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Durant el mes de juny, les cele-
bracions i reivindicacions del
col·lectiu LGTBI tenyeixen els ca-
rrers dels colors de l’arc de Sant
Martí. El 28 és el Dia Interna-
cional de l’Orgull LGTBI, quan es
commemoren els aldarulls d’S-
tonewall del 1969, un punt d’in-
flexió en la lluita per la diversi-
tat sexual i de gènere.

Així, en els últims anys, el 28
de juny ha esdevingut una data
assenyalada en el calendari de les
grans ciutats, que organitzen
celebracions multitudinàries,
però també activitats reivindi-
catives i divulgatives. Per contra,
els municipis mitjans i petits es
queden enrere. És el cas de les lo-

calitats del Montserratí, on man-
quen associacions que repre-
sentin i mobilitzin el col·lectiu.

Per això cal valorar iniciati-
ves com la Festa Pride d’Abrera,
nascuda ara fa un any, que s’em-
marca en la Festa Major. Per a
l’edició d’enguany, l’Ajuntament
ha comptat amb la participació
de GarsaSound, una entitat fes-
tiva i juvenil sorgida fa uns me-
sos, que s’encarregarà del final de
festa i de la lectura del manifest. 

L’associació té clar que les
persones LGTBI han de ser les
protagonistes de la jornada, per
això ha prioritzat “que surtin a
l’escenari a punxar membres
del col·lectiu”, ha dit una inte-
grant de l’entitat a Línia Nord.
També ha volgut recordar, però,
que l’Orgull “ha de ser sempre
reivindicatiu i no ha de quedar-
se només en l’àmbit festiu”.

PRESÈNCIA A LES INSTITUCIONS
Un cop passats el dia i el mes de
l’Orgull, cal veure si les reivin-
dicacions que es fan al carrer es
traslladen a les institucions. 

Des del Consell Comarcal
del Baix Llobregat s’estan fent els
primers passos en aquest sentit.
Fa un any, es va crear el Servei
d’Atenció Integral (SAI) a les per-
sones LGTBI de la comarca, que
preveu la creació, durant aquest
2019, del Pla Comarcal LGBTI,
alhora que dona suport als ajun-
taments en la creació dels seus
respectius plans locals. 

Segons la consellera de Do-
nes, Gent Gran i LGTBI del Baix
Llobregat, Vicky Castellanos, el
Pla Comarcal –que està en pro-
cés d’elaboració– comptarà amb
la participació de tots els muni-
cipis, així com d’experts i de les
entitats que ho desitgin. 

Cada copmés orgullosos
El 28 de juny és el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Foto: Arxiu

LGTBIFÒBIA4La Generalitat
ha fet públiques recentment
unes dades preocupants. Du-
rant el cap de setmana de
Carnestoltes, els Mossos d’Es-
quadra van registrar set agres-
sions LGTBIfòbiques a Cata-
lunya, una d’elles a Martorell.

Així ho va explicar el dia 11
la directora general d'Igualtat,
Mireia Mata, que també va as-
senyalar l’augment d’aquest
tipus d’atacs en un 30% res-
pecte de l’any passat. En el
que portem de 2019, l’Ob-
servatori Contra l’Homofò-
bia (OCH) de Catalunya ha
atès 74 incidències, mentre

que en tot el 2018 en va aten-
dre 110. 

Segons Mata, es poden fer
dues lectures d’aquestes xi-
fres: pot ser que s’estiguin
produint més agressions o bé
que hi hagi més “consciència
i empoderament” a l’hora de
denunciar.

D’altra banda, l’OCH ha
alertat que aquestes agres-
sions contra la diversitat se-
xual i de gènere tendeixen a
seguir un mateix patró. A Ca-
talunya, les cometen homes
joves i adolescents en zones
d’oci, sobretot a Barcelona,
durant el cap de setmana. 

Continua la xacra de les
agressions LGTBIfòbiques

» L’Orgull LGTBI, que es reivindica i se celebra aquest mes, vol guanyar força al Montserratí
» El Pla Comarcal LGTBI, que inclourà els pobles del Baix Nord, serà una realitat aquest 2019

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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La lupa

per @Modernetdemerda

Crònica d’una venjança
En un dels passadissos del Suprem,
vestit amb americana i corbata, mirant
per la finestra, amb un sol que l'aca-
rona i amb una mirada perduda al
pati, Josep Maria Brunet s'acaba una
Bicentury. Des d'on soc no n'endevi-
no el gust, però la mastega amb l'a-
vorriment del gest quotidià. S'han
vist abans.

Periodistes i públic estem a punt
d'entrar a sala després del primer re-
cés, i el passadís, ample, pretesament
ostentós, s'omple de gent esperant
l'ordre precisa del personal policial.
L'ambient arquitectònic vol ser se-
nyorial. Però l'harmonia queda tren-
cada per diversos DIN A4 enganxats
a les parets on s'hi llegeix ASEOS. Sota
la paraula, una fletxa feta
amb un Word bàsic i de
mala manera assenyala la
direcció correcta. Hi ha
molts cartells, separats en-
tre ells per massa pocs me-
tres, fixats amb quatre tros-
sets de celo cadascun, un a
cada cantonada del paper.

A fora, els policies porten gorra. Un
cop dins la sala, també te'ls trobes amb
gorra. N'hi ha dos, separant el públic
del judici, i duen gorra. És que duen
gorra. Fa estrany, a missa no s'hi en-
tra amb gorra, però aquí aquest fet en-
caixa amb l'estranyesa de la sala, tan
barroca i tan horrible tota ella. És
aquell barroc barat, mal distribuït, mal
acompanyat, de nou-ric, de demo-
cràcia adolescent amb uns grans de
pus que se la mengen.

Entre el públic, molts periodistes
clàssics (Terribas, Ferreras, Vidal
Folch, Planas, Lasalas, etc.) i un ge-
nerós assortit de feixisme, que avui
ens acompanya representat per nois
que voregen la majoria d'edat, amb
clenxa, camisa rosa arremangada a
mig avantbraç, cara de no saber ben

bé quines accions els pugen i quines
els baixen i una polsera amb la ban-
dera d'Espanya que s'esforcen a fer no-
tar quan passen per davant dels fa-
miliars. La passegen més, quan hi pas-
sen. Fan un gest forçat amb els braços
perquè llueixi. Escolta, tot fos això.

És en aquests moments de movi-
ment, entre actes, quan els presos mi-
ren enrere, s'aixequen una mica, i bus-
quen familiars o amics, a veure qui ha
vingut avui. A veure si hi ha algú nou,
abans que tornin a tancar-me a la
cel·la, abans que acabi el judici i dei-
xi de mirar enrere definitivament per
buscar ningú. Són mirades d'extrema
humanitat, barreja d'esperança i de
derrota.

I, de cop, es reprèn l'espectacle. La
Fiscalia afirma que no cal que hi hagi
violència perquè hi hagi violència,
l'Advocada de l'Estat atenua una mica
la condemna -segur- amb una oratò-
ria demencial, impossible de seduir
cap tribunal del sistema solar, i VOX
sentencia, en l'únic moment de clari-
vidència que se li recorda, que "uste-
des no respetaron a los ciudadanos
españoles en Cataluña".

Però la mofa s'acaba, i el que co-
mença és l'ànsia de tocar-los. Final-
ment ho fem, un cop han desallotjat
la sala per dinar i els traslladen a una
cambra annexa, on descansen una es-
tona. Allà, uns prenen apunts, altres
llegeixen, uns altres esclaten d'alegria
quan veuen que una cara estimada en-
tra per la porta, i jo m'abraço amb el
Raül. No m'hi cap, en l'abraçada, tan

farcit d'idees i de músculs com va. Em
pregunta com estic. Com estic jo.
Com estic jo fora de la presó. En fi, dei-
xem-ho estar. I després parlem de tot
i m'ensenya de tot i m'ho analitza tot
i somia de tot. Fa uns dibuixos que im-
pressionarien Perich. Ha capturat
cada detall del judici, els té guixats en
papers i els té clavats a la ment. Du-
rant tota la conversa, m'atabala la sen-
sació de patir per una persona i d'en-
vejar-la a la vegada. És molest i és fan-
tàstic.

Un home amable ve a buscar-nos
als que hem entrat, ens diu que ja han
passat els cinc minuts. M'acomiado
matusserament del Raül perquè tinc
pendent saludar el Cuixart i l'home

amable ja és aquí. Tot s'ha
precipitat. Sota la seva mi-
rada escrutadora, me'n vaig
cap al Jordi i ens abracem.
És un esclat de persona, tot
és excessiu i gràcies a Déu
que ho és. La trobada és tan
fugaç que, enmig d'aquella

onada alegra, només sé dir-li "Ets un
puto referent". Tan recaragolada la
vida i tan simples les emocions.

El sol va caient. Acaba la sessió i
sortim del Suprem. Allà fora, abans no
ens dispersem, tornem a coincidir
amb les ànimes de VOX, que celebren
la contundència amb què el lleó ha de-
vorat l'esclau enmig del Coliseu. Or-
tega Smith comenta la jugada amb ells
mentre posa per les fotos. Quan pas-
sen uns minuts, uns i altres sabem
que ara els que surten del Suprem són
els presos. Perquè sonen sirenes,
perquè veiem llums blaves, perquè els
cotxes policials passen per davant
nostre amb pressa. I en aquell mo-
ment, amb l'extrema dreta somrient,
amb les famílies resignades, amb els
furgons accelerant, aquell tros de
carrer és un país sencer. 

La Fiscalia afirma que no cal 
que hi hagi violència 

perquè hi hagi violència

Días duros para Colau.
Pero lo realmente duro

debe ser irse a la cama
sabiendo que a quienes prometiste
combatir no solo no te temen si no que
han optado por darte el voto de quien
ficharon tras deportar a 10.000 perso-
nas en Francia porque eres el mal me-
nor. Eso sí que debe ser duro.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Putin ha destituido a
los generales policia-

les encargados del caso
del periodista Ivan Golunov. El Krem-
lin parece decir a la ciudadania: es-
cuchamos pero no confieis dema-
siado en vuestra fuerza. Ayer hubo
523 arrestos en la protesta pacífica
por el caso.

@mrsahuquillo

Hi ha persones que
lluiten un dia, i són bo-

nes. N'hi ha d'altres que
lluiten durant un any, i són millors. N'hi
ha algunes que lluiten molts anys, i són
encara més bones. Però n'hi ha que llui-
ten tota la vida; aquestes són les im-
prescindibles. Una forta abraçada
@jcuixart.

Pues en Londres tie-
ne pinta de que se van

a marcar un ‘hold my
beer’ en toda regla y van a poner al
tontopolla del Boris Johnson a cargo
del imperio. Yo las distopías las ima-
ginaba de otra manera, la verdad. Al
final la única que se acercó en la pre-
dicción fue ‘Idiocracy’.

@Guardiaoscura@valtonyc@gabrielrufian

CF Martorell
El valor doble dels gols a camp contrari
va servir perquè l’equip pugés a Primera
Catalana gràcies al seu empat a Bescanó.
Els martorellencs aconsegueixen tornar
a aquesta categoria gairebé una dècada
després que l’últim cop que ho van fer.

pàgina 20

Els semàfors

Abrera
Abrera, amb la seva Festa Pride, és un

dels municipis que impulsa la lluita pels
drets LGTBI, en aquest cas en el marc

de la Festa Major. Al Montserratí encara
queda molta feina per fer en aquest àm-

bit, i no ens podem quedar enrere. 
pàgina 3

DGAIA
Ha costat, però finalment la Direcció

General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA) garantirà dos vigi-
lants de seguretat permanents al CREI
de Can Rubió d’Esparreguera. Caldrà
veure si això soluciona la inseguretat. 

pàgina 15
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Tot va començar l’estiu del
2016. Què us va portar a fer
aquell primer viatge? 

(E) Va ser l’època en què hi va ha-
ver la primera gran onada de per-
sones que venien dels països àrabs
cap a Europa. Nosaltres ja n’érem
conscients i una noia de Collbató
que havia estat al camp de refu-
giats de Ritsona ens va explicar la
seva experiència. Arran d’això, el
Saúl i jo vam decidir anar-hi, i ens
vam trobar que la gent vivia en ten-
des, sense llum ni aigua.

