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SANT ANDREU pàg 14

Es reprenen després
d’anys d’espera les obres
per enllaçar l’A-2 i l’AP-7

COMERÇ pàg 19

Micro teatre als comerços
d’Abrera de la mà de ‘Glops’

NATACIÓ pàg 20

Victòria de Núria Marquès 
al Campionat de Catalunya

MÉS ENLLÀ DEL 8-M pàg 3

El Col·lectiu Feminista de
Martorell omple el març
d’activitats reivindicatives

pàg 18

ENTREVISTA pàg 6

Isidre Montserrat, actor:
“La Passió d’Olesa és vital,
no vull deixar-la mai”

El poble no formarà part del Parc Rural de Montserrat
Esparreguera diu no

La mala situació dels jutjats
de Martorell s’agreuja

L’activitat dels jutjats 1 i 6 es va haver d’aturar el dia 16 després que s’enfonsés el fals sostre que els cobria pàg 8
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El 8 de març és el dia que el fe-
minisme surt al carrer amb més
força. Aquest any, després de l’è-
xit de la vaga del 2018, les dones
s’aturaran de nou per fer sentir
la seva veu i deixar clar que la
lluita continua. El Col·lectiu Fe-
minista de Martorell, a més de
donar suport a la vaga, recorda
que no n’hi ha prou amb un dia
de protesta. Per això, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, ha
organitzat un conjunt d’activitats
per omplir tot el mes de març. De
fet, les integrants del col·lectiu re-
calquen que, en realitat, “cada
dia és 8 de març”.

La primera activitat del pro-
grama serà l’entrenament es-

pecial per a dones de Martorell
Nihon TaiJitsu (dia 2). El mateix
dia a la nit se celebrarà Carnaval,
de manera que el col·lectiu ha
iniciat una campanya per ga-
rantir que sigui una festa “lliure
d’estereotips de gènere”. 

Pel que fa a l’oferta cultural,
hi haurà una exposició, ‘ELLES
a pic i pala’ (del 4 al 29 de març),
i una passejada històrica, ‘Mar-
torell femení i plural’ (dies 9 i 10).
També es farà l’‘Hora del conte
en clau de gènere’ (6), una ses-
sió de cinema feminista (9) i una
altra de teatre feminista (17). 

Respecte de les xerrades,
destaca la de Lula Gómez (12),
creadora dels vídeos d’humor fe-
minista del compte d’Instagram
@eres_una_caca. A banda, hi
haurà sis xerrades o sessions
d’experiències compartides més:
‘Lideratge i empoderament fe-

mení’ (14), ‘Com cuidar-te com
a cuidadora’ (15), ‘Mujeres en los
movimientos sociales’ (20), ‘Fe-
minització de la pobresa’ (22),
‘Com combinem la maternitat i
el treball’ (27) i ‘Dones amb di-
versitat funcional i treball’ (28).
La cloenda serà el dia 30, amb el
concert-vermut i la presentació
de l’exposició ‘Totes’, elaborada
a partir de les activitats del març
feminista.

Aquesta és la primera gran
iniciativa del col·lectiu i la Laia,
una de les integrants, assegura
que estan “molt il·lusionades”. La
Marta creu que el col·lectiu és
“un punt de trobada de tota
dona que vulgui compartir ne-
cessitats, alegries i lluita”. L’Es-
meralda, una nova membre, té
l’esperança que les accions del
grup es puguin traduir “en polí-
tiques municipals feministes”.

“Cada dia és 8 de març”
» El Col·lectiu Feminista de Martorell omple el mes de març d’activitats i tallers reivindicatius

» Els col·lectius de Martorell, Olesa i Esparreguera organitzen la 1a Marxa de Torxes del Montserratí

Anna Utiel
MARTORELL

MONTSERRATÍ4A la darrera
assemblea del Col·lectiu Fe-
minista de Martorell també
van assistir-hi membres dels
col·lectius feministes d’Espa-
rreguera i Olesa. Havien de
parlar de la primera activitat
que organitzen els tres grups
de forma conjunta: la Marxa
de Torxes del Montserratí.
Es farà a Olesa la nit abans del
8M, serà no mixta (només hi
podran participar dones) i
inclourà una actuació final.
L’objectiu és fer entendre que,
com deia Maria Mercè Marçal
a ‘Cançó de fer camí’, “juntes
farem nostra la nit”.

EL 8M, TOTES AL CARRER
Les feministes de Martorell
són conscients que el dia de
més visibilització és, sens dub-
te, el 8 de març. Per això, les
integrants volen anar plegades
a la manifestació de Barcelo-
na. De fet, s’estan organit-
zant amb col·lectius de tot el
Baix Llobregat per fer pinya i
arribar a la concentració fent
un recorregut a peu des de
Cornellà fins al punt d’inici.

Les membres que, pels
motius que sigui, no puguin
anar a Barcelona, llegiran un
manifest feminista a la plaça
de la Vila de Martorell. 

El 8M i la Marxa de Torxes, 
experiències compartides
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La lupa

per Marcel·lí Carbó (Òmnium Cultural)

Debats polítics als jutjats

Ha començat al Tribunal Suprem de l’Es-
tat espanyol el judici contra el Procés. L’es-
cenari, de pel·lícula tenebrosa amb una
flaire de naftalina que no l’han pogut re-
soldre ni traient a corre-cuita el Sant Crist
que sempre presidia la sala.

El primer acusat a l’estrena de les acu-
sacions proclamà: soc un pres polític. I
de forma natural, amb aquesta senzilla
frase, arribà el debat polític al Suprem.
I l’acusat va utilitzar la me-
tàfora de la cadira buida,
l’absència d’Espanya a la
taula de la negociació amb
Catalunya, i , a continuació,
mirada a Marchena i als al-
tres sis membres del tribunal
per dir-los que, per culpa
d’aquesta absència, ara són ells, els jut-
ges, els que s’han d’encarregar de la fei-
na que no han fet els polítics.

Quan es tracta de Catalunya, a l’Estat
espanyol (sobretot el profund) li és més fà-
cil reprimir que negociar. Catalunya s’as-
seu sempre a la taula del diàleg però Es-
panya no hi compareix mai. Quan Jun-
queras diu al tribunal que “votar no és de-
licte, impedir-ho per la força sí” queda clar
que ell i els altres encausats captaran l’a-
tenció de l’auditori espanyol i estranger.

Quin moment per a la història! Ses se-

nyories devien sentir un calfred premo-
nitori avisant que tot el prestigi que se su-
posa a un alt magistrat de la judicatura pot
anar-se’n en orris en un procés que té una
alta probabilitat d’acabar a l’Alt Tribunal
d’Estrasburg dels Drets Humans. Sens
dubte, un moment difícil per a aquests set
senyors que no ens semblen imparcials i
que més aviat es mostren sospitosos de
contaminació ideològica. Potser aquests

jutges, fiscals i advocats de l’Estat, nota-
bles tots del poder judicial, dubtin i tin-
guin por per les seves carreres i reputa-
ció personal. O potser hi ha algú (per pur
atzar) que tingui por de no estar a l’altu-
ra del que la pàtria espera d’ell i esguer-
ri una sentència tal com van fer aquells es-
trangers maldestres amb la sentència
d’extradició de Puigdemont. Però, ben mi-
rat, potser no hi van els millors sinó els
amics dels més ben col·locats, i aquestes
minúcies morals o ètiques no cal consi-
derar-les quan es tracta de la pàtria. 

A mesura que passin els dies del judi-
ci quedarà palès que no hi va haver cap
mena de violència per part de la ciutada-
nia convocada a votar, la DUI va ser una
mera declaració política sense conseqüèn-
cies legals, els Mossos van seguir les ins-
truccions de la Justícia i no hi va haver mal-
baratament de recursos públics. La veu dels
presos ressonarà amb menys distorsions
mediàtiques. Hi ha retransmissió en directe,

i els mitjans estrangers i espa-
nyols no tindran més remei
que escoltar durant tot el judi-
ci com s’expliquen els prota-
gonistes catalans de l’1-O. Uns
líders polítics que es troben en
una situació d’indefensió acu-
sats per les seves idees.

El pànic està instal·lat a l’altre costat:
els inculpats han engegat l’altaveu amb
valentia, confiança i determinació. La ju-
dicialització del plet polític entre Cata-
lunya i Espanya ha acabat polititzant la
justícia i el Tribunal Suprem es conver-
tirà els pròxims mesos en l’àgora de de-
bat que no han volgut ser les Corts. Les
idees no es poden tancar a la presó: n’a-
caben sortint. Al carrer, les idees segu-
eixen ben vives, els presos polítics les tre-
uen en seu judicial… I fan avergonyir tota
la judicatura espanyola.

El Tribunal Suprem es convertirà 
els pròxims mesos en l’àgora de debat 

que no han volgut ser les Corts

Recentment ha fet 13
anys de la manifesta-

ció "Som una nació i te-
nim dret de decidir" de la Plataforma
pel Dret de Decidir. Des d'aleshores
han passat moltes coses, però el que
està clar és que som un poble que
continua reclamant el seu futur en lli-
bertat. Seguim!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Sánchez tiene a su iz-
quierda un Podemos

dividido y que lleva me-
ses haciendo campaña por él y a su de-
recha un Ciudadanos que se ha ido ale-
jando del centro y coquetea con op-
ciones extremistas. El PSOE ha tenido
pocos momentos más favorables des-
de que Rajoy llegó a la Moncloa.

@apuente

Les persones amb sín-
drome Asperger me-

reixen respecte i acom-
panyament. La inclusió és responsa-
bilitat de tothom i és imprescindible
per fer un món més just. Som diferents
i en la diversitat està la nostra riquesa.
#Divercapacitados #DíaInternaciona-
lAsperger.

El vot als partits cata-
lans no és intercanvia-

ble. Recentment al @Con-
greso_Es hem vist com uns pactaven la
mesa amb el PP i altres no o com uns
votaven no al decret del lloguer i els al-
tres que sí. Els ciutadans tenen dret a
triar quin independentisme ha de te-
nir més pes.

