa
que les va adquirir “fa un temps”
com a mesura per “evitar la de-
gradació del nucli antic” i que ac-
tualment estan en desús.
L’alcalde Xavier Fonollosa

va explicar durant el Ple que el
primer pas és “desafectar-les”, és
a dir, que deixin de constar com
a “finques de domini públic” i
passin a ser “patrimoni munici-
pal de sòl” per fer-hi habitatges
de protecció oficial. A més, Fo-
nollosa va justificar la decisió d’a-
postar pel lloguer al·legant la di-

ficultat econòmica de molts ciu-
tadans per afrontar la compra
d’un pis, encara que també sigui
de protecció oficial.
Tots els grups de l’oposició

van votar a favor de la propos-
ta i van encoratjar el govern de
Junts per Martorell a seguir
treballant en matèria d’habi-
tatge. El portaveu del PSC, Llu-
ís Tomàs, va instar “a explorar
altres finques del nucli antic, en-
tre el portal d’Anoia i el pont del
Diable” per fer-hi actuacions
similars. Per la seva banda, la

portaveu de Movem, Laura
Ruiz, va demanar al govern
més “fluïdesa d’informació” i
una “col·laboració més estreta”
en mesures com aquesta. Des
d’ERC, Soulimane Messaoudi
va assenyalar la gravetat de “la
mancança d’habitatge al muni-
cipi” i va celebrar l’aprovació
d’una iniciativa que ha de servir
per fer-hi front. Finalment, el
regidor de Cs, Juan José Pérez,
va afirmar que “aquesta és una
de les millors mesures per al
control del preu del lloguer”.

El nucli antic guanyarà habitatge de protecció oficial. Foto: Ajuntament

Llum verda a fer habitatge 
de lloguer social a la Vila

» L’Ajuntament començarà els tràmits per fer habitatge de protecció
oficial en règim de lloguer a dues finques del carrer Lloselles
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COMERÇ4L’Anna Mora està al
capdavant de la botiga de roba i
teixits Cal Joan juntament amb la
seva tieta, com abans ho havien
estat el seu pare, el seu avi i el tiet
del seu avi. És, per tant, la quar-
ta generació d’un negoci de Mar-
torell que funciona. La gent gran
hi troba roba al seu gust, les colles
de Carnaval hi van a buscar teles
per confeccionar-se les disfresses...
Però l’Anna va pensar, ja fa temps,
que calia oferir alguna cosa més.
Ara Cal Joan té més de 22.000 se-
guidors a Instagram i 6.800 sub-
scriptors a YouTube.
“Primer vaig crear una pàgi-

na de Facebook i la gent ens va
començar a demanar productes
per aquesta via”, explica l’Anna,
que aleshores se les va empescar
per satisfer la nova clientela.
Però va ser arran del “boom
d’Instagram” que es va adonar
que els calia tenir una botiga on-
line. El Rubén, marit de l’Anna i
informàtic, va aprofitar unes va-
cances d’estiu per crear la pàgina
web de Cal Joan, i el resultat els
va agradar tant que ell va deixar
l’empresa on treballava per de-
dicar-se al 100% al nou projecte.
Han passat més de cinc anys des

d’aquell moment i Cal Joan ha
“evolucionat molt”, diu l’Anna.
“Ens hem renovat. A la botiga fí-
sica seguim venent a la gent de
Martorell i pobles del voltant,
però amb la botiga onlineenviem
a tot l’Estat, també a les illes i a
Ceuta i Melilla”, detalla. “Arribem
més lluny, però som comerç de
proximitat”, afegeix.
També han diversificat el per-

fil de la clientela fent roba més ju-
venil i sumant-se a les últimes
tendències del món de la costu-
ra. Aquí hi han tingut molt a
veure les xarxes socials: “Cada
setmana faig un directe a Insta-
gram i des de fa un any i mig tinc
un canal de YouTube”, explica
l’Anna. Els vídeos els grava en un
estudi que han creat a la planta
superior de la botiga, on té dos fo-
cus, un teleprompter fet pel seu
pare i un decorat digne d’una
youtuber com ella. Així, combi-
na aquest vessant artístic amb la
feina a la botiga online i física.
També amb la maternitat i, en
aquest sentit, posa l’accent en la
conciliació: “A Cal Joan, la ma-
joria som dones i fem mitja jor-
nada per poder conciliar. Per a
nosaltres és primordial”, afirma. L’Anna Mora a la botiga Cal Joan (a dalt) i a l’estudi on grava els vídeos de YouTube (a baix). Fotos: A.U.

