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L’augment dels casos
d’agressions LGTBI-fòbiques
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L’incendi de Martorell i Castellví deixa 195 hectàrees cremades pàg 6
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A Samuel Luiz el van matar a la
Corunya a crits de “maricón” la
matinada del 3 de juliol. “Maricón”
és també el que li van dir a Chris-
to Casas fa tres anys en una festa
al Raval de Barcelona just abans
d’apallissar-lo en grup. A Társila
Aragón li van cridar “maricona”
els trànsfobs que la van persegu-
ir ara fa un any a prop de casa seva.
Tot això té un nom, LGTBI-fòbia,
i malauradament sembla que està
lluny de desaparèixer.

L’Observatori contra l’Ho-
mofòbia (OCH) ha registrat 115
incidències contra el col·lectiu des
que va començar l’any. Si bé
existeix el debat de si la xifra aug-
menta perquè hi ha més casos o
perquè ara se’n denuncien més,
el cert és que el comptador de
l’OCH creix sense aturador: el
2020 va registrar 189 incidències,
un 25% més que l’any anterior. 

IMPUNITAT
Cal tenir en compte que aquests
números no es tradueixen en
denúncies davant la policia per-
què molt sovint les víctimes pre-
fereixen no denunciar. És el cas
de Casas, que reconeix que els
cossos policials no li generen
“cap confiança” i recorda que
“només es denuncien el 16% dels
casos” d’LGTBI-fòbia, citant una
dada de l’Agència Europea de
Drets Fonamentals referent a
l’Estat espanyol. 

També hi ha qui sí que deci-
deix denunciar però s’ho troba
tot en contra. Com Aragón, que
va entrar a una comissaria dels
Mossos d’Esquadra amb inten-
ció de deixar constància d’un
atac trànsfob i en va sortir amb
un atac d’ansietat. “No era la pri-
mera vegada que patia transfò-

bia, però normalment era per
part de nens de 13 o 14 anys.
Aquest cop eren adults amb es-
tètica neonazi i vaig voler de-
nunciar-ho”, relata, però la-
menta que els agents li van dir
que “no s’hi podia fer res”.

L’EXTREMA DRETA, AL DARRERE
Des del col·lectiu tenen clar que
aquest repunt d’agressions
LGTBI-fòbiques s’explica en
gran part per l’auge de Vox. “El
discurs de l’extrema dreta ens as-
senyala”, lamenta Eudald Car-
dona, militant de la Crida
LGBTI, una organització d’es-
querres que treballa per l’allibe-
rament sexual i de gènere.

Com que els discursos d’odi
mai venen sols, la ultradreta
aprofita els casos d’LGTBI-fòbia
per desplegar el seu racisme, i hi
ha mitjans que li fan d’altaveu.
“Només es destaca la nacionali-

tat o l’origen dels agressors quan
són racialitzats”, critica Cardona.
Això s’ha vist en el cas del Samuel
–durant dies s’ha especulat sobre
si els assassins eren llatinoame-
ricans– i es va veure en el cas de
Casas. Ell recorda com hi va ha-
ver mitjans que van dir que els
seus agressors eren musulmans
i menors estrangers no acompa-
nyats. Fals. La realitat és que a ell
el van agredir catalans i italians,
de manera que va dir que entre
els atacants hi havia “estrangers”.
Amb això en van tenir prou.

No és l’única mentida que es
va publicar sobre aquella agres-
sió. “Alguns mitjans negaven la
meva orientació sexual, com
també han fet amb el Samuel”,
explica Casas, del qual fins i tot
van dir que havia provocat una
“baralla” en intentar entrar als la-
vabos portàtils amb unes noies
amb “intenció sexual”. 

Arran de la cobertura que
s’ha fet del crim de la Corunya,
i de les similituds amb el que va
viure ell mateix, ha decidit com-
partir a les xarxes la seva expe-
riència. Ho ha fet amb l’etique-
ta #YoSíTeCreo i, pràcticament
sense pretendre-ho, ha creat un
moviment que recorda al #Me-
Too del feminisme i amb el qual
centenars de persones del col·lec-
tiu han exposat les seves vivèn-
cies en un món LGTBI-fòbic.

COMBATRE LA POR
“Quan vaig sola pel carrer i em
trobo un grup d’homes, passo
por”, admet Aragón, que de se-
guida deixa clar que això no l’a-
turarà. “No m’amagaré de ser qui
soc, ja vaig estar setze anys a l’ar-
mari”, afirma amb contundència.
Casas comparteix aquesta visió
i es nega a viure amb por: “La
meva proposta és sortir al car-

rer”. I, de fet, el col·lectiu ho està
fent últimament més que mai.

Això sí, contra l’LGTBI-fòbia
hauria de protestar tothom, tal
com apunta Cardona, que es
queixa que “els cisheteros diuen
poca cosa” al respecte. En la
mateixa línia, Casas creu que les
mobilitzacions per condemnar
atacs contra el col·lectiu no hau-
rien de tenir sempre la mateixa
ubicació –a Barcelona, davant
del Centre LGTBI, i a Madrid, a
Chueca, per exemple–, sinó que
haurien de ser al lloc dels fets o
a punts cèntrics de les ciutats. És
la manera de fer-les més visibles.

Precisament, la visibilitat és
un dels punts clau per combatre
aquesta xacra, juntament amb la
formació i la pedagogia. Ho diu
Cardona, però sembla que hi ha
consens. Com també n’hi ha en
l’esperança que la lluita LGTBI es
trobi ara en un “punt d’inflexió”.

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

El col·lectiu LGTBI diu prou
» L’assassinat d’un noi gai a la Corunya i el repunt de casos d’LGTBI-fòbia fan saltar les alarmes
» L’Observatori contra l’Homofòbia ja ha registrat 115 incidències contra el col·lectiu aquest any

Concentració a Barcelona per condemnar l’assassinat homòfob de Samuel Luiz a la Corunya. Foto: Miquel Codolar/ACN
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La lupa

Exceptuant alguns casos extraordinaris, com
el del presentador Jordi Hurtado, l’edat és un
fet empíric, totalment mesurable. En canvi,
ser jove és més subjectiu, perquè en realitat

no pesen els anys. Pesen els prejudicis.
D’acord que posar-se una dessuadora Vans i anar

davant del MACBA a fer d’skater quan tens 50 anys
no et converteix màgicament en una persona jove, però
en això de la joventut la processó va més per dins que
per fora. Com dirien els Muchachada, hi ha “viejó-
venes” que sembla que haurien d’aspirar a ser pen-
sionistes quan encara no han arribat a la trentena. I
no és menys cert que hi ha jubilats que es mantenen
actius –i sovint hiperactius– en totes les facetes de la
vida encara que hagin penjat les botes de la feina. Fins
i tot hi ha vells que viuen una segona joventut pel seu
contacte amb xavals desinhibits, com li va passar al
granger George Spahn amb els hippies de la Família
Manson o com se senten molts madurs divorciats que
volen tornar a la partida d’inici casant-se amb persones
a les quals doblen en edat i en dolències.

La prova del cotó a l’hora de comprovar si ets jove
o no, al marge de si t’hi sents o dels anys que tingu-
is, és l’opinió que et mereixen els joves actuals. El car-
boni 14 de l’edat mental rau en la capacitat de posar-
te a la pell dels altres i no comportar-te com un car-
ca rondinaire.

Una oportunitat perfecta per fer el test l’ha brin-
dat la Covid-19. Ara que sembla que estem vivint una

nova onada de contagis del coronavirus, amb xifres
rècord de positius i de risc de contagi aquesta darre-
ra setmana tant a Barcelona ciutat com a la regió me-
tropolitana, tothom assenyala com a responsables –
o irresponsables– els joves. Per això han tornat a tan-
car l’oci nocturn i no el joc de petanca.

Criminalitzar els joves és una pràctica que ve de
lluny. “Som joves, som delinqüents, si te’n refies, te
la fotré”, cantaven amb ironia a Què, el nou musical
de Manu Guix. Els joves són rebels amb causa i la pan-
dèmia els ha donat molts motius per ser-ho, princi-
palment perquè la joventut és una etapa de la vida en
la qual cal qüestionar i desafiar l’ordre establert.

La cantant Suu sintetitzava aquest sentiment de
malestar davant la pressió social quan al recent Ca-
net Rock va dir que tenia ganes de barrejar-se en-
tre el públic del festival i que li tiressin un cubata
per sobre. Els joves volen mullar-se, volen tocar-se,
volen ballar, volen sortir, volen sentir la llibertat,
volen viure. Volen ser joves i ho volen ser ara. No
ajornar-ho, no reprimir-ho, no amagar-ho. Però, és
clar, on hi ha un xic passant-s’ho bé sempre hi ha
un vell amb una galleda a les mans disposat a ai-
gualir-li la festa.

Possiblement, el problema és precisament aquest:
que mentre les administracions ens han confinat i ens
han posat la por al cos a tots com si estigués a les nos-
tres mans aturar aquest nou genet de l’apocalipsi a cop
de mascareta i distància social, els joves han decidit

fer de joves i seguir relacionant-se com han fet els mos-
sos tota la vida.

Potser els que tenim canes i ens fem colonoscòpies
preventives no els entenem, igual que els nostres pares
no ens entenien a nosaltres i a ells no els comprenien
els seus pares, i així generació a generació fins a Adam
i Eva, que prou els va costar assumir què li va passar pel
cap a Caín per carregar-se Abel en aquella època en la
qual encara no s’havien inventat els psicòlegs.

Ens és difícil assimilar que els hàbits de consum
han canviat i entrem en contradiccions quan critiquem
que els nostres fills es passen el dia parlant-se i es-
crivint-se des del mòbil en lloc de relacionar-se en per-
sona i, si ho fan enmig de la pandèmia, els critiquem
perquè s’haurien de quedar a casa per evitar els con-
tagis. Especialment els contagis a les persones que ja
no són joves i que, a priori, tenen més números de pa-
tir la malaltia amb conseqüències greus.

Ara resultarà que, de joves, tots els que ara ens po-
sem les mans al cap amb els botellons i els viatges de
fi de curs a Mallorca érem molt conscients, respon-
sables, cívics i solidaris, sobretot amb els vells. Per-
què, òbviament, llegir Los cinco en lloc de jugar al Fort-
nite ens ha fet millors persones.

Podem demanar als joves que tinguin més pre-
caució, però, per favor, deixem-los viure, que prou dur
és veure com, dels pocs anys de joventut que tindran
el privilegi de viure, ja se n’ha esfumat un i escaig que
no podran recuperar.