@Apujolmas@AdaColau@MonicaSabata

Núria Marquès
Primer gran resultat de l’any 2019 per a
la nedadora castellvinenca. Marquès va

aconseguir guanyar el Campionat 
de Catalunya d’hivern de natació adap-
tada, una competició que es va disputar  

a Terrassa el passat dissabte 16. 
pàgina 20

Els semàfors

Aj. d’Olesa
Olesa de Montserrat ha homenatjat re-
centment els afusellats pel franquisme
ara fa 80 anys, entre els quals l’exalcal-
de d’ERC Fèlix Figueras i Aragay. Un
acte emotiu que fa poble i que serveix

per no oblidar el passat més fosc. 
pàgina 15

Aj. de Collbató
CCOO va denunciar el 22 de febrer “pre-
càries condicions de treball” a la Guàrdia
Municipal de Collbató. L’Ajuntament va
respondre el comunicat del sindicat ràpi-
dament i va demanar diàleg per solucio-
nar el que, de moment, és un problema. 

pàgina 18
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Des del 30 de gener fins al
24 de febrer heu estat
fent Likesa la Sala Versus

Glòries. Quina rebuda ha tin-
gut per part del públic?
Ha tingut molt bona resposta tant
per part dels joves com de la gent
més gran. Fins i tot hem exhaurit els
caps de setmana, així que estem
molt contents. Volíem parlar de
l’obsessió pel reconeixement a tra-
vés de les xarxes socials, centrant-
nos en l’àmbit laboral. La gent
gran, que és com immigrant de tot
aquest tema, ens diu que no s’as-
sabenta gaire quan parlem de se-
guidors o de likes, però veu cap on
va la cosa i diu que els fa patir. Tre-
ballem molt des de la comèdia,
però és una agricomèdia, perquè et
deixa un regust agre.

Teniu previst fer gira amb aquest
espectacle?
Encara està per definir, però hi ha
perspectiva perquè es pugui fer i
fins i tot repetir una temporada al
mateix teatre. L’espectacle ha tin-
gut molta crida des del principi:
una distribuïdora es va assabentar
que fèiem l’obra i ens va proposar
portar el projecte, i el teatre, la Sala
Versus Glòries, ens va cedir l’espai
sense saber què faríem. Això pas-
sa perquè a DARA tenim una bona
trajectòria. Vam començar l’any
2014 amb iMe i ja hem fet sis es-
pectacles, que es diu ràpid, però és
molt difícil aixecar-los. A més, la dis-
tribuïdora ens ha portat progra-
madors d’ajuntaments perquè pu-
guem fer gira per Catalunya. Tam-
bé va venir una distribuïdora de
fora, li va agradar l’obra i d’aquí a
dues setmanes tenim una reunió
per gestionar la gira per Espanya.

Com sorgeix DARA?
L’alma mater d’això és el Roc Es-
quius. Ell és qui escriu i té ganes

d’explicar coses. A la companyia
DARA ens vam ajuntar actors amb
moltes ganes de treballar, i nosal-
tres ens hem fet la nostra feina.
Funcionem com autònoms, ens ho
fem tot nosaltres mateixos, és a dir,
cadascú té més d’una funció dins
la companyia. Per exemple, jo em
dedico a producció, formació i
comptabilitat, a més d’actuar. 

Amb iMeva començar tot i la vau
portar fins a Madrid. Què té
d’especial aquesta obra?
Parla d’un futur apocalíptic no gai-
re llunyà, en què hi ha un disposi-
tiu electrònic, l’iMe, al qual tothom
està connectat. No hi ha comuni-
cació verbal, emocional ni visual, i
mirar-se i tocar-se és molt agressiu.
L’obra comença quan l’iMe falla i la
gent ha de tornar a comunicar-se.
Està feta des de la comèdia, però té

un valor molt reflexiu; aquest és el
gran èxit d’iMe. A més, cada vega-
da sembla més actual. Pensem que
estem més comunicats, però en re-
alitat estem més allunyats. 

Com va començar a caminar?
Teníem la proposta, però no hi
havia cap teatre que la volgués
agafar. Com que soc d’Olesa, vaig
parlar amb en Mingo Vallés, del fes-
tival Butaka del Casal, i li vaig pro-
posar fer iMe durant el festival. Hi
van assistir molts programadors i,
gràcies a això, vam actuar a diver-
sos llocs. Després la vam fer a un al-
berg preciós de Barcelona, on tam-
bé ens van venir a veure progra-
madors i, aleshores, vam començar
a fer-la a sales petites, com la sala
Porta4 o la Nau Ivanow. Arran de
fer molta crida perquè ens vin-
guessin a veure programadors de

teatres, vam aconseguir establir-
nos al Teatre Tantarantana, on vam
fer tres temporades d’iMe. També
vam fer gira per tot Catalunya i vam
estar tres temporades a Madrid.
Aviat anirà a Madrid Mars Joan, que
es dirà Mars Juan, i la produirem
nosaltres però amb altres actors.

Sorprenentment, el teatre no
va ser el teu camí des d’un prin-
cipi. Com s’explica aquest salt de
la informàtica als escenaris? 
A Olesa hi ha una tradició teatral de
tota la vida, que és La Passió, i s’hi
fa molt teatre. Jo feia teatre ama-
teur, que és la gran cantera, i m’en-
cantava. Però vaig triar dedicar-me
professionalment a la informàtica
i anar-ho combinant amb el teatre
a nivell aficionat. Treballava a un
institut i estava molt content, però
no era realment el que m’omplia.
L’any 2007, vaig començar a estu-
diar interpretació a l’escola Nancy
Tuñón, alhora que seguia amb la
meva feina. Sense adonar-me’n, ja
estava fent el canvi. Quan vaig
acabar aquests estudis, vaig deci-
dir tirar-me a la piscina buida. La
gent em diu que vaig ser valent,
però jo crec que vaig ser coherent
amb mi mateix. Ho vaig fer per po-
der dormir tranquil cada nit.  

A quina edat vas fer el canvi?
Tenia 35 anys. Tot ha anat tard, però
no em penedeixo en absolut del
meu passat d’informàtic. Vaig estar
molt bé a l’institut, i arran d’això
vaig voler ensenyar teatre. Ara for-
mo part del claustre de Nancy Tu-
ñón, també faig classes a altres es-
coles, com Aula de Teatre de Mar-
torell, i ensenyo a parlar en públic
a la Fundació Llor. Per a mi, el tea-
tre hauria d’estar dins del projecte
curricular de totes les escoles, per-
què confio molt en la seva capa-
citat d’ajudar. 

I et vas trobar amb dificultats per
culpa de l’edat? 
La gent diu que mai no és tard per
començar en el teatre, perquè hi ha

personatges de totes les edats,
però a l’audiovisual, a una certa
edat, ja comencen a buscar la cara
coneguda o la persona amb tra-
jectòria, i la resta optem a papers
més petits. Aquesta és la gran
pega que m’he anat trobant, però
passo de queixar-me. Per sort, des
que vaig entrar al món professio-
nal, sempre he tingut projectes i, si
miro enrere, em sento molt orgu-
llós del que he fet. Soc molt afor-
tunat, perquè tinc un plat a taula,
puc pagar-me el lloguer... Per a mi,
l’èxit és poder viure d’això. Sempre
hi ha un discurs victimista al voltant
de la nostra professió, i és veritat
que està fatal, però hem de posar-
li un punt d’esperança i seguir llui-
tant i treballant. 

Tot i que tens molts projectes,
continues a La Passió d’Olesa.
Per què és tan important?
Per a mi és vital. No vull deixar-la
mai. Si puc, hi seguiré tota la vida,
perquè m’encanta. Vaig començar
amb personatges més petits i des-
prés vaig tenir la sort de passar pels
grans: Jesús, Judes, Sant Joan... I ara
estic fent de Caifàs, el més dolent
del Sanedrí. Vaig fer de Jesús durant
9 anys i l’última funció va ser bru-
tal, em vaig sentir molt acompan-
yat. És preciós veure com la gent
està amb tu, és una experiència
molt maca i la duré sempre al cor.

Com hi vas entrar?
Hi ha un punt d’inflexió. Quan te-
nia 11 anys, Carles Dinarés va ser
qui em va introduir al teatre, per-
què em va proposar fer El Petit Prín-
cep i el vaig estar fent per totes les
escoles d’Olesa. Va ser espectacu-
lar. Allà em va agafar el cuc del te-
atre i per això vaig entrar a La Pas-
sió. A més, també feia altres es-
pectacles, com Els Pastorets. Ens
ajuntàvem una colla de joves que
fèiem molta festa i molt teatre. Jo
mai no arribava a les 10 de la nit a
casa, sempre estava al teatre. Ho re-
cordo com una època meravello-
sa. I amb tot això, el cuc del teatre
es va transformar en un monstre.

Parlem de la teva experiència a
la televisió. Com és treballar en
produccions més grans?
No té res a veure amb el teatre. És
una altra història, però també és
una experiència molt xula. De la
que tinc més bon record és d’El Mi-
nisterio del Tiempo, perquè vam
anar al Teatro de las Comedias de
Almagro, que és espectacular. Tam-
bé vaig estar molt bé a La Riera i a
La que se avecina. Tot han sigut
col·laboracions capitulars, que ja
m’està bé, però m’agradaria fer un
personatge més llarg per gaudir
més de la televisió. Tot i això, el meu
dia a dia és el teatre. Cada dia en
faig, i això em dona molta vida.

“El teatre hauria de ser 
al projecte curricular 
de totes les escoles”

Isidre Montserrat / Actor

Isidre Montserrat procura estar sempre al seu hàbitat natural: l’escenari. Durant 9
anys, va ser el Jesús de La Passió d’Olesa, i encara hi participa. Fa poc, ha estrenat 
Likes, el 6è espectacle de la companyia DARA, de la qual és cofundador. També 

ha fet cinema i televisió i és professor, entre d’altres, d’Aula de Teatre de Martorell.

Anna Utiel
OLESA DE MONTSERRAT

Perfil | Teatre i més teatre
Tot i que va estudiar Enginyeria Informàtica, Isidre Montserrat (Olesa, 1975)

sempre havia estat lligat al teatre amateur olesà, tant a La Passió com als Pasto-
rets, i als 35 anys va decidir estudiar interpretació i dedicar-s’hi professionalment.

“Per a mi, La Passió
d’Olesa és vital, no vull
deixar-la mai. Si puc, 
hi seguiré tota la vida”
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Martorell

EQUIPAMENTS4L’activitat dels
jutjats 1 i 6 de Martorell es va ha-
ver d’aturar el dia 16 després que
s’enfonsés el fals sostre que els
cobria. L’incident no va provocar
ferits, però va afectar diversos ex-
pedients i part del mobiliari, a
causa de l’aigua que hi va caure.
Es tracta de l’enèsim contra-
temps que pateixen aquests jut-
jats per culpa del mal estat dels
edificis que els allotgen. 

