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Un de cada tres joves beu
begudes energètiques
un cop per setmana

Marquès i Morales tornen
de Tòquio amb un total
de tres medalles
quinzenal
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Mig segle després
L’adeu al peatge de Martorell suposa un canvi històric pàg 6
COLLBATÓ pàg 11

SANT ANDREU pàg 9

CASTELLVÍ pàg 9

Arriben quatre dies
de Festa Major amb un
programa molt ambiciós

L’enllaç de l’A-2 i l’AP-7
comença a funcionar
17 anys després

Primers passos per
recuperar el terreny
cremat per l’incendi
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Addicció en forma de llauna
» Un de cada tres joves catalans consumeix begudes energètiques un cop per setmana
» Un estudi adverteix que qui pren aquest producte és més propens a consumir cocaïna d’adult
Albert Alexandre
MONTSERRATÍ
La imatge és freqüent: un jove
assegut en un banc, xerrant amb
els seus amics i bevent una gran
llauna amb un logo llampant.
Una beguda energètica. Monster,
Ninja, Rodeo, Burn, Energetica,
Missile o Red Bull són algunes de
les marques més famoses. Totes
elles juguen amb un màrqueting
agressiu: noms contundents i
dissenys pirotècnics que potencien idees com l’energia, el poder
o, fins i tot, la virilitat.
Però són saludables? Representen un problema entre el
jovent metropolità? La mateixa
Generalitat de Catalunya considera que aquestes begudes
“contenen una gran quantitat de
cafeïna i altres substàncies com
taurina, glucuronolactona o inositol”. A més, contenen sucres. El problema, amb tot, és
l’alta concentració de cafeïna
que tenen.
“Una llauna equival a dues
tasses de cafè exprés, a quatre
llaunes de Coca-Cola o a quatre
tasses de cafè filtrat”, afirma la
Generalitat per afegir que no es
recomana el seu consum en “infants, dones embarassades o
que alleten i persones amb patologies cardíaques”.
Hi ha més proves que demostren que les begudes energètiques no són gaire saludables. Un estudi de la Universitat de Maryland suggereix que
les persones que consumeixen
aquesta mena de productes són
més propenses a consumir cocaïna i altres estimulants en
l’edat adulta.
Una veu més: en un reportatge de TV3, el pediatre i membre de la junta directiva de la Societat Catalana de Pediatria,

Pepe Serrano, afirmava que el
consum abusiu de begudes energètiques -que ell situava en
dues llaunes al dia- eleva el risc
de patir “una intoxicació per cafeïna, que pot anar des de tenir
malsons o insomni fins a taquicàrdies”. A tot això cal afegir
que aquests productes no estan
regulats i, per tant, els menors
d’edat, encara que no poden
consumir alcohol o tabac, sí
que poden beure Monster, Missile o Burn.
A la llum dels estudis, no
sembla desencertada la decisió
que en Pol, l’educador d’un Espai Jove de la regió metropolitana, va prendre. “Vam prohibir
les begudes energètiques, perquè
vèiem que el consum era força
habitual i crèiem que no els feia
cap bé”, explica. “Hi havia joves
que en prenien bastant… Unes
tres a la setmana”, afegeix. Així,

El consum de begudes energètiques s’associa amb l’abús d’internet i de certes drogues. Foto: Diputació de Barcelona

amb la seva companya de feina
van decidir prohibir-ne el consum a l’espai i, sobretot, a les excursions. “Vam veure que portaven patates i altres productes
gens saludables, així com begudes energètiques”, diu en Pol. “És
difícil dir si el comportament dels
joves canviava quan prenien les
begudes energètiques. Jo crec
que sí, però no ho podria assegurar”, conclou.

PERFIL DEL CONSUMIDOR
Quasi un de cada tres joves de
la demarcació de Barcelona
consumeix algun cop a la setmana begudes energètiques.
Això és el que es desprèn d’un
estudi elaborat per la Diputació
de Barcelona l’any 2020 amb
una mostra de 8.000 alumnes
de quart d’ESO.
Les dades van més enllà d’aquest 31% de jovent que consu-

meix aquests productes. En els
nois, l’hàbit és més present que
en les noies. Així, per exemple, el
17% d’ells consumeix diàriament begudes energètiques,
mentre que en elles la xifra baixa fins al 7%.

31%

És la xifra de joves
que prenen begudes
energètiques algun
cop per setmana

A més, a mesura que avancen les edats el consum va en
augment. Si el 14% dels joves
de 14 anys prenen productes
com Monster, quan arriben als
17 anys la dada ha crescut fins
al 27%.
Dit això, potser el més inte-

ressant és fixar-se en el perfil socioeconòmic dels joves consumidors de begudes energètiques. Els menors de famílies
amb rendes baixes i mitjanes
(20%) prenen més begudes energètiques que els d’estrats benestants (17%).
Així mateix, l’estudi determina un element preocupant
més. Normalment el consum de
begudes energètiques va associat
al consum d’altres substàncies
nocives en edats primerenques.
Els joves que consumeixen tabac,
alcohol i cànnabis són els que
més consumeixen begudes energètiques.
Passa el mateix amb l’ús d’internet. Una nova imatge: un
jove davant la pantalla a altes hores de la matinada bevent Monster, Red Bull, Ninja o Burn. És
també una situació clàssica dels
nostres dies.
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La lupa

L’art de crear l’altre
Foto: Pexels

per Francesc Reina

L

a destrucció de la identitat dels oprimits
es construeix per exclusió, comenta el
sociòleg Daniel Feierstein: instal·lant la
sospita i la desconfiança (va passar
amb el poble gitano). Però els venedors de l’aliè, els Dràcules que viuen a costa de la sang de
tercers, no saben o no els importa saber que destruir l’altre és acabar, a la llarga, amb el propi
grup. N’hi ha prou creant un enemic bèl·lic que
justifiqui la violència; els esdeveniments d’ara i
abans ens segueixen sorprenent amb les seves taques, brutes d’horror.
Els esforços per augmentar el coneixement requereixen entorns saludables, prou “nets”, que facin emergir els drets, aquests que, en conjunt, ens
acosten a béns comuns, vincles sostenibles que

permeten millorar la igualtat, un bé escàs donades les condicions de vida de massa gent.
És molt dur caminar sense calçat. Tot i l’esforç
de docents –amb més treball, més ràtio per aula

Som el país de la Unió Europea
amb més abandonament
prematur a la secundària
i menys sou–, els desequilibris en l’escolarització
de l’alumnat estranger van augmentar fa una dècada i no han baixat. Des del 2011 s’han reduït els
pressupostos educatius. Som el país de la Unió Eu-

Les millors

Albert Cadanet / ACN

perles

ropea amb més abandonament prematur a la secundària, amb elevades taxes de població jove amb
dèficit instructiu, que ni estudia ni treballa.
Deia el psicoanalista Wilfred Bion que per assolir
un pensament transformador cal certa maduresa
emotiva i, sobretot, molta acceptació del dubte i la
incertesa. Posar el dit a la nafra, mirar el que falla,
fer-se preguntes sobre el límit de les fronteres.
Defensar la comunitat necessita incorporar l’alteritat com a antídot a la indiferència, buscar mirades i gestos que reflecteixin amb claredat els blaus i cicatrius que
desvetlla la nostra història. N’hi haurà prou amb prodigar-se en una cosa tan extraordinària com és “parlar
més amb un mateix” per intentar comprendre millor els
altres. Exercitar la molècula moral, com cita el neuròleg Paul Zak: una bona elecció per a la política actual.

LA FOTO

na mà de joguina ensangonada apareguda a Girona fa
treballar (i perdre el temps) dues dotacions de Bombers. “El
color ja feia pensar que es tractava d’un tros d’un maniquí”,
diuen, i conclouen que “efectivament, era un objecte de broma”.

U

l logo de TV3 apareix a l’Instagram de Drake, un dels
rapers més famosos del món, amb més de 90 milions
de seguidors a la xarxa. L’explicació: el cantant ha publicat
una foto lluint una samarreta antiga del Barça.

E

a policia els atura per circular contra direcció i, en
inspeccionar el seu cotxe, els deté com a presumptes autors
d’un homicidi: duien una mà humana al maleter. Se’ls
relaciona amb l’aparició d’un cadàver a Sant Jaume d’Enveja.