El següent viatge va ser per Na-
dal. La situació era pitjor?
(E) A Ritsona havia augmentat el
nombre de refugiats, de 600 a
900, però ja vivien en Isobox, una
mena de caixes metàl·liques, de
manera que ja no estaven a la in-
tempèrie. Cada any, les instal·la-
cions han anat millorant. De fet,
comparat amb altres camps, el de
Ritsona està prou bé. N’hi ha que
estan militaritzats i que funcio-
nen com una presó.

Quines opcions tenen els refu-
giats per arribar a Europa?
(E) Quan estan als camps, han d’a-
nar a fer una entrevista a Atenes
per explicar la seva situació i veu-
re si els reubiquen i a on. Però tam-
bé hi ha molta gent jove que in-
tenta sortir de Grècia de manera
il·legal, amb documentació falsa.
(G) De fet, quan som a Ritsona, gai-
rebé cada setmana ens acomia-
dem d’algun noi que marxa per in-
tentar creuar la frontera, però qua-
si sempre acaben tornant perquè
no ho aconsegueixen. 

Així, el nombre de refugiats als
camps ha augmentat o ha dis-
minuït en els últims anys?
(G) El col·lapse que hi ha a Grècia
és tan gran que caldria la implica-

ció de molts països perquè es no-
tés una disminució. Aquestes per-
sones només necessiten una opor-
tunitat, una empenta per poder ti-
rar endavant. Molts dels refugiats
són joves amb estudis o que esta-
ven estudiant al seu país i ho van
haver de deixar quan va començar
la guerra. 
(E) També hi ha gent de 50 o 60
anys que té assumit que proba-
blement ja no podrà sortir d’allà.

A banda dels camps de refu-
giats, també heu treballat a les
anomenades squats d’Atenes.
(G) Sí. Com que els camps fa temps
que estan saturats, van començar
a aparèixer les squats, edificis aban-
donats d’Atenes ocupats pels re-
fugiats. És la solució per a les per-
sones que arriben a Grècia i es que-
den al carrer perquè no els rediri-
geixen enlloc.

(E) Aquestes persones no consten
com a refugiats perquè no estan re-
gistrades en cap camp. Fa dos anys,
durant l’estada a Ritsona, vam anar
un dia a Atenes i ens vam adonar
que els refugiats ho estaven passant
pitjor allà que no pas al camp:
gent dormint al carrer, nens vivint
sols i exercint la prostitució... Així
que vam decidir fer el següent vo-
luntariat directament a la capital
grega, col·laborant a les squats.

Quines tasques hi feu?
(G) A les squats normalment s’or-
ganitzen els mateixos refugiats, i els
voluntaris només col·laborem. Per
exemple, nosaltres ens encarre-
gàvem, entre altres coses, de donar
d’esmorzar a infants i mares em-
barassades. També fèiem classes
d’anglès i activitats per a nens. 

Quina diferència hi ha entre fer
un voluntariat a un camp i fer-lo
a una squat?
(G) Els camps estan més coberts,
més preparats. En canvi, les squats
són llocs més moguts, hi ha més
conflictes.
(E) Els camps estan situats en zones
retirades, a mitja hora en cotxe d’al-
tres municipis, sense cap línia de
bus... Per tant, la gent es veu obli-
gada a conviure i s’acaba creant
una mena de poble. En canvi, les
squats d’Atenes molts cops s’or-
ganitzen per origen, de manera
que es creen problemes entre
unes i altres. 

Als camps hi ha aquests con-
flictes entre grups?
(E) A Ritsona, al principi, hi convi-
vien kurds i afganesos, i els van ha-
ver de dividir en dos camps. Entre
ells hi ha moltes diferències cultu-
rals, fins i tot lingüístiques i reli-
gioses. Hem de recordar que no
tots els refugiats són musulmans,
també n’hi ha de cristians, i a més,
dins de l’Islam hi ha diferents bran-
ques. També existeix el racisme en-
tre aquestes comunitats. 

Parlant de racisme, a Europa els
partits xenòfobs estan guan-
yant cada cop més terreny. Ho
estan patint els refugiats?
(G) Ho pateixen en el dia a dia. No-
saltres hem presenciat situacions
racistes a Grècia. Per exemple, un
cop que vam haver d’anar al met-
ge amb un noi refugiat que s’havia
fet mal, ens van dir que l’horari d’ur-
gències s’havia acabat, mentre
vèiem com entrava gent davant
nostre. 
(E) Ara, a Atenes, ha guanyat l’al-
caldia un partit de dretes i és pro-
bable que a les pròximes elec-
cions generals, també. Cal tenir en
compte que la majoria d’squatses
troben en un barri anarquista on la
policia no entra. La dreta i la ultra-
dreta volen “netejar” aquest barri i
totes les squats. La situació d’a-
quests refugiats és molt inestable.

En aquests quatre voluntariats,
quina ha estat la situació més im-
pactant que heu viscut?
(E) Una nit, van venir a demanar
ajuda als voluntaris un home i una
dona que duien en braços el seu fill,
un nadó de 2 o 3 mesos que havia
deixat de respirar. A aquella hora,
els membres de la Creu Roja ja no
hi eren, perquè l’horari de la carpa
era de 7.00 a 17.00h. Vam trucar a
una ambulància, però ens van po-
sar pegues, així que vam haver d’a-
gafar el cotxe i conduir 40 minuts
fins a l’hospital més proper. Per sort,
va quedar en un ensurt, però vam
sentir molta impotència i ràbia.
Com pot ser que passin aquestes
coses? Als camps hi ha gent molt
vulnerable, la majoria tenen pro-
blemes de respiració perquè han
empassat molta pols, i també n’hi
ha que tenen problemes psicolò-
gics per les coses que han vist. 

Creieu que se’n parla prou, d’a-
quest tema?
(E) Hi va haver una època en què
sortia molt als mitjans de comu-
nicació, fins i tot es va posar de
moda fer voluntariat a Grècia. Però
ara sembla que s’ha normalitzat i
ja no interessa, no surt als mitjans
i la gent se n’oblida. 
(G) A més, la gent tendeix a pensar
que la situació ha millorat, que ja
no n’hi ha per tant, però no és així. 

Com considereu que es podria
solucionar tot plegat?
(G) La solució definitiva seria que
milloressin les coses als països d’o-
rigen dels refugiats. Cal tenir clar
que el que més desitgen aquestes
persones és que es donin les con-
dicions per poder tornar al seu país.
(E) I la solució immediata és obrir
fronteres perquè deixin d’estar es-
tancats a Grècia. 
(G) No hem de veure l’entrada
dels refugiats a Europa com un pro-
blema o un perill. Són persones
que venen a treballar i a buscar-se
la vida, que han patit molt, han fet
moltes hores en pastera... No s’ha
de tenir por de les persones que es-
tan fugint de la guerra.

Per últim, quines són les accions
que empreneu durant l’any des
de Collbató?
(E) Sobretot fem tasques de difu-
sió. Després de cada voluntariat, ex-
pliquem a la gent del poble la
nostra experiència, perquè cone-
guin la situació. Però també re-
captem fons amb activitats com el
Sopar Solidari, que enguany es
farà el 26 de juliol, o col·laboracions
amb les escoles municipals, entre
d’altres. A més, l’Ajuntament, que
ens va subvencionar el primer any,
ens reserva espais per poder re-
captar. Així, aquest any ens enca-
rregarem de la barra de Sant Joan.

“No s’ha de tenir por de 
les persones que estan 
fugint de la guerra”

Eudald García i Gisela Castro / Collbató Dona la Mà

Els collbatonins Eudald García i Saúl de la Cruz van viatjar al camp de refugiats 
de Ritsona (Grècia) l’any 2016. En tornar, van explicar la seva experiència a tres 
companyes: Gisela Castro, Mar García i Marina de la Cruz. Tots cinc van fundar
Collbató Dona la Mà per intentar millorar la vida dels que fugen de la guerra.

Anna Utiel
COLLBATÓ

Foto: Anna Utiel

Perfil | Solidaritat collbatonina
Nascuts l’any 1996, Eudald García i Gisela Castro formen part d’un grup de cinc
amics collbatonins que es coneixen des de l’escola. Tots ells han compaginat els
estudis i la feina amb una bona causa: l’acció solidària de Collbató Dona la Mà.  

“Un nadó refugiat va
deixar de respirar i vam
haver de conduir 40
minuts fins a l’hospital”
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POLÍTICA4Després de guanyar
les eleccions municipals amb
una clara majoria absoluta, Xa-
vier Fonollosa ha revalidat l’al-
caldia de Martorell per als prò-
xims quatre anys. 

Al ple d’investidura del 15 de
juny, el candidat de Junts per
Martorell va rebre els 12 vots dels
regidors de la seva formació.
També van presentar candida-
tura els alcaldables de Movem i
Ciutadans, que van aconseguir 2
i 1 vot, respectivament. Els 6 re-
gidors restants van votar en
blanc.

Un cop va rebre la vara d’al-
calde, Fonollosa va pronunciar
un discurs en què es va com-
prometre a ser “l’alcalde de tots”
i a buscar “el consens amb to-
thom: amb la resta de grups
municipals, amb les entitats i, so-
bretot, amb els veïns”.

Pel que fa a l’oposició, la li-
derarà Lluís Tomàs, el candidat
del PSC, que va ser la segona for-

ça més votada el 26-M –molt per
darrere de Fonollosa– i va acon-
seguir 4 regidors. Movem, ERC
i Cs, que s’estrena al consistori,
acompanyaran els socialistes a
l’oposició durant aquest mandat.

L’acte de constitució de l’A-
juntament va omplir la sala de
plens de gom a gom. Alhora, El
Círcol va acollir més d’un cente-
nar de persones, segons fonts
municipals, per seguir la inves-

tidura en streaming a través
d’una gran pantalla.

Amb tot, els resultats del 26
de maig retornen a JxCAT la ma-
joria absoluta perduda l’any
2015, quan encara era CiU. Tot
plegat consolida Martorell com
a feu del partit, que ha governat
al municipi des del 1987 fins a
l’actualitat, només amb un pa-
rèntesi de quatre anys, la legis-
latura 2003-2007. 

Junts per Martorell revalida l’alcaldia. Foto: Grisphoto/Ajuntament

Fonollosa:“Buscaré el consens,
sobretot amb els veïns”

» El batlle, investit el dia 15, s’ha compromès a ser “l’alcalde de tots” 
» Junts per Martorell va arrasar el 26-M amb majoria absoluta

Concentració amb motiu 
del final del judici del Procés

PROTESTA4La secció municipal
d’Òmnium Cultural va convocar
una concentració davant de l’A-
juntament de Martorell el dia 12
de juny, coincidint amb el final
del judici del Procés. En l’acte,
el president de l’entitat al mu-
nicipi, Jordi Gibert, va llegir el
manifest ‘L’autodeterminació
és un dret’. 

El text considera que el judici
ha estat “un atemptat contra la
democràcia, els drets civils i po-
lítics i el dret a l’autodetermi-
nació” i recorda que “votar no és
delicte”. Òmnium denuncia que

les acusacions del judici s’han
“inventat un relat i l’han man-
tingut fins al final”, tot i no ha-
ver estat capaces de mostrar
“una sola prova de la suposada
violència que es va viure a Cata-
lunya la tardor del 2017”.

És per això que l’entitat in-
dependentista vol que el judici
s’anul·li. Creuen que, si la sen-
tència no és absolutòria, “crea-
rà jurisprudència” i acabarà
marcant “un precedent que po-
sarà en perill tots els moviments
socials”, tant a Catalunya com a
la resta de l’Estat.

Detenen els autors de quatre
robatoris per encastament

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra de Manresa van detenir,
a principis d’aquest mes, cinc ho-
mes com a presumptes autors de
quatre robatoris amb força en di-
ferents comerços, un d’ells en un
establiment de telefonia a Mar-
torell. Tots els delictes s’haurien
produït seguint el mètode de
l’encastament, que consisteix a
envestir un vehicle contra la fa-
çana d’un establiment. 

La investigació policial va
començar el 29 de maig, arran
d’un robatori comès en un con-
cessionari de cotxes a Gurb

(Osona). Les primeres sospites
van situar la policia a Mollerus-
sa i Tàrrega, però finalment, el 5
de juny, es va fer un operatiu a
Vilanova de Bellpuig (Pla d’Ur-
gell). En l’escorcoll, es va inter-
venir el cotxe sostret a Gurb, a
més de fins a 182 telèfons d'al-
ta gamma i cinc ordinadors, se-
gons ha informat el cos de Mos-
sos d’Esquadra.