Arran d’aquesta situació, la
magistrada degana del partit ju-
dicial de Martorell, Susana So-
lans, va reclamar la reubicació
dels jutjats mentre no es cons-
trueixi el nou Palau de Justícia.
Aquest edifici es començarà a fer
l’any 2022 i estarà enllestit el
2024, tal com va anunciar la con-
sellera de Justícia, Ester Capella,
el mes de gener. 

El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC), que va
aturar l’activitat a petició de la
degana, va comunicar al Consell

General del Poder Judicial
(CGPJ) la situació. El president
del TSJC, Jesús María Barrien-
tos, va recordar al Consell que el
problema dels jutjats de Marto-
rell ve de lluny i que s’han fet
nombroses peticions per posar-
hi solució.

D’altra banda, des del de-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat van assegurar que l’es-
fondrament del sostre no s’havia

produït per causes relacionades
amb l’estat de les instal·lacions,
sinó que hauria estat provocat
per un problema a la comunitat
de veïns. 

Actualment, els set jutjats
de Martorell estan dispersats
en sis edificis diferents. Els 86
treballadors que formen la plan-
tilla conviuen amb l’estat preca-
ri dels edificis i reclamen una so-
lució des de fa temps. 

El sostre del jutjat 1 de Martorell va caure el dia 16. Foto: Ajuntament

El mal estat del sostre obliga a
aturar l’activitat dels jutjats 1 i 6

» La magistrada degana reclama la reubicació dels jutjats
» El nou Palau de Justícia no serà una realitat fins a l’any 2024

La plaça de la Vila, escenari
de l’acte de la vaga del 21F

MANIFESTACIÓ4Unes 300 per-
sones es van concentrar a la
plaça de la Vila el passat 21 de fe-
brer, amb motiu de la vaga ge-
neral convocada a tot Catalunya
com a resposta a l’inici del judi-
ci del procés. 

La secció local d’Òmnium
Cultural va fer la convocatòria i
va presidir l’acte, sota el títol
‘Sense drets no hi ha llibertats’.
Els veïns que hi van assistir van
pintar, amb guixos, un gran llaç
groc a terra, acompanyat de la
frase ‘L’autodeterminació no és
delicte’ i de la paraula ‘Llibertat’.

Xavier Pagès, com a repre-
sentant d’Òmnium, va llegir el
manifest de l’entitat, que rebut-
java l’actuació de l’estat espan-
yol i reivindicava els drets i lli-
bertats dels presos polítics i dels
ciutadans de Catalunya. 

Per la seva banda, Dídac Fer-
nández, representant de la In-
tersindical-CSC (el sindicat que
va convocar la vaga), va fer re-
clamacions de caràcter laboral,
com ara la derogació de la re-
forma laboral del Partit Popular
o l’increment del salari mínim
interprofessional.

L’Hospital de Martorell rebrà
suport de Sant Joan de Déu

SALUT4L’Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell rebrà suport de
pediatria de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona (ubicat a
Esplugues de Llobregat), espe-
cialitzat en aquest àmbit. A par-
tir d’ara, els professionals d’amb-
dós centres podran compartir
pràctiques i coneixements, com
ara guies i protocols.

Els responsables dels hospi-
tals van signar, el dia 21, un
conveni de col·laboració cen-
trat en l’atenció assistencial, la
formació continuada, la docèn-
cia i la recerca. Gràcies a aques-

ta signatura es podran millorar
els fluxos d’usuaris en els dos
centres sanitaris, de manera que
la consulta i la derivació de pa-
cients seran processos més fàcils
i àgils. A més, l’acord permetrà
reordenar les prestacions de les
dues entitats dins del seu àmbit
d’influència.

La Fundació Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell té
més de 800 anys d’història i és
el centre de referència d’uns
160.000 habitants, que seran
els beneficiats directes d’a-
quest nou conveni.

Martorell rep el certificat 
de bona pràctica municipal

SOCIETAT4El programa ‘Una
carta, una amiga i un amic’, que
impulsa l’Ajuntament per pro-
moure els intercanvis interge-
neracionals ha rebut el certificat
de bona pràctica municipal
2014-2018. El reconeixement
s’emmarca en el Banc de Bones
Pràctiques (BBP), una iniciativa
que impulsen la Fundació Car-
les Pi i Sunyer d’estudis auto-
nòmics i locals i la Federació de
Municipis de Catalunya. 

Des del 2011, el programa
guardonat posa en contacte
alumnes de 3r de primària de les
escoles Vicente Aleixandre, Mer-
cè Rodoreda i Lola Anglada amb
persones grans, usuàries de les
Residències Sant Joan de Déu i
Anoia. Així, petits i grans s’in-
tercanvien cartes habitualment
i construeixen una relació esta-
ble en el temps. Finalment, els
infants visiten la gent gran a les
seves residències.

Instal·lacions | Millora de la conducció d’aigües residuals
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) invertirà més de 376.000 euros en la millora
de la principal conducció d’aigües residuals de Martorell. Caldrà substituir un tram

del col·lector que transporta les aigües residuals fins a la depuradora.



26 de febrer del 2019

9 | 

línianord.catMartorell

Les persones amb dificultats
rebran ajudes per pagar l’IBI
SUBVENCIONS4L’Ajuntament
de Martorell ajudarà les perso-
nes que ho necessitin a pagar
l’Impost de Béns Immobles (IBI)
de la seva residència habitual.
L’ajut pot ser de fins a 200 eu-
ros i va destinat sobretot a fa-
mílies monoparentals i/o amb
rendes insuficients, a majors de
65 anys i a les persones que po-
sin a disposició de l’Oficina Lo-
cal d’Habitatge un domicili per
al lloguer social. La mesura va
ser aprovada en el darrer Ple,
que va tenir una particularitat:
totes les mocions es van aprovar
per unanimitat. 

Les famílies monoparentals
residents a Martorell rebran la
bonificació, en cas de no tenir
una altra propietat, segons el va-
lor cadastral de l’habitatge. Les
subvencions a famílies amb ren-

des insuficients s’atorgaran en
funció dels ingressos bruts a
l’any i el nombre de residents al
domicili, sempre que la família
no sigui propietària d’una altra
residència. Les persones ma-
jors de 65 anys podran rebre l’a-
juda sempre que els seus in-
gressos bruts anuals no superin
els 13.500 euros i que no tinguin
una altra propietat. D’altra ban-
da, es concedirà una subvenció
a totes les persones que posin el
seu habitatge a disposició de
l’Oficina Local d’Habitatge per
destinar-lo a lloguer social, com
a mínim, durant sis mesos.

Les subvencions no podran
superar, en cap cas, els 200 eu-
ros. Aquest any, les persones
empadronades a Martorell po-
den sol·licitar l’ajut entre l’1
d’abril i el 30 de maig.

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Martorell ha reclamat a la Ge-
neralitat de Catalunya la recu-
peració dels terrenys del Centre
de Formació Professional d’Au-
tomoció. El consistori ha enviat
el requeriment aquest mes de fe-
brer, en constatar que el centre
continua sense funcionar.

La cessió dels terrenys es va
signar l’any 2009 i el centre es
va inaugurar el març del 2015.
El passat mes de setembre, la
Generalitat va anunciar l’inici
del procés de licitació per es-
collir l’operador del centre,
amb la previsió d’iniciar les
classes el curs que ve, però va
tornar a incomplir el termini
acordat. Per tant, el projecte
continua encallat. 

Per això, el consistori ha de-
cidit plantejar un ultimàtum a la
Generalitat. Segons el document
de cessió,  signat ara fa una dè-
cada, el municipi podia recupe-
rar els terrenys en cas que, trans-
correguts cinc anys, el centre se-
guís inoperatiu. L’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa, veu
en aquesta via l’única manera de
fer pressió: “No volem que ens
tornin els terrenys, però és l’ú-
nica arma que tenim per dema-
nar a la Generalitat que es posin
les piles”, assegura el batlle. 

Fonollosa també explica que
Martorell, en el seu moment, va
cedir els terrenys “gratuïtament
i de forma entusiasta”, perquè el
projecte havia de ser positiu per
als joves del municipi i per al sec-
tor de l’automòbil. “El sector és
el primer interessat, perquè ne-
cessita operaris qualificats”, as-
segura l’alcalde.

El centre, que té capacitat per
a 14.000 alumnes, només ha
acollit puntualment una cin-
quantena de joves del programa
‘Garantia Juvenil’ del Servei d’O-
cupació de Catalunya. L’objectiu

del projecte era oferir una for-
mació dual, és a dir, es volia fer
que els alumnes compaginessin
els estudis amb les pràctiques la-
borals remunerades a l’empresa. 

El Centre de Formació Pro-
fessional d’Automoció va costar
13 milions d’euros a la Genera-
litat. És un edifici de 10.000
metres quadrats, amb 39 aules,
un gran taller i laboratoris es-
pecífics de robòtica, sistemes
automatitzats, mecànica i man-
teniment. Tot i que va ser una
gran aposta, el centre mai no ha
arribat a ser operatiu. 

El Centre de Formació Professional d’Automoció, inoperatiu. Foto: Ajuntament

Martorell reclama els terrenys
del Centre d’FP d’Automoció
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35 colles i 1.700 persones
inscrites a la rua de Carnaval

FESTES4La rua del Carnaval
martorellenc comptarà amb
unes 1.700 persones, reparti-
des en un total de 35 colles.
Aquest any, els participants te-
nen un al·licient més: les colles
guanyadores rebran un premi
econòmic més important. 

La celebració de Carnaval,
una de les més multitudinàries
de Martorell, començarà el dia 2
a la tarda al carrer del Mur,
punt on es concentraran totes les
colles. Allà, faran la Gran Balla-
da, una coreografia que tots els
participants coneixen. Tot seguit,
les carrosses començaran a cir-
cular i passaran pels carrers
principals del municipi. 

Es preveu que, cap a les 9 del
vespre, la rua arribi a la Nau 1 de
Ca n’Oliveras, on tindrà lloc el
sopar de colles i l’entrega de

premis. El 1r Premi a la Millor
Disfressa serà de 1.000 euros; el
2n Premi a la Millor Disfressa, de
600 euros; el 3r Premi a la Mi-
llor Decoració de Carrossa, de
500; el 4t Premi a la Millor Co-
reografia, de 400, i per últim, el
Premi Especial de la Regidoria
de Salut al foment d’hàbits sa-
ludables serà de 200 euros. 

Amb la panxa plena –i, en al-
guns casos, també la cartera– co-
mençarà la festa, amb dues ses-
sions de DJ. La primera serà fa-
miliar i, a la matinada, comen-
çarà la sessió golfa per a majors
de 16 anys. 