L

s penedeix de moltes coses, però d’haver robat el gos
d’una noia perquè ella pengés cartells amb el seu
telèfon i poder-la trucar, no. És l’esgarrifosa història que
ha compartit un noi a Facebook sobre la seva parella actual.

E
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Els semàfors

Un pla encertat contra els incendis

Feia disset anys que el
Montserratí esperava l’enllaç de
l’A-2 i l’AP-7, una alternativa
gratuïta al peatge de Martorell.
El Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana l’ha
inaugurat just quan el peatge
ha deixat de ser de pagament.

per Rosa Martí
Foto: Anna Ferràs / ACN

Govern espanyol

Safata d’entrada

pàgines 6 i 9

El grup olesà Lal’Ba és un dels
cinc finalistes del Sona9, el
concurs per promoure músics
emergents que organitzen
Enderrock, Televisió de
Catalunya i Catalunya Ràdio.
Ara el trio d’urban i fusió haurà
de superar diverses proves.

Lal’Ba

pàgina 10

Festival LOLA

Aquest setembre començarà
la 19a edició del Festival LOLA
d’Esparreguera. La novetat
d’enguany és el retorn de
l’IN_LOLA, aturat el 2013 per
motius econòmics. És un projecte
que permet produir i acollir
l’espectacle d’una formació jove.
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L’enllaç de l’A-2 i l’AP-7 entra
en funcionament 17 anys després
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La falta de semiconductors
torna a aturar Seat Martorell
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Mor un veí d’Olesa en un
accident de moto a l’AP-7
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Premi Innobus: comerç local
en un centre comercial
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Martorell s’allibera del peatge
després de gairebé 50 anys

L

a Diputació de Barcelona
aplica cada estiu des de fa
anys –concretament des
de l’últim gran incendi a la província els anys 80, que va cremar
des de Sant Miquel del Fai fins
a Aiguafreda– l’anomenat Pla
d’Informació i Vigilància contra
Incendis (PVI).
És un pla basat a dividir el
territori forestal de la província
de Barcelona en 100 quadrícules aproximadament i assignar
a cada quadrícula dues persones
i un vehicle durant les hores de
més insolació, tots connectats a
una central que rep tots els avisos de columnes de foc o fum indicant les coordenades.
Això suposa una inversió estimada de dos milions d’euros,

permet la contractació de 200
persones durant els tres mesos
d’estiu i l’ús de 100 vehicles.
Que els boscos de la província de Barcelona no es
cremin, essent aquesta la
província més poblada, és
gràcies a aquest encertat pla.
No ho dubteu.
Enhorabona a tècnics i polítics de la Diputació de Barcelona per aquest pla. Dos
milions d’euros no són res si
s’evita cremar boscos que tardarien molts anys a recuperar-

se. Aquests boscos estan treballant pel medi ambient absorbint tones de CO₂.
Les altres tres diputacions
és urgentíssim que facin el
mateix i més veient el que ha
passat aquest estiu. S’han de
buscar els diners d’on sigui
per aplicar aquest model de
pla. Potser caldrà sumar diners entre diputacions i Generalitat, perquè el que es
pot aconseguir s’ho val i ha
passat la prova del 9.
Ànims.

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

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

A les xarxes

#ElRècordDeCadaDia

@324cat: [A 30 d’agost de 2021] Nou rècord històric del preu de la llum, el vuitè
en cinc setmanes. En només 24 hores s’ha
apujat sis euros.

#UnSMIMésAlt?

@TaniaTapiaDiaz: Sánchez es compromet a apujar de manera “immediata” el
salari mínim interprofessional. Sindicats i
patronal es reuneixen per buscar l’acord.

#BoschSenseSanció

@17Mn: Tot i catalogar d’“infracció greu” la
no activació del protocol per a la prevenció
de l’assetjament, el Govern considera suficient la dimissió de l’exconseller Bosch.
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Martorell va poder recuperar la Festa Major després d’haver suspès l’edició de
l’any passat per la pandèmia. Des de l’Ajuntament se n’han mostrat satisfets, ja
que prop de 4.500 persones van poder participar en els 24 actes programats.

Martorell s’allibera del peatge
després de gairebé 50 anys
» L’1 de setembre es van aixecar permanentment les barreres
del peatge que durant mig segle ha estat lligat al nom del municipi

MOBILITAT4Més que pel pont
del Diable i fins i tot més que per
la Seat, Martorell ha estat conegut durant les últimes dècades
pel seu peatge, el segon més antic de Catalunya. Es va posar en
marxa el gener de 1972 i no ha
estat fins aquest 1 de setembre,
després de gairebé cinquanta
anys, que les barreres per fi
s’han aixecat permanentment.
“No s’aturi”, diuen els adhesius recentment col·locats a les
cabines, alhora que els senyals
recorden que el límit de velocitat continua sent de 30 quilòmetres per hora. La previsió és
que, en els pròxims mesos, desapareguin aquest i la resta de
peatges catalans que han quedat
alliberats. Mentrestant, passarhi sense pagar continuarà provocant una sensació estranya a
milers de conductors, que en
general veuen amb molt bons
ulls la nova realitat.
Com tots els martorellencs,
l’alcalde Xavier Fonollosa considera que el passat dia 1 va ser
un “dia històric”, tal com va dir
en una entrevista a Ràdio Martorell. Més enllà del benefici per
a les butxaques dels veïns cada
cop que hagin d’agafar l’AP-7, el
batlle també va destacar un altre
impacte positiu: la reducció del
trànsit al terme municipal.
Pel que fa a la pèrdua d’ingressos que la gratuïtat del peatge suposarà per a les arques
municipals, d’uns 35.000 euros anuals en Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE), l’alcalde hi
va treure ferro i va assegurar que
“la millora per al conjunt de la
ciutadania és molt superior” a
aquesta xifra.

La falta de semiconductors
atura de nou la planta de Seat

INDÚSTRIA4La falta de semiconductors continua sent un
maldecap per a Seat. L’automobilística ha hagut d’aturar la producció de la planta de Martorell
dos dies, ahir dilluns i aquest dimarts, per aquest problema, que
es repeteix periòdicament des
que va començar la pandèmia.
L’aturada afecta les tres línies
de la fàbrica, que tot just havien
recuperat el 100% de l’activitat la
setmana passada després d’un
agost a mig gas, amb una sola línia en marxa i amb els torns reduïts. La companyia ha dit en un

comunicat que el motiu del nou
tancament són els brots de coronavirus que s’estan produint a
l’Àsia, i que no descarta haver de
fer més canvis en la producció a
causa del virus. Això sí, el grup assegura que està fent “tot el possible” per mantenir el volum habitual i cobrir tota la demanda.
La fàbrica de Martorell reprendrà la producció a totes les
línies demà, però aplicarà una reducció de torns a les línies 1 i 2.
En aquest sentit, l’empresa informa que s’han acordat mesures
de flexibilitat amb els sindicats.

Un setembre solidari per
començar el curs en igualtat
Els adhesius que indiquen que ja no cal aturar-se. Foto: Gemma Sánchez/ACN

ARRIBA TARD
Això sí, malgrat que la nova situació s’ha rebut positivament,
l’opinió general és que l’aixecament del peatge s’hauria d’haver
fet molt abans. “Arriba tard, perquè les concessions s’han prorrogat en diverses ocasions”, tal
com va dir Fonollosa.
A més, s’ha produït coincidint amb l’entrada en funciona-

Fonollosa, sobre
l’obertura de l’enllaç de
l’A-2 i l’AP-7 el dia 1: “No
crec en les casualitats”
ment de l’enllaç que uneix l’A-2
i l’AP-7 a l’altura de Castellbisbal,
que havia de ser l’alternativa
gratuïta al peatge de Martorell
[veure pàgina 9]. Després de
disset anys d’obres, aquesta esperada infraestructura s’ha inaugurat quan ja no suposa un es-

talvi per a milers de conductors.
“Que cadascú tregui les seves
pròpies conclusions, però jo no
crec en les casualitats”, va afirmar l’alcalde en aquest sentit. Alguns veïns, com el David o el Ricardo, titllen aquesta coincidència com un fet “vergonyós”.
D’altra banda, tant gran part
de la població com el mateix alcalde veuen amb reticència la intenció del govern espanyol de
trobar noves fórmules per pagar
les vies interurbanes.
L’ALTRA CARA DE LA MONEDA
Qui segur que no ha viscut l’alliberament dels peatges amb alegria són els 340 treballadors d’Abertis que han perdut la feina a
Catalunya. Un d’ells, Juan Atienza, ha treballat al de Martorell durant 32 anys i ara, que en té 51, ha
reconegut a l’ACN que veu el
futur amb incertesa. Tot i que les
concessions tenien data de caducitat, a tothom li costava d’imaginar Martorell sense peatge.