Els cinc detinguts van passar
a disposició judicial el dia 7. El
jutge va decretar presó per a qua-
tre d’ells, mentre que l’altre va
quedar en llibertat amb càrrecs.

En marxa el Pla d’informació 
i vigilància contra incendis

PREVENCIÓ4La Diputació de
Barcelona ha posat en marxa,
aquest mes de juny, el Pla d’in-
formació i vigilància contra in-
cendis forestals, que compta
amb la col·laboració de 269 mu-
nicipis i 124 Agrupacions de De-
fensa Forestal (ADF). Entre els
ens implicats hi ha l’Ajunta-
ment de Martorell i l’ADF Mar-
torell-Roca Dreta. 

Al municipi hi haurà “una
unitat mòbil de vigilància, for-

mada per un informador amb un
vehicle tot terreny”, segons de-
claracions del tècnic de Medi
Ambient, Josep Martínez, al ca-
nal de notícies local. A més, el ve-
hicle també recorrerà Sant Es-
teve Sesrovires i Abrera. Martí-
nez ha dit a la mateixa font que
l’informador explicarà als usua-
ris les mesures per evitar incen-
dis i, en cas que se’n produeixi
un, posicionarà les columnes
de fum per alertar els bombers.

Fe d’errades | Fira del Comerç
A la notícia de l’última edició de Línia Nord titulada “Martorell es

transporta a l'Edat Mitjana amb la Fira del Comerç” es va afirmar que
es tractava de la 24a edició de la fira, quan en realitat era la 14a.  
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4El Govern de la Generalitat
ha aprovat un decret llei per
contenir els preus dels lloguers
als barris o ciutats amb manca
d’habitatge assequible. 

Aquesta mesura arriba des-
prés que el Parlament instés a
prendre “mesures urgents” per “li-
mitar l’increment dels preus a zo-
nes de forta demanda acredita-
da” i altres conductes abusives,
com és augmentar significati-
vament el cost del lloguer al cap
de només tres anys de contrac-
te, un fet que contribueix a l’ex-
pulsió del veïnat.

El nou decret faculta el Ple del
Consell Municipal de l’Ajunta-
ment de Barcelona per declarar
la ciutat o part dels seus barris
com a àrea amb mercat d’habi-
tatge tens, que és una condició
indispensable per limitar els
preus. A la resta de municipis, la
competència per declarar-los

amb mercat d’habitatge tens
correspon a la Generalitat i s’ha
d’avaluar cada cas.

COM ES LIMITARÀ 
EL PREU DEL LLOGUER?
El cost del lloguer en zones o
ciutats on s’apliqui la contenció
de rendes només pot superar
un 10% el de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer. Per
als aspectes exclosos del siste-
ma d’indexació però que donen
més valor a l’habitatge, la nor-
ma preveu un increment addi-
cional del 5%, que haurà de
quedar degudament justificat
al contracte. Es tracta d’un su-
pòsit per a habitatges amb vis-
tes excepcionals o altres ca-
racterístiques especials com
zones comunitàries amb pisci-
nes i jardins.  

En el cas dels habitatges
nous o completament rehabili-
tats es podran llogar un 20%
per sobre de l’índex de refe-
rència de preus del lloguer,
però només al llarg dels cinc
anys posteriors a la finalitza-
ció de les obres. Passat aquest
temps, el preu màxim del llo-
guer serà el mateix que per a la
resta, amb una moratòria de
tres anys, temps durant el qual

estaran exempts de la conten-
ció de rendes.

ELS HABITATGES LLOGATS, 
AL MATEIX PREU
Els pisos que ja estaven llogats
poden continuar arrendats pel
preu anterior, tant en els con-
tractes vigents com en els futurs.

En casos justificats, la declaració
d’àrea amb mercat d’habitatge
tens també pot excloure de la li-
mitació els habitatges amb una
superfície útil superior a 150
metres quadrats.

DRET A RECUPERAR 
ELS DINERS
Si el propietari cobra un llo-
guer que sobrepassi la conten-
ció establerta pel Govern, el llo-
gater té dret a recuperar la di-
ferència entre el límit legal i la
renda abonada, amb els inte-
ressos corresponents.

La Generalitat limita el preu 
del lloguer per aturar els abusos

» La mesura afectarà les ciutats i barris amb manca d’habitatge assequible 
» Respon a les “mesures urgents” reclamades pel Parlament davant el cost de l’habitatge

4Aquesta normativa de la Ge-
neralitat és pionera a tot l’Estat
i s’inspira en el Codi civil d’Ale-
manya, que regula la contenció
de rendes des de fa 30 anys.
També compten amb fórmules
per limitar el preu del lloguer Ità-
lia, Portugal, Àustria i Suïssa.
França és l’últim país europeu
que ha aprovat una norma, i
l’Ajuntament de París l’aplica
des de l’abril. Als Estats Units,
Oregon és el primer estat amb
mesures de contenció de rendes
des del febrer. 

ALTRES NOVES MESURES ALS
CONTRACTES DE LLOGUER
El Consell Executiu també ha
donat llum verda a la memòria
preliminar de l’avantprojecte
de llei d’arrendament de fin-
ques urbanes, impulsat pel De-
partament de Justícia de la Ge-
neralitat, que n’inicia la trami-
tació formal. L’avantprojecte
ampliarà la regulació a la resta
d’aspectes relacionats amb el
lloguer d’habitatges, com són,
per exemple: 

1. Allargament de la durada
mínima dels contractes. Esta-
blirà que la durada mínima dels
lloguers se situï en una forquilla
d’entre els 6 i els 10 anys. En el cas
del lloguer d’un immoble d’un
arrendador particular, la durada
mínima del contracte serà inferior
a la dels pisos o cases que per-
tanyin a societats dedicades al ne-
goci immobiliari.

2. Impedir l’avançament de
tres mensualitats per llogar un
pis. El Govern ho considera ex-
cessiu i reduirà el nombre de
mensualitats. 

3. Documentació de l’estat dels
pisos amb vídeos o fotos. In-
clourà l’obligatorietat de docu-
mentar l’estat dels pisos. Així, els
llogaters recuperaran les fiances
més fàcilment, sense haver d’a-
frontar reclamacions per danys
que no hagin provocat, i alhora els
propietaris també podran cons-
tatar els danys causats al seu im-
moble durant la vigència del con-
tracte i rescabalar-ne el valor.

Pionera a l’Estat, antiga a Europa

El cost només pot
superar un 10%

l’índex de referència

Barcelona podrà
decidir en quins
barris ho aplica

El preu del lloguer a Barcelona ha augmentat un 38% en només 5 anys. Infografia: Línia

Pàgines especials

habitatge.gencat.cat
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Nou anys del programa 
‘Què veus en mi?’

SALUT4Les Jornades de Re-
habilitació en Salut Mental del
Sagrat Cor han valorat el pro-
grama ‘Què veus en mi? Soc
més que una malaltia mental’.
Des de la creació d’aquest pro-
jecte l’any 2010, s’han dut a ter-
me 220 sessions i hi han parti-
cipat uns 7.000 alumnes.

Es tracta d’un programa im-
pulsat pel Complex Assistencial
en Salut Mental (CASM) Benito
Menni, que es dedica a l'atenció
sanitària i social integral de les
persones amb malalties mentals.
El coordinador de l’Àrea d’In-
fermeria del CASM Benito Men-
ni, Jordi González, ha explicat al
web de notícies municipal que

l’objectiu és donar a conèixer
“què és tenir una malaltia men-
tal, què implica la reacció de l’en-
torn envers la malaltia mental”. 

Les activitats del programa
‘Què veus en mi?’ atorguen el
protagonisme a les persones
que pateixen algun trastorn
mental. Així doncs, en les ses-
sions, primer hi ha una explica-
ció teòrica, però després són els
mateixos malalts que, de forma
voluntària, expliquen als alum-
nes participants les seves vivèn-
cies i els responen els dubtes que
plantegin. D’aquesta manera,
els alumnes poden conèixer la
realitat de primera mà i, en con-
seqüència, trencar els estigmes.

SOLIDARITAT4Aquest mes de
juny han coincidit diverses ac-
cions solidàries a Martorell, im-
pulsades des de diferents sectors
de la ciutadania.

Destaca la recollida d’ali-
ments que va dur a terme el CAU
el passat dia 15, que ha permès
destinar uns 750 quilos de men-
jar a Càritas. L’activitat va ser
possible gràcies a la implicació
d’una desena de caps i una se-
tantena d’infants que es van dis-
tribuir en quatre punts del mu-
nicipi: la plaça de la Vila, la pla-
ça del Vi, davant del Mercat
Municipal Les Bòbiles i davant
del Caprabo de Torrent de Llops.

El cap d’aquest agrupament
escolta, Gerard Bernadàs, va ex-
plicar al canal de notícies muni-
cipal que la idea de fer una re-
collida d’aliments va sorgir l’any
2012. L’objectiu era “proveir el
Banc d’Aliments de Càritas” du-
rant tot l’any, i no només al Na-
dal, quan es fan més campanyes
solidàries. Els aliments més
preuats en aquest tipus d’inicia-
tives són els de llarga durada,
com arròs, pasta o llegums. 

LA GENEROSITAT DELS INFANTS
Els 200 alumnes de 5è de pri-
mària que han participat en el
projecte ‘Cultura Emprenedora

a l’Escola’ (CUEME) han atorgat
a diferents entitats socials part
dels beneficis aconseguits amb la
venda dels seus productes. 

Els infants de les escoles José
Echegaray, Mercè Rodoreda,
Lola Anglada i El Pontarró han
treballat durant tot el curs en la
creació d’una cooperativa. Du-
rant el mes de maig, va arribar la
fase de venda dels productes
del projecte CUEME. En lloc de
quedar-se amb els beneficis eco-
nòmics, els nens i nenes han vol-
gut col·laborar amb Càritas, l’as-
sociació Catalunya contra el

Càncer, l’ONG d’ajuda humani-
tària World Vision i Martogat. 

OCÚSTIC, FESTIVAL SOLIDARI
En un àmbit més festiu, l’ONG
Ocularis celebra el dia 29 de
juny el Festival Ocústic. Es trac-
ta d’una proposta benèfica, ja
que els 3 euros de l’entrada es
destinen a la tasca que fa l’enti-
tat organitzadora a l’Àfrica.

Ocularis treballa per formar
oftalmòlegs i òptics a l’Àfrica
subsahariana, ja que l’associació
considera que la formació és la
clau del desenvolupament. 

El CAU ha organitzat una recollida d’aliments. Foto: Ajuntament

Les entitats martorellenques
viuen un juny solidari
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L’exposició ‘Des del meu
interior’ decora l’Espai Jove
ART4L’exposició pictòrica
‘Des del meu interior’ omplirà
d’art el vestíbul de l’Espai Jove
Punt Nord fins al 25 de juny.
Es tracta d’un recull de qua-
dres elaborats pels usuaris del
Servei de Rehabilitació Co-
munitària de l’Hospital Sagrat
Cor Germanes Hospitalàries.
Les obres són fruit del taller
que han dut a terme els autors
amb l’associació Artistes Plàs-
tics de Martorell. Han treballat
plegats durant dos anys a Ca
l’Oller.

La inauguració de la mostra
es va fer el dia 12, i va anar a cà-
rrec de l’alcalde Xavier Fonollo-
sa; el director mèdic de l’Hospi-
tal Sagrat Cor, Carlos Franque-
lo, i el coordinador dels Centres
de Salut Mental Comunitaris de

Germanes Hospitalàries, Fer-
nando Boatas.

En l’acte de presentació, Fran-
quelo va subratllar la importància
d’aquests projectes en la recupe-
ració de les persones que pateixen
una malaltia mental, segons in-
forma el canal de notícies muni-
cipal. Una de les integrants d’Ar-
tistes Plàstics, Mónica Dueñas, va
explicar les diferents branques
artístiques treballades durant
aquests anys, que van des de la
Història de l’Art fins a “conceptes
artístics, com la teoria del color”.

Amb tot, els usuaris del Ser-
vei de Rehabilitació –que s’han
estrenat com a pintors– es van
mostrar satisfets amb la feina
feta, que queda reflectida en la
cinquantena d’obres que inte-
gren l’exposició.

FESTES4L’arribada del bon
temps convida els martorellencs
a sortir al carrer i celebrar les fes-
tes dels barris. El cap de setma-
na del 8 i el 9 de juny, els veïns
de Buenos Aires van omplir els
carrers de gresca i, ara, és el torn
del barri del Pont del Diable i de
Can Bros.