L’endemà, els més petits tin-
dran l’oportunitat de gaudir d’un
Carnaval a la seva mida. El Car-
naval Infantil de l’Esplai Guspi-
ra també inclourà rua, especta-
cle i lliurament de premis.

MÚSICA4La Nau 2 de Ca n’O-
liveras ha reobert les seves por-
tes convertida en un nou espai
d’exhibició i creació musical.
Després de la remodelació, té les
característiques necessàries per
acollir concerts de grups com Els
Catarres o Doctor Prats, plats
forts de la programació de la pri-
mera temporada.

Unes 500 persones van as-
sistir a l’acte d’inauguració, el dia
23, que va comptar amb la pre-
sència de 16 artistes i formacions
musicals, entre els quals hi ha-
via des de noms com Manu Guix
i Dolo Beltran, fins a joves pro-
meses martorellenques, com
Marta Knight. Aquesta combi-
nació de músics locals i artistes
de renom serà la tònica de tota
aquesta primera temporada. Du-
rant la presentació, el regidor de
Cultura, Sergi Corral, va remar-
car la voluntat del consistori de
“donar suport als grups locals”,
alhora que s’ofereix un espai
perquè puguin venir cantants
que fins ara no comptaven amb
una sala adient a Martorell. 

Però la funció de la Nau 2 no
serà només acollir concerts, sinó
que els dissabtes a la nit, un cop
les actuacions acabin, passarà a
ser una discoteca amb sessió de
DJ. La majoria de nits, l’entrada

estarà limitada a majors d’edat,
però un cop al mes hi podran en-
trar els joves a partir de 16 anys.
A més, dues tardes al mes, s’o-
brirà la discoteca per als ado-
lescents majors de 14 anys. Això
millorarà les opcions d’oci del jo-
vent martorellenc, que sempre
ha hagut de marxar a altres mu-
nicipis per anar de festa. 

De fet, el mateix dia 23 a mit-
janit, hores després de l’acte d’i-
nauguració, la Nau 2 es va es-
trenar com a discoteca, en aquest
cas, per a majors de 16. El DJ
Javi Soto, resident a Feeling Sa-

badell, va posar ritme a la nit. Tot
i això, el primer acte de la pro-
gramació serà el concert d’Hotel
Cochambre, el dia 1 de març.

UN ESPAI RENOVAT I ADEQUAT
Per encetar aquesta nova etapa,
la Nau 2 ha passat per un perí-
ode d’adequació, que ha res-
pectat el seu aspecte de nau in-
dustrial. S’hi han incorporat
contenidors de color groc, que
fan la funció de guarda-roba, ca-
merinos, taquilles i barra de
bar. També s’ha millorat l’esce-
nari i s’han reformat els lavabos. 

Manu Guix a la inauguració de la Nau 2. Foto: Carlos Recio/Ajuntament

La nova Nau 2 presenta una
primera temporada de nivell
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Castellví de Rosanes

Castellví celebra un Carnaval
que implica tota la vila

FESTES4Castellví de Rosanes ha
celebrat el Carnaval més matiner
del Montserratí una setmana
abans que la resta de municipis.
Dissabte 23 de febrer, els carrers
del poble es van omplir de dis-
fresses, música i molta festa.

A la tarda, la rua va sortir de
l’escola vella, encapçalada pels
Tabalers Cua de Drac, i es va pas-
sejar pel nucli antic. El recorre-
gut va passar per l’avinguda
Mare de Déu de Montserrat, el
carrer de Sant Antoni i el carrer
de Sant Isidre, i va acabar al Cen-
tre Cultural i Recreatiu.

Allà es va fer el concurs de
disfresses i la posterior entrega
de premis. Després, el DJ Rafa
Martínez DeJotadeu va ser l’en-
carregat de posar la música i fer
ballar els castellvinencs fins a la
matinada. Tot plegat acompan-
yat d’un servei de bar i entrepans
per mantenir la panxa plena.

Per la seva banda, els barris
de Can Sunyer i Valldaina ce-
lebraran el seu Carnaval parti-
cular diumenge 3 de març. Te-
nen previst fer una rua per la
zona i un ball a la tarda, entre
altres activitats.

EQUIPAMENTS4Castellví de
Rosanes compta amb nou ma-
terial audiovisual i informàtic al
Casal de la Gent Gran i al Cen-
tre Cívic de Can Sunyer i Vall-
daina. L’objectiu d’aquestes no-
ves adquisicions és promoure
l’envelliment actiu i l’alfabetit-
zació digital de la gent gran. Les
millores s’han pogut fer gràcies
a una donació de 6.200 euros de
l’Obra Social ‘la Caixa’ que l’A-
juntament va sol·licitar uns me-
sos enrere.

Els nous elements instal·lats
al Casal de la Gent Gran, ubicat
al nucli antic, són un sistema de
projector, pantalla i altaveus i
dos nous ordinadors, a més d’u-
nes cortines per evitar enlluer-
naments. Pel que fa al Centre Cí-
vic de Can Sunyer i Valldaina, la
instal·lació s’ha limitat al pro-
jector, la pantalla i els altaveus.

Aprofitant la visita als equi-
paments de la directora de l’ofi-
cina de CaixaBank al Portal d’A-
noia de Martorell, Montse Masó,
l’alcalde Joan Carles Almirall
va agrair a la institució el suport

rebut en aquest projecte. Se-
gons un comunicat municipal, el
batlle assegura que, gràcies a
aquesta ajuda, les persones
grans de Castellví gaudiran de
“més recursos” per fer “activitats
que afavoreixin el seu benestar
i l’envelliment actiu”. 

La subvenció atorgada a Cas-
tellví prové del pressupost de

l’any 2018 de l’Obra Social ‘la
Caixa’. De fet, la partida que la
Fundació Bancària ‘la Caixa’
dedica a la seva Obra Social va
augmentar l’any passat fins a
arribar als 520 milions d’euros,
una xifra que la situa com la pri-
mera fundació privada de l’estat
espanyol i una de les més im-
portants d’Europa. 

Nou material informàtic al Casal de la Gent Gran. Foto: Ajuntament

Millores al Casal del nucli antic 
i al Centre Cívic de Can Sunyer

Subvencions | Arranjament de la rotonda d’accés
L’Ajuntament de Castellví i la Diputació de Barcelona han signat un conveni

que permetrà arranjar i enjardinar la rotonda d’accés al nucli antic. L’actuació
anirà a càrrec de la institució provincial i el consistori en farà el manteniment.
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4Connectar les persones amb
les oportunitats de futur. Aquest ha
estat un dels pilars fonamentals de
l’acció duta a terme per la Diputa-
ció de Barcelona durant aquests
quatre anys. 

Així, al llarg del mandat, s’ha
mantingut la voluntat d’enfortir
la capacitat dels governs locals,
amb l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de la població; alhora
que també s’ha treballat per fo-
mentar el progrés i l’equilibri terri-
torial de Catalunya. Tot això sense
oblidar allò que defineix l’ADN de
la Diputació: ser un element es-
sencial per als governs locals de la

demarcació, respectant-ne l’auto-
nomia local i potenciant-ne el tre-
ball en xarxa.

Per desenvolupar aquesta tas-
ca, la Diputació de Barcelona ha tre-
ballat en un conjunt de 13 projec-
tes estratègics, ideats per connec-
tar amb les persones, l’eficiència, la
sostenibilitat i la tecnologia.

CREACIÓ DE FEINA
Al llarg d’aquests quatre anys, la Di-
putació de Barcelona ha apostat
pel territori com un element de ge-
neració de riquesa i creació de
llocs de treball. En aquest sentit,
també ha potenciat la qualitat i

l’impacte dels plans locals d’ocu-
pació, destinant-hi més de 110
milions d’euros, i ha posat els re-
cursos al servei de l’ocupació dels
col·lectius més vulnerables.

També destaca la voluntat, per
part de la Diputació de Barcelona,
de transformar els polígons in-
dustrials de la demarcació, per fer
créixer les empreses que s’hi ubi-
quen i crear nous llocs de treball,
aconseguint, de retruc, incremen-
tar el PIB industrial català. Aquest
pla, dotat amb 30 milions d’euros,
finança inversions de gran impac-
te als polígons d’activitat econò-
mica de la demarcació.

L’aposta per la riquesa
i l’equilibri territorial 

4L’aposta de connectar les per-
sones amb les oportunitats de fu-
tur també passa per dur a terme
un seguit d’accions que assegurin
l’equilibri territorial del territori. Per
fer-ho possible, la Diputació ha
dut a terme les obres necessàries
per facilitar el desplegament de la
fibra òptica al territori, a través de
252 quilòmetres de carreteres de
titularitat pròpia. D’aquestes ac-
tuacions se n’han beneficiat 55

municipis i 1.874.540 habitants
potencials.

Finalment, i sota la premissa d’a-
postar per una administració local
que tingui garantides l’autonomia
i la suficiència financera, la Dipu-
tació de Barcelona ha invertit 30 mi-
lions d’euros per tal que es puguin
realitzar inversions en equipa-
ments, infraestructures i béns locals,
tant en inversió nova com de man-
teniment, reparació i conservació.

Equilibri territorial 
La voluntat de la Diputació de Barcelona és transformar els polígons industrials de la demarcació. Foto: iStock

La Diputació de Barcelona,
per la creació 

de llocs de treball

Pàgines especials
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Sant Andreu de la Barca

INFRAESTRUCTURES4Les obres
de connexió entre l’A-2 i l’AP-7
s’han reprès a Sant Andreu de la
Barca després de molts anys
d’espera. L’enllaç es farà a través
d’un viaducte de 850 metres pel
qual passaran cada dia uns
40.000 vehicles, que evitaran fer
una volta de 12 quilòmetres per
carreteres comarcals. L’objec-
tiu de l’actuació és unir el Baix
Llobregat amb el Vallès i allibe-
rar una zona per on passen més
de 200.000 vehicles diaris. 

Segons l’alcalde de Sant An-
dreu, Enric Llorca, aquesta és
una obra “cabdal per al futur de
la ciutat i la seva àrea d’influèn-
cia”. Assegura que facilitarà “la
comunicació de les empreses” de
la zona i que estalviarà als con-
ductors haver de passar per vies
més transitades i perilloses, com
la carretera de Rubí. 

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La construcció d’aquest enllaç es
va iniciar a finals del 2006, però
les obres es van aturar l’any
2010, a causa de les retallades

que va provocar la crisi econò-
mica. Des d’aleshores, el projecte
ha avançat lentament. La darrera
aturada es va produir l’any 2016
i, malgrat la insistència del con-
sistori des d’aquell moment,
l’actuació no s’ha desencallat
fins ara.