La Creu Roja ha fet una recollida de material escolar. Foto: Twitter (@CR_BLLN)

SOLIDARITAT4El retorn a l’escola hauria de ser un moment
d’il·lusió per a tots els infants i
adolescents, però per als que
tenen menys recursos pot convertir-se en un moment de preocupació. Per evitar-ho, la Creu
Roja del Baix Llobregat Nord ha
organitzat, un any més, la campanya ‘Retorn a l’Escola Solidari’. Divendres i dissabte, aquesta entitat i la Fundació Carrefour
van fer una recollida de material
escolar que es destinarà a les famílies vulnerables que atén la
Creu Roja a la zona.

ESTUDIANTS AMB IDEES
Però aquesta no és l’única iniciativa solidària que s’ha posat en
marxa abans de l’inici del curs escolar. L’institut Joan Oró acull,
des del dia 1 i fins al 10 de setembre, una recollida de roba. La
proposta neix de la idea que van
tenir dues alumnes de batxillerat d’aquest centre, Samia Berrouhou i Nerea Serrano, a l’hora de fer el Treball de Recerca.
Van decidir passar de la teoria a
la pràctica perquè van ser conscients que la pandèmia ha afectat molta gent econòmicament.

7|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

7 de setembre del 2021

línianord.cat

|8

línianord.cat

Premis per als empresaris de la
zona que hagin salvat un negoci
EMPRESA4Els vuit ajuntaments del Montserratí han creat
els Premis Relleu de Negocis,
una iniciativa per reconèixer
els emprenedors que han comprat una empresa ja existent a la
zona durant l’últim any i mig i
que, d’aquesta manera, n’han
garantit la continuïtat. Els consistoris, que ja fa anys que uneixen esforços sota el projecte supramunicipal ‘Fem xarxa, fem
empresa’, han decidit impulsar
aquests nous premis per “potenciar la supervivència del teixit empresarial del territori”.
Entre els objectius dels premis també està “donar a conèixer el servei de ‘Reempresa’ i incrementar el seu nombre d’usuaris per facilitar i afavorir la
continuïtat empresarial”, expliquen des de l’organització. ‘Reempresa’ és, precisament, un
servei que facilita la cessió d’empreses actives a emprenedors
interessats a mantenir-les.
Les candidatures a aquests
guardons es poden presentar
des de l’1 de setembre i fins al 31
d’octubre. Hi poden optar les
empreses que tinguin el domicili
social o duguin a terme l’activitat econòmica a Martorell, Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Olesa de

Martorell
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El servei de suport a l’emprenedoria de Martorell. Foto: Ajuntament

Montserrat, Sant Andreu de la
Barca o Sant Esteve Sesrovires.
Això sí, els actuals propietaris
han d’haver fet la compra de
l’empresa entre l’1 de gener de
2020 i el 31 d’agost de 2021. Hi
haurà premis econòmics per als
primers cinc classificats, que seran de 3.000, 2.500, 2.000,
1.500 i 1.000 euros.
COM ES TRIARAN ELS PREMIATS?
Qui escollirà els guanyadors serà
un jurat format per representants de diferents entitats col·laboradores amb els premis, com

l’Àrea de Promoció Econòmica
de la Diputació de Barcelona o
les patronals Cecot i Pimec.
Es valorarà, entre altres aspectes, que l’empresari hagi
mantingut els treballadors que hi
havia abans de comprar el negoci
i que hagi fet accions de millora
i transformació per reactivar-la
després de la crisi per la Covid19. També es tindrà en compte
la responsabilitat social de l’empresa, les mesures de prevenció
de riscos laborals, el respecte pel
medi ambient o el foment de la
participació dels treballadors.

Les botigues surten
al carrer en un nou Forastock

COMERÇ4La rambla de les Bòbiles es va convertir diumenge en
un mercat a l’aire lliure en una
nova edició del Forastock, l’activitat que organitza periòdicament l’associació de comerciants
Nou Martorell. La fira va començar a les deu del matí i va
acabar a les vuit del vespre. Hi
van participar desenes de botigues martorellenques, però també hi va haver parades d’artesans
vinguts d’altres poblacions.
El Forastock serveix perquè
les botigues puguin alliberar-se
de l’estoc de la temporada que
tot just acaba (en aquest cas, la
d’estiu) per fer lloc per als productes de la nova temporada.
Així doncs, els comerciants posen a la venda els seus productes a preus molt rebaixats, i la

fira esdevé una oportunitat perquè els clients trobin gangues i
ofertes que normalment no trobarien.
Diumenge el temps va acompanyar i el flux de veïns que van
passejar per la rambla de les Bòbiles va ser constant. A més de
parades de roba, sabates i artesania, entre d’altres, també hi va
haver activitats per als més petits, com ara un inflable, i una exposició de vehicles.
Per garantir la seguretat sanitària al Forastock, es van col·locar dispensadors de gel hidroalcohòlic al llarg de la rambla.
I és que Nou Martorell ja té experiència en la celebració de fires en pandèmia: fa uns mesos,
per exemple, va organitzar amb
èxit la Fira Medieval.

El Forastock va omplir la rambla de les Bòbiles de parades. Foto: Ajuntament
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Política | El primer mes de l’alcaldessa Ana Alba

Ja fa més d’un mes que Ana Alba és l’alcaldessa de Sant Andreu. Després de
la renúncia d’Enric Llorca, que va governar el municipi 26 anys, Alba va
prendre possessió el 31 de juliol amb els vots dels partits del govern, PSC i Cs.

L’enllaç de l’A-2 i l’AP-7 entra en
funcionament 17 anys després

INFRAESTRUCTURES4La connexió de l’A-2 i l’AP-7 a l’altura
de Castellbisbal va entrar en
funcionament el passat dia 1
després de disset anys d’obres.
Per tant, aquest enllaç entre
l’autovia i l’autopista, que havia
de ser l’alternativa gratuïta al pas
pel peatge de Martorell, es va inaugurar justament el mateix dia
que es va alliberar aquest peatge [veure pàgina 6].
La nova infraestructura, que
connecta el Baix Llobregat i el
Vallès Occidental, havia estat
llargament reivindicada pels
municipis més afectats, entre
els quals hi ha Sant Andreu de la
Barca. Les obres van començar
fa disset anys, però es van aturar
quan ja estava feta la meitat del
viaducte per motius pressupostaris. Després de diversos incompliments per part del govern
espanyol, aquest setembre finalment ha començat a funcionar l’enllaç que ha de beneficiar

L’actuació dels Gegants després del pregó de la festa. Foto: Ajuntament

Sant Andreu recupera
la Festa Major amb èxit

L’enllaç ha obert coincidint amb l’alliberament del peatge. Foto: G. Sánchez/ACN

un milió i mig de veïns de les
dues comarques implicades.
La via, de sis quilòmetres i
mig, travessa el riu Llobregat
amb un viaducte de més de trenta metres d’alçada. Inicialment
es va projectar amb un pressupost de 65 milions d’euros, però
el cost ha acabat sent de 88,2 milions, tal com va detallar la ministra de Transports i Mobilitat,

Raquel Sánchez, durant la inauguració. També va assistir a
aquest acte la nova alcaldessa de
Sant Andreu, Ana Alba, que
considera que aquesta connexió
és “fonamental” i que farà guanyar pes al municipi, que a partir d’ara estarà més ben connectat amb punts tan importants
com la frontera amb França o
l’aeroport del Prat.