Un comerç local que arriba lluny
» La botiga de teles Cal Joan triomfa fora de Martorell amb una botiga online que envia a tot l’Estat
» El negoci local té més de 22.000 seguidors a Instagram i prop de 7.000 subscriptors a YouTube
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ECONOMIA4Els ajuntaments
de Sant Andreu de la Barca, Ab-
rera, Collbató, Esparreguera,
Olesa de Montserrat i Sant Es-
teve Sesrovires s’han aliat amb la
Diputació de Barcelona per con-
vertir la zona en un ‘hub’ agroa-
limentari. L’objectiu d’aquesta
aliança és “fonamentar la recu-
peració econòmica” d’aquests
municipis en “l’alimentació sa-
ludable i sostenible”. 
La iniciativa s’emmarca en el

programa ‘Treball, Talent i Tec-
nologia’ de la Diputació de Bar-
celona, amb un finançament de

300.000 euros. El projecte es va
presentar la tarda del passat 22

d’abril a Sant Andreu, en un
acte que va comptar amb repre-
sentants de les sis poblacions del
Montserratí implicades i amb la
diputada de l’Àrea de Desenvo-
lupament, Turisme i Comerç,
Eva Menor.
Els sis consistoris i la Dipu-

tació volen potenciar la creació
d’un ‘hub’ “de referència en el
sector alimentari, amb empre-
ses i entitats públiques i priva-

des”. Per fer-ho, el primer pas
que seguiran serà fer una dia-
gnosi de la situació actual, ana-
litzant “la presència d’empreses
d’aquest sector i possible mà
d’obra” al territori. També pre-
veuen detectar les necessitats
del sector per poder oferir for-
mació als treballadors que ja
s’hi dediquen, així com a per-
sones que estiguin a l’atur i
s’hi puguin incorporar.

L’impulsen sis ajuntaments de la zona i la Diputació. Foto: Ajuntament

Neix a Sant Andreu una aliança
per fer un ‘hub’ agroalimentari

SALUT4Sant Esteve Sesrovires
ja està més a prop tenir un nou
CAP. L’edifici que acollirà aquest
servei ja s’ha construït a la zona
de La Gleva i les obres que falten
avancen “a bon ritme”, segons ha
informat l’Ajuntament. La pre-
visió és que el centre pugui en-
trar en funcionament a finals d’a-
quest any. 
Els treballs per fer realitat el

nou equipament van començar
l’agost de 2019. Ara la part ex-
terior està pràcticament enlles-
tida i les obres s’estan centrant
en l’interior. Quan acabi aques-
ta fase de l’actuació, faltarà ins-
tal·lar tot el mobiliari i condi-
cionar l’espai d’aparcament que
s’habilitarà al voltant de l’edifi-
ci, que es destinarà tant a per-
sonal com a usuaris del CAP. A
més, el consistori assegura que
“treballa per habilitar una zona
més àmplia al terreny situat a ni-
vell soterrani de l’equipament”.
Quant als serveis del futur

centre, l’Ajuntament ha avançat
que demanarà al Servei Català de

la Salut (CatSalut) que aquest
disposi de més especialitats mè-
diques per evitar que els veïns
s’hagin de desplaçar a altres
municipis.
Precisament, representants

del CatSalut van visitar les obres
del CAP divendres passat, junt

amb l’alcalde Enric Carbonell; el
primer tinent d’alcalde, Joan
Galceran, i la regidora de Ben-
estar Social, Elisenda Barberà.
També hi van assistir represen-
tants d’Infraestructures de la
Generalitat i l’arquitecte res-
ponsable del projecte. 

Està previst que l’edifici entri en funcionament a finals d’any. Foto: Ajuntament

Les obres del futur CAP de Sant
Esteve avancen “a bon ritme”

Castellví | Sant Esteve

Cultura |Tornen els premis literaris locals
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i el Fòrum Cultural Gaspar de
Preses han convocat la 22a edició del Premi Ciutat de Sant Andreu, el
certamen literari que oferirà dos guardons de mil euros i un de 500.

Cultura | Editen en xinès un llibre de dos sesrovirencs
El llibre Las dos caras de la luna, escrit pels sesrovirencs Carles Schnabel i Rat
Parellada (promotors del planetari Fora d’Òrbita), s’ha publicat en xinès. L’obra va
veure la llum el juliol de 2020 pel 50è aniversari de l’arribada de l’home a la lluna.