La major part de l’obra està
acabada des de fa 6 anys, però en

els últims dos anys ha patit mo-
dificacions. De fet, la darrera
aturada es va fer per aplicar una
tercera modificació al projecte.
Els canvis van ser aprovats pel
Consell de l’Estat per tal d’a-
daptar l’obra a les necessitats ac-
tuals. Això ha suposat un aug-
ment del pressupost de 50 a 76
milions d’euros. 

L’obra de connexió de l’A-2 i l’AP-7 ha patit anys de retard. Foto: Ajuntament

Es reprenen les obres 
per enllaçar l’A-2 i l’AP-7

SUBVENCIONS4L’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca im-
pulsa enguany la 5a edició d’un
programa que promou l’ocupa-
ció i el creixement de les em-
preses locals. El consistori paga
9.600 euros anuals a aquelles
empreses que contractin una
persona de la ciutat que es tro-
bi en situació d’atur i reuneixi
unes determinades condicions,
com ara ser major de 45 anys.

En els primers quatre anys de
funcionament, el programa ha
agrupat 44 empreses, que han
donat feina a una cinquantena
de persones. L’alcalde Enric
Llorca explica a fonts municipals
que “un 70% de les persones que
s’han incorporat a una empresa
amb un contracte d’aquest tipus
s’hi ha quedat amb un contrac-
te indefinit”. 

Les mateixes fonts asseguren
que, en aquests anys, l’atur s’ha
reduït en un 25% a Sant Andreu.
A més, s’hi han creat 209 co-
merços i empreses i 57 empre-
nedors han rebut assessorament
per iniciar el seu negoci. 

L’Ajuntament
impulsa el mercat
laboral local

Presentats els
candidats de PP,
Cs i Podem

ELECCIONS4Isabel Marcos és la
candidata de Podem Sant An-
dreu, grup que es presenta per
primer cop sota aquest nom al
municipi. Marcos va ser regido-
ra de Sí es pot - Sí se puede, la
marca que agrupava persones
vinculades a Podem, però el ge-
ner de 2018 va passar a ser re-
gidora no adscrita. 

El Partit Popular i Ciuta-
dans també han escollit els seus
candidats –en aquest cas, can-
didates– a l’alcaldia de Sant An-
dreu. El PP ha triat Sonia Aran-
da i Ciutadans ha escollit l’actual
regidora d’Ensenyament i Polí-
tiques d’Igualtat, Saray Cantero.

Ajuts | Beques de transport per a estudiants
Els joves d’entre 16 i 30 anys que estiguin cursant estudis superiors poden
sol·licitar una beca de transport fins al 14 de març. L’Ajuntament destina
12.000 euros a aquestes subvencions i cada estudiant en pot rebre 170.



línianord.cat 26 de febrer del 2019

15 | 

Olesa de Montserrat

INFRAESTRUCTURES4Les obres
de millora de l’accés de la ca-
rretera B-224 a Masia Bach co-
mençaran a la primavera, segons
va anunciar la Generalitat el 22
de febrer. Es tracta d’una inter-
venció necessària per augmen-
tar la seguretat de l’accés a l’es-
cola Àgora i a la urbanització
Masia Bach, una demanda que
tant els veïns com l’Ajuntament
reclamaven des de feia temps. 

De fet, l’alcalde Enric Car-
bonell va enviar, el passat 17 de
gener, una carta a la Direcció Ge-
neral d’Infraestructures de Mo-
bilitat exigint aquesta interven-
ció. Ara, les peticions del muni-
cipi han rebut resposta. 

El projecte preveu la creació
d’un carril central de gir que per-
meti l’espera a la incorporació a
la B-224, en direcció Martorell,
i que eviti la perillositat actual
d’aquest tram. Cal recordar que,
en els darrers cinc anys, hi ha ha-
gut 135 accidents en aquesta
zona, deixant 3 morts, 8 ferits
greus i 219 de més lleus.

Les obres de
l’accés a la B-224,
a la primavera

Enric Carbonell,
candidat del PSC
per quart cop

ELECCIONS4L’alcalde de Sant
Esteve, Enric Carbonell, es tor-
narà a presentar a les eleccions
amb el PSC. En canvi, l’exdipu-
tat del mateix partit i exalcalde
del municipi, Joan Galceran, li-
derarà la candidatura d’ARA
Ses. A més, dos actuals regi-
dors d’aquesta formació, Laura
Habra i Albert Urrutia, han im-
pulsat la plataforma Alternativa
Unitària per Sant Esteve, que
també es presentarà a les mu-
nicipals. Repetiran Carme Rallo
(ERC), Bernat Orellana (JxCAT)
i Jaume Ripollès (LocosxSanes).

Miquel Riera pren el relleu de
Pilar Puimedon al Bloc Olesà
ELECCIONS4L’alcaldessa Pilar
Puimedon no repetirà com a
cap de llista del Bloc Olesà per a
les pròximes eleccions munici-
pals. Aquest cop, el candidat a
l’alcaldia serà l’actual regidor
d’Obres i Edificacions, Miquel
Riera, membre del partit des
del 2003.

Riera s’enfronta al repte de
mantenir la majoria absoluta
que el Bloc Olesà va aconseguir

en els darrers comicis, una fita
poc habitual a la comarca. 

Una altra novetat sobre les
pròximes eleccions a Olesa és
l’estrena de Ciutadans, que es pre-
senta per primer cop al munici-
pi. Per la seva banda, els partits
de l’oposició ja tenen candidats:
ERC ha escollit Martí Fortuny, el
PSC ha triat Fernando Vicente i
Xavier Aiguadé és el candidat de
Junts per Catalunya.

Arxivades les diligències
contra Puimedon per l’1-O

JUDICIAL4La Fiscalia Provincial
de Barcelona ha arxivat les dili-
gències que havia obert contra
l’alcaldessa d’Olesa, Pilar Pui-
medon, en relació al referèndum
de l’1 d’Octubre. Segons consta
a l’escrit emès per la fiscal en cap
provincial, Concepción Talón,
“no ha resultat degudament
acreditada la comissió dels de-

lictes que van motivar la incoa-
ció d’aquestes actuacions”.  

L’alcaldessa va ser citada a
declarar el passat 26 d’octubre
com a presumpta autora d’un
delicte de desobediència, pre-
varicació i malversació de cabals
públics, però en cap dels casos la
Fiscalia ha trobat acreditada la
comissió d’aquests delictes.  

MEMÒRIA4Olesa de Montse-
rrat encara recorda les víctimes
dels afusellaments que es van co-
metre ara fa 80 anys, el 19 de fe-
brer de 1939. La matinada d’a-
quell dia, la repressió franquis-
ta va assassinar al cementiri
d’Abrera una vintena d’olesans,
entre els quals hi havia l’exal-
calde d’ERC Fèlix Figueras i
Aragay i altres membres del go-
vern municipal republicà. 

Els fets van tenir lloc quan
dos camions traslladaven vint
presos olesans que havien estat
acusats i condemnats pels seus
propis veïns. Es va fer creure a
les víctimes que les portaven a
Barcelona per ser jutjades, però
en realitat van acabar afusellades
i enterrades en una fossa al ce-
mentiri d’Abrera.

El passat dia 19, quan es
complien 80 anys dels fets, fa-
miliars i representants munici-
pals es van reunir precisament a
la plaça Fèlix Figueras i Aragay

per homenatjar els afusellats.
L’acte va començar amb El cant
dels ocells, interpretat per la
professora de l’Escola Municipal
de Música, Sònia Zurriaga. De
fet, fa més d’un any que un grup
de veïns toca aquesta peça cada
dia a la mateixa plaça, per re-
clamar llibertat per als presos
polítics. Després dels parlaments
institucionals, l’homenatge va
acabar amb l’ofrena floral als

peus de la placa commemorati-
va del batlle afusellat. També va
assistir a l’acte la directora ge-
neral de Memòria Democràtica,
Gemma Domènech. 

L’homenatge es va celebrar
en el marc de les VII Jornades de
Memòria i Justícia, que també
incloïen la conferència ‘Olesa, fe-
brer del 39’, l’obra de teatre
Mort a les cunetes i l’espectacle
Sota les cunetes. Justícia!

Homenatge als olesans afusellats. Foto: Ajuntament

Homenatge als 20 olesans
afusellats pel franquisme

SERVEIS4Sant Esteve Sesrovi-
res ha iniciat el procés de subs-
titució dels seus contenidors, a
càrrec de la nova empresa con-
cessionària de recollida d’es-
combraries, GEASER, General
de Asfaltos y Servicios SL. L’ac-
tuació, que durarà unes cinc
setmanes, farà possible la ins-
tal·lació de gairebé 700 conte-
nidors, una xifra que suposa un
increment de 130 respecte del
nombre actual. A més, també es
crearan 18 noves àrees de reco-
llida, que passaran de les 150 ac-
tuals a 168.

La substitució ha començat
pels contenidors de rebuig, i du-
rant les pròximes setmanes s’a-
niran canviant els de la resta de re-
sidus. Els nous contenidors can-
vien el color verd pel gris, amb la
coberta pintada del color que co-
rrespongui en funció del residu. 

Primer s’han substituït els
contenidors del nucli urbà i des-
prés ha començat la instal·lació
als barris. Les urbanitzacions
seran les zones del poble que

presentaran una millora més
notable. Segons fonts munici-
pals, un cop hagi acabat la re-
novació dels contenidors, es farà
una valoració per adaptar-se a
les necessitats de cada zona.

D’altra banda, l’Ajuntament
de Sant Esteve s’ha compromès

a fer-se càrrec de la recollida
d’escombraries de la urbanit-
zació Vinyes del Turó a partir de
l’1 de març. Els veïns havien ex-
pressat el seu malestar per la sig-
nificativa reducció del servei
que fins ara prestava la nova con-
cessionària de Masquefa.

Els primers contenidors substituïts han estat els de rebuig. Foto: Ajuntament

Sant Esteve renova i augmenta
els seus contenidors

Successos | Cinc atracaments, 24 anys de presó 
La fiscalia demana 24 anys de presó per a l’acusat d’haver comès cinc atraca-
ments a Olesa. L’home actuava sempre amb passamuntanyes per cobrir-se la
cara i, en dues ocasions, va fer servir una pistola per cometre els robatoris. 