Les millors
perles

Uns operaris havien d’instal·lar una bastida per poder
restaurar la Torre de Minerva, a Tarragona. Mentre ho feien,

però, van acabar foradant una muralla romana i el relleu més
antic de la península Ibèrica, tal com va avançar Porta Enrere.

La policia atura un cotxe que porta la música molt forta.
Un agent demana que posin una altra cançó i, quan li

pregunten quina vol, respon amb seguretat: La Macarena.
Li ha passat al youtuberTelmo Trenado i està gravat.

Llits de cartó: aquesta és l’estratègia dels organitzadors dels
Jocs Olímpics de Tòquio per evitar que els atletes tinguin

sexe. El gimnasta Rhys McClenaghan ha publicat un vídeo
saltant en un d’aquests llits “antisexe” i ha tirat per terra la idea.

Una dona troba una serp sota el llit abans d’anar a
dormir. Busca per si de cas n’hi ha més i en troba disset

(les cries de la primera). Li ha passat a Trish Wilcher, una
estatunidenca que diu que ara necessitarà “un cardiòleg”.

LA FOTOGemma Sànchez / ACN
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Són joves, no delinqüents
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Enric Llorca deixa l’alcaldia 
de Sant Andreu després de 26 anys1

2
Una negligència humana hauria 
causat l’incendi de Martorell i Castellví

Abrera i Esparreguera deixaran 
de tenir toc de queda

L’incendi que afecta Martorell 
i Castellví ja ha cremat 126 hectàrees

L’incendi a la serra de l’Ataix obliga 
a confinar Can Sunyer i Valldaina

El + llegit línianord.cat

3
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A les xarxes

@dani_versari: Jeff Bezos (Amazon) ha
tardat menys temps a anar i tornar de
l’espai que jo a sortir de la Meridiana de
Barcelona.

@agenciaacn: El Govern demana aquest
dimecres al TSJC allargar les restriccions i
amplia el toc de queda fins a 165 munici-
pis, entre ells Lleida.

#MésTocDeQueda

@gmnzgerard: Ara mateix tenim a Cata-
lunya gairebé el mateix nombre de perso-
nes a l’UCI per Covid que Alemanya, amb
més de 10 vegades la nostra població.

#RepuntDeCasos #JeffBezos

Els semàfors

L’Agrupació de Defensa Forestal
de Martorell va participar en
l’extinció de l’incendi que a
mitjans de juliol va afectar
Martorell i Castellví. El seu

president, Ferran Tortajada, diu
que l’Ajuntament ha de millorar
el manteniment de la muntanya. 

pàgina 6ADF Martorell

La cooperativa Sostre Cívic
impulsa un projecte d’habitatge

cooperatiu a Olesa de
Montserrat. Els pisos es faran en
un edifici que és propietat d’un
fons immobiliari i que va quedar
a mig construir a causa de la crisi

econòmica del 2008.
pàgina 16Sostre Cívic

La futbolista sesrovirenca del 
CE Sant Gabriel va proclamar-se
campiona d’Espanya de futbol
platja fa unes setmanes a Sant
Joan d’Alacant. Navas i les seves
companyes van completar un
torneig gairebé perfecte, amb
tres victòries i un sol empat. 

pàgina 20Paula Navas

Tribuna

Cada setmana des de fa
més de 12 anys, a les di-
ferents assemblees de la

Plataforma d’Afectats per la Hi-
poteca (PAH) d’arreu del territori
es repeteix la mateixa història
amb diferents cares. Totes com-
parteixen la por, la vergonya i
l’angoixa, que deriven moltes
vegades en quadres depressius.
I és que enfrontar-se a un des-
nonament és un dels actes de
violència econòmica més sal-
vatges que una persona pot viu-
re, i viure’l en soledat
és el pitjor que pot pas-
sar. Les conseqüències
poden ser tràgiques,
com ho són els suïcidis
que hem viscut les úl-
times setmanes.

Fa dies, a l’assem-
blea de la PAH de Barcelona es va
tornar a repetir aquesta història.
Durant el seu torn de paraula, un
noi jove ens va explicar que havia
llogat un pis feia 5 anys, l’havia re-
format completament i pagava
uns 500 euros de lloguer a un
gran propietari. Tot i que s’havia
quedat sense feina, no havia dei-
xat de pagar mai. Havia demanat
diners a la família, havia deixat de
menjar, de sortir amb els amics…
Havia deixat de viure. El noi
continua pagant els 500 euros al
gran tenidor encara que aviat
serà desnonat. Durant l’assem-
blea, ens va explicar amb ansie-
tat que estava preocupat perquè
no sabia com i quan anirien a des-
nonar-lo. No va demanar que
l’ajudéssim a aturar el desnona-
ment, sinó que ens deia que ja
està cansat i no pot més. Volia sa-
ber quan el farien fora, perquè no

per Lucía Delgado, portaveu de la PAH

dorm pensant que pot venir la
policia i treure’l de nit.

Moltes famílies que hi eren
presents el van animar i van
dir-li que podia aturar el des-
nonament. Que deixés de pa-
gar si necessitava els diners per
alimentar-se, que la salut és el
més important, i que escoltés
les companyes, perquè tenim
dret a un habitatge digne. En
aquell moment va rebre un
bany de dignitat, però la seva
actitud continuava sent de ne-

gació. Per això és tan impor-
tant que es generin espais
col·lectius d’ajuda mútua i d’a-
poderament, perquè moltes
de les persones que es troben
en situacions límit s’aïllen, i per
sortir-se’n necessiten un reforç
psicològic i emocional que les
ajudi a afrontar el periple que
és accedir al circuit de l’admi-
nistració pública i, alhora, llui-
tar per aconseguir un lloguer
social del fons d’inversió.

Durant el primer trimestre
del 2021 es van produir 38 des-
nonaments al dia a Catalu-
nya, en plena pandèmia i amb
mesures excepcionals. Preve-

iem un tsunami de desnona-
ments a partir de la tardor,
amb més de 26.000 desnona-
ments que ens venen a sobre i
que no permetrem. Com ja
sabeu, des de la societat civil
organitzada s’està treballant
paral·lelament en dues lleis
d’habitatge: una a nivell esta-
tal que posi els fonaments per
garantir el dret a l’habitatge i
una altra a nivell català que
ampliï la vigent Llei antides-
nonaments i talls de submi-

nistraments (la Llei
24/2015).

Mentre aquestes
dues lleis no estiguin
operatives, és urgent i
no s’entendria de cap
de les maneres que el
govern estatal de Pedro

Sánchez no ampliés l’actual
moratòria de desnonaments a
famílies vulnerables. Mentre ell
s’ho està pensant, s’està con-
vocant a sortir al carrer el 19 de
juliol, en concentracions a cada
poble i ciutat, per exigir que es
protegeixin les famílies vul-
nerables i que s’obligui a fer llo-
guers socials per evitar els des-
nonaments en els casos de
bancs i grans tenidors. Així que
us animo a buscar la vostra
concentració a través de la
PAH i a dir ben alt i clar que no
volem desnonaments, que vo-
lem lloguers socials i que volem
dret a l’habitatge!

Enfrontar-se a un desnonament
és un dels actes de violència
econòmica més salvatges

Mateixa història, diferents cares
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El passat 13 de juliol, cap a un
quart de cinc de la tarda, els
Bombers van declarar un in-
cendi forestal a la serra de l’Ataix.
Va començar al barri de Vall-
daina, a Castellví de Rosanes, i es
va estendre ràpidament, arribant
a cremar 195,7 hectàrees, la ma-
joria al terme municipal de Mar-
torell. El foc no es va poder es-
tabilitzar fins a l’endemà a la nit
i no es va donar per extingit fins
al vespre del dia 17, deixant una
imatge de la muntanya que serà
difícil d’oblidar i de revertir.

“A Martorell, tota la massa
forestal ens ha quedat cremada”,
va lamentar l’alcalde Xavier Fo-
nollosa, que va recordar que

aquest era “l’únic patrimoni na-
tural” del municipi.

LA DESGRÀCIA ERA EVITABLE
La pèrdua d’aquest patrimoni
costa encara més de pair si es té
en compte que es podria haver
evitat. I és que l’origen de l’in-

cendi va ser una negligència hu-
mana; concretament, uns tre-
balls de soldadura amb una ra-
dial en una finca molt propera a
la massa forestal. 

Per aquesta acció, els Mossos
d’Esquadra van detenir el 19 de

juliol un home com a presump-
te autor per negligència greu
del foc. L’individu va passar a
disposició judicial l’endemà,
quan el jutjat d’instrucció nú-
mero 1 de Martorell el va deixar
en llibertat provisional.

PACIÈNCIA I PRUDÈNCIA
La tristor i la impotència dels ve-
ïns en veure cremada la seva
muntanya de seguida es va con-
vertir en ganes de posar remei a
la situació. Alguns van crear un
grup de Facebook amb el nom
‘Voluntaris per a la reforestació
de la muntanya de Martorell’,
que ja acumula més de 800
‘m’agrades’ i supera el miler de
seguidors. També l’alcalde de
Martorell i el de Castellví, Adrià
Camino, van parlar de la refo-
restació mentre les flames encara
eren ben vives i, de fet, el mar-

torellenc va fer una crida a la ciu-
tadania per sumar-se a les futu-
res tasques de reforestació com
a voluntaris.

Malgrat la bona fe de la gent
que vol ajudar, des de l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal (ADF) de
Martorell –que va participar en
l’extinció de l’incendi– des-
aconsellen acostar-se al terreny
cremat, perquè encara és perillós,
i recorden que per començar a
reforestar caldrà esperar. “Nor-

malment ha de passar un any o
any i escaig per veure quina és la

regeneració natural del terre-
ny”, explica el president de l’ADF,
Ferran Tortajada, a Línia Nord.

“CANVI DE XIP”
“No s’hi val viure d’esquena a la
muntanya i només preocupar-se
quan ja s’ha cremat... S’ha de cui-
dar i mantenir tot l’any”, afirma
Tortajada. En aquest sentit, creu
que a Martorell no s’han fet els
deures i que ara no servirà “fer un
pla de reforestació i després ob-
lidar-se’n”, sinó que cal un “can-
vi de xip”. Pel que fa a la tasca que
fan des del cos de voluntaris lo-
cal, considera que està força ob-
lidada i lamenta la manca de re-
cursos. “Mentre que les ADF
d’Olesa de Montserrat i Espar-
reguera compten amb 25.000 i
15.000 euros anuals, respectiva-
ment, a Martorell només ens
destinen 2.000 euros”, conclou.