El formaran 
Sant Andreu, Abrera,
Castellví, Collbató,
Olesa i Sant Esteve

Llorca deixa la Diputació 
per “motius personals”

POLÍTICA4L’alcalde Enric Llor-
ca ha renunciat al seu càrrec a la
Diputació de Barcelona “per
qüestions personals”, segons va
dit ell mateix al Ple d’abril. Fins
ara, Llorca era diputat delegat de
Salut Pública i Consum. El sub-
stituirà l’alcalde d’Abrera, Jesús
Naharro, el primer suplent de la
llista del PSC. En la seva última
intervenció com a diputat, Llor-
ca va reconèixer que se’n va

“amb una certa tristesa”, però
també amb “optimisme”. La re-
núncia arriba mesos després de
la polèmica per les seves retri-
bucions per assistir als òrgans
col·legiats de l’Ajuntament. A fi-
nals de l’any passat, un informe
jurídic de la Diputació va donar
la raó a Fem Sant Andreu, el par-
tit que va denunciar que l’alcal-
de cobrés més per aquestes as-
sistències que la resta de regidors.

Desarticulen un grup criminal
que operava des del municipi
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra, la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil han desarticulat
una organització criminal que
operava des d’un taller mecànic
de Sant Andreu de la Barca i es
dedicava a vendre marihuana a
diversos països d’Europa, so-
bretot a França, Alemanya i Po-
lònia. Els tres cossos policials van

començar la investigació fa un
any, quan van tenir sospites
d’activitats relacionades amb el
narcotràfic en aquesta nau del
municipi. L’operació, batejada
amb el nom de ‘Delos’, ha acabat
ara amb quinze detinguts i la
confiscació de 460 quilograms
de marihuana i 85 d’haixix, a
més de 106.000 euros.

CULTURA4Les jornades cultu-
rals de primavera de Castellví de
Rosanes han començat amb
bona acollida per part dels veïns,
tal com celebren des de l’Ajun-
tament. La programació va ar-
rencar el passat 22 d’abril, amb
actes relacionats amb Sant Jor-
di, i s’allargarà fins a finals d’a-
quest mes de maig. La literatu-
ra va protagonitzar les primeres
propostes de les jornades cultu-
rals, com ara la caminada lite-
rària pel bosc del municipi o la
lectura col·lectiva a Can Sunyer
i Valldaina. També hi ha hagut
un espectacle familiar i tot aca-
barà amb una exposició.

CARTELL DE FESTA MAJOR
Un dels actes d’aquestes jornades
va ser l’entrega del premi del
Concurs de cartells de la Festa
Major 2021, adreçat a infants i jo-
ves. L’obra guanyadora es va
donar a conèixer el dia de Sant
Jordi i es tracta d’una il·lustració
de Laia Robert, alumna de l’es-
cola Mare de Déu de Montserrat. 

Èxit dels actes 
de primavera 
de Castellví

Castellví regala
un llibre feminista
als seus joves

FEMINISME4L’Ajuntament de
Castellví de Rosanes ha regalat
el llibre Tothom hauria de ser fe-
minista, de Chimamanda Ngo-
zi Adichie, a tots els joves del mu-
nicipi que fan els 18 anys aquest
2021. L’acció s’emmarca en la
campanya de sensibilització im-
pulsada per la Regidoria de Po-
lítiques feministes i Diversitat se-
xual de gènere. La regidora d’a-
questa àrea, Vicky Castellanos,
ha acompanyat el llibre amb un
breu text en què apel·la els joves
a ser corresponsables en la llui-
ta per la igualtat.

Foto: Ajuntament
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Olesa de Montserrat

HABITATGE4La Patricia i l’Àn-
gel ja respiren una mica més
tranquils: dijous passat va que-
dar suspès de forma temporal el
desnonament que hauria deixat
al carrer aquesta família olesana
amb tres fills petits. Tot i que el
desallotjament només es va ajor-
nar un mes, fins al 27 de maig,
està previst que la Mesa d’e-
mergències de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya els ofereixi
una alternativa abans, el dia 12.
Una vintena de persones es

van concentrar dijous al matí al
número 58 del carrer Almeria.
Allà, esperaven l’arribada de la
comitiva judicial juntament amb
l’Àngel, la Patricia i la seva filla
de vuit mesos, mentre que els
seus altres fills –de tres i vuit
anys– eren a l’escola. De fet,
l’Àngel té un fill més, d’una altra
relació, a qui també passa la
pensió corresponent. Amb
aquesta situació, es va quedar a
l’atur ara fa més d’un any, arran

de la pandèmia. Ell i la Patricia,
també sense feina, no van poder
seguir pagant el lloguer del pis
on encara viuen, propietat d’un
particular. Els únics ingressos
amb què compten són els 600
euros de la renda garantida i els
400 del subsidi que cobra l’Àn-
gel, que fins fa poc només rebia
aquesta segona paga. Així, se’ls
fa inviable pagar un lloguer de
525 euros –abans era de 350,
però el propietari el va apujar fa

dos anys– i les despeses d’una fa-
mília nombrosa com la seva.
Els serveis socials municipals

han acompanyat la família l’úl-
tim any i també dijous, quan el
regidor d’aquesta àrea, Jordi
Martínez, va acudir al carrer Al-
meria i va parlar amb la comiti-
va judicial. Si bé fins aleshores ni
els llogaters ni l’Ajuntament ha-
vien arribat a cap acord amb el
propietari del pis, finalment va
acceptar la moratòria d’un mes.