Sant Esteve SesroviresEnsenyament | Compromís d’ampliar l’institut
El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va refermar, en la visita del dia 22,
el compromís de la Generalitat de prioritzar l’ampliació de l’institut Montserrat
Colomer quan hi hagi pressupost per executar el projecte, aprovat l’any 2010.
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Detingut per robar a la
parròquia i a sis domicilis

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut un veí d’A-
brera per haver robat a la pa-
rròquia del poble, així com a la
casa del rector i a cinc domicilis
més del municipi. En total, set
robatoris amb força que se su-
men als quatre antecedents que
tenia l’home per la mateixa ti-
pologia delictiva. 

La investigació va comen-
çar al gener, quan els agents

van saber que el rector havia es-
tat víctima de dos robatoris, un
a casa seva i l’altra a la parròquia.
Els fets es van produir en poc
més de quinze dies i el lladre va
utilitzar la mateixa tàctica en
ambdós casos. Els Mossos van
concloure que el detingut havia
comès aquests dos robatoris, a
més de cinc més entre novembre
i gener. Ara, l’home està en lli-
bertat amb càrrecs.

Tornen ‘Els Dimecres Grans’
del Casal d’Avis d’Abrera

GENT GRAN4Tornen ‘Els Di-
mecres Grans’ del Casal d’Avis,
un recull d’activitats pensades
per afavorir un envelliment ac-
tiu i saludable.

Ulises Ordúñez i Núria Serra
van inaugurar aquesta edició
amb l’espectacle Cançons d’ahir
i sempre amb més d’un centenar
de persones al públic. La pròxi-
ma activitat, que es farà el dia 27,
es diu Marina i el somni de vo-
lar i està pensada per fer que

nets i avis comparteixin una ex-
periència. Més endavant, el 27 de
març, la pel·lícula Still Alice
obrirà una xerrada entre els més
grans per parlar de l’Alzheimer.

A banda, hi haurà dues acti-
vitats amb un component més
festiu: l’espectacle Vuelta a los
60 (24 d’abril) i un xou d’òpera
i sarsuela (26 de juny). 

L’activitat més didàctica serà
el taller de sabó reciclat, que es
farà el 26 de maig.

OCI4El municipi ha donat el
tret de sortida a dues grans pro-
postes d’oci aquest mes de fe-
brer: ‘Abrera Riu’, que ha arribat
amb novetats, i ‘Musiquem
Abrera’, que se celebra per pri-
mera vegada aquest any.

Aquest cop, el cicle d’humor
‘Abrera Riu’ no només pretén
omplir de somriures la Casa de
Cultura, sinó que també hi vol
portar una dosi de màgia. Gerard
Borrell, el primer artista a actuar
al cicle, va assolir aquest objec-
tiu el dia 15 de febrer, quan més
de 150 persones van gaudir del
seu espectacle Magia Comedy.
Borrell va participar al concurs
de TVE Pura Magia i ara està re-
corrent els escenaris d’arreu de
l’estat espanyol. 

Al març i a l’abril, Abrera
continuarà rient. El pròxim dia
15 serà el torn de Pere Rafart, un
il·lusionista solsoní que combi-
na la màgia i l’humor al seu es-
pectacle PereSONAL. Per úl-
tim, el 5 d’abril, Àlex Silleras
qüestionarà la identitat i els rols
de gènere amb Queer of Hearts,

sense abandonar el llenguatge
còmic i màgic que caracteritza el
cicle ‘Abrera Riu’.

MÚSICA PER ALS MÉS PETITS
Amb la intenció d’oferir una
proposta d’oci per a tota la fa-
mília, el municipi ha estrenat el
cicle ‘Musiquem Abrera’. Des
del 23 de febrer i fins al 4 de

maig, diversos artistes passa-
ran per la plaça Pau Casals i pel
parc de Can Morral. Els més pe-
tits –però també els grans– po-
dran cantar i ballar amb El Pot
Petit (16 de març), Dàmaris Ge-
labert (13 d’abril) i La Tresca i la
Verdesca (4 de maig). El grup
The Penguins amb Reggae per
xics van obrir el cicle. 

Actuació de Gerard Borrell a ‘Abrera Riu’. Foto: Ajuntament

Dues grans propostes d’oci 
per a tots els públics

Obres | Millores en el clavegueram de Ca n’Amat
L’Ajuntament d’Abrera treballa en la connexió del col·lector del carrer Segre amb

la nova xarxa de sanejament realitzada a la segona fase del Polígon Industrial
Barcelonès, per tal de millorar la xarxa de clavegueram del barri de Ca n’Amat. 
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Més projectes, més Abrera

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA

4Els usuaris i usuà-
ries de la Piscina Mu-
nicipal d’Estiu (Pas-
seig de l’Església, 18)
comptaran aquesta
temporada amb
unes instal·lacions
millorades, amb ves-
tidors nous. Des de
l’Ajuntament hem
iniciat aquest mes
de febrer les obres,
que formen part de
diverses actuacions
de millora de la Zona
Esportiva d’Abrera.

A l’entrada s’eli-
minaran les barre-
res arquitectòni-
ques, es milloraran la

pavimentació i l’en-
jardinament. A l’inte-
rior, es redistribui-
ran la zona de ta-
quilles i els vesti-
dors per millorar
l’accessibilitat per a
les persones amb
mobilitat reduïda.
S’adequaran els vesti-
dors i els serveis exte-
riors amb nous equi-
paments, revesti-
ments i paviments.

Es dotarà l’espai
de farmaciola, s’ins-
tal·laran noves dut-
xes exteriors i s’opti-
mitzarà la distribució
dels magatzems.

Vestidors de la Piscina Municipal d’Estiu

4Una de les obres
de millora de la
zona esportiva d’A-
brera és l’ampliació
de la graderia del
Camp de Futbol Mu-
nicipal (carrer de Pa-
llejà s/n) amb més
seients, 192 places
en total. Les noves
grades milloren la
visibilitat del camp i
l'accessibilitat per a
les persones amb
mobilitat reduïda.

Les grades s'eleva-
ran uns 40 centíme-
tres sobre el nivell del
camp per assegurar
un millor angle de

visiódes de la prime-
ra fila dels seients.
L'accés millorarà amb
la construcció d'una
rampa i s'habilitaran
dues places per a
persones amb mo-
bilitat reduïda.

Per millorar la se-
guretat s’instal·larà
una barana
metàl·lica de 90 cen-
tímetres d'alçada i
s’ampliarà la cober-
ta de panells. També
es millorarà la il·lu-
minació de les ins-
tal·lacions amb tec-
nologia LED, més
eficient i sostenible.

Graderia del Camp de Futbol Municipal 

4Des de l’Ajuntament hem iniciat les
obres de construcció del nou porxo
d’accés al Pavelló Esportiu Municipal
(passeig de l’Església, 22) per oferir un
nou espai interior de rebuda als usua-
ris i usuàries de l’equipament esportiu.

Per a la realització del nou espai s’afegi-
rà un tancament vidriat a la façana. El
nou vestíbul inclourà un punt de recepció
amb atenció personalitzada, zona d’es-
tada i un espai de “vending” amb mà-
quines. També es redistribuirà la zona
de la farmaciola i la sala de reunions. 

El pavelló acull l’oferta d’activitats
del Servei d’Esports de l’Ajuntament
per a totes les edats: educació física in-
fantil, preesportiva, taekwondo, manteni-
ment físic per a adults, gimnàstica per a
la gent gran, ball en línia, spinning, de-
fensa personal (activitat organitzada des

de la Regidoria de Dones i Igualtat), en-
trenaments i competicions de les entitats
esportives Club Bàsquet Abrera i Club
Esportiu Abrera Futsal, ioga i zumba a
càrrec de l’entitat Vive y baila i classes
d'educació física dels alumnes de batxi-
llerat de l’Institut Voltrera. 

Amb aquesta actuació, els més de
1.100 usuaris i usuàries que cada set-
mana fan activitats al Pavelló Esportiu
Municipal i els seus acompanyats comp-
taran amb un nou espai de rebuda cò-
mode i adaptat a les seves necessitats.

Des de l’Ajuntament d’Abrera convi-
dem a gaudir de les instal·lacions esporti-
ves del poble. Fer esport és divertit, edu-
ca en valors i millora la nostra salut. Fem
esport, fem Abrera! 

Més informació a www.ajuntamentabrera.cat

L’accés al Pavelló Esportiu Municipal
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Esparreguera

POLÍTICA4La delegada del go-
vern espanyol a Catalunya, Te-
resa Cunillera, s’ha compromès
a oferir col·laboració institucio-
nal a Esparreguera per fer front
als reptes pendents del poble.

En una visita oficial el dia 20,
l’alcalde Eduard Rivas va expli-
car a la delegada el posiciona-
ment del municipi respecte al
projecte d’ampliació de l’autovia
A-2 i li va mostrar les al·legacions
i esmenes presentades al Mi-

nisteri de Foment. Rivas també
va explicar quines esmenes
s’havien presentat al PDUI de la
Ròtula Martorell-Abrera. A més,
van fer una visita a la Colònia
Sedó per reivindicar el passat in-
dustrial i el patrimoni cultural
actual d’Esparreguera.

El compromís de Cunillera
amb el municipi dependrà del
resultat de les eleccions espan-
yoles s del 28 d’abril, convocades
pocs dies abans de la visita.

TERRITORI4Tot i haver estat
un dels municipis impulsors del
projecte l’any 2004, finalment
Esparreguera no formarà part de
l’Associació del Parc Rural de
Montserrat. En el darrer Ple
municipal, només van votar a fa-
vor de la incorporació al Parc els
partits del govern, PSC i ICV. PP
i Ciutadans hi van votar en con-
tra, mentre que la CUP, el PDe-
CAT i ERC es van abstenir.

L’oposició va al·legar l’exis-
tència d’un informe negatiu del
secretari municipal, que qües-
tionava els estatuts i la forma ju-
rídica del Parc Rural. Davant
d’això, el govern apostava per en-
trar-hi i millorar els estatuts des
de dins, una opció que la resta de
grups no va veure factible, ja que
els altres municipis sí que hi ha-
vien votat a favor. El regidor de
Medi Ambient, Emmanuel Ortí,
recorda en declaracions a Línia
Nordque, si bé modificar els es-
tatuts “des de dins seria com-

plicat, fer-ho des de fora ho és
encara més”. 

Ortí assegura que les conse-
qüències es faran visibles quan
l’Associació comenci a caminar:
“Hi haurà tota una promoció de
l’agricultura, la ramaderia i els
productes locals, i Esparregue-
ra en quedarà una mica aïllada”,
adverteix el regidor. Tot i això,
recorda que el municipi forma
part del conveni-marc de la Di-

putació, a través del qual rebrà
ajudes d’aquesta institució.