L’activitat central de les fes-
tes de Buenos Aires va ser el so-
par de germanor del dissabte dia
8, que va aplegar unes 560 per-
sones, segons fonts municipals.
L’endemà al matí, el menjar va
es va mantenir com a protago-
nista de la jornada, ja que es van
repartir fins a 160 kg de sardines
a la brasa entre els veïns. Altres
atractius, pensats sobretot per als
més petits, van ser el canó d’es-
cuma, els inflables, l’animació in-
fantil i una xocolatada.

El barri del Pont del Diable,
per la seva banda, va donar el
tret de sortida a la festa diu-
menge passat, dia 16, amb el 36è
Concurs Infantil de Pesca, orga-
nitzat per la Societat de Pesca-
dors Esportius de Martorell.
Tanmateix, el punt central de les
festes del Pont del Diable arriba
el cap de setmana vinent, coin-
cidint amb Sant Joan. 

El dia 21 al vespre, Pilar Cor-
tadella i Adela Redondo seran les

encarregades de fer el pregó
musicat a la capella de Sant
Joan. L’endemà tindran lloc el
Concurs d’Allioli i el sopar de
germanor. Diumenge 23 arri-
barà al barri la Flama del Cani-
gó, que desfilarà fins a l’Ajunta-
ment. Allà, es farà la lectura del
manifest i, tot seguit, els veïns
aniran fins a la font de la Truita
per sopar i menjar coca i cava. Fi-
nalment, el dia de Sant Joan, a
més de la missa solemne, hi
haurà un vermut, una xocolata-
da i una cantada d’havaneres,
entre d’altres. També es farà el

lliurament de premis del 26è
Concurs de Pintura Ràpida.

Pel que fa al barri de Can
Bros, el dia 16 va celebrar el 2n
Mercabros i aquest cap de set-
mana viurà la seva festa grossa.
Divendres hi haurà el sopar de
germanor i el Concurs de Trui-
tes, seguit d’una actuació musi-
cal i de circ. L’endemà serà el
torn de les puntaires, el futbolí,
la sardinada i les havaneres.
Després d’una revetlla amb el DJ
Rafa, Sant Joan arribarà ple de
cultura popular, amb sardanes i
cercavila, i molta música.

Festes del barri de Buenos Aires. Foto: Ajuntament

Buenos Aires, Can Bros i el Pont
del Diable fan festa grossa
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SOLIDARITAT4L’associació lo-
cal HipoFam ha rebut una do-
nació de 488 euros, els diners re-
captats en la nevera solidària de
la Festa Major de Castellví de
Rosanes.

La nevera solidària és una
iniciativa de l’Ajuntament que es
duu a terme durant el cap de set-
mana central de la Festa Major.
Consisteix a instal·lar un frigo-
rífic ple de refrescos per tal que,
durant les celebracions, la gent

s’acosti a buscar una beguda tot
oferint un donatiu que es desti-
narà a una ONG. Cada any, els
veïns i veïnes trien l’associació
que ha de rebre els beneficis. 

Aquest 2019, per segona
vegada consecutiva, l’escollida
ha estat HipoFam. Es tracta
d’una entitat sense ànim de
lucre que es dedica a divulgar
i col·laborar en la recerca de la
hipomagnesèmia familiar, una
malaltia minoritària.

POLÍTICA4Adrià Camino ja és
el nou alcalde de Castellví de Ro-
sanes. El candidat d’Endavant
(JxCAT), formació guanyadora
de les eleccions del 26 de maig,
va prendre possessió del càrrec
el dia 15, l’endemà d’haver signat
un acord de govern amb Junts
per Castellví (PSC). 

Al ple d’investidura, Camino
va aconseguir set vots, la suma
dels quatre regidors del seu par-
tit i de les tres regidores socia-
listes, ja que Vicky Castellanos,
de Junts, no va presentar can-
didatura. Per la seva banda,
Joan Carles Ventura, l’alcaldable
de Fem Poble (ERC), només va
rebre dos vots. 

Així doncs, l’ara exalcalde
Joan Carles Almirall, que ha
passat a ser regidor, va atorgar
la vara de batlle a Camino, el seu
successor a Endavant (abans,
PDeCAT) i a l’Ajuntament. Amb
tot, durant la legislatura 2019-
2023, Endavant i Junts inte-

graran el govern municipal,
mentre que els dos regidors de
Fem Poble Castellví romandran
a l’oposició.

UN ACORD SORPRENENT
En altres municipis, o en clau na-
cional, un acord de govern entre
JxCAT i PSC seria impensable. A
Castellví, però, tots dos partits
treballaran plegats durant els
pròxims quatre anys. 

En un comunicat emès el
dia 14 per anunciar l’acord, el
grup socialista va assegurar que
el pacte prioritzava “l’interès de
Castellví més enllà d’altres qües-
tions que no haurien d’influir en
la política municipal”. 

En aquest sentit, els nous
socis del govern municipal
s’han compromès a garantir “la
neutralitat de les institucions
i els edificis públics”. 

Camino rep la vara d’alcalde de mans d’Almirall. Foto: Ajuntament

Adrià Camino (Endavant),
alcalde amb els vots de Junts

HipoFam recapta prop 
de 500 euros a la Festa Major

POLÍTICA4Enric Llorca, alcalde
de Sant Andreu de la Barca des
del 1995, ha pres possessió del
càrrec per setena vegada. El
candidat socialista, guanyador
del 26-M amb 10 regidors, va ser
investit batlle el dia 15, amb els
vots favorables del seu partit i
dels tres regidors de Ciutadans. 

A banda, els sis representants
de Fem Poble van votar el seu
candidat, Marc Giribet, mentre
que els dos de Podem van votar
en blanc.

ALIANÇA CONSOLIDADA
Dies abans del ple d’investidura,
el PSC i Ciutadans van reeditar
l’acord de govern que mantenen
des del març del 2017. Així, du-
rant aquests quatre anys, inte-
graran el govern municipal totes
dues formacions, que sumen un
total de 13 regidors. 

Segons va expressar Llorca a
les xarxes socials, l’objectiu d’a-
quest pacte és “garantir un go-
vern fort que doni a la ciutat l'es-
tabilitat i la cohesió que neces-

sita”. La líder de Cs a Sant An-
dreu, Saray Cantero, va dir a
fonts municipals que el primer
pacte havia permès “dur a terme
el programa electoral de totes
dues formacions”, motiu pel
qual han decidit repetir-lo.

Tot i que l’acord dels socia-

listes i els taronges no ha tingut
bona rebuda entre la resta de for-
ces, especialment Fem, l’alcalde
va assegurar en el discurs d’in-
vestidura que mantindrà “la mà
estesa a totes les formacions
polítiques que tinguin com a
prioritat Sant Andreu”. 

Llorca revalida el càrrec per setena vegada consecutiva. Foto: Ajuntament

Enric Llorca, investit alcalde
amb el suport de Ciutadans

Sant Andreu de la Barca

Es rescindirà el contracte
amb la concessionària Senfo 
SERVEIS4L’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca ha anunciat
que rescindirà els contractes
que té amb l'empresa Senfo,
concessionària de les escoles
bressol El Trenet i El Cavallet i
del Servei d'Atenció Domicilià-
ria (SAD). El consistori es farà
càrrec del deute que la com-
panyia té amb la plantilla i ini-
ciarà accions legals per incom-
pliment del contracte.

Segons fonts municipals, les
treballadores han patit irregu-
laritats en el pagament de les nò-
mines durant tot l’any, i a final
de curs la situació s’ha agreujat,
fins al punt que no han cobrat el
sou del mes de maig. Les afec-
tades han fet arribar les seves
queixes a l’Ajuntament, que s’ha
compromès a emprendre ac-
cions legals i garantir el servei
que oferia l’empresa.

Més de 100 obres al certamen
literari Ciutat de Sant Andreu 
CULTURA4La 20a edició del
certamen literari Ciutat de Sant
Andreu comptarà amb la parti-
cipació d’un total de 114 obres,
escrites tant en català com en
castellà. Concretament, se n’han
presentat 33 en la categoria de
poesia, 52 en la de relat curt i 29
en la de microrelat. 

Els premis de les dues pri-
meres categories estan dotats
amb 1.000 euros, mentre que el

de la tercera, amb 500 euros.
Tots els guanyadors s’anuncia-
ran el dia 29 de juny.

El Ciutat de Sant Andreu és
un certamen que organitzen l'A-
juntament de Sant Andreu de la
Barca i el Fòrum Cultural Gaspar
de Preses. Així, el jurat està for-
mat per tres personalitats de la
creació i de la crítica literària, se-
leccionades pel Fòrum, i per un
representant municipal.

Medi ambient | Il·luminació amb energia solar
El barri dels Àngels compta, des d’aquest mes, amb dos fanals que funcionen

amb energia solar. L’aposta per aquest tipus d’il·luminació neix de la manca de
cablatge elèctric a la zona, però si dona bons resultats, s’aplicarà a altres punts. 

Solidaritat | Campanya de recollida d’aliments
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb el suport del Fòrum Soli-
dari d'Entitats, ha organitzat una nova campanya de recollida de produc-
tes de primera necessitat, que es destinaran al Banc d'Aliments local. 



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

13 | 

línianord.cat18 de juny del 2019



línianord.cat 18 de juny del 2019

Olesa de Montserrat

| 14

POLÍTICA4Miquel Riera ja és el
nou alcalde d’Olesa de Montse-
rrat. El candidat del Bloc Olesà
va guanyar les eleccions muni-
cipals del 26 de maig, tot i que va
perdre la majoria absoluta acon-
seguida l’any 2015 per la seva
predecessora, Pilar Puimedon. 

Al ple d’investidura del 15 de
juny, Riera va rebre 8 vots, co-
rresponents als regidors del seu
grup. Pel que fa a la resta de for-
macions, 10 regidors van votar
en blanc, mentre que els 3 de
Ciutadans, partit que s’estrena al
consistori, van ser per al seu can-
didat, Josep Maria Paniello.

El resultat de la votació va
permetre proclamar Riera com
a nou batlle, donant continuïtat
al projecte del Bloc Olesà, que
governa al municipi des del
2011. No obstant això, la situa-
ció del nou govern local serà
molt diferent a la de la legislatura
passada, quan el Bloc tenia ma-
joria absoluta, amb 12 regidors.

En aquest sentit, durant el seu
discurs, el nou alcalde es va
mostrar a favor del consens amb
la resta de forces amb represen-
tació al consistori. 

De la mateixa manera, la
majoria dels portaveus dels al-
tres partits també van apostar
pel diàleg en els seus parla-
ments. Concretament, el líder de
l’oposició, el socialista Fernando
Vicente, va assegurar que Riera

“trobarà el PSC en totes aquelles
qüestions que puguin millorar la
vida de les persones”. A banda
del PSC, els partits que formaran
part de l’oposició en aquesta le-
gislatura són ERC, Cs, la CUP i
Junts per Catalunya.

Riera va formar part de la
llista del Bloc a les municipals del
2015, quan es va estrenar com a
polític, i fins aquest any ha estat
regidor d’Obres i Edificacions.

Pilar Puimedon col·loca el pin d’alcalde a Miquel Riera. Foto: Ajuntament

Miquel Riera pren el relleu 
de Pilar Puimedon a l’alcaldia

POLÍTICA4El socialista Enric
Carbonell ha arrabassat l’alcal-
dia de Sant Esteve Sesrovires a
la republicana Carme Rallo,
guanyadora del 26-M, gràcies al
suport de Ciutadans, Sesrovires
En Comú i ARA Sant Esteve.

ERC i PSC van obtenir uns
resultats molt similars a les elec-
cions municipals –5 i 4 regidors,
respectivament– i cap de les
dues formacions va aconseguir
la majoria absoluta. Així, tant
Rallo com Carbonell necessita-
ven el suport d’alguna de les al-
tres quatre forces, cadascuna
representada amb un regidor. 

Els comuns, per la seva ban-
da, van demanar a principis de
juny que socialistes i republicans
acostessin postures i caminessin
cap a un govern de concentració.
Més endavant, el 14 de juny,
ERC i l’Alternativa Unitària per
Sant Esteve van fer públic el
seu acord de govern per pre-
sentar-se al ple d’investidura
que tindria lloc l’endemà. Els so-
cialistes, en canvi, van arribar al

ple sense cap pacte previ, però
amb el suport previsible de Cs i
comuns. Per tant, tots dos can-
didats empataven a 6 regidors i
quedaven pendents de la decisió
de Joan Galceran, d’ARA. Amb
una abstenció, donava l’alcaldia
a Rallo, mentre que per donar-

la a Carbonell calia un vot a fa-
vor. Finalment, Galceran, exal-
calde socialista, va atorgar el
seu vot a Carbonell, decantant la
balança a favor del PSC. Els so-
cialistes comencen el mandat
en solitari, però esperen pactar
amb altres grups més endavant.

