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En marxa el festival Pont
a les Arts Sonores, que
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Marta Knight: “Vull fer sentir
a la gent el que em fan sentir
a mi els músics que m’agraden”
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Nits d’estiu, bona música i un en-
torn privilegiat. Aquesta és la
combinació que, des de fa sis
anys, ofereix el festival Pont a les
Arts Sonores de Martorell, el
PAS. Durant els tres primers
caps de setmana de juliol, el
Pont del Diable, símbol marto-
rellenc per excel·lència, esdevé
l’escenari d’una programació
musical variada, de qualitat i
cada cop més internacional.

Després dels dos concerts
inicials del cap de setmana pas-
sat –el de l’Orquestra del Reial
Cercle Artístic de Barcelona i el
de Maruja Limón– el PAS 2019
comptarà, aquest divendres,
amb l’actuació de Luísa Sobral.
Es tracta d’una de les cantauto-
res més importants de Portugal
i és coneguda arreu per ser la
compositora de la cançó ‘Amar
pelos dois’, amb la qual el seu
germà, Salvador Sobral, va guan-
yar Eurovisió 2017. L’artista por-
tuguesa arribarà a Martorell
amb el seu cinquè àlbum, ‘Rosa’,
una proposta que, segons el tèc-
nic de Cultura de l’Ajuntament,
Ricard Pardo, té un “caràcter in-
timista que encaixa perfecta-
ment amb l’entorn del PAS”.

Monica Green, cantant esta-
tunidenca establerta a Barcelo-
na des de fa 30 anys, pujarà a
l’escenari del PAS l’endemà, dis-
sabte dia 13. Green ha explicat a
Línia Nord que, acompanyada
de la seva banda, oferirà als es-
pectadors una actuació enèrgica,
que els permetrà “oblidar els
seus problemes i desconnectar
de tot”. A més, s’ha mostrat
molt contenta d’actuar a la vora
del Pont del Diable: “És un lloc
idíl·lic, per la proximitat amb el
públic i l’entorn natural”.

RITME CUBÀ I TALENT FRANCÈS
El darrer cap de setmana del fes-
tival engegarà el dia 19 amb un
dels plats forts del cartell d’en-
guany: el Grupo Compay Se-
gundo. Aquesta formació, diri-
gida pel fill del desaparegut
Compay Segundo, manté viu
l’esperit del mític músic cubà
amb cançons com ‘Chan Chan’,
de Buena Vista Social Club. Se-
gons han afirmat a aquest mit-
jà, els membres del grup consi-
deren que els uneix “una amis-
tat entranyable” amb el públic
català i que és “un honor” portar
a Martorell els ritmes cubans. 

L’encarregada de cloure la si-
sena edició del PAS, el dia 20,
serà la francesa Flore M, que ofe-
rirà una bona dosi de blues i soul.
La cantant confessa que va riu-
re quan va saber que interpre-
taria temes amb missatges reli-
giosos, precisament, al Pont del

Diable. Bromes a part, afirma
que es deixarà “la veu i el cor en
cada cançó” i que interpretarà
clàssics i cançons originals.

PER ALS INFANTS, EL PETIT PAS
Amb l’objectiu de “fer arribar la
música a tots els sectors de la po-
blació” i, concretament, als més
petits, l’Ajuntament de Martorell
i la Xarxa d’Espectacle Infantil i
Juvenil del municipi han orga-
nitzat, per segon any consecutiu,
el Petit PAS.

Aquesta iniciativa suposa la
incorporació de dues propostes
familiars al programa del festi-
val. Així, el dia 13 al vespre, la ca-
nalla podrà gaudir de l’especta-
cle ‘Donem-li la volta al cos’, a cà-
rrec del grup d’animació musi-
cal Xiula, amb ritmes que aniran
des del reggae fins al pop rock.
D’altra banda, el dia 20 a la nit,
la banda Xics’N’Roll introduirà

els infants en el món del rock, tot
repassant els grans clàssics de la
història, que portaran bons re-
cords als pares i mares.

UN ANY DE FEINA AL DARRERE
No és cap secret que per orga-
nitzar un festival com el PAS cal
temps i esforç. Com a tècnic de

Cultura del consistori martore-
llenc, Ricard Pardo ho confirma:
“L’endemà d’acabar una edició,
ja has de començar a pensar en
la següent”. 

Un dels aspectes que més
dificulta l’organització és la com-
plicada agenda que acostumen a
tenir els artistes, sobretot els
internacionals. Per això és una
gran fita que tres dels vuit con-
certs programats siguin de can-
tants i grups vinguts de Cuba,
França i Portugal. Aquesta di-
versitat ajuda a assolir un dels
objectius que, segons Pardo, té el
festival: proposar una “progra-
mació eclèctica que pugui atreu-
re tots els públics”. A més, Par-
do recorda que les propostes
del PAS, siguin més o menys co-
negudes, sempre mantenen una
gran qualitat, de manera que no
és habitual trobar-les en festivals
gratuïts com aquest.