» L’incendi de la serra de l’Ataix declarat el dia 13 va cremar 195,7 hectàrees a Martorell i Castellví
» Des de l’ADF de Martorell diuen que caldrà esperar un any i escaig per començar la reforestació

Anna Utiel
MARTORELL

Unpatrimoni reduït a cendres

Formació | El centre d’FP es licitarà “a principis de setembre” 
El Govern tornarà a licitar el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell “a

principis de setembre”, després que el concurs per gestionar-lo quedés desert a finals de 2019.
Ho ha assegurat recentment el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos.

A l’esquerra, l’incendi. A la dreta, les seves conseqüències. Fotos: Bombers i Agents Rurals

En llibertat provisional
el detingut com a
presumpte autor per
negligència greu del foc

Ferran Tortajada (ADF
Martorell): “No serveix
reforestar i després
oblidar la muntanya”
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A presó l’agressor sexual 
de vuit nenes al Montserratí

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra de Martorell van detenir
el passat 14 de juliol el pre-
sumpte agressor sexual de vuit
menors d’edat durant els anys 90
i 2000 al Montserratí. L’home,
de 74 anys i veí del Bruc (Anoia),
ha ingressat a presó.

Una primera víctima va de-
nunciar el mes passat haver pa-
tit abusos sexuals dels 5 als 12
anys per part d’un home amb qui
el seu pare tenia una relació la-
boral. Arran d’aquest testimoni,
la policia va localitzar set dones
més que havien estat víctimes
d’abusos i agressions sexuals
per part del mateix home quan
eren petites. 

Quan van créixer i van tenir
percepció de la sexualitat, van
explicar la situació als seus pa-
res, que les van apartar imme-
diatament de l’agressor, segons

informen els Mossos. Tot i això,
els pares no van denunciar els
fets i l’home “va continuar fent
el mateix amb més menors du-
rant dècades”, afirma el cos po-
licial en un comunicat. 

L’home accedia a les nenes,
filles d’amics i coneguts, en en-
torns molt diversos, com ara
estades d’estiu en un càmping,
excursions a la muntanya o clas-
ses particulars. A més, els feia
tota mena de regals molt sovint.
Arran dels abusos i les agressions
sexuals, les víctimes, que ara
superen els 30 anys, han hagut
de rebre suport psicològic i han
patit nombrosos problemes per-
sonals com a seqüeles.

Els Mossos van localitzar
l’home al Bruc, on viu fent de
masover en una finca. La inves-
tigació continua oberta i no es
descarta trobar més víctimes.

POLÍTICA4La presidenta del
Parlament, Laura Borràs, va fer
una visita institucional a Mar-
torell divendres passat per veu-
re de prop, entre altres coses, les
conseqüències de l’incendi fo-
restal de la serra de l’Ataix [veu-
re pàgina 6]. Borràs va aprofi-
tar l’acte per fer una crida a
“extremar totes les precaucions”
davant l’elevat risc d’incendi al
qual s’està enfrontant el país des
de fa setmanes. 

“S’ha de ser extraordinària-
ment responsable”, va insistir la
presidenta del Parlament, des-
prés de recordar que la majoria
de focs són provocats per negli-
gències humanes i no per causes
naturals. En la mateixa línia, l’al-
calde Xavier Fonollosa va dir
que cal “molta consciència
col·lectiva” per evitar aquestes
situacions.

Fonollosa va rebre Borràs a
l’Ajuntament, on va signar el Lli-
bre d’Honor del municipi, i
ambdós van intercanviar obse-
quis institucionals. Borràs va
destacar la importància que el
Parlament sigui un espai “obert”
i que estigui en contacte amb les
poblacions i consistoris per co-
nèixer “totes les preocupacions
de la ciutadania per després
fer-ne un retorn al Parlament” i

traslladar-les a tots els grups
parlamentaris. 

VISITA A LA SÍNIA
La presidenta del Parlament
també va passar pel futur bar-
ri de Martorell, la Sínia, que en-
cara està en construcció. Borràs
s’hi va referir com un “espai de
prosperitat, benestar i justícia
social” i en va visitar les obres,
acompanyada pels responsa-
bles de l’obra, per l’alcalde i
per diversos regidors del govern
municipal. Cal recordar que la

Sínia –que es troba entre els
barris del Torrent de Llops, Les
Bòbiles i Can Cases– tindrà
1.100 nous habitatges i que es
calcula que el 10% de la pobla-
ció martorellenca viurà en
aquest barri els pròxims anys.
Del total de pisos, 330 seran de
protecció oficial i, de moment,
ja se n’han adjudicat els primers
130 en règim de compravenda
(també n’hi haurà de lloguer).
La previsió és que es pugui en-
trar a viure en aquests habitat-
ges entre març i abril de 2023. 

Fonollosa i Borràs, amb la muntanya cremada de fons. Foto: Línia Nord

Laura Borràs visita Martorell
després de l’incendi forestal

Els fets van passar durant els anys 90 i 2000. Foto: Mossos d’Esquadra
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L’any passat, com molts al-
tres municipis, Martorell es
va quedar sense Festa Ma-

jor per la pandèmia. Aquest any
la recupera amb moltes ganes i
vostè serà l’encarregat de mar-
car el tret de sortida. Tota una
responsabilitat.
Fer un pregó sempre és una res-
ponsabilitat, potser encara més
quan no és a la teva població, i
aquest serà un repte perquè és el
primer des que va començar la
pandèmia. Però m’agrada molt
fer-lo perquè és una manera de
conèixer el municipi. Abans d’ai-
xò, de Martorell només coneixia el
pont del Diable i el peatge, que
sortirà al pregó.

I les seves imitacions més cone-
gudes també hi sortiran?
Al principi del pregó demanaré dis-
culpes per si en surt alguna, perquè
és fàcil que passi.

Alguns dels personatges que
imita ja fa anys que l’acompa-

nyen. D’alguna manera formen
part de vostè?
En absolut! [Riu] Però l’altre dia va
venir un lampista a casa a arreglar-
me una cosa i em va dir: “Estic molt
content d’haver ajudat el senyor
Rajoy”. Després de quinze anys
seguits és impossible que la gent
no m’hi relacioni, i ho accepto
molt esportivament. A més, és ve-
ritat que a alguns personatges els
agafes un cert carinyoperquè t’ho
passes molt bé imitant-los, però no
a nivell personal.

La majoria del públic, que el co-
neix sobretot pel Polònia, potser
no sap que va exercir de perio-
dista durant tretze anys i que va
presentar un informatiu. Com re-
corda aquella etapa?
M’agradava molt i el Polònia no
s’entén sense aquest període. Els
tres que el vam començar –el
Toni Soler, el Manel Lucas i jo– som

periodistes de la mateixa gene-
ració i ens dedicàvem a la infor-
mació política.

Quan estudiava periodisme,
s’hauria imaginat mai que aca-
baria dedicant-se a l’humor?
No, mai. Jo em volia dedicar 100%
al periodisme i és una feina que en-
cara m’agrada molt. Per això quan
puc intento escriure alguna cosa,
fer cròniques, entrevistes... No vull
deixar-ho del tot.

Com es va produir aquell canvi?
Va ser abans del Polònia. El Toni
[Soler] em va explicar un projec-
te per a TV3, el 7 de notícies, que
consistia a fer un informatiu per
davant i per darrere. Em va en-
grescar i em venia de gust fer un
canvi. Després van venir el Set de
nit i el Mire usté (Antena 3). Vam
aconseguir fer el que volíem: fer
humor sobre l’actualitat, tractar
l’actualitat des d’un altre punt de
vista, desdramatitzant-la.

Però sovint la realitat no posa les
coses fàcils per fer humor...
Els anys del Procés van ser molt
convulsos per al país, sentimen-
talment molt agitats per a molta

gent, però van ser uns anys me-
ravellosos per al Polònia. Ho he de
dir, no me n’amago. Ara bé, des-
prés de l’1-O, i sobretot quan van
tancar els líders independentistes
a la presó, va ser molt complicat.
Potser va ser l’època en què el Po-
lònia va deixar de fer riure per ser
un pèl més punyent, per ficar el dit
a la nafra. A mi m’agrada l’humor
que et glaça el riure, i en aquells
anys ho vam haver de fer molt.

Algun cop s’ha plantejat dei-
xar-ho?
Sí, moltes vegades. Perquè el Po-
lònia també és una feina i, com a tal,
hi ha moments de dubtes, però
després segueixes perquè t’agrada
molt. No ha estat res greu, eh?
Una cosa que es viu de forma in-
terna i personal. 

I, en moments així, es planteja
tornar al periodisme?
No, no he arribat a aquest punt de
gravetat [riu]. I el viatge de torna-
da no sé si el sabria fer.

Per acabar, vol enviar algun mis-
satge als martorellencs que ani-
ran a veure el seu pregó el dia 14
al jardí del Progrés?
Que desitjo que puguin recuperar
les sensacions perdudes l’any pas-
sat, tot i que encara no serà una
Festa Major com les d’abans (ni la
de Martorell ni la d’enlloc) perquè
cal anar a poc a poc. Que recordin
que l’any passat no es va poder ce-
lebrar cap acte de la festa i que va-
lorin que aquest any sí. Espero
que vinguin a escoltar el pregó, que
puguin passar una estona distrets
i que gaudeixin molt de la festa. 

“El ‘Polònia’ no s’entén
sense la meva etapa
com a periodista”

Queco Novell / Humorista, actor i periodista

Pasqual Maragall, Mariano Rajoy, Carles Puigdemont o Salvador Illa són alguns 
dels polítics que ens venen al cap en veure Queco Novell. En l’any que se celebra 
el quinzè aniversari del Polònia, l’humorista, actor i periodista visitarà Martorell per
fer el pregó de la Festa Major. Línia Nordha parlat amb ell unes setmanes abans.

Anna Utiel
MARTORELL

Festa Major de Martorell

“M’agrada l’humor que
et glaça el riure i això 
és el que vam haver 
de fer després de l’1-O”

Foto cedida

Perfil | Amb la política sempre present
Queco Novell és conegut sobretot per les seves imitacions al Polònia de TV3,
però també és periodista. Es va dedicar a la informació política durant tretze

anys, arribant a presentar l’informatiu del migdia de TVE a Catalunya tres anys. 
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FESTES4Martorell té ganes de
festa acumulades i aviat podrà
satisfer-les (amb prudència, això
sí). Després que l’any passat la
pandèmia obligués els martore-
llencs a viure un estiu sense
Festa Major, enguany l’Ajunta-
ment ha preparat un programa
que omplirà el municipi de pro-
postes per a tots els gustos i
edats entre el 14 i el 16 d’agost. 