L’Àngel i la Patricia, quan van saber que el desnonament s’aturava. Foto: A.U.

Aturen el desnonament d’una
família olesana amb tres fills

SALUT4El CAP d’Abrera comp-
ta amb un nou mòdul de suport
per a l’activitat relacionada amb
el coronavirus des de fa dues set-
manes. Des de l’Ajuntament es
mostren satisfets amb el seu
funcionament i celebren que el
Departament de Salut hagi de-
cidit instal·lar-lo al municipi:
“Es tracta d’un petit canvi amb
un gran impacte positiu”, ha dit
la regidora de Salut Pública i
Benestar, Sara Roca.
El mòdul, de 45 metres qua-

drats, es troba al pàrquing ubi-
cat entre el mercat municipal i el
CAP, i té una consulta, dos punts
per a la realització de proves PCR
i un espai d’atenció al pacient.
D’aquesta manera, es permet
separar encara més els possibles
casos de Covid-19 de la resta de
pacients del CAP, per tal d’evitar
contagis. “La posada en marxa
del mòdul sanitari suposa una
gran millora tant en l’atenció als
usuaris com en la seva segure-
tat”, celebra la regidora Roca. En
la mateixa línia, l’alcalde Jesús

Naharro també posa l’accent en
la millora de la seguretat i, en ge-
neral, en “l’augment de la capa-
citat assistencial a Abrera”.
Salut ha instal·lat mòduls

com aquest a vuit municipis
més de la regió sanitària Metro-
politana Sud, i té previst ins-

tal·lar-ne aviat a altres pobla-
cions, entre les quals hi ha Ole-
sa de Montserrat i Sant Andreu
de la Barca. En total, el depar-
tament preveu col·locar 120 mò-
duls arreu de Catalunya abans de
l’estiu i estima que tindran una
permanència d’entre 2 i 4 anys.

Es tracta d’un mòdul de 45 metres quadrats. Foto: Ajuntament

Satisfacció amb el nou mòdul
del CAP per fer front a la Covid

Abrera

Medi ambient | Llúdrigues a la riba olesana del Llobregat
El Grup de Recerca i Natura d’Olesa de Montserrat, Capreolus GRNOM, ha

enregistrat per primera vegada “diversos exemplars de llúdriga a la riba olesana del
riu Llobregat”. L’entitat ha conclòs que “aquest animal està establert a la zona”.

Comerç | Cupons de descompte a les botigues locals
L’Ajuntament ha posat en marxa la campanya de dinamització ‘Comprem a Abrera’,
que anima els veïns a acumular tiquets de compra de les botigues locals per bescanviar-
los per cupons de descompte a gastar als establiments adherits a la campanya.

Els presumptes assetjaments
a la policia, de nou en el focus
POLÈMICA4Els presumptes ca-
sos d’assetjament laboral i sexu-
al a la Policia Local d’Olesa de
Montserrat, que van denunciar
set agents l’any 2016, tornen a es-
tar en el focus mediàtic, tot i que
per ara no hi ha cap novetat en la
investigació. L’Ajuntament ha
demanat als dos mitjans que han
tractat el tema recentment –el di-
gital El Caso i el canal Cuatro– “la
rectificació d’informacions fal-

ses”. Des del consistori lamenten
haver estat “objecte d’una infor-
mació falsa i esbiaixada en pre-
sentar com a fets provats unes
acusacions que encara s’han d’en-
judiciar”. Així mateix, assegu-
ren que la investigació interna
que va començar fa cinc anys es
troba ara “en la fase final” –“no
ha estat un procés fàcil”, es jus-
tifiquen– i recorden que està
subjecta a “confidencialitat”.

La Passió d’Olesa prolonga 
la temporada ‘online’

CULTURA4Tot i que la tempo-
rada –tant presencial com onli-
ne– de la Passió d’Olesa de
Montserrat havia d’acabar el 18
d’abril, l’entitat va decidir pro-
longar la temporada a internet
fins al 2 de maig. Així, la funció
enregistrada el 18 d’abril es va
poder veure fins al diumenge a
través de la plataforma Scenikus.