Anna Utiel
MARTORELL

A un PAS del Pont del Diable
» En marxa el festival Pont a les Arts Sonores, que enguany celebra la seva sisena edició

» El Pont del Diable rebrà artistes internacionals com Luísa Sobral o Grupo Compay Segundo

El PAS ofereix vuit concerts durant tres caps de setmana, del 5 al 20 de juliol. Foto: Ajuntament de Martorell

EL PAS LOUNGE, 
PER SOPAR I BEURE

4El festival incorpora, per
tercer any consecutiu, el
PAS Lounge. Es tracta d’u-
na oferta de restauració
que inclou, d’una banda,
‘food trucks’ amb produc-
tes de la zona i, de l’altra, un
espai on poder degustar
begudes com el PAS Viole-
tes o el PAS Mango, elabo-
rades amb ginebra.
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La lupa

per @ModernetdeMerda    

L’altra onada

L'onada de calor està sent intensa, però
l'onada de vergonya que aquests dies tren-
ca sobre el barcelonisme és una altra cosa.
És una onada sense precedents (o amb
tants precedents que deixem-ho estar),
de no sé quants metres, monstruosa, que
ja fa temps que vèiem venir des d'un ho-
ritzó proper però que crèiem que no avan-
çaria tan de pressa perquè... perquè
Messi. Sempre Messi. Com si Messi
també frenés onades de mi-
sèria.

Bé, ara ja tenim l'onada a
sobre, i no hi ha refugi que
valgui. Repasseu, si la digni-
tat i la força espiritual us ho
permet, les portades dels dia-
ris esportius d'aquestes últi-
mes setmanes. Repasseu-les bé, pam a
pam. Escruteu-les amb atenció, acosteu-
vos a la plana i oloreu-la, toqueu una es-
tona el paper, deixeu-vos destrossar per
uns anys 90 que, lletra a lletra, us miren
als ulls i us amenacen la vostra vida i la
dels vostres fills.

Fa unes setmanes, Griezmann, l'ho-
me que encara riu ara. Un Club ageno-
llat davant la rialla de l'adolescent. Dies

després, Neymar. Que torni el fill pròdig,
el que va dir-li al pare que aquí es que-
dava, que ell se n'anava a triomfar a ter-
res franceses per quatre duros més i qua-
tre competitivitats menys. I ara, per aca-
bar de rematar el cicle gloriós de pena i
de desfeta, ves que no torni també Alves,
la llegenda que va marxar d'aquella ma-
nera i a qui avui l'alè li fa un tuf a passat
que tomba d'esquena.

Hem llegit portades que emmarcaven
les paraules "Tranquilos, vendré" de
Neymar. Tranquilos, vendré. Neymar
dient això al Barça. Tranquilos, vendré.
Neymar calmant als jugadors, i també a
nosaltres, assegurant-nos que vindrà.
Perquè el fet que torni l'ambició torta i
desordenada ha de calmar al millor club
del món, representa. I per això el diari ho
destaca. Tranquilos, vendré.

Hem vist portades en què s'anuncia-
va que el brasiler cobraria la meitat i que
retiraria la demanda per la comissió de
la renovació. Noti's la desesperació a ban-
da i banda. L'un per sobreviure al camp,
els altres per sobreviure als despatxos.

I hem tolerat portades en què s'afir-
mava a baix que "Neymar quiere pedir
perdón" i a dalt que "Alves, a tiro". Sumeu
les dues tristors, els dos símptomes units

en una única pàgina magis-
tral, i traieu-ne vosaltres ma-
teixos les conclusions que la
paciència i la calor infernal us
permetin.

Som aquí, senyores i se-
nyors, en plena onada de
vergonya aliena. I això són

només uns quants exemples relacionats
amb la política de fitxatges, d'entrades i
sortides, només una petita part de tot
aquest nuñisme que s'exhibeix i se'ns
menja i corona les portades i abraça el
Camp Nou. Ho tenim aquí i estem dei-
xant que ens ofegui. Mentre l'onada de ca-
lor assenyala el devastador canvi climà-
tic, l'onada barcelonista assenyala la fi dels
millors anys de la nostra vida.