Castellví | El consultori mèdic torna a obrir dos dies

El consultori mèdic de Castellví de Rosanes ha recuperat aquest setembre l’horari
que tenia abans de les vacances. Així, torna a obrir els dilluns i els dimecres de
vuit del matí a dues del migdia, amb servei tant d’infermeria com de medicina.

FESTES4Sant Andreu de la Barca va donar el tret de sortida a l’edició més esperada de la Festa
Major divendres passat. Després d’haver anul·lat l’edició de
2020 per la pandèmia, els santandreuencs tenien ganes de recuperar la festa, i ho van fer durant quatre dies intensos.
Entre les activitats que van
omplir carrers, places i equipaments el cap de setmana, destaquen els concerts de Suu i Ruth

Lorenzo al Teatre Núria Espert.
Les entitats locals també van ser
protagonistes: el Club de Hockey
va fer el pregó per celebrar els
seus 50 anys i les colles de cultura popular van tornar a fer cercaviles i actuacions.
LA NOVENA RUTA DE LA TAPA
Durant tots els dies de festa es va
celebrar la novena Ruta de la
Tapa, que va comptar amb la participació de 23 negocis locals.

Castellví | Sant Esteve

Primeres actuacions per
recuperar el terreny cremat

CASTELLVÍ4L’incendi forestal
que el mes de juliol va cremar
195 hectàrees entre Castellví de
Rosanes i Martorell va deixar
una imatge devastadora per al
patrimoni natural de la zona.
Ara, passats gairebé dos mesos
de la desgràcia, és el moment de
posar en marxa el pla de reforestació elaborat per la Diputació de Barcelona i els dos ajuntaments afectats. La primera de
les tres fases del pla s’ha de dur
a terme ara, entre setembre i octubre, i preveu diverses tasques
de prevenció i seguretat.
Concretament, la primera
fase consisteix a fer “franges de
seguretat als marges dels camins” perquè no hi caiguin els
arbres cremats que s’han de retirar, reparar un dipòsit malmès
i fer “actuacions ràpides de protecció del sòl” perquè les pluges
no causin col·lapses als torrents.
Així ho va detallar el diputat de
Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, Josep

Eric G. Moral amb les directores de la sèrie ‘Buga Buga’. Foto: Ajuntament

Eric G. Moral, el guionista
sesrovirenc d’una sèrie de TV3

La zona que es va cremar durant l’incendi del juliol. Foto: Agents Rurals

Tarín, en l’acte de presentació del
pla, que es va fer el mes passat.
La segona fase, que es farà
d’octubre a juny, servirà per retirar la fusta cremada, protegir el
sòl per evitar-ne l’erosió i millorar l’hàbitat de la zona per recuperar-ne la fauna i afavorir la

regeneració natural d’aquest espai, tal com va explicar Tarín.
Per últim, la tercera fase, que
encara s’ha d’acabar de definir,
arribarà a la primavera de 2022
i preveu comptar amb participació ciutadana per a la reforestació i recuperació del terreny.

SANT ESTEVE4El sesrovirenc
Eric G. Moral s’ha estrenat aquest
estiu com a guionista a TV3 amb
una sèrie que s’ha emès durant el
mes d’agost: Buga Buga. Moral
és l’autor dels guions d’aquesta
ficció juntament amb les creadores i directores, Alba Simón i
Ana Millán.
Es tracta d’una sèrie formada per sis capítols independents
de vint minuts que tenen en
comú l’escenari: una bugaderia.
A més, l’autora de la banda sonora és la cantant de moda Ri-

goberta Bandini (el nom artístic
de Paula Ribó).
La de guionista de ficció és
una faceta nova de Moral. La
que coneixíem fins ara era la
d’historiador especialitzat en
Àfrica, investigador i escriptor:
és autor de la novel·la Alida y el
reino de Uluf (Edelvives, 2018).
Fa un any i mig, però, el jove de
Sant Esteve Sesrovires va començar a formar-se en una
nova disciplina, el guió, i ara assegura que té més projectes
com a guionista entre mans.
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Igualtat | 400 consultes sobre gènere, feminisme i LGTBI

El servei ‘Parlem de gènere, feminismes i LGTBIQ+’ ha estat present a la piscina i
al mercat municipals durant el mes d’agost. En el marc d’aquesta iniciativa de
l’Ajuntament d’Olesa, un agent d’Igualtat ha atès més de 400 consultes.

Olesa viu una edició“d’impàs”
de la Festa dels Miquelets

TRADICIÓ4Si la Festa dels Miquelets de 2020 va ser “de mínims i simbòlica”, la d’aquest any
ha estat “d’impàs”. Així l’ha descrit el president de l’Associació
Cultural de la Festa del Miquelets, Adrià Carreras, en declaracions a l’emissora municipal.
Tot i això, Carreras s’ha mostrat
satisfet per haver pogut recuperar el gruix de les activitats d’aquesta festa, amb l’esperança
que l’any vinent es pugui fer
una edició com la de 2019.
La Festa dels Miquelets
2021 va començar divendres
passat i va transportar Olesa de
Montserrat a l’any 1714 durant
tot el cap de setmana per recordar els fets que van passar a
la vila durant la Guerra de Successió. La conferència ‘Ressuscitant l’Olesa de 1714: arxius i
reconstrucció històrica’ va ser
un dels primers actes i va precedir l’anomenada ruta per l’Olesa fosca i misteriosa.

La Festa dels Miquelets, un clàssic olesà. Foto: Ajuntament

Però la sensació d’estar al
segle XVIII va arribar dissabte:
a la tarda, la plaça de les Fonts va
ser l’escenari d’una recreació de
la vida quotidiana de la societat
olesana de l’època. Tot seguit, van
arribar dos dels moments més
destacats de la Festa dels Miquelets: l’ofrena floral al Memorial 158, en honor als soldats
austriacistes morts a Olesa durant la Guerra de Successió, i la

recreació de la batalla entre els
miquelets i l’exèrcit borbònic i de
la captura del Capitán María.
Aquest últim acte, el més important, es va fer al parc municipal, mentre que els darrers
anys s’havia fet als terrenys de Cal
Candi. Per acabar, diumenge
l’acte central va ser la representació de la batalla urbana pels
carrers de darrere l’església i l’afusellament del Capitán María.

Mor un veí d’Olesa en
un accident de moto a l’AP-7

CONDOL4Un veí d’Olesa de
Montserrat de 46 anys va morir
diumenge al migdia en un accident de moto a l’AP-7 a l’altura
del Papiol, segons va informar el
Servei Català de Trànsit. La seva
acompanyant va resultar ferida
menys greu i va ser traslladada
a l’Hospital de Bellvitge amb
l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’accident es va produir al

punt quilomètric 161 de l’AP-7
quan un grup de tres motoristes
circulava per la carretera i, per
causes que encara s’estan investigant, un dels vehicles va
fer un moviment brusc i va caure. Amb la mort d’aquest olesà,
són 91 les persones que han
perdut la vida en accident de
trànsit aquest any a les carreteres de Catalunya, 32 de les quals
eren motoristes.

El grup olesà Lal’Ba,
finalista del concurs Sona9

CULTURA4El grup olesà Lal’Ba
és un dels cinc finalistes del
Sona9 2021. La final de la 21a
entrega d’aquest concurs, que
premia joves talents del panorama musical català, serà el 17
de novembre a la sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat.
Lal’Ba és un trio d’urban i fusió d’Olesa de Montserrat que va

actuar per primera vegada a
casa durant la Festa Major.
Els olesans hauran de superar diverses proves abans d’arribar a la gran final, i s’hauran
d’enfrontar a quatre bandes més:
Crisbru (Barcelona), Dan Peralbo (Barcelona-Osona), Microhomes (Barcelona) i La Fera
(l’Hospitalet de Llobregat).

Abrera

Cultura | Nou premi per al poeta local José Luis García

El poeta abrerenc José Luis García Herrera ha aconseguit un nou reconeixement.
El seu poema Sota l’ull del ciclop ha rebut el premi Flor Natural de la 57a edició
dels Jocs Florals de Paterna (València), amb una dotació de mil euros.