Com en el Festival PAS –que
ja ha tancat l’etapa de concerts al
pont del Diable però encara n’ha
oferir els de la piscina d’estiu–,
s’haurà de reservar entrada per
assistir a cada acte. A més, hi
haurà una novetat: per a les ac-
tivitats gratuïtes, que són pràc-
ticament totes, caldrà pagar un
petit dipòsit que serà retornat
dies més tard. 

“Al PAS hem vist que hi ha
persones que reserven entrades
i que després, a l’últim moment,
decideixen no assistir a l’espec-
tacle”, ha explicat a l’emissora
municipal el regidor de Cultura,
Andreu González, per justificar
la nova mesura. Les reserves es
podran fer a partir de la setma-

na vinent a la pàgina web en-
trades.martorell.cat.

UNA VINTENA D’ACTES
Malgrat les restriccions que ha
imposat el Govern les darreres
setmanes davant el repunt de ca-
sos de coronavirus, l’Ajunta-
ment ha aconseguit mantenir un
programa molt complet, amb
una vintena d’actes. El tret de
sortida de la festa el marcarà el
pregó de l’humorista Queco No-

vell (veure pàgina 10), que serà
el dia 14 al vespre al jardí del Pro-
grés. Després, al mateix escena-
ri, hi haurà un concert de l’Or-
questra Maravella. 

A partir d’aquí, començaran
tres dies de música, cultura po-
pular, teatre, cinema i molt més.
Tots els espectacles es faran amb
el públic assegut i no s’hi podrà
menjar ni beure, de manera que
no hi haurà, per exemple, sopar
de gala o concert-vermut.

La gresca tornarà al carrer, però amb prudència. Foto: Grisphoto/Ajuntament

Tot a punt per a la Festa Major
de Martorell més esperada

» El municipi recupera la festa després d’haver anul·lat la del 2020
» Serà del 14 al 16 d’agost i caldrà reservar entrada per als actes

A ritme de Ladilla Rusa, 
Kiko Veneno i Los Manolos

MÚSICA4Com no podia ser
d’una altra manera, la música
serà un element clau en la Fes-
ta Major. Els tres concerts cen-
trals seran els de Ladilla Rusa,
Kiko Veneno i Los Manolos. Es
faran al carrer Josep Vilar els
dies 14, 15 i 16, respectivament. 

El concert de Ladilla Rusa
tindrà lloc en el marc de la Fes-
ta Petarda. El grup d’electropop,
que va néixer el 2017 com una
broma entre dos amics, els pe-
riodistes Tania Lozano i Víctor F.
Clares, convertirà Josep Vilar en
una autèntica festa, amb hu-
mor i ritme a parts iguals. L’en-
demà, Kiko Veneno crearà un

ambient molt més càlid i íntim
amb el públic, amb les cançons
que l’han fet popular les últimes
dècades. Finalment, el mític
grup Los Manolos portarà una
bona dosi de la rumba catalana
que han cultivat en més de 25
anys de carrera musical. 

Però aquestes no seran les
úniques actuacions musicals.
Per exemple, el dia 15 hi haurà
un concert de ritmes cubans a
càrrec del grup Havàname a la
plaça de l’Església, i el grup Xiu-
la farà feliços els més petits amb
l’espectacle musical Big chic-
ken, que es farà la tarda del dia
16 al carrer Josep Vilar.

TRADICIÓ4L’esclat de la crisi
del coronavirus va canviar, tam-
bé, la realitat de les colles de cul-
tura popular. Durant més d’un
any, els actes on normalment ac-
tuaven no s’han pogut fer i els as-
sajos i les trobades que necessi-
taven han estat impossibles. Per
això és tan important que el
programa de la Festa Major
2021 els reservi un moment per
retrobar-se, encara que no es pu-
gui fer una cercavila com les que
encara recordem. 

El dissabte 14 d’agost al ves-
pre, el carrer Josep Vilar acolli-

rà les actuacions dels Gegants,
els Capgrossos i els Bastoners de
Martorell.

D’altra banda, tot i que les
restriccions actuals impedeixen
ballar sardanes, la cobla Maricel
oferirà un concert de sardanes a
la plaça de les Cultures que farà
moure els peus al públic des de
les cadires.

TEATRE ALS MUSEUS
Amb la Festa Major també tor-
naran les visites teatralitzades
als museus locals, unes propos-
tes que ja s’han convertit en

tradició cada cop que hi ha una
celebració a Martorell i que, de
fet, ja es van poder recuperar l’a-
bril passat durant la Fira de
Primavera.

Aquesta vegada, el museu
municipal Vicenç Ros acollirà
tres sessions de visites teatralit-
zades el dia 14, a les onze del
matí i a les dotze i la una del mig-
dia. L’endemà, en els mateixos
horaris, serà el torn de l’Enra-
jolada - Casa Museu Santacana.
Els participants, a més de re-
servar entrada, hauran de por-
tar mascareta durant les visites.

Kiko Veneno oferirà un dels concerts centrals. Foto: Pere Francesch/ACN

El retornde la culturapopular

Els Gegants, presents a la festa. Foto: Grisphoto/Ajuntament
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Smart, tech, hub, lab, net-
working, renting, free-
lancers, influencers, ri-
ders... George Orwell, a la

seva novel·la 1984, va crear el
concepte de “nova parla”. L'es-
criptor britànic assenyalava una
forma d'utilitzar el llenguatge que
eliminava els matisos i que feia que
tota crítica desaparegués dels idio-
mes. Amb la profusió de vocabu-
lari que la revolució tecnològica ha
generat, estem davant del mateix
exercici: tot el que és tecnològic és
lluminós, sense contradiccions, i
sovint s'abusa dels conceptes abans
citats per no afrontar la realitat més
crua. Fins i tot els ajuntaments  me-
tropolitans s'han apuntat a aques-
ta moda i tenen els seus centres
d’innovació amb noms llustrosos.
Mollet Hub, el Citilab de Cornellà,
el 22@, L'H 6.0...

En gran part són espais amb
una funcionalitat ambigua, des-
connectats de la vida veïnal. El cas
del 22@ és paradigmàtic. “Havia
de portar progrés i feina al Poble-
nou, però no tinc cap amic del bar-
ri treballant en empreses del 22@.
En canvi, en tinc desenes que els
han desplaçat laboralment i resi-
dencialment”, explica el doctor en
Geografia de la UAB Joan Sales.

Més enllà d'això, és cert que les
noves tecnologies estan produint
avenços. Malauradament, les mi-
llores han anat diluint-se i cada
cop és més difícil no fixar-se en la
cara B de la revolució digital. Una
versió on habiten els monstres.

ESTAFA O REVOLUCIÓ?
Corria l'any 2005 quan Steve Jobs
va dur a terme el seu famós discurs
a la graduació d’Stanford. El crea-
dor d'Apple no va parlar de tec-
nologia en el quart d'hora que va
passar a la tarima, però el seu dis-
curs entronca a la perfecció amb
la mentalitat de l'era tecnològica
que vivim. “El vostre temps és li-
mitat, així que no el malgasteu vi-
vint la vida d'un altre. No deixeu
que el soroll de les opinions dels
altres ofeguin la vostra veu inte-
rior”. Poques vegades s'havia sen-
tit un empresari milionari parlant
així: com un clergue. Jobs va fer
creure al món que les empreses
tecnològiques i els seus líders vo-
lien canviar la història i el sector es
va impregnar d'aquella música.
Tot havia de canviar. Tot el que era
vell havia de morir. Va ser així?

L'escriptora de la revista The
New Yorker Jia Tolentino afir-
mava en el seu article La història
d'una generació en set estafes
que “els ciutadans estan farts del
model de negoci d'èxit de l'era mi-
lennial, que consisteix a desman-
tellar estructures socials per ex-
treure beneficis de qualsevol lloc
que encara es pugui explotar”.
Es referia a l’economia de plata-
formes generada per empreses
com Uber, Airbnb o Amazon. Se-
gons escrivia, totes aquestes com-
panyies funcionen de la mateixa
manera: “Mantenen els seus pre-
us artificialment baixos per fer-se
amb el mercat, però arribats a
aquest punt, els preus pugen i els
sous dels que treballen amb aques-

tes plataformes acaben baixant”.
“És un model de negoci basat a es-
quivar les regulacions, eliminar les
proteccions, rebutjar responsa-
bilitats i apropiar-se de la quanti-
tat més gran de diners possible de
les mans d'aquells que fan la fei-
na física”, sentenciava Tolentino.

TAXI ‘VS.’ UBER
Semblaria que Taxi Project 2.0 i
Tolentino es coneixen perquè les
seves anàlisis són similars. Aques-
ta plataforma va néixer arran de

les lluites que els taxistes metro-
politans han mantingut amb em-
preses com Cabify, Uber o Free-
Now. “Hem estudiat el que ha pas-
sat en altres ciutats com Los Án-
geles o San Francisco, on Uber està
molt implantat i que són l'exem-
ple que llocs com Madrid po-
drien seguir”, explica l'integrant
del col·lectiu, extaxista i membre
d'Élite Taxi Alberto Álvarez. Se-
gons l'estudi que esmenta, els
preus de les carreres de taxi en
aquestes ciutats pugen brusca-

ment a primera hora i a la mitja-
nit. A la vegada, en les rutes a l'ae-
roport que aquestes appscontro-
len, per norma les tarifes són cinc
vegades més cares que les d’un taxi
normal. “Els preus són volàtils i els
clients no poden preveure quan
pagaran pel servei”, diu Álvarez.

Les dues ciutats exemplifi-
quen el que podria haver passat a
la capital catalana. “La lluita dels
taxistes i una administració més
sensible amb la qüestió han fet que
a Barcelona aplicacions com Uber

tinguin poc pes”, afirma l'extaxis-
ta. “Si als 10.000 taxistes que hi ha
s'haguessin afegit 6.000 vehicles
més de VTC, hauria passat com a
Nova York, que està totalment
col·lapsada i ha vist augmentar la
contaminació”, critica Álvarez.

Per últim, Álvarez denuncia
que aquestes empreses han dut a
terme estratègies de baixos preus
per fer-se amb tot el mercat. “És
el que s'anomena preus predato-
ris i va en contra de la compe-
tència”, argumenta.