La decisió de prorrogar la
temporada de la manera que es
pogués es va prendre veient l’è-
xit del format amb què la Passió
d’Olesa ha innovat aquest any:
les retransmissions en strea-
ming. Per això, l’entitat ha aca-
bat fent un pas més, permetent,
durant uns dies, veure l’espec-
tacle en qualsevol moment. 

INDÚSTRIA4La multinacional
Irestal Group es traslladarà de
Sant Just Desvern a Abrera, on
tindrà una planta de 30.000
metres quadrats, el doble que la
fàbrica que tenia fins ara. L’em-
presa, liderada per la família
Boixareu i dedicada a la trans-
formació i distribució d’acer in-
oxidable, s’instal·larà al polígon
Can Vilalba, una localització que
considera “estratègica”.
El canvi d’ubicació, tal com

diuen des de la companyia, els
permetrà augmentar la capaci-

tat de producció, així com “mi-
llorar enormement la producti-
vitat i el model logístic intern”.
A més, destaquen que la planta
d’Abrera comptarà amb maqui-
nària d’última generació per al
tall de precisió i el tractament de
les superfícies d’acer inoxidable. 
Irestal Group compta amb

una plantilla de 300 treballadors
repartits en les seves 22 delega-
cions comercials, dos centres
de serveis a Barcelona i Bir-
mingham i dues fàbriques de tub
a Lugo i Moscou.

La multinacional Irestal
Group es trasllada a Abrera

L’empresa s’ha instal·lat al polígon Can Vilalba. Foto: Irestal Group
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Esparreguera

TURISME4L’Ajuntament d’Es-
parreguera ha aprovat el conve-
ni de col·laboració amb el Con-
sorci de Turisme del Baix Llo-
bregat per crear un mirador al
barri de Mas d’en Gall, concre-
tament al carrer de Can Fosalba,
en el marc del projecte ‘Els 7 Mi-
radors de Montserrat’. Aquest
punt del municipi té bons ac-
cessos i ofereix una vista pan-
oràmica del massís.
La iniciativa comarcal busca

potenciar l’activitat turística dels
municipis del Montserratí, i pre-
tén fer-ho amb la instal·lació
de set miradors que ofereixin
una bona vista de la muntanya.
El projecte el finançarà íntegra-
ment el Consorci de Turisme a
través d’una subvenció conce-
dida pel Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Ge-
neralitat per al desenvolupa-
ment de plans de foment terri-
torial del turisme.

CULTURA4La Passió d’Espar-
reguera va posar el punt final a
la temporada 2021 dissabte pas-
sat amb les entrades exhaurides.
500 persones (el màxim permès
amb el límit d’aforament actual)
van gaudir de la darrera funció
de l’any. En total, amb les sis re-
presentacions que s’han fet, la
Passió ha aplegat 2.222 espec-
tadors dels 3.000 possibles, una
xifra que des de l’entitat valoren
molt positivament, tenint en
compte que el confinament co-
marcal els ha afectat de ple.
Això sí, recorden que en un any
normal haurien superat els
5.000 espectadors. 
La d’Esparreguera ha estat la

Passió que més funcions pre-
sencials ha programat enguany
a Catalunya. “Quan vam dir que
faríem sis representacions, des
de la Federació Catalana de Pas-
sions ens van preguntar si n’es-
tàvem segurs”, explica el presi-
dent de l’entitat, Enric Galceran,

que es mostra orgullós d’haver
estat “una Passió valenta”.

I ECONÒMICAMENT?
Tot i que està content d’haver
mantingut la tradició, Galceran
reconeix que, econòmicament,
aquest any és un “desastre”. “El
dia que es va decretar el confi-
nament comarcal, vam tenir
més de cent anul·lacions i es va
frenar la venda d’entrades fins i
tot dins de la comarca, perquè la

gent va agafar por”, lamenta. Per
pal·liar l’impacte d’aquesta res-
tricció, van fer descomptes en el
preu de les entrades, cosa que,
lògicament, tampoc va afavorir
la salut econòmica de l’entitat.
Sigui com sigui, Galceran ja

té la mirada posada a la tempo-
rada de 2022, quan també es re-
cuperarà la FiraPassió i se cele-
brarà a Esparreguera el 40è ani-
versari de l’EuroPassion, que
aplega les Passions europees.