La sala municipal tornarà a
acollir el cicle Setembre Musical

CULTURA4L’Ajuntament d’Abrera ha organitzat una nova edició del cicle Setembre Musical, la
cita cultural que fa més agradable el mes del retorn a la rutina.
La sala municipal serà l’escenari dels dos concerts que s’han
programat en el marc d’aquest
cicle: el de Dani López Quartet,
aquest divendres, i el de Sandra
Monfort, el divendres de la setmana que ve. Tots dos seran a les
deu de la nit i per assistir-hi caldrà comprar una entrada.
L’encarregat de donar el tret
de sortida al Setembre Musical
de 2021 serà el cantant Dani López, nascut a Olot l’any 1994, que
té un nou projecte: Dani López
Quartet. El jove olotí i la seva
banda barregen jazz, música
electrònica, música contemporània i música de cambra. López
actuarà a la sala municipal d’Abrera acompanyat per Alejandro
Esperanza, Vic Moliner i Andreu
Moreno, i presentaran l’àlbum El
que fan les coses quan no les mires (Segell Microscopi, 2020).

Un dels mòbils que va robar aquesta banda. Foto: Mossos d’Esquadra

Enxampen un grup criminal
que robava a repartidors

El concert de Dani López Quartet iniciarà el cicle divendres. Foto: Ajuntament

El dia 17 serà el torn de la
guitarrista i compositora Sandra
Monfort, nascuda a Pedreguer
(Alacant) el 1992. El seu segell
personal és la tendresa, però
també la força i la llum. Així ho
constatarà el públic abrerenc
quan la senti interpretar els te-

mes del seu primer àlbum en
solitari: Niño Reptil Àngel (Hidden Track, 2021). Aquest treball
discogràfic publicat el passat
mes de març aplega composicions pròpies de Monfort, però
també alguns arranjaments de
cançons tradicionals.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Esquadra van detenir el 30 d’agost
tres integrants d’un grup criminal que es dedicava a robar a repartidors comercials. Els arrestats –homes de 25, 26 i 31 anys–
havien comès robatoris a Abrera, Cambrils, Ripoll, Roda de
Berà, Tarragona i Terrassa. Després de passar a disposició judicial, tots tres van quedar en llibertat amb càrrecs.
La investigació va començar a principis d’agost per un robatori a una furgoneta de dis-

tribució a Abrera. La banda de
lladres aprofitava per cometre els
furts quan els repartidors baixaven del vehicle per recollir o
entregar un paquet, i actuaven
sobretot a polígons industrials.
Les imatges del robatori a
Abrera que van aconseguir els
Mossos van permetre identificar
els tres individus. A partir d’aquí,
els agents els van vigilar i van
veure com es desplaçaven habitualment a polígons industrials
d’arreu de Catalunya. Finalment
els van detenir a Cornellà.
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La línia de bus que connecta Esparreguera amb l’estació d’FGC d’Olesa de
Montserrat tindrà autobusos elèctrics a partir de la primavera de 2022. Serà una
de les primeres línies on la Generalitat implementarà el pla de descarbonització.

Esparreguera viurà una tardor
teatral gràcies al festival LOLA

CULTURA4A Esparreguera la
tardor és sinònim de teatre, la
disciplina artística més arrelada
al municipi. Prova d’això és que
aquest mes començarà la dinovena edició del Festival LOLA,
que s’allargarà fins al novembre
i que oferirà cinc espectacles a La
Passió i un al Teatret.
Aquesta entrega del festival
arriba després d’una edició complicada, que va patir les restriccions derivades de la pandèmia
fins al punt que es va haver d’ajornar a última hora. Ara la situació és molt més favorable,
però les conseqüències de la Covid-19 són ben presents a la cultura. “Davant la crisi, la intolerància, l’odi i la destrucció del
sector cultural, ens hi trobareu de
cara”, diu el director artístic del
festival, Gerard Bidegain, en el
text de presentació del programa
d’enguany. A més, Bidegain ha
triat com a lema de l’edició ‘Som
paraules’ per commemorar els

Aquest espai és la seu de l’associació de veïns del barri. Foto: Ajuntament

La companyia Pingus, escollida per al retorn de l’IN_LOLA. Foto: Festival LOLA

35 anys de la mort del poeta Pere
Quart, que va escriure: “Encara
som a la trinxera i les nostres armes són les paraules”.
La novetat d’enguany és el retorn de l’IN_LOLA, aturat el
2013 per motius econòmics. Es
tracta d’un projecte que permet
produir i acollir l’espectacle d’una formació jove, i aquest cop
l’escollida ha estat la companyia Pingus, que presentarà l’obra

Territori pingüí a la sala petita
de La Passió dissabte.
El LOLA començarà el dia 19
amb Els fusells de la senyora
Carrar a càrrec de la companyia AlGalliner. Completaran el
programa les funcions de La Bacanal, La Cremosa i Albert Mestres, així com una coproducció local basada en la correspondència
dels autors de La Passió i una
proposta de Tramateatre.

En marxa les obres de l’espai
El Brullot de Mas d’en Gall

EQUIPAMENTS4Les obres de
l’espai El Brullot, el casal social
i seu de l’associació de veïns del
barri de Mas d’en Gall, es van
posar en marxa a finals d’agost
amb una durada prevista de
quatre setmanes. Els treballs
compten amb un pressupost de
prop de 21.000 euros i han de
servir per posar fi als problemes
de deteriorament que impedien
que el local acollís cap activitat
des de feia mesos.

La intenció de l’Ajuntament
d’Esparreguera és que aquestes
obres permetin que, a més de ser
l’espai de l’associació veïnal de
Mas d’en Gall, El Brullot pugui
convertir-se també en una ludoteca i una biblioteca per a
tots els veïns de la zona.
Cal recordar que l’inici d’aquesta actuació, molt reclamada,
havia estat ajornat en dues ocasions aquest any, un cop al març
i un altre al juny.

Collbató

Condol | Mor el doctor Casadevall, pediatre del consultori

El pediatre del consultori mèdic de Collbató, el doctor Casadevall, va morir a finals
d’agost. “Volem fer públic el nostre més profund agraïment per tota l’atenció i les tasques
ofertes al llarg de molts anys als veïns i veïnes de Collbató”, van dir des de l’Ajuntament.

Festa grossa per acomiadar l’estiu
» Collbató celebrarà la Festa Major del 16 al 19 de setembre amb un programa molt ambiciós
» Buhos, Lildami, Agnès Busquets o en Peyu són algunes de les cares conegudes que hi actuaran

FESTES4Collbató ja ho té tot a
punt per a la seva Festa Major,
la celebració que tanca l’estiu al
Montserratí. Del 16 al 19 de setembre, passaran pel poble artistes com Lildami, Buhos, en
Peyu o Agnès Busquets, l’encarregada de fer el pregó. Són alguns dels noms que formen
l’ambiciós programa d’una festa de Sant Corneli que, per segon
any consecutiu, estarà adaptada
a les restriccions per la pandèmia, amb límit d’aforament i
reserva d’entrades.
La celebració començarà dijous de la setmana vinent amb
una jornada dedicada a la gent
gran. La missa de Sant Corneli,
una obra de teatre al Casinet i
una cantada d’havaneres a la
plaça de l’Era són els tres actes
que l’Ajuntament de Collbató
ha organitzat per homenatjar
els veïns més grans.
Però no només els avis
comptaran amb actes pensats

especialment per a ells: hi haurà propostes per a totes les
edats, i sobretot per als joves. En
aquest sentit, destaquen els concerts de Lildami i Buhos, els
grans reclams musicals del programa d’enguany, que actuaran a la pista esportiva Martí Gil
amb el grup Dalton Bang –conegut per ser l’antiga banda del
cantant Miki Núñez– i el duo
Marcel i Júlia com a teloners,
respectivament.
Entre les propostes musicals també hi haurà espai per al
talent local, amb el concert-vermut del cantant collbatoní Lles
al Racó d’en Ponis, i per als espectacles infantils, com el del
grup El Pot Petit a la pista Martí Gil i el de la Coloraines Band
a la plaça de l’Era.
L’humor també serà un eix
important d’aquesta edició. L’actriu Agnès Busquets, coneguda
entre altres coses per sortir al Polònia de TV3, provocarà més

La festa acabarà amb una versió adaptada de la Salnitrada. Foto: Facebook (Colla de Diables Salnitrats de Collbató)

d’una rialla entre els veïns que assisteixin a la plaça de l’Era a veure el pregó, com també ho farà
l’humorista Peyu amb el públic
del seu espectacle al Casinet.
D’altra banda, la Festa Major
tindrà tres bones dosis d’esport:
els campionats de futbol sala i
bàsquet i la pedalada popular.