Alguns càlculs afirmen que més de la meitat dels repartidors de Glovo i Deliveroo treballen amb comptes rellogats. Foto: Pere Francesch/ACN

Tot i que en un primer moment les noves tecnologies eren vistes com 
una via per canviar el món i fer-lo més igualitari, amb el pas del temps 

i la implantació de l'anomenada economia de plataformes s'ha pogut veure
la precarització laboral i social que aquesta revolució tècnica comporta

El somni tecnològic
produeixmonstres
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n No per a tothom l’arribada del
món tecnològic ha suposat una xa-
cra. La Marta treballava en un cowor-
kingal barri barceloní de Gràcia quan
va arribar la pandèmia. La seva feina
com a consultora en una empresa
que col·labora amb ONGs i institu-
cions internacionals està ben remu-
nerada i les condicions laborals són
immillorables. “El dia del teu aniver-
sari pots fer festa i quan vaig tenir la
criatura em van donar tota mena de
facilitats”, explica. 

Físicament, la companyia no té
seu. Bé, la seu és allà on hi hagi una

connexió a internet suficientment
bona per fer les reunions online. 

Després del confinament, ella i la
seva parella van decidir canviar els
seus plans de vida. Amb el nen aca-
bat de néixer van traslladar-se a les
Illes Balears a finals d’abril per així
poder estar més tranquils. El canvi va
ser possible pel tipus de feina que la
Marta té. Un botiguer o un repartidor
no pot ni plantejar-s’ho.

Són les noves elits intel·lectuals
que Alessandro Baricco defineix al
seu llibre The Game. Persones que
han entès millor que ningú el món
nou que arriba.

Tot i això, en aquest cas també hi
ha una cara B. Les noves elits que van

néixer amb figures com el fundador
de Facebook, Mark Zuckerberg, o el
de Google, Larry Page, no deixen de
ser un recanvi generacional del poder
tradicional. Homes blancs de mitjana
edat que no han construït un món
més just tal com prometien. El cas de
Zuckerberg és clar: la seva xarxa so-
cial, que es venia com l’eina per tren-
car barreres entre persones, s’ha aca-
bat convertint en una plataforma que
aprofundeix l’escletxa entre els que
pensen de maneres diferents i ha es-
tat utilitzada per règims totalitaris
com el de Myanmar.

A Catalunya, l’exemple d’Òscar
Pierre, el fundador de Glovo, explica
a la perfecció com són aquestes no-
ves elits. El jove, que voreja la trente-
na, presumeix de fer de repartidor al-
menys un dia al mes. Amb tot, en cap
cas ha assumit els desajustos que el
seu model de negoci genera. “El que
cobren els ridersés més que correcte”,
ha afirmat l’empresari en diverses en-
trevistes. En d’altres ha assegurat que
els sindicats volen que tothom tingui
un contracte laboral perquè així fan
negoci. A més, Pierre, fill d’una famí-
lia amb diners, també exemplifica la
nova ètica dels gurús tecnològics:
“Treballa mentre altres dormen i viu
el que altres somien”, proclama. 

Tecnoguanyadors

RIDERS ‘VS.’ GLOVO
La desregularització del sector
del taxi a Barcelona va ser una bro-
ma en comparació amb el que va
passar en el món dels repartidors.
Els taxistes van poder parar el cop,
però en el cas dels anomenats ri-
ders, durant anys la manca de
normativa va ser absoluta.

“A través d'un llenguatge ple
de paraules angleses s'hi amaga
una explotació digna del segle
XIX”, afirma Dani Gutiérrez de Ri-
ders x Derechos. Ell va començar
a treballar amb Deliveroo i quan
el van desconnectar –eufemisme
d'acomiadar en el món rider–va
repartir per a Glovo.

Al principi estava il·lusionat
amb la nova feina, però a poc a poc
es va desencantar. Segons expli-
ca, durant els primers mesos la
quantitat de feina era alta, però a
mesura que anava transcorrent el
temps l'aplicació cada vegada li’n
donava menys. El volum de re-
partiments el determina un algo-
ritme, és a dir, un programa in-
formàtic al qual, fins que no entri
en vigor l'anomenada Llei rider,
només hi té accés l'empresa. “L'al-
goritme és una estafa, ja que t'en-
ganxen perquè treballis molt al
principi i després, quan baixa la
feina, acabis marxant pel teu pro-
pi peu”, diu. “Aquestes empreses

volen tenir molt recanvi de tre-
balladors”, afirma Gutiérrez. Per
a ell, viure com a rider és insos-
tenible, perquè si no treballes 90
hores setmanals, sense pagar im-
postos i benzina “amb prou feines
arribes als 1.000 euros mensuals”.
És per aquest motiu que, en pa-
raules de l'integrant de Riders x
Derechos, a l'empresa “li va per-
fecte” tenir treballadors com el Pu-
jan, un jove de 22 anys d'origen
nepalès que va morir atropellat el
25 de maig del 2019 mentre re-
partia per a Glovo. Ell, com tants
altres riders, no tenia papers i llo-
gava un compte de Glovo a una al-
tra persona amb la situació regu-
laritzada a la qual li pagava el 50%
del que guanyava. “Es calcula
que la meitat dels comptes estan
rellogats”, denuncia Gutiérrez.

Amb la nova llei, tots els falsos
autònoms de Glovo o Deliveroo
passaran a ser treballadors, però
segons considera Gutiérrez,
“aquestes empreses han fet un ne-
goci milionari saltant-se la llei i ara
que han de pagar impostos es tro-
ben en una posició avantatjosa”.

CARTERS ‘VS.’ AMAZON
“Des de fa 10 anys la feina s'ha
anat precaritzant”, explica el car-
ter i delegat sindical de la CGT Al-
bert Marín. Afegeix que “s'ha pro-

“Amb Glovo i Deliveroo,
si no treballes 90 hores
a la setmana amb prou
feines pots aconseguir
1.000  euros mensuals 
i, a més, després 
has de pagar impostos 
i la benzina” 

duït una espècie d'amazonització
de les condicions laborals, sobre-
tot en els centres logístics”. Ell i di-
versos companys de la regió me-
tropolitana fa mesos que estan
portant a terme una lluita per re-
clamar una millora laboral a Cor-
reus. Tot i que Marín creu que no
es pot explicar la precarització
només per l'arribada d'Amazon,
considera que és un factor clau.

“Correus prioritza el reparti-
ment de productes d'Amazon o
d’Alibaba... Molts dies ens diuen:
‘Avui només surt paqueteria’”, re-
lata el carter. “No pot ser que es
prioritzi un paquet d'Amazon a
una carta del metge”, es lamen-
ta. Això acaba produint una so-
brecàrrega de feina per als car-
ters. “Un company ha estat sus-
pès un dia de feina i sou per no
entregar un paquet d'Amazon”,
denuncia.

El de la CGT té clar que Cor-
reus, amb una forta implantació
territorial, podria competir amb
Amazon i no comprèn per què ha
arribat a aquesta situació de vas-
sallatge. “S'han imposat les lògi-
ques privades al sector públic”, la-
menta. Amb tot, Marín també fa
un exercici d'autocrítica: “Com a
ciutadà, em costa d'entendre que
a algú li vagi la vida rebre un pro-
ducte en menys de 24 hores”.

LLOGATERS ‘VS.’ AIRBNB
En els anuncis d'Airbnb hi apa-
reixen veïns enumerant els bene-
ficis de llogar habitacions de casa
seva amb l'app. Aquesta idea de
proximitat que l'empresa intenta
vendre està molt allunyada del que
a ulls de Rodrigo Martínez, por-
taveu del Sindicat de Llogateres,
passa de debò. “Les dades de-
mostren que la meitat dels pisos
pujats a la plataforma estan en
mans de 300 propietaris que no
ho fan per completar el sou”. Així
mateix, diversos estudis indiquen
que el problema dels preus dels pi-
sos a l'àrea metropolitana està di-
rectament relacionat amb l'apa-
rició d'aquesta empresa. “L'acti-
vitat d'Airbnb fa que els lloguers
i la compra pugin de preu”, sen-
tencia Martínez.

Es pot vendre amb molts
noms, però en realitat aquestes
empreses, sota l’aura tecnològica,
fan el mateix de sempre. No són ri-
derssinó repartidors, no són free-
lancers sinó treballadors autò-
noms, no és renting sinó lloguer,
no són appssinó empreses. Coses
de tota la vida.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“L’economia de
plataforma és un 
model de negoci que 
es basa a esquivar 
les regulacions,
eliminar les proteccions
i rebutjar les
responsabilitats”

La revolució tecnològica ha creat una nova classe
intel·lectual que té unes condicions de feina molt

bones i viu on vol, perquè no té un lloc de treball físic
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Sant Andreu de la Barca

SANT ESTEVE4A Sant Esteve
Sesrovires es respira Festa Ma-
jor des de dijous passat. El tor-
neig de pàdel va marcar l’inici
d’una festa que s’acabarà aquest
diumenge i que encara ha d’o-
ferir els seus plats forts, progra-
mats per al cap de setmana,
com el Concert Jove o el Concert
de Festa Major. 

Fins ara, els sesrovirencs ja
han pogut gaudir d’una exposi-
ció del col·lectiu d’artistes Artviu
a la plaça Doctor Tarrés i d’un
concert del trio Catarànforas a El
Casino. Tant dimarts com di-
mecres hi haurà activitats es-
portives dirigides a la piscina
d’estiu, però la festa grossa co-
mençarà divendres a la tarda. 

Un espectacle familiar de circ
i un concert de la cobla Premià
precediran el tradicional repic de
campanes que anuncia el tret
de sortida de la celebració. Des-
prés, la petita cuinera Elena
Montanari, de només set anys,
oferirà el pregó. A la nit arribarà
el moment del Concert Jove a la

pista Francesc Castellet, amb les
raperes Santa Salut i Anier. En
paral·lel, a l’escola La Roureda hi
haurà un concert d’havaneres a
càrrec del grup L’Espingari.

L’endemà al matí serà el torn
de l’activitat més refrescant, el cir-
cuit d’aigua, mentre que a la nit
es faran les activitats amb més rit-
me, com el concert Engalajazz, al
carrer o plaça que guanyi el Con-

curs de Carrers Engalanats, o el
Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Montgrins, a la pis-
ta Francesc Castellet.