Un moment de la representació del drama sacre. Foto: Mar Martí / ACN

Més de 2.000 espectadors: 
la Passió salva la temporada

Mas d’en Gall serà un dels 
‘7 miradors de Montserrat’

URBANISME4L’Ajuntament de
Collbató ha convocat tots els
propietaris del Bosc del Missé a
una votació telemàtica aquest di-
jous, 6 de maig, sobre el projec-
te d’urbanització d’aquesta zona.
Els veïns, però, no veuen amb
bons ulls aquest procés partici-
patiu, principalment perquè “no
és vinculant”. En aquest sentit,
l’alcalde Miquel Solà recorda
que no seria legal fer una con-
sulta vinculant.
A més de mostrar-se en con-

tra de la votació, l’Associació de
Propietaris del Bosc del Missé ha
posat en marxa una recollida de
firmes per aturar l’anomenat
PADUR, el programa d’adequa-
ció de la urbanització del Bosc del
Missé, un document aprovat al
Ple. Des de l’entitat asseguren que
han recollit 225 signatures de
propietaris que els donen su-
port i que això els “legitima” per
demanar a l’alcalde que posi da-
munt la taula les seves demandes.
Entre aquestes, també hi ha que
el consistori assumeixi el 10% del

cost del projecte i que demani
subvencions a altres ens.
D’entrada, Solà assegura que

no ha rebut cap signatura per
part de l’entitat, com tampoc cap
escrit recent, i matisa que l’A-
juntament sí que ha fet “moltes
reunions” amb els propietaris.
Alhora, destaca que “aturar el

PADUR suposaria, precisament,
no poder accedir a possibles lí-
nies d’ajudes, si en un futur
n’hi haguessin”. També pun-
tualitza que la llei actual no
permet que el consistori aporti
diners per executar la urbanit-
zació, cosa que sí que es podia
fer abans de l’any 2010. 

Els propietaris estan convocats a una votació dijous. Foto: Ajuntament

El procés participatiu del Bosc
del Missé no convenç els veïns

Collbató

Laboral | 10 nous contractes amb els plans locals d’ocupació
L’Ajuntament d’Esparreguera contractarà una desena de nous professionals a través dels plans
locals d’ocupació. Seran contractes a jornada completa i amb caràcter temporal, fins al 31 de
desembre. És la tercera convocatòria d’aquests plans amb fons propis que fa el consistori.

Cultura |‘Hike & Read’: llibres i excursions pel municipi
El Club Atletisme Collbató, la biblioteca municipal i la Regidoria de Cultura han
fet pinya per organitzar la primera edició de ‘Hike & Read’, una iniciativa que
combina el senderisme pels entorns del poble amb l’intercanvi de llibres.

Es tracta d’un projecte del Consorci de Turisme de la comarca. Foto: Ajuntament

SERVEIS4El Govern ha impul-
sat la construcció d’una nova ca-
nonada de la xarxa Ter Llobre-
gat que permetrà millorar el
subministrament d’aigua a les
comarques del Baix Llobregat,
l’Anoia i el Vallès Occidental. La
mesura beneficiarà Collbató i
cinc municipis més, entre els
quals hi ha dos més del Mont-
serratí: Abrera i Esparreguera.
També afavorirà el Bruc, els
Hostalets de Pierola i Terrassa. 
Els treballs, que estan pres-

supostats en 5,5 milions d’euros,

consistiran a substituir l’actual
canonada que transcorre des de
la planta potabilitzadora d’A-
brera fins a les instal·lacions de
captació d’aigua de Terrassa, al
marge esquerre del riu Llobre-
gat, amb una conducció d’acer
d’1,2 metres de diàmetre, que
tindrà una major eficiència. Les
obres no suposaran una inter-
rupció del subministrament d’ai-
gua. L’actuació forma part del
Pla d’Inversions i Reposicions
2019-2023 a la xarxa bàsica d’a-
bastament Ter-Llobregat.

El Govern impulsa la millora
del subministrament d’aigua

Collbató se’n beneficiarà. Foto: Twitter (@aigua_cat)
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Esports

El maig serà el mes decisiu per al
Sala 5 Martorell. I és que els de
Víctor González ja han començat
a jugar la segona volta de la se-
gona fase de la temporada 2020-
21 de futbol sala, en la qual es de-
cidirà els quatre equips que se-
gueixen aspirant a l’ascens a Se-
gona Divisió.
L’equip martorellenc va gua-

nyar dissabte passat a la pista del
Barceloneta Futsal (4-6), resultat
que els deixa tercers a falta de tres
jornades per a la fi d’aquest segon
tram del curs. Aquesta va ser la
segona victòria del conjunt ver-
mell en aquest moment de la
competició (els altres resultats
són quatre empats), sent un dels
tres equips del grup 3C de Sego-
na B que segueixen invictes.
Dues d’aquestes tres cites que

falten seran al Pavelló Municipal
de Martorell, la primera d’elles
aquest cap de setmana, contra el