LA TRADICIÓ: IMPRESCINDIBLE
Sense tradició no hi ha Festa Major. A Collbató en són conscients i per això, malgrat la pandèmia, la colla dels Diables Salnitrats se les ha empescat per
mantenir els seus espectacles.
Així, oferiran el Seguici del Pastor –una cercavila que repre-

senta com el poble es prepara per
a l’arribada del Marmotot– i
una versió adaptada de la Salnitrada, l’espectacle de foc que representa la lluita del poble contra aquesta bèstia i que marcarà el punt final de la festa. Serà
una Salnitrada sense participació activa del públic, però serà.
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Festa Major Sant Corneli-Collbató 2021

El 2021, LA CULTURA TAMPOC S’ATURA
Torna la Festa Major i un any després seguim convivint amb
una pandèmia que ens ha condicionat des de fa molt temps
la nostra forma de vida. Malgrat tot, la cultura no s’atura!
Apostem per una Festa Major segura com tots els esdeveniments que hem organitzat des de l’inici de la pandèmia
l’any 2020.
Collbató Cultura Segura, aquesta és la linia de treball de l’equip de govern que hem dissenyat un programa de festa responsable, segur i adaptat a la situació
sanitària.
La música de Buhos, Lildami, Dalton Bang o Marcel i
Júlia; d’artistes locals com Lles, el teatre amb el popular
Peyu o les activitats familiars encapçalades per la festa que
ens porta El Pot Petit o la Coloraines Band ompliran de diversió els dies de festa major.
Per a la Gent Gran, el dia 16 de setembre, Sant Corneli,
tindrem Teatre de la mà del grup teatral Apassionats d’Esparreguera i Havaneres.
Les entitats locals, malgrat les dificultats de la pandè-

mia, també hi col·laboren a la festa. Gegants, Diables Salnitrats, Joves de Collbató i entitats esportives com el Centre
d’Esports i el Club Ciclista treballen per una festa que faci
poble i saludable.
Per tercer any, instal·lem un Punt Lila les nits de divendres i dissabte a la Pista Martí Gil perquè volem que us divertiu sense cap agressió, per un poble lliure de violència
masclista i Lgtbifòbica.
S’oferirà informació i suport a les persones contra les
agressions masclistes i sexistes.
Esperem que les propostes siguin del vostre interès, us
demanem responsabilitat en la vostra participació als actes
i comprensió, per exemple, si no aconseguiu entrada per
algun espectacle, però hem de ser rigurosos amb la capacitat dels espais per garantir la seguretat.
Sobretot esperem que gaudiu de la festa!

15 SETEMBRE 2021

participarà en diversos
espectacles com La Veu
del Món dirigit per Oriol
Grau. És membre fundadora de la Companyia
Menudos dirigida per
Pau Miró amb qui estrenaran La Poesia dels assassins i Una Habitació a
l’Antàrtida. També ha
participat en altres produccións teatrals com La Família Irreal de Dagoll Dagom
i Polònia el musical de Minoria Absoluta dirigida per Xavier Ricart.
En Televisió ha presentat EL Club Super 3, el concurs
Play, l’hem vist en diverses produccions d’ El Terrat com
Malalts de Tele, La Cosa Nostra o Set de Notícies, i Crakòvia actualment forma part dels actors que de la mà de
Toni Soler Amb Minoria Absoluta participen en el Polònia
de TVC.
Recentment l’hem vist a El Crèdit, una coproducció de
TVE i TVC, dirigida per Abel Folk i Joan Riedweg.
Activitat gratuïta - Aforament limitat.

19:00h

Biblioteca-Casal de Cultura (Pg. Mansuet, 9)

Trobada amb Gerard Quintana
Presentació del llibre « L’home que va viure
dues vegades».

Accés lliure-aforament limitat

16 SETEMBRE 2021

10:30h

Església de Sant Corneli

Pregària de Sant Corneli
Accés lliure

Homenatge a la Gent Gran de Collbató.

12:00h

Casinet
Festa de la Gent Gran. Rebuda institucional a la Gent
Gran homenatjada.

Teatre: “Love Love + Amor”
Grup teatral Apassionats (Esparreguera)
• Activitat gratuïta-Aforament limitat

Entrades anticipades al Casal de Cultura
a partir de l’1 de setembre

19:00h

Plaça de l’Era

Havaneres: La Guingueta
Tradicional cantada d’havaneres per Festa Major, enguany a càrrec d’un grup d’havaneres i cançó de taverna, nascut a l’interior de Catalunya, a Igualada, que
busca la complicitat i la participació del públic amb una
posada en escena plena de sensibilitat i entrega.
Atenció: Per restriccions en prevenció del Covid-19
aquesta activitat es realitzarà a l’aire lliure i no s’oferirà
el tradicional Rom Cremat.
Activitat gratuïta-Aforament limitat.

Entrades anticipades al Casal de Cultura
a partir de l’1 de setembre

17 DE SETEMBRE

19:30h

Plaça de l’Era (Casc Antic)

Pregó de Festa Major: Agnès Busquets
Nascuda a Tarragona, estudia Art Dramàtic a l’Institut
del Teatre de Barcelona. El 1998 entra a formar part del
Col·lectiu de Teatre Necessari Trono Villegas amb qui

Sant Cornell

Collbató es vesteix de Festa Major coincidint
amb la festivitat de Sant Corneli (16 de setembre), patró del municipi. Així, al voltant d’aquesta
festa local, té lloc la programació de la Festa
Major coincidint amb els darrers dies de l’estiu.

L’Equip de Govern Municipal

Entrades anticipades al Casal de Cultura a partir de l’1 de setembre

22:00h

Pista Esportiva Martí Gil

Dalton Bang en concert

Els Dalton Bang van néixer arran d’una colla d’amics
amb un únic objectiu: assaltar tots els pobles i ciutats
de Catalunya per a deixar la seva població exhausta de
festa. El seu botí sempre ha estat l’alegria dels seus fans
i seguidors que no paren de créixer.I és que els Dalton
Bang no són delinqüents, però sí uns dels personatges
més buscats, i més encara des del salt del seu anticfrontman i fundador Miki Núñez cap a nous horitzons
musicals dels que el grup en segueix formant part com
a banda de l’artista.
Aquesta colla de músics en busca i captura us captivaran el cor a base de bona música que va des dels hits
dels anys 70, passant per la patxanga i els temes més
actuals de l’escena cultural del país.

Maleducats, el primer festival internacional de música
urbana de Catalunya.
Sí, ningú no pot aturar el fenomen Lildami.

Entrades anticipades al Casal de Cultura a
partir de l’1 de setembre o a vivetix.com

18 SETEMBRE 2021

09:00h

Pista esportiva Can Dalmases

Campionat amateur de Futbol Sala
Apunteu-vos a la festa més esportiva.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT:
* Partits de futbol sala de 5 jugadors.
* Edat: 16 o més de 16 anys (nascuts a 2005 o abans).
* Duració partits: 20 min a rellotge corregut (2 parts de 10’
cada part).
* Inscripcions: 0€
* Lloc inscripció:
a) al Casal de Cultura fins el dia 14/09 ( caldrà que indiqueu:
nom equip, nom dels integrants, el seu DNI i les dates de
naixement ( màxim 7 jugadors per equip); tfn contacte i
correu del responsable de l’ equip).
b) fins a mitja hora abans, el mateix dia a la pista de Can
Dalmases si no s’ha arribat al límit d’inscrits.
*Caldrà entregar declaració responsable signada (persones
majors d’edat i menors d’edat).

PREMIS: Hi haurà trofeu pels 3 primers equips classificats.

DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT: Els partits es realitzaran a la pista Can Dalmases a partir de les
09h del dia 18/09/2021.Col·labora Centre d’Esports Collbató.