Diumenge, a més de la missa
solemne, hi ha programat el con-
cert Músiques del món, centrat
en Irlanda. A més, com que serà
un dia de comiat i de nostàlgia,
culminarà amb un espectacle
tribut d’Abba: Dancing Queen.

L’exposició d’Artviu a la plaça del Doctor Tarrés. Foto: Ajuntament

En marxa una Festa Major que
oferirà actes tota la setmana 

Sant Esteve | LED a 1.700 punts d’enllumenat públic
La tecnologia LED ha començat a arribar a l’enllumenat públic de Sant Esteve
Sesrovires, concretament al primer polígon de Vallserrat. L’Ajuntament té previst
implantar aquest tipus de llum a 1.700 punts del poble abans que acabi la tardor.

CASTELLVÍ4El Ple de Castellví de
Rosanes ha aprovat per unani-
mitat la reforma integral del car-
rer del Castell de Sant Jaume, a
dalt de tot del barri del Taió. Du-
rant la votació, l’alcalde Adrià Ca-
mino va reconèixer que és “una
actuació que s’havia de fer” per-
què és “un dels pitjors carrers” del
poble. La previsió és que les ob-
res comencin a finals d’any. Per
això s’ha aprovat el projecte ex-
ecutiu, que les valora en 481.260
euros, per poder contractar l’em-
presa que les hagi de fer a partir

d’octubre. A banda de renovar
l’asfalt i arreglar les voreres que
estiguin malmeses, les obres tam-
bé preveuen canviar les clave-
gueres i la xarxa d’aigua potable. 

Aquesta actuació, recollida al
Pla director de la xarxa d’abasta-
ment d’aigua, comptarà amb fi-
nançament de la Generalitat i
permetrà millorar la pressió tant
per a les cases com per als hidrants
dels Bombers i també beneficia-
rà els carrers del voltant. La Di-
putació i el Consell Comarcal
també contribuiran a les obres.

El Ple aprova la reforma del
carrer Castell de Sant Jaume

L’alcalde diu que és “un dels pitjors carrers” de Castellví. Foto: Ajuntament

Tradició | Compte enrere per a la Festa Major
Després d’haver suspès l’edició del 2020, Sant Andreu recuperarà la Festa
Major el primer cap de setmana de setembre. Per ara, se sap que hi haurà

concerts de Suu, Ruth Lorenzo i Anna Guerrero al Teatre Núria Espert.

POLÍTICA4Enric Llorca renun-
ciarà a l’alcaldia de Sant Andreu
de la Barca aquest dijous al Ple. Ell
mateix ho va avançar a La Van-
guardia i ho va acabar de confir-
mar divendres amb un missatge
a les xarxes: “Ha estat un plaer i
un orgull haver treballat amb
dedicació i vocació per la meva
ciutat. Comencem una nova eta-
pa”. Dissabte se celebrarà el ple
d’investidura del seu substitut. Tot
apunta que serà la regidora d’Ur-
banisme, Ana Alba, que es con-
vertiria en la primera alcaldessa
del municipi, tot i que també
s’havia parlat del regidor de Cul-
tura i Joventut, Juan Pablo Beas.

El socialista es va presentar
per primer cop a les eleccions mu-
nicipals de Sant Andreu el 1995,
quan va accedir a l’alcaldia. D’ai-
xò, en fa 26 anys. En tot aquest
temps ha combinat el càrrec amb
la feina de metge de família, que

ha exercit al CAP de l’avinguda
Constitució des del 1992 i fins ara.
Als seus 67 anys (va néixer a
Barcelona el 6 de maig de 1954),
ha decidit deixar la política, però
no la medicina. Ho ha explicat al
mateix mitjà, on ha reconegut que
no marxa ara del CAP per la cin-
quena onada de la pandèmia.

Que aquest seria l’últim man-
dat de Llorca com a batlle de Sant
Andreu era fàcil d’intuir. L’hauria
acabat amb 69 anys i, de fet, ell
mateix havia dit que “probable-
ment” ho seria en una entrevista
a Línia Nord el 2019. Però el que
segurament no s’imaginava ni
ell ni ningú aleshores era que ho
deixaria a l’equador del mandat.
La pista més clara que això podia
passar la va donar el passat 29 d’a-
bril, quan va renunciar al càrrec
de diputat delegat de Salut Pú-
blica i Consum de la Diputació per
“motius personals”.

La pandèmia, evidentment,
ha fet estralls en els seus dos àm-
bits professionals. En el polític, va
protagonitzar el maig de 2020 un
moment molt polèmic en decla-
rar persona ‘non grata’ l’alesho-
res consellera de Salut, Alba Ver-
gés, i dos alts càrrecs del CatSa-
lut. Llorca va prendre aquesta
dràstica decisió després que Sa-
lut no autoritzés l’entrada en
funcionament de l’hospital de

campanya del poliesportiu mu-
nicipal ni l’ús de l’Hotel Bristol
com a hotel medicalitzat, dos es-
pais que el batlle havia ordenat
habilitar per descongestionar la
sanitat pública.

A finals de l’any passat es va
haver d’enfrontar a una altra po-
lèmica. El partit de l’oposició
Fem Sant Andreu va posar da-
munt la taula una possible irre-
gularitat en les retribucions que

rebia l’alcalde per assistir als òr-
gans col·legiats de l’Ajuntament.
Finalment, el batlle es va abaixar
aquestes retribucions, però Fem
va portar el cas a l’Oficina d’An-
tifrau de Catalunya.

Sigui com sigui, Llorca serà re-
cordat com l’alcalde que més
anys ha governat Sant Andreu.
Ha guanyat ni més ni menys que
set eleccions municipals, i qui sap
si n’hauria guanyat unes vuitenes.

Llorca se’n va 26 anys després
» L’alcalde de Sant Andreu deixarà el càrrec aquest dijous i tancarà una etapa que va arrencar el 1995
» Tot apunta que la seva substituta serà Ana Alba, tot i que encara no s’ha fet cap comunicat oficial

L’alcalde Enric Llorca al seu despatx, en una imatge del 2019. Foto: Arxiu

Castellví | Sant Esteve
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HABITATGE4La cooperativa
Sostre Cívic ha impulsat un pro-
jecte d’habitatge cooperatiu a
Olesa de Montserrat. El vol dur
a terme en un edifici a mig cons-
truir ubicat al barri de l’Eixam-
ple, entre els carrers Pau Casals
i Colom, que compta amb 25 ha-
bitatges d’entre 45 i 85 metres
quadrats útils. Les obres co-
mençarien a principis de 2022 i
els residents hi entrarien a viu-
re la tardor de 2023.

La finca és propietat d’un
fons immobiliari i està en des-
ús a conseqüència de la crisi de
2008. Tot i això, d’acord amb
els arquitectes que han fet l’es-
tudi tècnic i econòmic sobre la
viabilitat del projecte, l’edifici es
troba en bones condicions. Ara
Sostre Cívic es planteja fer un
procés participatiu amb el grup
impulsor del projecte per adap-
tar-lo, creant espais col·lectius
per a tota la comunitat i places
d’aparcament.

Per formar part del grup im-
pulsor i, per tant, per poder viu-
re en aquest bloc, cal ser soci de
la cooperativa i complir els cri-
teris per accedir a un habitatge
de protecció oficial. A més, per-
què el projecte tiri endavant,
els socis han de fer una aporta-
ció inicial a la cooperativa (que
se’ls retornarà quan marxin) i
pagar una quota mensual per fer
ús del pis (aquesta no és retor-

nable). El pagament inicial va-
riarà entre els 11.000 i els 24.900
euros i el mensual oscil·larà en-
tre els 400 i els 700 euros, en
funció del pis.

El projecte d’habitatge co-
operatiu es va presentar el dia 20
a la Casa de Cultura d’Olesa. Du-
rant l’acte, el regidor d’Habitat-
ge, Jordi Martínez, va dir que l’A-
juntament acompanyarà qual-
sevol iniciativa d’aquesta mena.

El projecte es farà en aquest edifici del barri de l’Eixample. Foto: Sostre Cívic

Sostre Cívic impulsa un projecte
d’habitatge cooperatiu a Olesa

RESTRICCIONS4Abrera va dei-
xar de tenir toc de queda di-
vendres passat després d’una
setmana. El Govern va actualit-
zar dimecres el llistat de muni-
cipis on s’havia d’aplicar aques-
ta mesura i en va eliminar tant
Abrera com Esparreguera, que
es van sumar a Castellví de Ro-
sanes, Collbató i Sant Esteve
Sesrovires com a poblacions
lliures de confinament nocturn.
Per tant, almenys fins aquest di-
vendres, al Montserratí només
hi haurà tres poblacions amb toc
de queda des de la una fins a les
sis de la matinada: Martorell,
Olesa de Montserrat i Sant An-
dreu de la Barca.

La decisió d’aplicar el toc de
queda en determinats municipis
catalans (ara en són un total de
165) es pren en funció de la in-
cidència del coronavirus. La me-
sura entra en funcionament a les
poblacions de més de 5.000 ha-
bitants que tenen una incidència
igual o superior als 400 casos
cada 100.000 habitants en els úl-

tims set dies, o bé a les pobla-
cions que limiten amb aquestes,
encara que no superin la xifra de
casos esmentada.

CASOS A SANT JOAN DE DÉU
A l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell, el de referència al

Montserratí, hi ha vuit ingressats
per coronavirus, segons la dar-
rera actualització de dades. A l’al-
tre hospital de la zona, el Sagrat
Cor, n’hi ha tres. No són xifres
gaire elevades, tot i que han
anat augmentant lleugerament
les darreres setmanes.

Un acte nocturn de la Festa Major d’Abrera, el mes de juny. Foto: Ajuntament

Abrera i quatre municipis més
de la zona, sense toc de queda

Abrera

Cultura | Cal Puigjaner, museu del Montserratí
L’adequació de la casa pairal de Cal Puigjaner per convertir-la en un museu i espai

d’exposicions començarà després de l’estiu, segons la previsió de la Regidoria de
Cultura. L’objectiu és instal·lar-hi una exposició etnològica de tot el Montserratí. 

Obres | Millores en un tram de l’avinguda Ca n’Amat
L’Ajuntament d’Abrera està fent treballs de reparació i millora del paviment al
polígon industrial Barcelonès. Dilluns passat van començar a arreglar l’asfalt
de l’avinguda Ca n’Amat, entre el carrer Can Noguera i el carrer Darwing.

MEDI AMBIENT4L’Ajunta-
ment d’Abrera té previst dur a
terme demà passat un tracta-
ment fitosanitari als plataners
que hi ha al poble per tal de
controlar la Mosca Blanca,
una plaga que poden patir
aquests arbres, que és una de
les més comunes.