Futsal Aliança Mataró, equip
contra el qual els de González van
empatar (3-3) a principis del
mes passat.
El cap de setmana de la set-

mana que ve (en un dia i hora
que encara s’han de confirmar),
els vermells visitaran el CN Sa-
badell, en un partit que podria ser
l’últim desplaçament de la tem-
porada. El calendari brindarà
uns dies de descans als vuit equi-

ps del grup, ja que el cap de set-
mana dels dies 22 i 23 d’aquest
mes no es jugarà, de manera
que tot el que s’hagi de resoldre
(si és que falta alguna cosa) ho
farà l’últim cap de setmana del
mes. Aleshores, els martore-
llencs rebran el Manresa CFS, úl-
tim classificat i que podria haver
quedat matemàticament fora de
la lluita per les quatre primeres
posicions de la classificació.

Els martorellencs han de jugar dos partits a casa. Foto: S5M

El Sala 5 Martorell guanya el
primer partit de la segona volta
Pau Arriaga
MARTORELL

Motociclisme | Xavi Artigas suma els primers set punts
Després de no puntuar en cap de les tres primeres curses del mundial 2021,

diumenge passat el santandreuenc Xavi Artigas va sumar els primers set punts
gràcies a la novena posició obtinguda en el Gran Premi d’Espanya de Jerez.

No és matemàtic, però
el primer equip de
l’Handbol Sant Esteve

Sesrovires és a punt de certificar
la permanència a Primera Na-
cional. I és que amb tres jornades
encara per disputar-se (sis punts
com a màxim), el conjunt d’Oli-
ver Roy suma cinc punts més que
el penúltim, l’Handbol Banyoles.
El Sanes podria lligar la per-

manència aquest dissabte, per ac-
tiva o per passiva. Els sesrovi-
rencs rebran l’Handbol Sant Cu-
gat a les vuit del vespre i puntu-
ant ja tindrien l’objectiu assolit.
Tot i això, el CHSES ja sabrà quin
escenari li presenta la jornada, ja
que els del Pla de l’Estany hauran
jugat dues hores abans contra el
CH Sant Esteve de Palautordera.

RECEPCIÓ INSTITUCIONAL
Per altra banda, dimecres passat
el president del club, Lluís Canals,
acompanyat de l’expresident,
Amadeo Ureña, va visitar l’Ajun-
tament i va poder reunir-se amb
l’alcalde, Enric Carbonell, i el re-
gidor d’Esports, Òscar Rodríguez.

El CH Sant Esteve,
a punt de lligar 
la permanència

El CB Martorell
jugarà contra 
l’AEA Llucmajor

BÀSQUET4El Club Bàsquet
Martorell jugarà el primer partit
del play-offd’ascens a la lliga LEB
Plata a Mallorca, a la pista de
l’AEA Llucmajor, equip que va
acabar líder del grup C-3 d’EBA
amb 10 triomfs i dues derrotes.
Si els de Toni Olivares gua-

nyen a les Balears es classificaran
per a la fase d’ascens a la tercera
categoria del bàsquet estatal.

BAIXES A L’ESPARREGUERA
Per altra banda, el passat 20 d’a-
bril el CB Esparreguera va
anunciar que tant Josep Riera
com el seu ajudant, Nil Llobet,
deixen el club per motius labo-
rals. La direcció esportiva,
doncs, busca ja entrenador per
al sènior masculí d’EBA.

Foto: CBM



| 14

Viu en línia

La vida de l’Alícia, una jove entregada a
la feina, es veu trasbalsada quan un
desconegut li entrega una cinta grava-
da pel Víctor, el seu germà bessó. És una
versió d’un conte que el seu avi els ex-
plicava quan eren petits. Aquesta història
remourà el passat de l’Alícia i l’obligarà
a seguir les traces del Víctor.
A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Sota la neu
Anna Llopart

Uns mesos després de representar Es-
panya a Eurovisió 2017, Manel Navarro va
decidir apartar-se de la música i del focus
mediàtic. Ara admet que ho va passar ma-
lament pel rebuig i les burles que va re-
bre arran d’aquell fet, però ja se n’ha re-
fet i acaba de publicar Cicatriz, un EPque
inclou dues cançons en català i col·labo-
racions amb artistes com Miki Núñez.

Música

Un assassí professional ha de localitzar i
matar un individu per satisfer un deute
pendent amb el seu mentor. Però, del seu
objectiu, només en sap que el trobarà a
les cinc de la tarda a un restaurant. No sap
quin aspecte té, com es diu ni cap altre
detall. Quan arriba al lloc indicat, hi ha di-
versos candidats a ser la seva presa,
però haurà de trobar l’opció correcta. 