09:30h
Pedalada popular

SORTIDA: CAMP DE FUTBOL
RECORREGUT:
Pels carrers i camins de Collbató fins a les Pistes esportives de Can Dalmases.Organitza: Club Ciclista Collbató.

Lildami

12:00h

Amb missatges allunyats de les drogues i el sexisme i
una trajectòria intensa, Lildami s’ha convertit en el portaveu de la música urbana cantada en català. És l’únic
artista de l’escena que ha guanyat el Premi Cerverí a Millor lletra (2019) i dos anys consecutius el Premi Enderrock a Millor artista de hip-hop i de músiques urbanes.
A més, amb un nou disc sota el braç, Viatge en espiral,
publicat el gener de 2021, i amb el seu lema ‘IMPARABLA’ per bandera, Lildami també serà el promotor del

Set up amb els Barlou

Pista Esportiva Martí Gil

Fascinats per la fastuositat de les grans produccions, 3 excèntrics personatges pretenen emular-les de la manera que
saben: amb un gust més que dubtós i una imatgeria pròpia
de octogenàries.
A sobre, s’han confós d’horari i arribenmitja hora tard…
Passin i vegin: Malabars, màgia, monocicles i equilibris desequilibrats, plens d’humor i acció.
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ENTRADA: 1 € (Destinat a la Marató de TV3).
Aforament limitat-entrades anticipades al Casal
de Cultura

Activitat gratuïta - aforament limitat
Activitat familiar

Entrades anticipades al Casal de Cultura
a partir de l’1 de setembre

20:15h

Pg. Mansuet-Casal de Cultura

17:30h

Plaça de l’Era

CARRETILLADA Colla Infantil
Diables Salnitrats

La Coloraines Band
Presenta un repertori propi de creació amb una únic idea
al cap:entendre la festa d’una manera divertida, animada, amb molt de ritme i plena de jocs i sorpreses.
Amb aquesta idea, es troben a l’escenari 4 bojos de l’animació i amants de la bona música, presentant un
viatge musical amb cançons inèdites i d’estils molt diferents que faran ballar a grans i petits.
Activitat familiar

Plantada dels Gegants de Collbató

19 SETEMBRE 2021

12:00h

Pista Esportiva Martí Gil

El Pot Petit “Vull cantar i ballar”
En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els
seus amics a prop no saben què fer! Cantant i ballant els
aniran retrobant. Qui serà el primer en sortir a fer-los bellugar sense parar? El mico? Els pirates Rodamons? El
Drac Rac? Sigui qui sigui segur que els farà cantar i cantarcom mai!
“Activitat familiar”

I tots els nens i
nenes, grans i petits
que vingueu a la
festa estareu acompanyats dels Gegants de Collbató, la
Marta i en Mansuet
que faran una plantada a la Plaça per
veure la Coloraines
Band!
Activitat gratuïta
Aforament limitat

Concert-Vermut amb la música d’en Lles

20:00h

El músic collbatoní “Lles”, Lluís Arruga, ens oferirà un
tast del seu pop metafísic i intimista a peus de Montserrat. Premi Èxit a la 9ena edició del Sona9, la seva música
és minimalista i plena de força.

Entrades anticipades al Casal de Cultura
a partir de l’1 de setembre
Plaça de l’Era (Casc Antic)

Seguici del Pastor

Collbató es prepara per vèncer el Marmotot
La Colla de Diables Salnitrats de Collbató prepara una
nova proposta, pel dissabte de Festa Major, encabida en
la llegenda de l’entitat i en la ‘Salnitrada. La lluita de Collbató contra el Marmotot’. La festa tindrà com a clars protagonistes els veïns de Collbató i a tothom qui vulgui
ser-ne partícip. Bé, amb el permís del Pastor.
Però, voleu saber més d’aquest collbatoní i del per què
d’aquest ‘Seguici del Pastor’? Us hi esperem...

Col·laboren: Els Zebrass

22:00h

Pista Esportiva Martí Gil

Marcel i Júlia

L’excantant i compositor de Txarango i la seva companya
de viatge, han arrelat amb els anys, fonamentant sense
pressa el seu creixement musical, que ara floreix amb
força amb un nou projecte que s’enlaira amb el disc En
òrbita.
Acompanyats d’una nova banda, el duet fa un pas més,
universalitzant les seves melodies amb una producció
sonora potent, on cultiven les lletres a partir de les emocions, que broten en les cançons que han vist la llum al
2021.

Buhos en concert
Present del panorama musical actual, els penedesencs
són el grup festiu de referència dels Països Catalans.
Amb un públic fidel que ja supera la xifra de 180.000 seguidors a les xarxes, 250.000 oients mensuals a Spotify
i més de 30 milions de reproduccions a YouTube. A finals
del 2020, Buhos treuen a la llum el seu tan esperat disc,
El dia de la victòria, que arriba a Collbató per Festa Major!

ENTRADA: 1€ (Destinat a la Marató de TV3) Aforament
limitat-entrades al Casal de Cultura o a vivetix.com

ENTRADA: 1€ (Destinat a la Marató de TV3)
Aforament limitat-entrades al Casal de
Cultura o a vivetix.com

12:30h

Racó d’en Ponis

Accés lliure - Aforament limitat
Col·labora: AVV Casc Antic

17:00h

Pista esportiva Les Illes

Campionat amateur de Bàsquet

Apunteu-vos a la festa més esportiva.

REGLAMENT DEL CAMPIONAT:

• Partits de 3x3.
• Hi haurà dues categories:
- Grans (nascuts a 2003 o abans).
- Infantil-cadet (nascuts entre 2004 i 2007).
• Equips de 3 jugadors.
• Partits de 15 min a rellotge corregut.
• Inscripcions:
a) al Casal de Cultura fins el dia 14/09 (caldrà que indiqueu: nom equip, nom integrants i el seu DNI, data
naixement, tfn contacte i correu del responsable de l’
equip. màxim 5 jugadors per equip).
b) fins a mitja hora d’abans el mateix dia a les pistes de
Les Illes si no s’ha arribat al límit d’inscrits.
*Caldrà entregar declaració responsable signada

(persones majors d’edat i menors d’edat).

Hi haurà trofeu pels 2 primers equips classificats.

PREMIS:

Els partits es realitzaran a les pistes de Les Illes
el dia 19/09/2021 a partir de les 17:00h.

DESENVOLUPAMENT CAMPIONAT:

19:00h

Casinet

PEYU,
l’home orquestra
El disseny horrorós del cartell de
L’Home Orquestra ja dóna moltes pistes del que vol ser aquest
espectacle. En Peyu ha volgut fer
d’alguna manera una paròdiahomenatge d’aquesta figura que
tots hem vist actuar alguna vegada a la Festa Major del poble.

Els petits de la colla cremaran per tal d’invocar el Marmotot amb el toc dels tabals i el foc de les carretilles.

21:30h

ESPECTACLE SALNITRADA 2021
Aquest any la Salnitrada adopta les mesures covid i canvia de format. El Marmotot recitarà els seus tradicionals
versots prèvi a una representació de foc de la crema del
poble i la lluita entre el bé i el mal.
Festa Major de foc amb els Diables Salnitrats de Collbató. Us convidem a gaudir de l’espectacle de llums i colors pel centre del poble. Qui guanyarà la lluita?
Salnitrada. La lluita entre Collbató i el Marmotot.
Un any més la Salnitrada ens sorprendrà a tots amb l’arribada d’en Marmotot al poble.
Inici passeig Mansuet i final al Casal de Cultura.
Atenció!: Als actes de diables no hi haurà participació dels assistents no es podrà entrar
sota el foc per prevenció contra la Covid-19.

Activitat gratuïta-aforament limitat.