Enric Carbonell, alcalde gràcies a Cs, comuns i ARA. Foto: Ajuntament

El vot de Galceran decanta 
la balança a favor de Carbonell

FESTES4Com cada any quan
s’acosta Sant Joan, Olesa de
Montserrat escalfa motors per a
la seva Festa Major, que se ce-
lebrarà del 21 al 25 de juny.
Amb més d’una trentena d’acti-
vitats, el programa d’enguany
s’adapta a tots els gustos i edats.

Dins de la Festa Major, hi ha
diverses festes més petites: la
Festa Jove DJ, la Festa de la
Llum, la Festa Major Infantil i la
Festa de la Música. De fet, la mú-
sica tindrà una presència im-
portant els cinc dies de cele-
bració. Destaca l’actuació de Bu-
hos, el dissabte 22, i el Concert
en veu de dona, que es farà el di-
lluns 24. 

La cultura popular és un al-
tre element imprescindible en
aquesta festivitat. El dia central
en aquest sentit serà el 22, amb
la Trobada Bastonera al matí i la
40a Trobada de Gegants a la tar-
da. A més, entre una i l’altra hi
haurà el Ball de Gralles.

Tot  a punt per
celebrar la Festa
Major d’Olesa

Sobreseïment de
la querella contra
Puimedon

TRIBUNALS4El jutjat 1 de Mar-
torell ha acordat el sobreseï-
ment provisional d’una part de
la querella presentada per la
Policia Local d’Olesa contra l’a-
ra exalcaldessa, Pilar Puime-
don, una regidora i un tècnic
municipal. Se’ls acusava de pre-
varicació, suborn, malversació de
cabals públics i falsedat docu-
mental, però el jutge no ha vist
indicis de cap d’aquests delictes.
Per contra, ha tirat endavant
l’acusació de delictes d’assetja-
ment laboral i sexual per part de
tres comandaments policials.

Art | Concurs de Pintura Local i Ràpida 
Montserrat Vives ha guanyat el 49è Concurs de Pintura Local i Mercè Humedas,
el 45è Concurs de Pintura Ràpida. Per primer cop, els dos certàmens de l'Escola

d'Arts i Oficis s’han inclòs en un mateix festival, el PIRA, celebrat el dia 16.

Sant Esteve SesroviresFestes | Un municipi, tres revetlles de Sant Joan
La nit del 23 de juny, Sant Esteve Sesrovires viurà tres revetlles de Sant Joan:
la de Ca n’Amat, la de Vallserrat i la del GIRES, a l’antiga fàbrica de Chupa
Chups. Els ingredients comuns seran un bon sopar, música, foc i pirotècnia. 

EDUCACIÓ4El projecte Eras-
mus+ de l’institut Montserrat
Colomer, anomenat ‘Better Te-
aching, Better Learning’, ha es-
tat escollit exemple de bones
pràctiques per l’Agència Nacio-
nal Finlandesa.

Es tracta d’un projecte que
planteja mètodes innovadors en
l’àmbit de l’aprenentatge, i que
el centre sesrovirenc ha treballat
durant dos anys de la mà d’altres
instituts de Finlàndia, Polònia i
Itàlia. La qualificació que l’ens
finlandès ha atorgat a ‘Better Te-

aching, Better Learning’ ha estat
de 9,2 sobre 10. 

NOUS PROJECTES
El mes de març, el Montserrat
Colomer va presentar un altre
projecte Erasmus+ que ja ha
estat admès, tot i que caldrà es-
perar al juliol per saber si final-
ment s’aprova, segons fonts mu-
nicipals. En aquest cas, la ini-
ciativa se centra en l’educació
emocional i moral i, si s’acaba
duent a terme, es farà amb cen-
tres francesos i portuguesos. 

Reconeixement a l’Erasmus+
del Montserrat Colomer
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SEGURETAT4La Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància i l’A-
dolescència (DGAIA) garantirà
dos vigilants de seguretat per-
manents al Centre Residencial
d’Educació Intensiva (CREI) de
Can Rubió. Aquest és el com-
promís que la DGAIA va assolir
en una reunió amb l’Ajunta-
ment d’Esparreguera el dia 7.

Aquesta promesa implica la
contractació d’un nou vigilant i
assegura que el nombre actual de

residents, 15 joves, no augmen-
tarà. A més, es cobrirà la baixa
d’un monitor de tallers i, mentre
el centre no disposi de psicòleg,
els joves seguiran les teràpies òp-
times en un centre de Martorell.

La reunió entre la DGAIA i el
consistori es va fer després que,
al maig, els treballadors denun-
ciessin la inseguretat que patien
a Can Rubió, una situació que va
quedar reflectida en el motí que
es va produir a finals de mes.

POLÍTICA4Eduard Rivas, del
PSC, va ser reelegit alcalde d’Es-
parreguera en la sessió consti-
tutiva de l’Ajuntament, el dia 15.
El candidat socialista, guanyador
de les eleccions municipals, va
rebre 11 vots, 9 de la seva for-
mació i 2 d’Esparreguera En
Comú. Comuns i socialistes, que
van ser socis de govern en la le-
gislatura passada, podrien ree-
ditar l’acord de govern per als
pròxims quatre anys.

A banda, al ple d’investidura
es va presentar una altra candi-
datura: la de Manel Roca, d’Es-
parreguera 2031, una nova for-
mació local. Roca només va re-
bre 2 vots, corresponents als
regidors del seu partit, mentre
que els 8 vots dels regidors res-
tants van ser en blanc. 

Pel que fa a l’oposició, la li-
derarà Alfons Puche, el candidat
d’ERC, la segona llista més vo-
tada el 26-M. En el seu discurs,
Puche va anunciar la decisió de

“no formar part de cap acord de
govern”, presa d’acord amb la
militància del seu partit. L’a-
companyaran en l’oposició la
CUP, Ciutadans, Esparreguera
2031 i Junts per Esparreguera. 

Quant als comuns, tot apun-
ta que podrien tornar a pactar
amb el PSC. El portaveu i al-
caldable d’En Comú, Emma-
nuel Ortí, va dedicar el seu dis-
curs a felicitar l’alcalde i a posar

en valor la tasca feta entre tots
dos grups la legislatura passa-
da, quan governaven en coali-
ció. A més, els comuns tenen la
clau de la majoria absoluta al
consistori.

Finalment, el batlle Eduard
Rivas va refermar la seva vo-
luntat de fer que Esparreguera
continuï sent “un sol poble”, on
no “s’etiqueti ningú i ningú es
quedi enrere”.

Rivas va rebre 11 dels 21 vots possibles. Foto: Ajuntament

Eduard Rivas revalida l’alcaldia
amb el suport dels comuns

Can Rubió tindrà dos
vigilants permanents

POLÍTICA4Miquel Solà conser-
va l’alcaldia de Collbató gràcies
a la majoria absoluta que va as-
solir la llista d’ERC i el GIC en les
passades eleccions municipals.
De fet, la del 26-M va suposar la
primera victòria republicana
aconseguida a Collbató. 

Al ple d’investidura, els qua-
tre partits amb representació al
consistori van presentar candi-
datura. L’alcaldable dels Socia-
listes de Collbató, Gemma Ro-
dríguez, va obtenir 2 vots, els co-
rresponents a les regidores de la
seva formació. La mateixa si-
tuació es va donar amb la can-
didata de Junts per Collbató, Te-
resa Casanovas, que també va
comptar amb 2 vots. Finalment,
Ciutadans –que s’estrena al con-
sistori– va presentar el seu can-
didat, Juan Antonio Mani, que es
va quedar amb el vot restant.

Després de ser investit alcal-
de, Solà va compartir a les xar-
xes socials el seu “orgull” i les se-
ves ganes de treballar “al costat
d’aquest gran equip”. El seu soci

de govern, Josep Estradé (del
GIC), va ser l’encarregat de ce-
dir-li la vara de batlle, fet que
considera “una enorme satis-
facció”, segons va expressar a les
xarxes. ERC i GIC ja van gover-
nar plegats la legislatura passa-
da, juntament amb Casanovas,

que ara ha quedat fora del go-
vern municipal. 

Les dues regidores socialis-
tes, per la seva banda, lideraran
l’oposició, ja que la llista de So-
cialistes de Collbató va ser la se-
gona més votada a les eleccions
municipals del 26 de maig.

Miquel Solà seguirà governant Collbató. Foto: Ajuntament

Miquel Solà manté l’alcaldia de
Collbató amb majoria absoluta

Collbató

Collbató, preparat per rebre
la Flama del Canigó

FESTES4Collbató escalfa motors
per celebrar l’arribada al muni-
cipi de la Flama del Canigó, que
donarà el tret de sortida a la re-
vetlla de Sant Joan.

El poble s’està preparant per
aconseguir tenir una foguera
digna de la nit més curta de
l’any. Per això, a partir del dia 20
i fins al 22, els veïns podran por-
tar material per cremar a la pla-
ça dels Bombers. 

La recepció oficial de la Fla-
ma es farà davant de l’Ajunta-
ment. Des d’allà, els portadors –
prèviament inscrits– iniciaran
un recorregut pels carrers del
municipi. Una hora més tard, es
llegirà el manifest a l’esplanada
dels Bombers, on els Gegants de
Collbató rebran la Flama i els
Diables Salnitrats encendran la
foguera. Per últim, serà el mo-
ment de ballar a la Discomòbil.

Obres de protecció contra
despreniments a les Coves 

OBRES4L’accés a les Coves de
Collbató es troba tallat des del 10
de juny, quan van començar les
obres de protecció contra possi-
bles despreniments. El tall es
mantindrà, de dilluns a diven-
dres, fins al dia 5 d’agost.

Durant les visites reserva-
des a la Cova del Salnitre i a la
Cova Freda, els treballs queda-
ran aturats i s’obriran els acces-
sos per tal que els visitants hi pu-

guin accedir, segons informen
fonts municipals.

Les mateixes fonts expliquen
que les obres inclouen la ins-
tal·lació d’una pantalla dinàmi-
ca per aturar els blocs en movi-
ment i l’estabilització del vessant
per controlar les zones més in-
estables. La Guàrdia Municipal
i el Patronat de la Muntanya de
Montserrat s'han ocupat de la
senyalització dels treballs.

Cultura | Presentat el festival de teatre LOLA 2019
L’avinguda Francesc Macià va acollir, el dia 8 de juny, la presentació del festival
LOLA 2019. Abans de l’acte, els assistents van poder gaudir de l’espectacle gas-
tropoètic ‘La Corda’. Després, va ser el torn del concert de Daniel Lumbreras.

Laboral | Presentació a Collbató de la Intersindical-CSC
El Casal de Cultura de Collbató va acollir, el dia 15 de juny, la presentació de la In-
tersindical-CSC, el sindicat independentista que vol arribar “a tots els centres la-
borals”. L’acte va anar a càrrec d’Antonio Baños, Josep Antolí i Sergi Perelló. 
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POLÍTICA4Jesús Naharro con-
tinuarà sent l’alcalde d’Abrera
durant els pròxims quatre anys.
El candidat del PSC va aconse-
guir 11 regidors en les passades
eleccions, una clara majoria ab-
soluta. Tot i això, els socialistes
han signat un acord de govern
amb ERC, que va ser segona for-
ça el 26-M amb dos regidors. 

L’acord es va fer públic el 14
de juny, un dia abans de la cons-
titució de l’Ajuntament. Així,
Naharro va arribar al ple d’in-
vestidura amb el suport de 13
dels 17 regidors que formen el
consistori abrerenc. Malgrat
aquestes xifres, Mónica Loren-
te, l’única regidora de Ciuta-
dans, va presentar la seva can-
didatura, que només va rebre un
vot. Els 3 regidors restants van
votar en blanc. 

Segons fonts municipals, el
nou acord de govern entre re-
publicans i socialistes “posa en
valor una visió tranversal i di-
versa a l’hora de governar”. L’ob-
jectiu de les dues forces és con-
solidar “la política basada en

l’esforç, la transparència i l’em-
poderament de la ciutadania”.
L’any 2015, ERC i PSC ja van sig-
nar un acord de govern amb CiU
(l’actual Junts per Abrera, que ha
quedat fora del consistori) i el
van mantenir durant tota la le-
gislatura.