Pelis i sèries

The Virtuoso
Nick Stagliano

Cicatriz
Manel Navarro

Klimt des de dins
El Centre d’Arts Digitals Ideal de Barcelona (Doctor Trueta, 196-
198) ha estrenat aquest mes d’abril una nova experiència im-
mersiva. Aquest cop, el protagonisme el té l’obra del pintor
austríac Gustav Klimt (1862-1918). El centre “convida els es-
pectadors a submergir-se en la vibrant Viena del canvi de se-
gle, per viure en primera persona l’evolució de l’obra de Klimt i
del seu món”, tal com es pot llegir a la pàgina web de l’equipa-
ment. La mostra compta amb projeccions immersives en més
de mil metres quadrats de pantalla, amb experiències amb
ulleres de realitat virtual, espais expositius i eines interactives. 

“M’han convidat per compensar vuit anys de
pregó en castellà i escenificar una convivència
inexistent entre llengües”. “Política institucional
i literatura són antònims: on hi ha una cosa, no
hi ha l’altra. Per això avui, aquí, de literatura no
hi ha res”. Aquests són dos fragments del dis-
curs que Pol Guasch (Tarragona, 1997) va fer
durant l’acte institucional de l’Ajuntament de
Barcelona amb motiu de Sant Jordi. El govern
municipal l’havia convidat com a jove promesa

de la literatura catalana i guanyador del 6è 
Premi Llibres Anagrama per la seva primera no-
vel·la, Napalm al cor. Guasch va aprofitar l’oca-
sió per fer una crítica que ha estat, amb dife-

rència, el moment més comentat de l’acte. Les
seves paraules li han valgut molts elogis –”va-
lent” i “brillant” han estat potser els més repe-
tits– però també hi ha qui les ha qüestionat.

P O L  G U A S C HQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser una jove promesa de la literatura
Guanyador del Premi Llibres Anagrama per ‘Napalm al cor’

Famosos

Un discurs molt crític
En l’acte institucional de Barcelona per Sant Jordi

Molts elogis
“Valent” i “brillant” han estat potser els més repetits

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

El Joel, el Raimon i la Victòria són els ger-
mans Estrada. Malgrat que cadascun viu
en una punta del món, es mantenen molt
units. Una investigació periodística, però,
ho posarà tot en risc. El Joel, director de
documentals, aviat s’adonarà que hi ha
descobertes que ho fan trontollar tot. La
dona de la seva vidaha encapçalat la llis-
ta dels més venuts aquest Sant Jordi.

Llibres

La dona de la seva vida
Xavier Bosch

|Nier Replicant
La nova versió de Nier Replicant, un joc de rol i acció, inclou millores
en gràfics, banda sonora i altres detalls. Per a PC, PS4 i Xbox One. 
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

SEURE JUNTS A TAULA

Mantenir una conversa agradable o compartir
aliments són hàbits que no s’han de perdre

SACIETAT

PRESERVAR COSTUMS

MÉS SALUT

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

i SALUT

Quan parlem dels beneficis de la dieta mediterrània –que
en són molts i molt coneguts– ens centrem en la impor-
tància de la varietat, l’equilibri i la qualitat dels productes.

Però ens oblidem d’un punt important: no és només què men-
gem, sinó també com ho fem. Un estudi recent elaborat per
científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha conclòs que “menjar
en família mantenint els costums de convivialitat tradicionals de
la dieta mediterrània influeix en els hàbits d’alimentació de les
persones adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentà-
ria”. Així, pràctiques tan habituals com seure plegats a taula (sen-
se mòbils), xerrar o compartir aliments repercuteixen positiva-
ment en la seva salut. Tal com apunten des de la UOC, aquests
costums fan que mengem més a poc a poc, cosa que facilita re-
conèixer la sensació de sacietat i “indirectament evita l’obesitat”.
“La dieta mediterrània és molt més que una llista d’aliments. És
un model cultural que inclou com se seleccionen, es produei-
xen, es processen i es consumeixen aquests aliments”, diu Anna
Bach-Faig, professora dels Estudis de Ciències de la Salut.

Els beneficis dels àpats en família

Es recomana fer almenys un àpat en família 
(i sense mòbils) al dia per reforçar llaços

Les claus

Tot plegat fa que els àpats durin més, mengem més a poc a poc 
i, per tant, facilita reconèixer la sensació de sacietat

Fer àpats en família influeix en els hàbits d’alimentació dels
adolescents i prevé trastorns de la conducta alimentària
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