L’onada de vergonya aliena monstruosa
que aquests dies trenca sobre 

el barcelonisme no té precedents

Desplazamiento del
eje en Cataluña. ERC

pasa del referéndum uni-
lateral a la Ley de Claridad, a la cana-
diense, que siempre defendieron los
comuns. Lo hace cuando estos últimos
aparcan esa reivindicación para situarse
en posiciones del PSC (blindar com-
petencias Estatut).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Lagarde es inteligente,
tiene talento para co-

municar, sabe formar
consensos.  Pero me parece una mala
sucesora de Draghi. No es solo que no
sepa nada de política monetaria. Es
que aquella frase (“utilízame”, a Sar-
kozy) debería ser suficiente para tum-
bar una carrera.

@claudiperez

La cançó és una puta
obra mestra, no per-

què la canti en català
(això tant se me'n fot, a mi), sinó per-
què resumeix perfectament la filosofia
catalanista monetària de Francesc Pu-
jols i de Salvador Dalí. Aquesta noia es-
plèndida és dels nostres. Endavant,
@rosaliavt.

Según la propuesta de
Ciudadanos sobre ges-

tación subrogada, las
"mujeres gestantes" no podrán haber
sufrido episodios de depresión, tener
antecedentes penales o de abuso de
drogas o alcohol. Nada de eso ten-
drían que cumplir los "padres subro-
gantes".

@BernatDedeu @ivanxil @RequenaAguilar

Els semàfors

Martorell
Martorell va acollir, durant una setmana,
diverses activitats i mostres de suport al
col·lectiu LGTBI amb motiu del Dia In-
ternacional de l’Orgull, que es comme-
mora cada any el 28 de juny. Un bon

compromís amb la llibertat i la igualtat.
pàgina 10

Clara Calderó
Entre els 120 millors estudiants de l’es-
tat espanyol hi ha una jove sesrovirenca.
Es tracta de Clara Calderó, que actual-
ment cursa un màster a la Universitat
de Londres en Violència, Conflicte i

Desenvolupament. 
pàgina 14

CH Sant Esteve
La 39a edició de la Sanes Cup, organit-

zada pel CH Sant Esteve Sesrovires, és a
punt de començar. Un any més, equips
de diferents categories (masculins i fe-
menins) arribats d’arreu del planeta es
trobaran al poble i podran competir.

pàgina 20
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Amb només 18 anys vas
publicar el teu primer EP.
Però, mirant enrere, quan

diries que et vas començar a en-
dinsar en el món de la música?
Amb 10 anys vaig descobrir un ti-
pus de música que no sonava tant
a la ràdio i vaig començar a inves-
tigar sobre aquest món. Aleshores
vaig decidir que volia tocar la gui-
tarra. Primer vaig fer classes a una
escola de música d’Andorra, però
ho trobava tot massa clàssic, així
que em vaig desapuntar i vaig
aprendre’n a través d’Internet. 

I en quin moment vas començar
a compondre?
Va ser cap als 13 o 14 anys. Com
que m’agradava molt escoltar mú-
sica, vaig decidir que volia fer-la jo.
Em vaig adonar que volia fer sen-
tir a la gent el mateix que em
feien sentir a mi els músics que m’a-
gradaven. 

De quins músics estem parlant?
Escoltava molt Oasis, Bob Dylan,
Bon Iver, Tracy Chapman... 

Des del principi vas escriure les
cançons en anglès?
Sí, perquè la música que escoltava
era en anglès i tenia ganes de fer
música que jo mateixa volgués
escoltar. També perquè em feia ver-
gonya cantar sobre coses personals
en un idioma que poguessin en-
tendre a casa meva [Riu]. A més,
sempre m’ha agradat molt l’anglès,
des de petita. No sé què va ser
abans, si l’anglès o la música, però
sempre han estat connectats. I ara
escriure en una altra llengua se’m
fa molt estrany, ho he intentat al-
gun cop, però no em surt.

D’on treies la inspiració per es-
criure en aquesta època?
És difícil respondre a aquesta pre-

gunta. No ho sé. En realitat, cada
cançó canvia. Algunes estan ins-
pirades en l’experiència d’algú que
conec, d’altres en les meves vi-
vències i pensaments...

Però tens cançons com Peter-
loo Heroes (de l’EP homònim)
que pren el nom d’un fet histò-
ric del segle XIX. 
Sí, en pren el nom, però no parla
d’això. La vaig escriure amb 15
anys i la idea em va venir a classe
d’història, l’assignatura que menys
m’agradava. El professor va dir
que ens saltaríem una pàgina per-
què no parlava de res interessant,
però jo vaig decidir llegir-la i em va
semblar curiosa. Allà vaig comen-
çar a escriure la cançó, però no la
vaig fer sencera a classe.