Ortí afirma que Esparregue-
ra intentarà entrar de nou a
l’Associació en un futur i consi-
dera que tindrà “el suport dels al-
tres municipis”, ja que ara el te-
rritori del Parc Rural queda di-
vidit. Amb tot, lamenta la deci-
sió dels partits de l’oposició i in-
sisteix que “el moment idoni
per entrar-hi era ara”.

El Parc Rural de Montserrat engegarà sense Esparreguera. Foto: Arxiu

Esparreguera diu no
al Parc Rural de Montserrat

Cunillera ofereix suport
estatal a Esparreguera

LABORAL4CCOO va denun-
ciar, en un comunicat fet públic
el 22 de febrer, “precàries con-
dicions de treball” a la Guàrdia
Municipal de Collbató. A l’escrit,
el sindicat assegurava que els tre-
balladors s’estaven veient afec-
tats per problemes de seguretat
i de salut laboral, i criticaven la
suposada manca d’actuació per
part de l’Ajuntament.

El consistori, per la seva
banda, va emetre el mateix dia
un comunicat responent les acu-
sacions de CCOO. En primer
lloc, el govern municipal nega-
va haver ignorat la situació i sos-
tenia que havia mantingut “un
diàleg permanent amb la re-
presentació dels treballadors”. El
text també explicava que una de
les reivindicacions principals
que els membres de la Guàrdia
Municipal havien fet arribar a
l’Ajuntament tenia a veure amb
la millora de les condicions eco-
nòmiques. Aquesta demanda,
però, no apareixia al comunicat
del sindicat. 

El document de CCOO de-
nunciava pressions perquè el
col·lectiu assumís responsabili-
tats pròpies dels cossos de Poli-
cia Local, com ara la seguretat
ciutadana, i sentenciava que
això havia comportat un incre-
ment dels robatoris al municipi.

En la seva resposta, el consisto-
ri va aclarir que la lluita contra
aquests delictes és competència
dels Mossos d’Esquadra.

Malgrat les diferències, con-
sistori i sindicat van transmetre
la voluntat de mantenir el diàleg
per resoldre el problema.

Emblema de la Guàrdia Municipal de Collbató. Foto: Ajuntament

Polèmica amb CCOO per l’estat
de la Guàrdia Municipal 

Collbató

Preocupació entre els veïns
per l’ocupació d’un habitatge
HABITATGE4Una casa no habi-
tada del Pla del Castell, propie-
tat d’un banc, ha estat ocupada
recentment. Els veïns, preocu-
pats, van convocar una reunió el
dia 23, a la qual també va assis-
tir l’alcalde Miquel Solà.

El batlle va explicar les tro-
bades mantingues arran d’a-
quest fet amb els Mossos d’Es-
quadra de Martorell i va fer sa-
ber les limitacions que tenen

els ens locals en situacions com
aquestes. Tot i això, es va com-
prometre a fer les accions pos-
sibles, com ara tallar el submi-
nistrament d’aigua als ocupes.

Segons fonts municipals, les
ocupacions d’aquest tipus “per-
segueixen sovint una compen-
sació per abandonar l'immoble,
no es fan per una necessitat o
manca d'habitatge i les duen a
terme grups organitzats”. 

Telecomptadors d’aigua 
a la zona Est de Collbató

INSTAL·LACIONS4Collbató està
substituint els comptadors d’ai-
gua antics pels nous telecomp-
tadors a la zona Est del munici-
pi, concretament, als sectors
Pujolet, Parellades, La Creu i Can
Rubió. L’acció va començar a
mitjans de febrer i s’allargarà fins
a principis de març. 

Els telecomptadors, que se-
ran propietat del servei d’aigua
municipal, no suposaran cap

modificació tarifària ni cap cà-
rrec en concepte de lloguer dels
equips. La substitució serà del tot
gratuïta per als abonats. 

Una quarta part dels comp-
tadors actuals tenen més de 20
anys i, de fet, només un 6% te-
nen menys de 5 anys. Com que
la majoria són molt antics,
compten amb una tecnologia
que ja ha quedat obsoleta. Per
això, seran substituïts al 100%. 

Cultura | Èxit de la primera edició de la FiraPassió
La primera entrega del Festival FiraPassió ha estat tot un èxit. Parades d’arte-
sans, música en viu i, especialment, representacions d’escenes de La Passió van
atraure un gran nombre de persones a Esparreguera els dies 16 i 17 de febrer.

Obres | Millora de l’avinguda del Centenari
Les obres de millora i repavimentació de l’avinguda del Centenari Amadeu Vi-
ves han començat a mitjans d’aquest mes. Primer s’està actuant a la vorera sud
i, a continuació, es reasfaltarà la calçada en tots dos sentits de la circulació. 
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Comerç

El comerç olesà surt al carrer
per la Fira de Primavera 

OLESA4Els comerciants d’Ole-
sa de Montserrat exhibiran el bo
i millor dels seus establiments a
la Fira de Primavera, que se ce-
lebrarà el 10 de març. A causa de
les obres que s’estan fent ac-
tualment a la plaça Catalunya,
tota l’activitat s’ubicarà enguany
al carrer Lluís Puigjaner del ba-
rri d’Els Closos (conegut com a
rambleta dels Closos). 

Des de les 10 del matí fins a
les 8 del vespre, els comerços
oferiran els seus productes amb
promocions i descomptes que
poden arribar fins al 70%. A

més, també hi haurà una oferta
lúdica per als més petits, amb in-
flables, pintacares, tallers i ac-
tuacions. Per la seva banda, els
bars i restaurants de la zona
aportaran l’oferta gastronòmica. 

Durant tot el dia, estarà en
marxa un trenet que iniciarà el
seu recorregut al centre del po-
ble i portarà els vilatans fins a la
Fira. Aquest servei també esta-
rà disponible el dia 8 a la tarda
i el dia 9 al matí, però amb un al-
tre recorregut: sortirà des del
Mercat per ajudar els clients a
portar la compra a casa.

ABRERA4L’Ajuntament d’A-
brera ha obert la convocatòria
adreçada als establiments co-
mercials locals per acollir la
nova edició de ‘Glops: píndoles
escèniques’. Es tracta d’un cicle
de micro teatre en què els artis-
tes del Festival Píndoles de Bar-
celona ofereixen als espectadors
peces de quinze minuts en espais
singulars. Tot i centrar-se en el
teatre, alguns espectacles també
incorporen altres atractius, com
música o titelles. 

Aquesta iniciativa aposta per
una forma diferent de consumir
teatre. Per començar, els espec-
tadors han d’acudir a un lloc
concret del municipi, on hi ha el
punt de venda d’entrades. Allà
s’organitzen els grups de quinze
persones, com a màxim, que
aniran plegades a veure cadas-
cuna de les petites obres de te-
atre. Tot seguit, cada grup és
acompanyat per un guia a l’espai
escollit per acollir la mostra de
micro teatre que toqui. Després,
per tal que tots els grups puguin
presenciar totes les funcions, es

fa una rotació d’espectadors i es-
pais. Això sí, si pel camí es tro-
ben membres de diferents grups,
no poden explicar-se res del que
hagin vist. 

Els comerços abrerencs que
vulguin participar en aquesta
activitat poden presentar la seva
candidatura, via correu electrò-
nic, fins al 22 de març. El cicle

‘Glops’ se celebrarà els dissabtes
25 de maig i 15 de juny.

El preu de les entrades pot
ser d’1 o 2 euros (reduïda i ge-
neral, respectivament). El ti-
quet reduït està destinat a ma-
jors de 60 anys, joves d’11 a 18
anys i persones a l’atur, amb dis-
capacitat o amb el carnet de la
Biblioteca Josep Roca i Bros.

‘Glops’ apropa el micro teatre als comerços locals. Foto: Ajuntament

El cicle ‘Glops’ porta el micro
teatre als comerços abrerencs

Martorell | Ofertes i gangues al Forastock
La rambla de les Bòbiles acollirà el 10 de març el Forastock de Nou Martorell.

De 10 del matí a 8 del vespre, una cinquantena de carpes mostraran les últimes
ofertes de la temporada. També hi haurà un inflable i una exposició de vehicles. 
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Esports
Marquès guanya el Campionat
de Catalunya adaptat d’hivern

El 2019 comença amb molt bo-
nes sensacions per a Núria Mar-
quès. La nedadora castellvinen-
ca del CN Sant Feliu va ser la
guanyadora del Campionat de
Catalunya d’hivern de natació
adaptada, que es va celebrar el
passat dissabte 16 a la piscina del
Club Natació Terrassa.

La castellvinenca arribava a la
cita com a una de les grans fa-
vorites i no va fallar; les victòries

en les proves dels 100 metres lliu-
res, els 100 metres braça i els 50
metres papallona li van servir per
aconseguir els 712 punts que
van permetre que pugés al calaix
més alt del podi. La segona po-
sició a la general va ser per a Ma-
rian Polo, que també havia estat
la segona classificada en la final
dels 100 lliures. Toni Ponce i l’e-
quip del CN Mataró van ser els

altres triomfadors de la cita dis-
putada a la principal ciutat del
Vallès Occidental.

D’aquesta manera, amb
aquest excel·lent resultat en una
de les primeres grans cites de
l’any, Marquès continua prepa-
rant els reptes que li planteja el
calendari, on hi ha marcat de co-
lor vermell la cita dels Jocs Pa-
ralímpics de Tòquio l’any que ve.

» La cita es va celebrar a la piscina de Terrassa el passat dissabte 16
» Les tres proves que va conquerir van ser claus en la seva victòria

Esparreguera i Martorell, cara 
i creu al grup C-A de la lliga EBA

BÀSQUET4Dues dinàmiques to-
talment oposades. El CB Espa-
rreguera i el CB Martorell viuen
moments de forma totalment
oposats en el terç final de tem-
porada de la lliga EBA.

Els esparreguerins són l’e-
quip que viu un millor moment
de forma en el grup C-A. El con-
junt verd arrossega una bona
ratxa de cinc victòries (la bona di-
nàmica dura més d’un mes) i per-
met que el conjunt d’Òscar Na-
varro segueixi a un sol partit de
la segona posició. En les darreres
tres jornades, els quatre primers

de la lliga no han fallat. L’equip
afrontarà el derbi aquest dissab-
te a Martorell i rebrà el Mataró
dissabte de la setmana que ve.

El partit, en canvi, arriba en
un moment més delicat per als
martorellencs, que han perdut
pistonada en les darreres set-
manes i que encadenen tres de-
rrotes (tot i que dues d’elles han
estat a domicili). Així, els marto-
rellencs voldran començar a can-
viar el xip en el derbi d’aquest dis-
sabte a les sis de la tarda, mentre
que la següent visita per al CBM
serà a la pista del CB Cornellà.