Amb aquest pacte, el lide-
ratge de l’oposició queda en

mans de Miguel Carrión, d’Al-
ternativa d’Abrera, que té dos re-
gidors. En el seu discurs, Carrión
va assegurar que aquesta oposi-
ció serà “constructiva i vigilant
amb el compliment de les pro-
meses”. Els representants d’Ad’A
estaran acompanyats dels 2 re-
gidors d’Abrera En Comú i de la
regidora de Ciutadans. 

Naharro va rebre el suport de 13 regidors. Foto: Ajuntament

Jesús Naharro revalida
l’alcaldia i l’acord amb ERC

Ensurt | Confinament a l’escola Francesc Platón
Protecció Civil va confinar l'escola Francesc Platón i Sartí el 7 de juny, a causa d'un possible episodi
de toxicitat en una empresa de neteja de cisternes de productes químics d'Abrera. Finalment, la si-
tuació va quedar en un ensurt, ja que els Bombers van comprovar que no s'havia produït cap fuita.

La Festa Major 
d’Abrera ja és a tocar

FESTES4Abrera ja és a punt de
viure el moment més impor-
tant del seu calendari festiu. Del
28 al 30 de juny, el municipi ce-
lebrarà una nova edició de la
Festa Major, que arriba amb un
programa ple d’activitats per a
tots els públics.

De fet, hi ha activitats pro-
gramades a partir del dia 25,
com ara diversos tallers o el
concert de l’Escola Municipal de
Música. Però la festa grossa co-
mençarà amb el pregó de l’actriu
i humorista Judit Martín, el dia
28 a les 22.00 hores, que anirà

seguit del correfoc i l’espectacle
pirotècnic. Quant a l’oci nocturn,
hi haurà dues opcions: la Festa
Major Jove, a Can Morral, o el
Ball de Nit, a l’escenari Casals.

Del dia 29 destaca la cerca-
vila tradicional i els espectacles
nocturns: la Festa Revival i l’ac-
tuació de Big Friday. Finalment,
el dia 30 al migdia tindrà lloc la
Diada Castellera, mentre que a
la tarda hi haurà la Gran Festa de
l’Escuma. A més, el pati de l’es-
cola Ernest Lluch comptarà cada
dia amb una activitat per a per-
sones amb diversitat funcional.
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DIMARTS 25 de juny
11.00 h – 13.00 h
TALLER INCLUSI   U D’ESTIMULA-
CIÓ MITJANTÇANT EL COS I EL
MOVIMENT
CASA DE CULTURA (C. DE FEDERICO
GARCIA LORCA, 17)
Obert a tots els públics. Participació espe-
cial dels membres del TOCC d’Esparre-
guera. Més informació i inscripcions a
l’email:auxiliarprojectes@ajuntamenta-
brera.cat

17.30 h – 20.30 h
TALLER DE CAPGROSSOS 
A càrrec de l’Associació Blanc de Guix
HOTEL D’ENTITATS (PL. DE LES ESCOLES VE-
LLES, 1)
Si vols participar en l’activitat, només cal
que enviïs un email a actespublics@ajun-
tamentabrera.cat. Tens fins al 22 de juny
per inscriure-t’hi! Places limitades. Els nens
i nenes han de venir acompanyats per un
ajudant (la mama, el papa, l'avi, l'àvia...).

19.00 h 
31è CAMIONAT DE FRONTÓ
PER PARELLES FRONTONS MU-
NICIPALS
Inici de les finals del 31è Campionat de
frontó per 
parelles. 

DIMECRES 26 de
juny
18.30 h – 20.00 h
MASTERCLASS D’AFROBEATZ +
animacions A càrrec de Fatu i les seves ba-
llarines
PL. DE PAU CASALS 
Ritmes africans moderns per totes les
edats.

DIJOUS 27 de juny
18.30 h - 19.00 h
ORXATADA AMB FARTONS
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CA-
SALS)
Enguany, l’AMPA de l’Escola Josefina Ibá-
ñez organitza el berenar de Festa Major. 

19.00 h – 20.30 h
CONCERT DE L’ESCOLA MUNICI-
PAL DE MÚSICA D’ABRERA ES-
CENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR
TRUETA) 
Concert a càrrec de diversos grups, corals,
orquestra i combos de l’Escola Municipal
de Música on ens oferiran el seu repertori. 

19.00 h – 20.00 h
QUAN NO TOCÀVEM DE PEUS A
TERRA. Premi Zirkólika 2018
Amb la Cia. Circ Pistolet
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS)

FESTA PRIDE
El dia 28 de juny és el Dia Internacional de
LGTBI, i aquest any comencem a celebrar-
la un dia abans

18:00 h – 19.00 h
MASTERCLASS I EXHIBICIÓ DE

BALL A CÀRREC DE L’ESCOLA
ANUBIS 
19.00 h – 19.45 h 
EXHIBICIONS DE BALL
Joves Hip-Hop Abrera, l’Associació Cultural
Bailamos y l’Associació Vive y Baila.

19.45 h – 19.50 h
LECTURA DEL MANIFEST LGTBI
AMB LA COL•LABORACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ DE JOVES GAR-
SASOUND.

20.00 h – 21.30 h
FESTA HOLI AMENITZADA PER
#BIG FRIDAY.

21.30 h - 22.30 h 
FI DE FESTA A CÀRREC DE L’AS-
SOCIACIÓ DE JOVES GARSA-
SOUND.

DIVENDRES 28 de
juny
09.30 h – 10.30 h
CLASSE DE IOGA
A càrrec de Vive y Baila PARC DE L’ESTACIÓ

11.00 h – 13.00 h i 16.00 h – 19.00 h
PORTES OBERTES A RÀDIO
ABRERA
RÀDIO ABRERA (C. DE CASA-
MADA,14)
Descobreix com es fa la ràdio en directe,
coneix als locutors i locutores de l’emissora
i gaudeix d’un petit refrigeri. 

11.30 h – 13.00 h
FESTA PRIDE INFANTIL. ES-
CUMA DE COLORS ESCENARI
CASANOVA (PL. DE RAFAEL CASANOVA)
Per a tota la família a càrrec de la Cia. l’Ou
Ferrat. 

17.30 h – 19.30 h
SARDANES Amb Abrera Sarda-
nista
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CA-
SALS)
Comptarem amb la participació d’Abrera
Sardanista que, acompanyats per l’Orques-
tra Nova Blanes, ens oferiran una ballada
de Sardanes.

17.30 h – 20.30 h
TALLER DE CAPGROSSOS
A càrrec de l’Associació Blanc de Guix
HOTEL D’ENTITATS (PL. DE LES ESCOLES VE-
LLES, 1)
Segona part del taller, en què acabarem
els capgrossos que vam començar en la
primera sessió del dia 25 de juny.

ABRERA CIRCUS
3a edició d’Abrera Circus: un espai de circ
per a tota la família. (Aquestes activitats
estan pensades per a la inclusió de les per-
sones amb diversitat funcional).

18.00 h – 21.00 h
INSTAL·LACIÓ EL PÁJARO CAR-
PINTERO PATI DE L’ESCOLA ER-
NEST LLUCH
Descoberta i experimentació musical, per a
infants de 0 a 4 anys. L’espai és ple d’ins-
truments afinats instal·lats sobre diverses
estructures que permeten un fàcil accés. 

18.00 h – 19.30 h
TALLER DE CIRC – CIRC A LES
GOLFES
A càrrec de la Cia. Los Herrerita PATI DE
L’ESCOLA ERNEST LLUCH, un taller per
totes les edats per fer un tast de circ en fa-
mília.

19.30 h – 20.30 h
ESPECTACLE PIRATES DE CIRC 
A càrrec de la Cia. Tot Circ PATI DE L’ES-
COLA ERNEST LLUCH
"Tastacirc i Tastet" es transformen en au-
tèntics pirates i s'embarquen a la recerca
d'un fabulós tresor, acompanyats del sim-
pàtic "Timoner". 

18.00 h – 20.00 h
EXHIBICIÓ DE BALL
A càrrec de la Associación Cultural Baila-
mos
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR
TRUETA) 
Bailamos presenten una proposta amb
moltes coreografies i temàtiques de ball.

20.00 h -20.3    0 h  
EXHIBICIÓ DE BALL
Amb el grup de Batuka del Casal d’Avis
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR
TRUETA)
Per primer cop, ens oferiran una mostra
de Batuka, un ball que combina diferents
gèneres musicals.  
20.00 h – 22.00 h
CONCERT DE TARDA
Amb l’Orquestra Nova Blanes
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS)

20.00 h – 22.00 h 
ALWAYS DRINKING MAR-
CHING BAND INICI DEL RECORREGUT
A L’ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL
CASANOVA) FINS A L’AJUNTAMENT (PL. DE
LA CONSTITUCIÓ)

22.00 h – 22.45 h 
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec de Judit Martín BALCÓ DE L’AJUN-
TAMENT 
La flamant guanyadora del “Premi Inter-

nacional d’Humor Gat Perich 2018” serà la
pregonera d’aquest any. Judit Martín com-
binarà humor d'actualitat amb improvisa-
ció, ja que a partir de les peticions i
suggeriments del públic

CORREFOC DE FESTA MAJOR
Amb la Colla de Diables Bram de Foc d’A-
brera
I després del pregó, s’iniciarà el Correfoc,
que recorrerà els carrers del nucli antic, 

23.45 h – 23.55 h
ESPECTACLE PIROTÈCNIC
A càrrec de la Colla de Diables Bram de Foc
d’Abrera PL. DE L’ESGLÉSIA 

   23.55 h – 03.00 h
BALL DE NIT
Amb l’Orquestra Nova Blanes
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

01.00 h – 01.30 h
MITJA PART DEL BALL DE NIT:
EXHIBICIÓ DE BALL Amb Manel Llo-

PROGRAMA FESTA MAJOR D’ABRERA
Del 28 al 30 de juny de 2019
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pis de Juventudes Rocieras ESCENARI CA-
SALS (PL. DE PAU CASALS)

FESTA MAJOR JOVE
El divendres de Festa Major hi haurà dos
espais dedicats a la Festa Major Jove. Un
d’ells és l’Escenari Can Morral (al Parc
de Can Morral) i l’altre està situat al pàr-
quing del c. de Joan Miró (al barri de
Can Morral, al costat de l’estació FGC).

23.55 h – 05.00 h
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE
CAN MORRAL)
Aquest any apostem pels grups locals! Po-
dràs gaudir de diferents estils musicals:
punk-rock, pop, música remember dels ’90
i música actual, entre d’altres.

23.55 h – 01.00 h
STEREOFREAK
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN MO-
RRAL)

01.00 h – 03.00 h 
YOGUR GRIEGO
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN MO-
RRAL)

03.00 h – 05.00 h 
REMEMBER THE TIME
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN MO-
RRAL)
III aniversario de remember the time!! 

23.55 h – 05.00 h
ESCENARI DEL PÀRQUING C.
DE JOAN MIRÓ
Aquest any, divendres tindràs diverses op-
cions on escollir per sortir amb els teus
amics i amigues. Aquesta iniciativa neix
arran de la creació d’una Associació de
Joves d’Abrera: Garsasound. 

23.55 h – 01.30 h
Espai destinat a diferents
grups musicals i de diferents
estils (concert acústic, reagge muffin i
rap).

01.30 h – 03.00 h 
Espai destinat a Garsasound.
Espectacle relacionat amb la cultura jamai-
cana i la cultura hip-hop. Els gèneres musi-
cals que hi apareixeran seran: Reagge,
Ska, Dub, Hip Hop, Trap, R&B, etc.

03.00 h – 05.00 h 
Espai destinat a diferents
DJ’s. Espectacle dedicat a la música elec-
trònica alternativa, amb gèneres musicals
com Drum&Bass, Tekno, Minimal, Trance,
Psytrance, Electro, Electroswin, Hardtek,
Raggatek, etc. 

DISSABTE 29 de juny
08.00 h – 18.00 h
TORNEIG  DE BÀSQUET 3x3
PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL
El Club de Bàsquet  Abrera celebra el pri-
mer torneig de 3x3 de categories de for-
mació: Premini, Mini, Infantil i Cadet.