L’aplicació del tractament,
un insecticida biològic, es farà
durant la nit i la matinada per
no causar molèsties als veïns.
Durarà vuit hores, ja que co-
mençarà a les 10 del vespre i

s’acabarà a les sis del matí.
Concretament, tindrà lloc a la
rambla del Torrent, al passeig
de l’Estació, a l’avinguda de la
Generalitat, a la plaça de Rafael
Casanova, al carrer de Rosers
i al jardí-parc de la Vinya.

Des de l’Ajuntament re-
marquen la importància de
controlar aquesta plaga per
poder garantir la bona salut
dels plataners, que són un
dels arbres amb més presèn-
cia en molts municipis d’arreu
de Catalunya.

Control de la Mosca Blanca
als plataners del poble

A Abrera hi ha diversos carrers amb plataners. Foto: Google Maps

TRIBUNALS4Ana Algarra i Alba
Monfort, les dues estudiants ole-
sanes jutjades per desordres pú-
blics i danys en la manifestació
del 2 de març de 2017, han que-
dat absoltes. Formaven part d’u-
na causa en què estaven impli-
cats onze estudiants més, també
absolts. La Fiscalia els acusava
d’haver cremat un contenidor i
haver atacat una seu bancària en
el marc d’una vaga estudiantil
per exigir la rebaixa de les taxes

universitàries, i els demanava
vuit anys i mig de presó i 11.000
euros de multa a cadascun. Fi-
nalment, però, l’Audiència de
Barcelona ha donat la raó a les
defenses. El tribunal ha consi-
derat que hi va haver defectes en
el procediment instructor de la
causa, tal com havien denunciat
els advocats defensors des del
principi, cosa que va provocar la
seva indefensió i una vulneració
dels seus drets fonamentals.

Absoltes les estudiants a qui
la Fiscalia demanava 8 anys

Alba Monfort i Ana Algarra, davant d’un mural de suport. Foto: Arxiu
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CULTURA4La quinzena edició
del Festival Gong s’hauria d’ha-
ver celebrat el cap de setmana
passat, els dies 24 i 25 de juliol,
però finalment ho farà aquest
cap de setmana. Arran de l’acti-
vació del Pla Alfa de prevenció
d’incendis, va quedar restringit
l’accés a la muntanya de Mont-
serrat, l’escenari del Gong. Per
això, l’organització es va veure
obligada a ajornar una setmana
els quatre concerts programats.

El cartell del festival, encap-
çalat pel collbatoní Ferran Palau,
s’ha mantingut intacte i tothom
qui en tingués entrades hi podrà
assistir sense fer cap tràmit, tot
i que també s’ha facilitat el retorn
de les entrades. Així, la Terras-
sa del Gong acollirà aquest dis-
sabte, dia 31, els concerts de
Ravid Goldschmidt i Gèls a les
nou del vespre i a dos quarts
d’onze de la nit, respectivament.
L’endemà, 1 d’agost, hi actuaran
Ferran Palau i Elisa Mas en els
mateixos horaris. A banda, du-
rant els dos dies, hi haurà ins-

tal·lada una food truck de Hap-
py Foods, guanyador del Joc de
cartes de TV3.

ENTREBANCS
Cal recordar que aquest no és el
primer entrebanc que pateix la
quinzena edició del Gong. De fet,
era la que corresponia al 2020,

però la pandèmia va impedir que
es fes aleshores. A més, aquest
festival es caracteritza sobretot
pels concerts a l’interior de les
Coves de Montserrat, un espai
que no s’adapta a les restriccions
que exigeix el coronavirus i que
s’ha hagut de canviar per l’ano-
menada Terrassa del Gong.

Els quatre concerts es faran aquest cap de setmana. Foto: Festival Gong

El risc d’incendis fa ajornar 
el Festival Gong una setmana

Collbató

Cultura | L’estrena d’un festival de circ, a la tardor 
Esparreguera estrenarà a la tardor un festival de circ contemporani. La primera 

edició, que es farà de l’1 al 3 d’octubre, comptarà amb set espectacles de companyies
professionals franceses i catalanes. A principis de setembre se’n publicarà el programa.

Equipaments |Tanquen la piscina municipal per avaria
Una avaria a la sala de màquines de la piscina municipal va obligar ahir dilluns a
tancar l’equipament entre 24 i 48 hores, “fins que es pugui reparar i es normalitzi
la situació”, van dir des de l’Ajuntament. Caldrà veure si reobrirà avui o demà.

JOVENTUT4El Casal de Cultu-
ra va acollir la segona trobada
per dissenyar el nou skatepark
que es vol construir al poble. Di-
vendres 23 a la tarda hi va haver
la segona jornada, que va comp-
tar amb la presència de l’arqui-
tecte a qui se li ha encomanat
aquest projecte.

Ell va ser l’encarregat de pre-
sentar els esbossos que ha pre-
parat i que formen part de l’a-
vantprojecte, punt de partida
per començar a crear aquest
nou espai esportiu i d’oci.

Per altra banda, l’Estiu Jove
2021 continua aquesta setmana
amb moltes activitats. Avui, per
exemple, hi ha l’Espai Musical,
demà serà el torn del taller de
trenes amb fil i per dijous s’ha or-
ganitzat un torneig de Play Sta-
tion 5. Totes les activitats es fa-
ran a l’Espai Jove, començaran
a les sis de la tarda i cal inscriu-
re’s a través del compte d’Insta-
gram de l’Espai per participar-hi.

Les activitats acabaran dis-
sabte amb el Cinema a la fresca,
a les 21 h al pati de l’Espai Jove.

Nova trobada per dissenyar
el futur skatepark del poble

Una imatge de la primera trobada per crear l’skatepark. Foto: Ajuntament

Jurado substituirà Vallejo
com a primer tinent d’alcalde
POLÍTICA4El regidor d’Educa-
ció i Cultura d’Esparreguera,
Juan Jurado, serà també el pri-
mer tinent d’alcalde, el coordi-
nador de l’àrea de Drets Socials
i Ciutadania i el regidor d’Orga-
nització i Persones, en substitu-
ció de María Vallejo. Tot i que no
sortirà del govern municipal,
Vallejo reduirà la seva dedicació
a un 25% de la jornada laboral.
Això sí, mantindrà les regidories

de Gent Gran i Serveis Socials Es-
pecialitzats, de manera que se-
guirà al capdavant del Taller
Ocupacional de Can Comelles i
de la residència d’avis homònima.
Els canvis en el cartipàs entraran
en vigor el 16 d’agost, després que
el Ple els aprovés d’urgència el
passat dia 14. Vallejo ha cedit al-
gunes de les seves responsabili-
tats al govern per poder “assumir
nous reptes professionals”.

Balanç positiu de la festa 
tot i els canvis d’última hora

TRADICIÓ4Esparreguera va
viure del 8 al 12 de juliol una Fes-
ta Major marcada pels canvis
d’última hora. Les restriccions
imposades pel Govern arran de
l’empitjorament de la pandè-
mia van obligar l’Ajuntament a
posposar el Pandemònium i la
cercavila que s’haurien d’haver
fet a l’avinguda Francesc Macià,

i a convertir els balls amb l’or-
questra Montgrins i la Salseta del
Poble Sec en concerts amb seient
assignat. Tot i això, la valoració
que fa de la celebració el regidor
de Cultura, Juan Jurado, és “po-
sitiva”, tal com ha dit a l’emissora
municipal. El més important
per al consistori, diu, era “pre-
servar la cultura i la festa”.

ACCESSIBILITAT4El ple muni-
cipal de l’Ajuntament va aprovar
el passat 14 de juliol el Pla d’Ac-
cessibilitat d’Esparreguera, que
preveu la supressió de totes les
barreres arquitectòniques del
municipi en un termini de 12
anys. El seu cost serà de gairebé
16 milions d’euros.

Així doncs, aquest pla con-
templa que el 2033 a Esparre-
guera ja no hi quedi ni una barrera
arquitectònica a la via pública i als
mitjans de transport. La seva tas-
ca serà identificar les actuals bar-
reres i proposar solucions per
eliminar-les. “L’objectiu és asso-
lir que el municipi sigui plena-
ment accessible d’una manera
racional i planificada”, expliquen
des de l’Ajuntament.

NOU CARRIL BICI
D’altra banda, el ple també va ser-
vir per aprovar la construcció
d’un nou carril bici  que es farà en
paral·lel a la carretera d’accés a

Mas d’en Gall. Primer caldrà fer
l’expropiació dels terrenys i més
endavant licitar les obres, que
tindrà un cost aproximat d’1,4 mi-
lions d’euros. L’aprovació d’a-
quest carril bici va provocar les crí-
tiques de Ciutadans i la CUP,
que van retreure al govern man-
ca de comunicació amb el veïnat
per tal de consensuar el projecte.

Pel que fa a les mocions, se’n
va aprovar una de Junts x Es-

parreguera en defensa de la lliu-
re elecció de l’horari escolar.

Per últim, durant el ple la re-
gidora María Vallejo va fer pú-
blica la seva renúncia com a pri-
mera tinent d’alcalde i coordi-
nadora de l’àrea de Drets Socials
i Ciutadania per motius profes-
sionals. “En política s’ha de saber
estar amb humilitat i fer un pas
enrere quan les circumstàncies
ho indiquin”, va dir Vallejo.

Esparreguera vol ser 100% accessible el 2033. Foto: Google Maps

Les barreres arquitectòniques
s’eliminaran en 12 anys
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Esports

Un futbolista de Martorell, una
nedadora de Castellví i un palis-
ta d’Esparreguera són els tres
representants del Montserratí
en els Jocs més atípics que es re-
corden: un any després del que
tocava i sense públic, per culpa del
coronavirus.

Divendres passat es va cele-
brar la cerimònia inaugural dels
Jocs Olímpics, però Eric Garcia ja
havia començat la seva partici-
pació en la cita amb la selecció es-
panyola, que va empatar sense
gols contra Egipte. El combinat
estatal va jugar el segon partit
abans-d’ahir, contra Austràlia,
saldat amb un triomf per la mí-
nima per a Espanya (1-0). El
martorellenc, que aquest any ha
complert 20 anys i ha tornat al
Barça (el club on es va formar),

està vivint l’estiu més intens de la
seva vida, ja que fa menys d’un
mes estava jugant la semifinal de
l’Eurocopa.