Tres victòries seguides: 
la millor ratxa del CH Sanes

Per segon cop en la
temporada, el CH
Sant Esteve Sesro-
vires ha encadenat

tres partits seguits guanyant. La
Salle Bonanova (24-29), el CH
Poblenou (30-28) i l’OAR Gràcia
de Sabadell (21-25) han estat
els tres darrers oponents que
els de Dani Ariño han aconseguit
derrotar, sumant sis punts que
els han permès pujar fins a la cin-
quena posició de la classificació.
Només el Sant Quirze, el segon
classificat, ha aconseguit igualar
els resultats recents del conjunt

sesrovirenc. La segona plaça,
doncs, segueix a la mateixa dis-
tància: nou punts.

Les dues pròximes jornades,
sobre el paper, també serien
partits en els quals els de Sant Es-
teve haurien de continuar col·lec-
cionant victòries. El primer del
mes de març, aquest dissabte a
dos quarts de vuit del vespre, farà
que els d’Ariño rebin la visita de
l’avant penúltim, el CH Sant
Joan Despí. El primer desplaça-
ment del mes que ve serà el dis-
sabte de la setmana que ve, a la
pista de l’Handbol Sant Vicenç.

Esparreguera | El Campionat Escolar de Ciclisme del Baix, al poble
La primera prova del Campionat Escolar de Ciclisme de la comarca es disputarà a la vila. Serà el

dissabte de la setmana que ve, en una prova organitzada conjuntament amb la Federació Catalana
de Ciclisme. La resta de curses es faran a Sant Joan Despí (la segona i la quarta) i a Sant Boi.

Marquès, amb el trofeu del campionat. Foto: Twitter (@o_nuriamarques)

Pau Arriaga
CASTELLVÍ

El Sala 5 Martorell atrapa la
Penya Esplugues al segon lloc
FUTBOL SALA4Les darreres tres
victòries seguides (inclosa la del
derbi contra el Sant Esteve) han
servit perquè el Sala 5 Martorell
atrapi el Penya Esplugues a la se-
gona posició del grup 2 de la Ter-
cera Divisió. Només el líder, el les
Corts UBAE, presenta unes xifres
recents millors, amb sis partits
consecutius guanyant.

Aquest cap de setmana la
competició s’atura (serà la pe-
núltima pausa del curs), de ma-

nera que el pròxim partit dels ver-
mells serà el dissabte de la set-
mana que ve a Linyola.

Per la seva banda, l’FS Sant
Esteve continua immers en una
mala dinàmica (un empat i qua-
tre derrotes en les darreres cinc
jornades) que fan que el marge de
l’equip sobre les posicions de
descens s’hagi escurçat una mica,
sent ara de vuit punts. El pròxim
partit dels sesrovirencs serà el 9
de març contra el Torredembarra. 

712
punts, 24 més que els
que va aconseguir la
segona, van donar 
la victòria a Marquès
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Viu en línia

Després de més de quatre anys junts, Gorka González i 
Melani Olivares han anunciat la seva ruptura. La parella es
va casar l’estiu de 2016 i, un any més tard, va néixer el seu
fill Lucho. Ara, segons va confirmar l’actriu, han decidit se-

guir camins diferents. Tot i que no va concretar el motiu de
la ruptura, la catalana va explicar que no creu que la família
tradicional sigui l’única opció. En aquest sentit, es va posar

a ella mateixa com a exemple, ja que té una filla adopta-
da, una altra que va sorgir de la seva relació amb el mú-

sic Javier Rojas i, finalment, el petit Lucho. “A la meva filla
Martina, a la que vaig anar a buscar a Etiòpia, li vaig dir
que aquesta família l’havíem arrencat nosaltres dues. I

ara m’he separat de nou i torna a ser monoparental”,
va comentar en una entrevista que va concedir a El
Periódico. Olivares, que es va fer famosa pel seu pa-

per a Aída, està immersa actualment en la 
gravació de la sèrie Benvinguts a la família de

TV3.  

| Aragami: Shadow
Nova entrega d’aquesta saga en la qual ens podem posar a la 

pell de l’ombra d’un esperit que vaga per tretze universos.

No t’ho perdis

Llibres Teatre

Després de l’èxit que van aconseguir
amb l’àlbum de debut el 2017 Capità
Ibuprofèn, el grup lleidatà EnZel publi-
ca el seu segon treball discogràfic, Mel i
llimó (DiscMedi, 2019), en el qual la
banda, amb noves incorporacions, se-
gueix apostant per convertir en can-
çons missatges originals i espontanis
compartits a través del mòbil.

Música

Rodriguez acaba portant a la gran
pantalla un dels grans projectes de Ja-
mes Cameron, que finalment n’és el
productor. La protagonista desperta
sense recordar qui és en un món que li
és desconegut. Un metge, Anat, inten-
tarà protegir-la del seu passat mentre
ella intenta construir una nova vida 
en els misteriosos carrers d’Iron City.

Pelis i sèries

Alita: àngel de combat
Robert Rodriguez

Mel i llimó
EnZel

Aquest llibre desfà els passos d’aquells
que es dediquen a la manta a Barcelo-
na. Emprèn un viatge des de Dakar fins
a la capital catalana amb l’objectiu de
comprendre per què moltes d’aques-
tes persones decideixen passar la jo-
ventut a bord d’una pastera per arribar
a Europa. Un text que analitza diversos
fenòmens socials des de la manta.

Vida Mantera
Yeray S. Iborra

Laia Marull i Pablo Derqui es posen a
les ordres de Pere Riera per presentar
una parella que s’està divorciant i que
vol fer net traient tots els draps bruts
d’una relació viciada. La discussió entre
el pare i la mare, la lluita dialèctica que
protagonitzen els actors, els portarà a
ells mateixos i al públic al límit. 

A La Villarroel de Barcelona.

La dansa de la venjança
Jordi Casanovas

A LES XARXES...

Ser una actriu reconeguda
És la protagonista de la sèrie ‘Benvinguts a la família’

Famosos

Confirmar la ruptura amb el seu marit 
Olivares estava casada amb el músic Gorka González

Mostres d’afecte i missatges d’ànim  
Els seguidors de la catalana li donen el seu suport

QUÈ HA FET?
ÉS FAMÓSA PER...

M E L A N I  O L I V A R E SQUI ÉS?
La fitxa

Dijous de filologia
El cicle de divulgació Els Dijous de Filologia! ja està en marxa a

la Universitat de Barcelona, el qual pretén donar a conèixer
la recerca que es fa a la Facultat de Filologia a tota la ciutada-
nia de la ciutat. És la primera edició del cicle, però això no els

ha impedit fer un programa d’allò més complet. Hi haurà
deu sessions conduïdes per experts i expertes de la Facultat i

tractaran temes tan diversos com el Lazarillo de Tormes, la
novel·la negra, l’actualització de la normativa del català o la

figura de Rosalía de Castro. Totes les cites són en dijous i gra-
tuïtes. Trobareu tota la informació al web de la universitat.
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DIJOUS 7 DE MARÇ
19:00 L’escriptora Maria Barbal arriba a la ciu-

tat per presentar la seva darrera novel·la, ano-
menada L’amic escocès. Activitat gratuïta. /
Biblioteca.

DISSABTE 2 DE MARÇ
Matí-Nit Un dels dies més divertits i esbojarrats

de l’any és a tocar. Sant Andreu celebrarà la
seva Rua de Carnaval i, ja a la nit, també el
tradicional Ball  de disfresses. / Esplanada del
Mercat Setmanal i Complex Esportiu l’11.

DIUMENGE 3 DE MARÇ
18:00 Genoma B és l’adaptació lliure que la com-

panyia Albadulake ha fet d’un dels grans èxits
del dramaturga andalús Federico García Lor-
ca, La casa de Bernarda Alba. / Teatre Núria
Espert.

DIMECRES 6 DE MARÇ
SANT ESTEVE El sexe que volem les dones serà

el nom de la conferència a càrrec de Carmen
Sánchez, psicòloga i codirectora de l'Institut
de Sexologia de Barcelona (19:00). / Biblio-
teca Joan Pomar i Solà.

DIMECRES 6 DE MARÇ
ESPARREGUERA El dia 6 del mes que ve es farà

una sessió d’assessorament i ús de les prin-
cipals xarxes socials per a adults. Cal inscripció
prèvia, places limitades (15:15). / Bibliote-
ca municipal l’Ateneu.

AVUI 26 DE FEBRER
ABRERA En aquesta sessió del taller de man-

ga i còmic podràs aprendre a dibuixar figu-
res humanes i a dissenyar personatges, fons,
perspectives i ombres i desenvolupar el teu
propi guió i còmic (18:00). / Casal de Joves.

FINS AL 29 DE FEBRER
OLESA Recta final de l'exposició Paraula de dona,

que s’ha pogut visitar des del passat dissab-
te 16. L’entrada és gratuïta (Tot el dia). / Casa
de Cultura.

DIUMENGE 10 DE MARÇ
MARTORELL Partit de futbol corresponent a la

vint-i-quatrena jornada del grup 3 de Sego-
na Catalana entre el CF Martorell i l’Atlètic Vi-
lafranca (12:00). / Torrent de Llops.

COLLBATÓ L’art de preguntar és per a
pares i mares amb fills de 12 a 16 anys.
Es tractarà el diàleg i la conversa amb
els adolescents. / Casal de Cultura.

L’art de preguntar, 
un taller per a pares i fills
Dijous 7 de març a les 17:30

Un dels contes clàssics de la història,
Alícia al país de les meravelles, arriba
en aquesta versió de la companyia Viu
el Teatre, dirigida per Marta Buchaca.
/ Teatre Núria Espert.

Una adaptació de la història
d’Alícia al país de les meravelles

Dissabte 9 de març a les 20:30

Rues, comparses, disfresses i diversió.
El primer dissabte del mes que ve se
celebrarà, un any més, el Carnaval amb
tota l’alegria i la solemnitat que me-
reix. / Carrer del Mur.

Tot a punt perquè la ciutat
gaudeixi del seu Carnaval
Dissabte 2 de març a les 17:00

ESPARREGUERA Partit de bàsquet de
la vintena jornada del grup C-A de la
lliga EBA entre el CB Esparreguera i el
Mataró. / Pavelló Ramon Martí.

El CH Sanes rep la
visita del CH Poblenou
Dissabte 9 de març a les 18:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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