08.00 h – 21.00 h
OPEN FESTA MAJOR PILOTA
PREOLÍMPICA I OPEN VETE-
RANS FESTA MAJOR PILOTA
LENTA
PISTES DE FRONTÓ
Per Festa Major el Club Frontenis Abrera
organitza l’Open Pilota Preolímpica a la
Pista 2 (rebot) i  l’Open Veterans Pilota
Lenta a la Pista 1. 

09.30 h – 14.00 h
TROBADA DE XAPES
CENTRE POLIVALENT (PL. DEL REBATO, 1)

10.00 h – 16.00 h
4t CAMPIONAT DE SKATE I
SCOOTER MONTSERRAT CEN-
TRE ABRERA, FESTA MAJOR
PÀRQUING EXTERIOR MONTSERRAT CENTRE
ABRERA
Les inscripcions són gratuïtes, al mateix cir-
cuit, a partir de les 10.00 h. 
Hi haurà tres categories: nens i nenes de 5
a 12 anys, a partir de 12 anys i Pro. 
Premis per a tots els participants i premi
especial “The best trick”. Per participar-hi
és obligatori l’ús del casc. 

11.00 h – 12.00 h
VISITA COMENTADA AL JACI-
MENT ARQUEOLÒGIC DE LES
TRINXERES DE LA GUERRA
CIVIL 
BOSC DE SANT MIQUEL, ACCÉS PEL CARRER
DE SANT MIQUEL (BARRI DE SANT MIQUEL)

12.00 h – 16.00 h
PORRÓ ELECTRÒNIC AMB DJ
ANDREU PRESAS I DJ CONVI-
DAT PARC DE L’ESTACIÓ
Música electrònica i house per a famílies,
amb el DJ Andreu Presas. Hi haurà servei
de begudes i Food Trucks.

13.00 h – 14.00 h
CONCERT VERMUT 
Amb Los Bongo Beats  
HORT DE LA PARRÒQUIA (PG. DE L’ESGLÉ-
SIA, 9)
Aquesta banda ens oferirà ritmes afroame-
ricans com el Rock and Roll, el Surf, el
Rhythm and Blues o el Swing.

17.00 h – 19.00 h
XVI TORNEIG D’ESCACS DE
FESTA MAJOR 2019. MEMO-
RIAL PERE PALAU PL. DE RAFAEL
CASANOVA
Les inscripcions són limitades i comencen
30 minuts abans de l’inici del torneig a la
mateixa plaça. Hi haurà trofeus per les di-
ferents categories: campió absolut, local,
sub-18, sub-14 i sub-10. 

ABRERA CIRCUS
Aquestes activitats estan pensades per a la
inclusió de les persones amb diversitat fun-
cional 

18.00 h – 20.00 h
INSTAL.LACIÓ SENSORIAL –
ESPAI BABY A càrrec de Les Colomes
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Tindrem dos espais sensorials de textures i
diferents materials, per la franja de 0-4
anys, i  descobrirem el teatre, el circ i el
maquillatge de la mà de la Cia. 
18.00 h – 20.00 h
INSTAL·LACIÓ - TITERETÚ
A càrrec de Itinerània
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH

18.00 h – 20.00 h
INSTAL·LACIÓ - EL LABERINT
A càrrec de Itinerània
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH

20.00 h – 21.00 h
ESPECTACLE ANTIPASTI
A càrrec de la Cia. EQM
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
L'Antipasti és una modesta parada ambu-
lant de menjar italià, regentada per dos
peculiars cuiners: el xef Marcelo Mascar-
pone i el seu ajudant Pepino. Arribats di-
rectament de Napoli.

18.00 h – 18.30 h
PETITA CERCAVILA RESIDÈNCIA
CANIGÓ 
Amb l’Associació Cultural i Folklòrica d’A-
brera
Aquest any el Gegantó Porronet, un grup

de Grallers i els Bastoners visitaran els avis
i àvies de la Residència Canigó. Els faran
una petita mostra de la Cercavila apropant
així l’esperit de la Festa Major i fent-los
participar.

18.00 h – 18.30 h
EXHIBICIÓ DE BALL
A càrrec del Grup de Hip Hop del Casal de
Joves 
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR
TRUETA) 
Aquest any, els 'Back2Beat', 'Bubble Gang'
i ‘Back4U’ -nois i noies d'entre 12 i 20
anys- ens. Com a novetat, es sumen a la
festa les 'Dancing Queens' , una nova for-
mació de 17 mares fortes i valentes. Tot
això i alguna sorpresa més, dirigit per la
Melanie Aguilera i la Carla Juárez.

18.30 h – 19.30 h
EXHIBICIÓ DE BALL
A càrrec de Juventudes Rocieras
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR
TRUETA) 

19.00 h – 21.30 h
CERCAVILA TRADICIONAL DE
FESTA MAJOR
Amb l’Associació Cultural i Folklòrica d’A-
brera
Enguany, l’Associació Cultural i Folklòrica
d’Abrera convida  per la Cercavila de Festa
Major als Geganters de: Olesa de Montse-
rrat, Esparreguera, La Beguda, Guixers,
Barri de Gràcia de Sabadell i Cervera. I
també hi participaran la Colla Infantil de
diable Bram de Foc d'Abrera, els Bastoners
del Montserratí i La Mulassa d’Olesa de
Montserrat. L’inici del recorregut serà al ca-
rrer del Rebato i finalitzarà a l’Ajuntament
(pl. de la Constitució).

19.30 h – 20.30 h
EXHIBICIÓ DE ZUMBA
A càrrec de Vive y Baila
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR
TRUETA) 

20.00 h – 22.00 h
CONCERT DE FESTA MAJOR
Amb l’Orquestra Selvatana
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 

20.30 h – 21.00 h
GOSPEL
A càrrec de Gospel Abrera
ESCENARI TRUETA (PL. DEL DOCTOR
TRUETA) 
Aquest any, s’estrena a la Festa Major,  el
grup de Gospel de Vive y Baila. 

21:30 h – 22:30 h
CORREFOC INFANTIL DE FESTA
MAJOR
Amb la colla infantil de diables Bram de
Foc 
Després de la Cercavila Tradicional de
Festa Major, s’iniciarà el Correfoc infantil
amb les colles infantils:  Bram de Foc d'A-
brera, Espurnetes Foc Foll de Bellpuig i Els
Polls Folls d’Esparreguera.

23.55 h – 03.00 h
BALL DE NIT
Amb l’Orquestra Selvatana
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 
L'ànim de renovació constant d'aquesta
formació de Cassà de la Selva (Gironès)
ha comportat la incorporació de joves in-
tèrprets i cantants que, al costat de noms
de prestigi, fan que la formació, que ja
té 104 anys, sigui imprescindible en les
grans festes.

01.00 h – 01.30 h
MITJA PART DEL BALL DE NIT:
EXHIBICIÓ DE BALL
A càrrec de l’Associació Pas a Pas

23.55 h – 05.00 h
FESTA MAJOR JOVE
ESCENARI CAN MORRAL (PARC DE CAN MO-
RRAL)

23.55 h – 02.00 h
COMENÇAREM LA NIT AMB
ELS 4THEM!

02.00 h – 05.00h
ACABEM LA NIT AMB UN L’ES-
PECTACLE DE #BIG FRIDAY I
AMB MOLTES SORPRESES!

23.55 h – 05.00 h
FESTA REVIVAL 
Amb DJ's KRIPT & COL
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL CASA-
NOVA)
Un any més comptem amb la gran Festa
Revival. 

DIUMENGE 30 de
juny
8.00 h – 09.00 h
TOC DE MATINES 
Amb l’Associació Cultural i Folklòrica d’A-
brera i la Colla de Diables Bram de Foc
d’Abrera
Carrers de la vila
10.00 h – 13.30 h
TROBADA DE SEAT 600 
A càrrec de l’Associació de Clàssics del Baix
Llobregat Vikingos del 600 
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL CASA-
NOVA)
Els Vikingos del 600 organitzen la 19a tro-
bada de 600 d’Abrera. 

11.30 h – 13.30 h
CONCERT DE “GUATEQUE” 
ESCENARI CASANOVA (PL. DE RAFAEL CASA-
NOVA)

12.00 h – 14.00 h
CINEMA DE FM: RALPH
ROMPE INTERNET 
A càrrec de Cineclubs Emmetcinats
CENTRE POLIVALENT (PL. DEL REBATO, 1)

12.00 h – 14.00 h 
MATINAL CASTELLERA
Amb la colla dels Castellers d’Esparreguera
i una colla convidada 
PL. DE L’ESGLÉSIA

14.00 h – 15.00 h 
LLIURAMENT DE PREMIS DE
PESCA
ESCOLA ERNEST LLUCH
Assistirem al lliurament de trofeus, mentre
fem un vermut amb els participants i assis-
tents a l’acte. 

16.00 h – 20.00 h
GRAN FESTA JOVE DE L’ES-
CUMA 
PARC DE CAN MORRAL

ABRERA CIRCUS
18.00 h – 20.00 h
INSTAL·LACIÓ SENSORIAL –
ESPAI BABY A càrrec de Les Colomes
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Tindrem dos espais sensorials de textures i
diferents materials, per la franja de 0-4
anys, i  descobrirem el teatre, el circ i el
maquillatge de la mà de l’associació Les
Colomes. 

18.00 h – 20.00 h
INSTA·LACIÓ- ENGINYS EKO-PO-
ÈTICS
A càrrec de Katakrak
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH

Enginys Eko.poètiks és una instal·lació
interactiva per a tots els públics (recoma-
nada a partir de 6 anys).

18.00 h – 20.00 h
INSTA·LACIÓ- L’ANIMALADA
A càrrec de Katakrak
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Consta  d'una col·lecció original de 25 jocs
autònoms de gran format construïts amb
materials recuperats, que no volen ser
abandonats quan es fan massa vells o ja
no serveixen.

18.00 h – 20.00 h 
ESPECTACLE THE INCREDIBLE
BOX
Amb la Cia. La Tal 
PATI DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH
Més de 150 anys després de la seva es-
trena, THE INCREDIBLE BOX 

19.00 h – 21.00 h
SARDANES 
Amb la Cobla Vila d’Olesa
PL. DE L’ESGLÉSIA
Sardanistes de totes les edats tenen una
nova cita amb les sardanes a la plaça de
l’Església. Una cobla mítica per a tots els
aficionats a “la dansa més bella de totes
les danses que es fan i es desfan”. Amb la
participació d’Abrera Sardanista.

23.00 h – 23.15 h 
CASTELL DE FOCS (PIROMUSICAL) 
A càrrec de Pirotècnia Tomàs
AV. DE SANT HILARI 
Des de les zones properes al Centre Aquà-
tic Municipal (CAM) es podrà gaudir de
l’espectacle amb tota seguretat. Seguiu
sempre les indicacions i les recomanacions
del personal de Protecció Civil i de la Poli-
cia Local.

23.30 h – 00.30 h
NIT D’HAVANERES
Amb el grup Neus Mar
ESCENARI CASALS (PL. DE PAU CASALS) 
Neus Mar ens endinsa en un repertori de
cançons d’amor i desamor, de pescadors,
mariners i d’aigua salada. El repertori ens
presenta ritmes habituals del cant de ta-
verna que van des de l’havanera al bolero
passant per valsets i balades.

EXPOSICIONS
FESTA MAJOR
A la Casa de Cultura
• Exposició del Concurs de Pintura Ràpida
2019 (auditori)
Del dimarts 25 de juny al divendres 5  de
juliol
• Exposició dels 25 anys de la Colla Caste-
llera d’Esparreguera (sala 2)
Del dimarts 25 de juny al divendres 5 de
juliol

A l’Hotel d’Entitats
• Exposició del V Concurs de fotografia
d’esports de muntanya i natura 2019, or-
ganitzat pel Centre Excursionista d’Abrera
Del dimarts 25 de juny al diumenge 30 de
juny

Al Casal d’Avis
• Exposició de treballs manuals, costura i
“patchwork”
Del divendres 28 de juny al diumenge 30
de juny
Exposició dels treballs realitzats per les i
els alumnes del Casal d'Avis d'Abrera.
Horari:
11.00 h - 13.00 h i 18.00 h - 19.30 h

Més informació a:
www.ajuntamentabrera.cat
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Esports
El CF Martorell empata a

Bescanó i aconsegueix l’ascens

Una dècada després, el CF Mar-
torell torna a ser equip de Primera
Catalana. L’equip blanc-i-ver-
mell va escriure una nova pàgina
en els llibres d’història el passat
dia 8 a Bescanó, amb un empat
(1-1) que servia per segellar el bit-
llet d’ascens gràcies al valor do-
ble dels gols a domicili.