El futbolista és l’únic repre-
sentant de la comarca als Jocs
Olímpics, que tindran el doble
d’esportistes als Paralímpics.
Marquès afronta la seva segona
participació amb cinc anys més de
maduresa, però defensant l’or i la
plata que va penjar-se a Rio el
2016, quan només tenia 17 anys.
La nedadora és al Centre d’Alt

Rendiment de Sierra Nevada
(Granada) ultimant la preparació
abans de posar rumb cap a la ca-
pital nipona. La cita començarà el
dia 24 del mes que ve.

I en una situació similar es
troba Morales, tot i que el d’Es-
parreguera té més experiència en
uns Jocs que la nedadora cas-
tellvinenca. El palista afronta els
seus sisens Jocs amb una il·lusió:
guanyar la medalla d’or, l’únic ho-
nor que li falta en un palmarès
més que envejable.

El futbolista, la nedadora i el palista. Fotos: RFEF, NM i JM

Del Montserratí a Tòquio:
Garcia, Marquès i Morales

» El futbolista, la nedadora i el palista són els tres representants de
la comarca en els atípics Jocs Olímpics i Paralímpics d’aquest estiu

Rafa García ja exerceix 
de president del CF Martorell

El passat dijous 8 es
va fer públic el relleu
a la presidència del
Club Futbol Marto-

rell: Josep Ramon Vigueras ple-
ga després de 13 temporades al
capdavant de l’entitat i el substi-
tueix Rafa García, fins ara secre-
tari del club del Torrent de Llops.

García mantindrà la junta di-
rectiva (la primavera de l’any
que ve hi haurà eleccions) i, en
declaracions a Martorell Digital,
va dir que la seva intenció és con-
tinuar la feina que s’ha fet al fut-
bol base i va lloar la feina feta per

Vigueras en la seva dècada llar-
ga a la presidència de l’entitat.

PRIMERA CATALANA DEFINIDA
Esportivament, des de dimecres
de la setmana passada el sènior
masculí, que el curs que ve en-
trenarà Javi Cuesta, ja coneix
els seus rivals del grup 3 de Pri-
mera Catalana (enguany la cate-
goria se subdivideix en tres grups,
no en quatre com el curs passat).

Alcarràs, Gavà, Mollerussa,
Rapitenca i Viladecans seran al-
guns dels conjunts contra els
quals jugarà el CFM.

Martorell i Esparreguera,
junts al grup C-2 de l’EBA

BÀSQUET4Des del passat dia 13
es coneixen els calendaris de la lli-
ga EBA 2021-22 i, una tempora-
da més, els dos equips de bàsquet
de la comarca, el CB Martorell i
el CB Esparreguera, seran rivals.

La temporada que ve, la ca-
tegoria més baixa del bàsquet es-
tatal agrupa els seus 36 equips en
tres grups de 12 i martorellencs
i esparreguerins formen part del
grup C-2, juntament amb con-
junts com el filial de la Penya, el
CB l’Hospitalet i el CB Igualada,
entre altres.

Els dos equips encetaran la

temporada a casa el primer cap
de setmana d’octubre: el CBM re-
bent l’AE Badalonès i el CBE ju-
gant contra l’Alfindén, tot i que
abans hauran jugat la fase prèvia
de la Lliga Catalana EBA (la com-
petició que, tradicionalment, ser-
veix per ultimar els detalls de cara
a l’inici de la lliga).

Pel que fa als enfrontaments
directes, el primer derbi a la lli-
ga serà en la sisena jornada (pri-
mer cap de setmana de novem-
bre) a Martorell, mentre que el
partit al Ramon Martí es jugarà
a finals de febrer del 2022.

Paula Navas, campiona
estatal de futbol platja

FUTBOL PLATJA4L’èxit de la se-
lecció de futbol platja al Cam-
pionat d’Espanya és també el
triomf de la sesrovirenca Paula
Navas. La jugadora del Sant Ga-
briel va brillar juntament amb les
seves companyes, que no van
perdre cap partit a la sorra de San
Joan d’Alacant.

De fet, l’equip de Javier Reyes
va guanyar el títol sense ni tan
sols haver de trepitjar la sorra de
la platja de San Joan d’Alacant

per jugar el seu darrer partit
contra Andalusia, ja que la se-
lecció de les Illes Canàries, l’úni-
ca que podia disputar-li el títol,
havia perdut el seu partit de la jor-
nada del passat dia 9.

Catalunya, va guanyar els tres
primers partits, 1-7 contra Ex-
tremadura, 3-1 contra les Canà-
ries i 1-8 contra la Comunitat Va-
lenciana. L’equip només va dei-
xar de guanyar en l’últim partit,
contra Andalusia (3-3).

García (dreta) amb el president sortint, Vigueras. Foto: CFM

Navas, amb la copa. Foto: FCF

Ciclisme | 140 participants a la cursa Vila d’Esparreguera
Prop de 140 ciclistes van participar en la cinquena edició de la Vila d’Esparreguera,

disputada el passat diumenge 18. Com és habitual, la prova va servir per celebrar 
un nou aniversari (enguany, el desè) del club ciclista Els Culets Vermells.

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ
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Les T de Teatre celebren el seu trentè ani-
versari amb el retorn de Delicades, una
obra que han portat a vuit països i que
està construïda amb fragments, trossos
i elements que en aparença no tenen re-
lació, però que configuren un univers en
el qual un roser que era mort sobtada-
ment ressuscita. 

Al Teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Delicades
Alfredo Sanzol

L’artista mallorquí Amulet ha estrenat el
seu primer disc de llarga durada, Un de-
sert de colors (Blau, 2021), després que es
donés a conèixer amb l’EP En clau de son
(Cases de la Música, 2019). En aquest nou
treball discogràfic, presenta vuit cançons
que beuen sobretot “del folk britànic i
americà”, tal com ell mateix ha explicat
en una entrevista a Enderrock.

Música

El documental Summer of Soulha acon-
seguit el Gran Premi del Jurat i el Premi
del Públic al darrer Festival de Sundan-
ce. Explora el llegendari Harlem Cultural
Festival celebrat als Estats Units l’any
1969, en el qual es va homenatjar la cul-
tura i la música afroamericanes, a més de
promoure el ‘black pride’ (l’orgull negre)
i la unitat entre la comunitat afro.

Pelis i sèries

Summer of Soul
Questlove

Un desert de colors
Amulet

Transformació sensible
El Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats de Barcelona

ha estrenat aquest estiu l’exposició ‘La transformació
sensible’, que s’hi podrà visitar fins al 10 d’octubre. Es
tracta d’una mostra que es pregunta pel rol que exer-
ceix la bellesa en el marc de les pràctiques artístiques i
socials, i presenta diferents propostes amb què podem

cohabitar amb la bellesa i fer-nos-la nostra com a pràcti-
ca vital. ‘La transformació sensible’ és un projecte a cura
d’Oriol Fontdevila que compta amb l’art del col·lectiu

Assemble i de cinc artistes més de disciplines diferents.

Carla Simón (Barcelona, 1986) va
entrar per la porta gran al món del
cinema amb Estiu 1993 (2017), una
història commovedora inspirada

en la seva infància, que li va valdre
més d’una trentena de premis ar-

reu del món, entre els quals el
Goya a millor direcció novella de

l’any 2018. Aquest mes de juliol, la
directora ha començat a rodar una
nova pel·lícula. Es tracta d’Alcarràs,
un retrat d’una família de pagesos.
“És una pel·lícula coral que refle-
xiona sobre les relacions familiars

en un moment de tensió que coin-
cideix amb la collita”, ha avançat 
Simón en declaracions a l’ACN.

C A R L A  S I M Ó NQUI ÉS?

A LES XARXES...

Ser directora de cinema
Va guanyar una trentena de premis amb ‘Estiu 1993’ 

Famosos

Rodar una nova pel·lícula
Es diu ‘Alcarràs’ i narra la vida d’una família de pagesos

Expectació pel nou film
Coneixent la directora, molts intueixen que els agradarà

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Claudia Hampton és una escriptora de
divulgació històrica molt reconeguda
que ara jeu en un llit d’un hospital de
Londres, sola i vella, a punt de morir. Els
records encara brillen en la seva cons-
ciència cada vegada més fràgil, i s’ima-
gina que està escrivint una història del
món. En canvi, Moon Tigerés la seva his-
tòria, la història d’una dona forta.

Llibres

Moon Tiger
Penelope Lively
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| Last Stop
Un videojoc d’aventures sobrenaturals per entretenir l’estiu

dels més gamers. Disponible per a PC, PS, Switch i Xbox.

ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

BURILLES I LLUMINS

DEIXALLES

FOCS ARTIFICIALS

BARBACOES

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

i MEDI AMBIENT

Les altes temperatures i l’escassetat de pluges ja han deixat les
primeres imatges d’incendis forestals a Catalunya aquest es-
tiu. Unes imatges que, malauradament, a casa nostra són

més habituals del que desitjaríem. Tal com ha recordat recent-
ment el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el 54% dels incendis
són provocats per l’acció humana, sigui per negligència o inten-
cionadament. Així doncs, és a les nostres mans intentar evitar si-
tuacions de risc. 

En aquest sentit, la Generalitat ofereix una llista de consells bà-
sics –que, més que com a consells, s’haurien d’entendre com a obli-
gacions– per prevenir focs quan anem a la muntanya o al bosc. No
s’han de llançar mai burilles ni llumins al medi natural, ni caminant
ni per la finestra del cotxe. En cap cas s’han d’encendre focs artificials
ni coets a zones de perill (muntanya, bosc, terrenys agrícoles o urba-
nitzacions properes). No s’ha de deixar cap residu ni deixalla: a més
d’embrutar i contaminar, provoquen incendis. No es poden fer servir
barbacoes no autoritzades (han de ser d’obra amb mataguspires). I,
en general, cal tenir en compte que del 15 de març al 15 d’octubre
està prohibit fer foc als terrenys forestals sense autorització. 

Què no fer a la muntanya i al bosc

No llencis burilles de cigarretes enceses ni llumins,
ni caminant ni per la finestra del cotxe

Les claus

No deixis cap residu ni deixalla al medi natural: a més
d’embrutar i contaminar, poden provocar incendis

No facis servir barbacoes no autoritzades: només estan
permeses les barbacoes d’obra i amb mataguspires
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No encenguis focs artificials o coets al bosc, la muntanya,
terrenys agrícoles ni urbanitzacions properes



| 24

línianord.cat Pròxima edició: 7 de setembre27 de juliol del 2021