PLATEA AL PASSEIG MANSUET

INFORMACIONS
D’INTERÈS
INFORMACIÓ RESERVA
D’ENTRADES
• Per garantir l’assistència als actes que tinguin el
símbol caldrà adquirir prèviament les entrades
fins a esgotar els aforaments previstos.
• Les activitats amb entrada indicades amb el
símbol són de pagament, l’entrada té el preu 1
euro que es destinarà a la Marató de TV3. Podreu
adquirir les entrades a:
- Personalment al Casal de Cultura a partir del dimecres 1 de setembre (dilluns a divendres 10-14h
i 16-20:30h).
- Als concerts de divendres 17 (Dalton Bang i Lildami), dissabte 18 (Buhos i Marcel i Júlia) i diumenge 19 (El Pot Petit) també podeu aconseguir
les entrades a mitjançant un enllaç a la plataforma
Vivetix.com.
• Es donaran un màxim de dues entrades per persona i acte, excepte en les activitats familiars
adreçades a menors que es podran recollir entrades per a tota la unitatfamiliar.
• Demanem que si es recull una entrada hi hagui
el compromís d’assistència ja que es
reserva una cadira al recinte.

COLLBATÓ, PER UNES FESTES
LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES
I LGTBIFÒBIQUES

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament, s’impulsa la promoció d’unes festes lliures d’agressions
masclistes. S’instal·larà una carpa de Punt Lila situada
a la Pista Esportiva Martí Gil les nits de divendres 17 i
dissabte 18 de setembre, amb una pancarta informativa, cartells amb frases disuassòries, xapes, adhesius
i polseres. El Punt Lila és un punt d’informació i suport
per a persones víctimes d’alguna agressió de caràcter
masclista, sexista o LGTBIfòbica. Aquest espai, estarà
dinamitzat per educadores especialitzades en perspectiva de gènere.

Podreu trobar el programa
sencer a: ww.collbato.cat

Esports
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Bàsquet | Debut del CB Martorell i del CB Esparreguera

Enquadrats al grup C-2 de la Lliga EBA, els dos equips començaran la temporada
2021-a 2022 el 2 d’octubre i a casa. El CB Martorell rebrà a les 18 hores l’AE
Badalonès, mentre que el rival del CB Esparreguera serà el CB Alfindén (18.15 h).

Dos medallistes universals
» Núria Marquès i Jordi Morales firmen una gran actuació als Jocs Paralímpics de Tòquio
» La nedadora castellvinenca s’endú una plata i un bronze i el palista esparreguerí un bronze
Toni Delgado
MONTSERRATÍ

“L'aigua i jo. Ningú més, res
més. És el meu moment, el
meu espai, la meva aigua. Un
plaer egoista i [...] solitari. On
tot desapareix. És el buit, el silenci, allò que va bé. Ni sentir ni
veure res. Només silenci i color
blau”, reflexiona Gemma Mengual, exnedadora artística, al
seu llibre L'aigua o la vida.
Núria Marquès (Castellví
de Rosanes, 1999) deu tenir
una visió semblant. L’aigua és
el fil conductor de la seva vida:
va néixer amb una malformació
al fèmur i els metges li van recomanar als seus pares que nedés. Amb 9 mesos ja estava a
l’aigua, amb 9 anys li van amputar la cama i amb 11 va conèixer la natació adaptada. Núria Marquès n’és una de les
icones mundials. Als Jocs Pa-

ralímpics de Tòquio ha guanyat una plata, en els 100 metres
esquena S9, i un bronze en els
200 estils S9.
El bronze de Núria Marquès va ser el mateix dia, el passat 1 de setembre, que el de Jordi Morales (Esparreguera,
1985) fent parella amb Álvaro
Valero en tennis de taula (classe 6-7). Jordi Morales és pura
passió i, curiosament, amb 6
anys es va enamorar del tenis
de taula jugant en una sala annexa que tenia el Teatre de la
Passió d'Esparreguera.
Afectat d’espina bífida, un
defecte congènic greu que afecta la columna vertebral, Jordi
Morales és també entrenador al
CETT Esparreguera, el club de
la seva vida.
Per a Núria Marquès eren
els seus segons Jocs Paralímpics, després d’estrenar-se a
Rio 2016, amb 17 anys. Un debut brillant, històric, amb un or
en els 400 metres lliures S9 i

Marquès i Morales, amb les seves medalles. Fotos: Twitter (@o_nuriamarques i @jordimorales2)

una plata en els 100 esquena
S9. Dues medalles que li van
canviar la vida. Quan va entrar
a la universitat va fer una aposta definitiva: ingressar al CAR
de Sant Cugat. Va passar d’entrenar-se dues hores a sis i ja va
tenir cotxe propi. La seva refe-

rent i inspiració és Ellie Cole, a
qui va prendre l’or a Rio.
UN DEBUT AMB 14 ANYS
Jordi Morales va viure per primer cop l'experiència paralímpica amb només... 14 anys. A
Sydney va al·lucinar amb tot el

que va viure, veure i sentir.
Quatre anys després, a Atenes
2004, ja va guanyar la primera
de les seves tres medalles, l’última individual, una plata. A
Londres va repetir metall i,
com a Tòquio, fent parella amb
Álvaro Varela.

Viu en línia
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| WRC 10
Ja és aquí l’esperada nova entrega del videojoc del World Rally Championship (WRC),
que està disponible per a PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Carola López / ACN

Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 1994)
està vivint sens dubte el moment més
dolç de la seva carrera futbolística.
La jugadora del Barça va tocar el
cel amb el club de la seva vida la
temporada passada, quan va ser
una de les responsables del triplet històric. Ara, la UEFA ha
reconegut el seu paper imprescindible al camp i l’ha escollit com a millor jugadora de
l’any. “Ets un exemple de talent, superació i barcelonisme”,
li ha dit el president del FCB,
Joan Laporta, que està trobant
en l’equip femení un oasi de
calma enmig de la tempesta
que colpeja el masculí.

Llegir en català
Aquest mes de setembre torna la Setmana del Llibre en
Català, que celebrarà la seva 39a edició del 10 al 19 al
Moll de la Fusta de Barcelona. Un any més, aquesta fira
comptarà amb un ampli ventall d’activitats de tota
mena, com ara presentacions, recitals, itineraris literaris,
xerrades, contacontes... Hi haurà propostes per a infants
i adults que perseguiran el mateix objectiu de sempre:
promoure la lectura en català entre el públic de totes les
edats. L’horari serà només de tarda els dies de cada dia,
però de matí i tarda durant el cap de setmana.

Llibres

?

A L E X I A

QUI ÉS

...

És una de les artífexs del triplet de l’equip

Ser escollida millor jugadora de l’any

QUÈ HA FET

La UEFA l’ha premiat després d’una temporada de 10

...

A LES XARXES

Teatre

P U T E L L A S

Ser jugadora del Barça

ÉS FAMOSA PER

?

La fitxa

Música

Merescudíssim

Li han plogut les felicitacions

Pelis i sèries

Sola
Carlota Gurt

Angle mort
Roc Esquius i Sergi Belbel

Vell camí
Adrià Cid & The Ciderals

Cruella
Craig Gillespie

La Mei, després de naufragar en la feina
i immersa en l’apatia matrimonial, s’aboca
a escriure instal·lada a la casa del bosc de
la seva infantesa, on s’encararà rabiosament a la grisor del seu passat, a un present inoportú i a un futur a la deriva.
Aquesta és la crònica d’una rebel·lió. És
la història de la seva solitud impenitent
narrada en un compte enrere agònic.

A causa de la nova crisi, el cap d’una petita start-up d’èxit es veu obligat a prescindir d’un dels seus treballadors. Per tal
de fer aquest acomiadament de la millor
manera possible, l’Andreu, propietari
de l’empresa, decideix tenir una trobada conjunta amb els tres empleats: la
Beatriu, en Carles i la Diana.
A la Sala Versus Glòries de Barcelona.

El cantant ebrenc Adrià Cid publica,
junt amb la banda The Ciderals, el disc
autoeditat Vell camí. En aquest nou treball discogràfic, Cid aplega un total de catorze cançons creades al llarg de gairebé una dècada, tal com ell mateix ha explicat a les seves xarxes socials. També a
les xarxes s’ha mostrat “molt emocionat”
per poder compartir l’àlbum.

Emma Stone es posa a la pell de la dolenta del clàssic de Disney 101 dàlmates.
Ambientada a Londres durant els anys
70, Cruella explica la història de l’Estella,
una nena òrfena que es veu obligada a
buscar-se la vida a la gran ciutat. Disposada a convertir-se en una exitosa dissenyadora de moda, acaba assumint la
seva personalitat real: la de Cruella.
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Pròxima edició: 21 de setembre