Un gol de cap d’Abde Had-
douch quan s’havien jugat 10
minuts de la pròrroga (els 90 re-
glamentaris havien acabat 0-0,
com en el partit d’anada) servia
perquè l’equip posés un peu i mig
en la categoria superior, però els
gironins aconseguirien l’empat en
el minut cinc de la segona meitat
del temps extra i Toni Domíngu-
ez hauria de fer una aturada ex-
traordinària amb el peu perquè
els locals no aconseguissin el 2-1.

Uns dies després de l’ascens,
abans de la recepció institucional
a l’Ajuntament del dijous de la
setmana passada, l’entrenador
de Viladecavalls va voler fer un
balanç de la temporada als mit-
jans del club. Nualart va destacar
que “és molt difícil el que han fet
aquests jugadors en dos anys. Fer
el salt d’una categoria a una altra

és molt complicat, però fer-ho
dues temporades seguides ho és
molt més” i va lloar la “mentali-
tat guanyadora” del grup que va
assumir l’estiu del 2017.

La plantilla, doncs, comença
les vacances i espera el sorteig del
calendari del pròxim curs, que la
Federació Catalana de futbol farà
durant el mes que ve.

» Els d’Albert Nualart tornen a Primera Catalana 10 anys després
» L’entrenador destaca “la mentalitat guanyadora” de la plantilla

Núria Marquès brilla a 
l’estatal absolut de Tenerife

NATACIÓ4Núria Marquès con-
tinua obtenint grans resultats
en les cites de preparació de
cara al Mundial de Natació Adap-
tada que es disputarà entre els
dies 9 i 15 de setembre a Londres.
La darrera cita en la qual la ne-
dadora castellvinenca va brillar
va ser el Campionat d’Espanya
absolut que es va disputar a
Adeje (Tenerife) durant el passat
cap de setmana.

La nedadora va penjar-se
dues medalles en la primera de
les jornades del campionat; va
proclamar-se campiona de la

prova de 100 metres esquena i va
haver de conformar-se amb una
plata en la final dels 400 lliures.

Però la jornada de l’endemà
seria encara millor; la castellvi-
nenca va fer sonar la campana
després de batre el rècord esta-
tal dels 100 metres braça (la
nova marca és de 39 segons i 47
centèsimes), mentre que el di-
umenge també li va servir per ad-
judicar-se la prova dels 200 me-
tres estils. La nedadora va fer una
piulada un cop va acabar de
competir explicant que havia
tingut bones sensacions.

Martorell acull la 10a edició
de la Festa del Futbol català

FUTBOL4El Torrent de Llops i
Can Cases van ser els escenaris,
durant els dos primers caps de
setmana d’aquest mes, de la de-
sena edició de la Festa del Futbol
Català, la disputa de totes les fi-
nals de Copa Catalunya de futbol
i de futbol sala en les categories
de base. El futbol va ser el pro-
tagonista entre el divendres i el
diumenge de la primera setma-
na del mes, mentre que dissab-
te i diumenge de la setmana
passada va ser el torn dels partits
de futbol sala a Can Cases.

L’equip juvenil femení de la

Damm, l’aleví masculí del Barça
o els equips benjamí i cadet de
l’Espanyol van ser alguns dels
conjunts que van aconseguir
tancar la temporada 2018-19 ai-
xecant la Copa Catalunya al Tor-
rent de Llops.

El passat cap de setmana,
en canvi, l’activitat es va con-
centrar al pavelló, on es van ju-
gar les 10 finals de futbol sala. El
FC Barcelona i l’AE les Corts
UBAE van prolongar la seva he-
gemonia, tot i que la Penya Es-
plugues també va aconseguir al-
gun subcampionat.

Collbató | El mes s’acabarà amb una nova Nit de l’Esport
La Pista esportiva Martí Gil serà l’escenari de la gala de la Nit de l’Esport del poble.

Aquesta trobada, prevista per al divendres de la setmana que ve a dos quarts de 
vuit del vespre, servirà per premiar la feina d’esportistes i clubs durant aquest curs. 

L’equip celebra l’ascens mantejant el tècnic. Foto: Marta Gila / CFM

Pau Arriaga
MARTORELL

13a edició de rècord 
de la Cursa del Foc d’Olesa

ATLETISME4Més de 700 atletes
en una 13a edició de rècord. La
Cursa del Foc d’Olesa va acon-
seguir una nova marca de parti-
cipació diumenge passat. Aima-
ne Eddaifi i Inés Mota van ser els
més ràpids en aquesta edició de
la prova, organitzada un cop
més pel Club d’Atletisme Olesa.

El corredor de la Unió Colo-
menca d’Atletisme va completar
els 10 quilòmetres del recorregut
en 31 minuts i 47 segons, seguit

per Mohamed El Ghazouany i
Javier Paniello.

Mota (del Club Esportiu Me-
diterrani), per la seva banda, va
invertir 42 minuts i 44 segons en
la cursa, i va pujar als calaixos
acompanyada per Carme Ba-
llesteros i Mirla Salinas.

Durant el matí (per tercer any
consecutiu) també es van dis-
putar curses de cinc quilòmetres.
Els vencedors de les proves van
ser Albert Ollé i Montse Estany.
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Llibres Música Pelis i sèries

La cantant Mariah Carey va actuar dilluns 10 de
juny al Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona,
oferint el seu primer espectacle a la capital catala-
na. Amb un “Hola Barcelona, estic molt feliç de ser

aquí per primera vegada”, Carey va començar un
show que va tenir tot el que la fa ser una de les

grans dives de la música. Elegància, luxe i una po-
sada en escena molt cuidada van ser els elements

estrella de la vetllada, que va esdevenir màgica
amb la veu de l’artista. Caution -el darrer disc de

la cantant- va ser el principal motiu de la visita de
Carey, però també hi va haver lloc per als seus

grans èxits. Hero, Emotions o Touch my body van
sonar en uns Jardins de Pedralbes completament
preparats per a una nit de gala amb les balades i

el pop sentimental de Carey. En definitiva, una
mostra ideal de per què és una de les artistes fe-

menines amb més vendes de la història.    

M A R I A H  C A R E YQUI ÉS?
Ser una de les dives del pop més famoses

Va triomfar en la dècada dels noranta i continua cantant

Famosos

Ha actuat per primer cop a Barcelona
En un concert del Festival Jardins de Pedralbes

Sorpresa i emoció entre el públic
Diuen que Carey sona millor que mai i que està en forma

QUÈ HA FET?

La fitxa

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

‘No todo vale. La mirada de un jurista a
las entrañas del procés’ és el llibre de
l’ex lletrat major del Parlament, Antoni
Bayona, sobre el procés independentis-
ta. Bayona fa una mirada crítica, des de
la perspectiva d’un jurista, a l’estratègia
unilateral del Govern català però tam-
bé a l’enrocament del govern espanyol
i al paper del Tribunal Constitucional.

No t’ho perdis

No todo vale
Antoni Bayona

El grup del Vallès ha publicat fa poques
setmanes el seu segon disc, ‘La inèrcia
del Big Bang’, on segueix amb l’aposta
pel pop electrònic amb reminiscències
dels anys vuitanta. La banda, creada
per Esteve Puig i Jesús Martínez, ha in-
corporat alguna guitarra en el seu se-
gon treball, que essencialment es ca-
racteritza pel seu so electrònic.

Minova
La inèrcia del Big Bang

Torna el millor disseny 
Entre el 12 i el 20 de juny se celebra una nova edició de la

Barcelona Design Week, el festival del disseny que organitza
el Foment de les Arts i el Disseny (FAD) i el BCD Barcelona

Centre de Disseny. Al llarg dels nou dies que dura el festival
es faran més d’un centenar d’activitats, com ara conferèn-

cies, exposicions, tallers, portes obertes, projeccions, festes i
altres esdeveniments sobre disseny, creativitat i innovació.

En aquesta edició la temàtica gira al voltant de les transi-
cions, del recorregut de l’economia lineal cap a l’economia
circular per avançar cap a una societat més justa i formada. 

Tres dones força resignades amb
la seva rutina munten un negoci de
cup-cakes. Però la cosa no acaba de
rutllar i decideixen buscar alternatives
per no perdre diners i no fracassar. Així
és com la rerebotiga es converteix en
un local de massatges íntims amb final
feliç per a dones.

Al Teatre Borràs de Barcelona.

Teatre

Oh, Mami!
Oriol Vila

|Warhammer Vermintide
Arriba al mercat la segona part d’aquest exitós títol. El joc ofereix

la possibilitat de fer les lluites, contra 15 enemics, en primera persona.

Sophie Turner, una de les actrius del
moment (és Sansa Stark a la sèrie Joc
de trons) torna a convertir-se en Jean
Grey, Fénix Oscura, la mutant que tem
els seus poders. En una missió de res-
cat, la jove està a punt de morir, però la
rescata una força còsmica que s’apo-
dera d’ella. Els X-Men, doncs, hauran
de lluitar perquè torni a ser qui era.

X-Men Fénix Oscura
Simon Kinberg

Viu en línia



DISSABTE 29 DE JUNY
21:00 La nit de l’últim dissabte d’aquest mes es
podrà gaudir del festival Ocústic, amb qua-
tre actuacions musicals en directe de primer
nivell. / Ca l’Oller.

DEMÀ 19 DE JUNY
10:30 Demà al matí es farà una sessió forma-
tiva anomenadaMàrqueting i publicitat, que
donarà claus als assistents per millorar en
aquests sectors. Cal inscriure’s enviant un mail
a nredondo@sabarca.cat. / Escoles Velles.

DIVENDRES 28 DE JUNY
22:00 Una proposta cultural per posar el punt
final al mes. En el marc del Liceu a la fresca
es farà una connexió en directe amb l’òpera
Tosca, representada a Barcelona. / Plaça de
Federico García Lorca.

DEL 19 AL 30 DE JUNY
COLLBATÓ Durant una setmana i mitja es po-
drà visitar l’exposició Cuines del món, la mos-
tra dels treballs de l’Institut Collbató. L’entrada
a aquesta mostra serà gratuïta (Tot el dia). /
Casal de Cultura.

DEMÀ 19 DE JUNY
ABRERA El Club de feina és un servei d’orientació
laboral amb suport tècnic: recerca de feina,
impressió de currículums vitae, taulell d’ofertes
i formació. Activitat gratuïta (09:00). / Mer-
cat Municipal.

AVUI 18 DE JUNY
CASTELLVÍ Aquesta tarda es farà un debat so-
bre les reflexions que generi l’exposició ano-
menada Cauen les venes dels ulls (18:00). / Ves-
tíbul de l’Ajuntament.

DIJOUS 20 DE JUNY
ESPARREGUERA 7 raons per fugirés una comèdia
negra que critica àcidament la nostra socie-
tat partint de set històries quotidianes amb
personatges portats a l’extrem (20:30). /
Patronat Parroquial.

28 I 29 DE JUNY
SANT ANDREU Entre l’últim divendres i dissabte
d’aquest mes, el CB Sant Andreu de la Bar-
ca organitza un torneig de 24 hores de bàs-
quet. / IEM Josep Pla.

OLESA L’actuació esbojarrada dels
Hotel Cochambre serà una de les pro-
postes estrella de la Festa Major d’O-
lesa. / Parc Municipal.

Hotel Cochambre, una de 
les propostes musicals a Olesa
Diumenge 23 de juny a les 00:00

La pel·lícula Gloria Bell, protagonitzada
per Julianne Moore, John Turturro i Mi-
chael Cera, serà el títol escollit per a la
pròxima sessió del Club SAB de cine.
/ Cinemes Atrium.

‘Gloria Bell’, protagonista
del Club SAB de cine
Avui 18 de juny a les 19:00

Nova oportunitat perquè els veïns
mostrin la seva generositat. El Banc de
Sang i Teixits instal·larà una unitat mò-
bil a la ciutat demà passat. / Plaça de
les Cultures.

Una tarda de donacions
de sang demà passat
Dijous 20 de juny a les 17:00

COLLBATÓ El poble celebrarà, un cop
més, la Nit de l’Esport, que servirà per
premiar individus i entitats. / Pista es-
portiva Martí Gil.

Collbató celebrarà una nova
edició de la Nit de l’Esport
Dissabte 29 de juny a les 19:30
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