Algun cop ho has fet?
Bastants [Somriu]. A l’institut, gai-
rebé cada dia escrivia cançons a
classe. Ara ja no escric tant perquè
no tinc temps. A més, les cançons
de l’EP les vaig escriure en molt poc
temps, en canvi amb Resurrection,
que sembla una cançó més fàcil,
m’hi vaig estar prop d’un mes.

Al principi, quan vas començar a
escriure cançons, les ensenyaves
a algú?
Jo no deia als meus amics ni que
tocava ni que escrivia, però una
amiga que sabia que cantava em
va animar a penjar covers a You-
Tube. Ho vaig fer durant un temps
per veure què opinava la gent,
però ho vaig deixar perquè em
semblava estrany gravar-me i pen-
jar-ho, no m’agradava. D’altra ban-
da, compartir les meves cançons
em va costar més, fins que un dia
les vaig gravar amb el mòbil com

vaig poder i les vaig penjar a
SoundCloud. Algunes van tenir
força reproduccions i en vaig rebre
bones opinions.

Això va fer que et plantegessis
gravar un EP?
En realitat va ser perquè tenia ga-
nes de tocar en directe a bars i lo-
cals, i em vaig adonar que tots em
demanaven una maqueta gravada.
Així que vaig buscar estudis per la
zona i en vaig trobar un (Binary
Emotions Records) que es com-
prometia a passar la maqueta gra-
vada als seus contactes. El vaig triar
perquè jo no volia gravar l’EP i prou,
sinó que volia que passés alguna
cosa amb ell. I va funcionar. Gràcies
al productor d’aquest estudi, van
emetre les meves cançons a Radio
3 i les meves mànagers actuals
(Pértiga Music) em van escoltar i
em van escriure. Si no hagués es-
tat per això, ara no tindria contac-
tes i no estaria fent concerts. 

Parlant de concerts, quina im-
portància va tenir aquell pri-
mer bolo a la sala Sidecar?
Em feia molta il·lusió tocar en di-
recte, perquè no ho havia fet mai,
i va anar molt bé. Vaig obrir per a
un artista de fora, Dan Owen, i mol-
ta gent em va conèixer a partir d’a-
quí. També va venir molta gent al
de Razzmatazz 3, quan vaig ser te-
lonera de The Crab Apples, però el
més important va ser el de la Sala
Apolo, obrint per a Pau Vallvé.

De les cançons que tens publi-
cades, Resurrection és la que té
més reproduccions tant a You-
Tube com a Spotify. Consideres
que ha estat un punt d’inflexió?
Potser sí. Molta gent l’ha escoltat i
no m’ho esperava gens, però estic
molt contenta que hagi agradat. La
veritat és que a mi també m’agra-
da, mentre que algunes cançons
de l’EP ja no les puc escoltar perquè
m’avorreixen. És normal, perquè les
vaig escriure amb 15 anys i ara,
amb 20, no les sento igual. La ma-

nera de veure la música va can-
viant. Però Resurrection encara
m’agrada. 

Creus que s’allunya del que ha-
vies publicat anteriorment?
Considero que és totalment dife-
rent, pels instruments, per l’estil...
Entre altres coses, perquè va ser la
primera cançó que vaig com-
prondre amb guitarra elèctrica.
Pel que fa a la lletra, crec que és una
resposta al meu EP. Com que a l’EP
sembla que em preocupi per tot,
el single és un missatge per a mi
mateixa que diu: frena. 

Així doncs, es podria dir que la
música et serveix com a teràpia?
Sí. De vegades començo a escriu-
re cançons i no sé de què van fins
que les acabo. Llavors descobrei-
xo alguna cosa de mi mateixa. 

Un altre tret diferencial de Re-
surrection és que va ser la teva
primera publicació amb Great
Canyon Records. Quin projecte
estàs preparant actualment amb
la discogràfica?
Un disc, és a dir, un LP en comptes
d’un EP. Serà bastant diferent de Pe-
terloo Heroes, perquè el gravarem
amb guitarra elèctrica i amb ban-
da, però tampoc seguirà el to ale-
gre de Resurrection. La idea és gra-
var-lo aquest estiu perquè surti pu-

blicat l’any que ve, encara que al se-
tembre ja estrenarem el single. 

Pots avançar alguna cosa d’a-
quest nou single?
Va sobre les relacions en general,
siguin d’amistat, amoroses... Però
se centra en el moment en què ca-
duquen. Oblideu el missatge po-
sitiu de Resurrection [Riu].

Com afrontes el repte de gravar
un disc?
Em fa una mica de por, perquè és
el primer. Sé que el voldré fer per-
fecte i no ho serà, i em preocupa-
ré, com amb l’EP. Però tinc ganes de
fer-lo, sobretot per obrir-me portes
i perquè alguns festivals et dema-
nen un disc per poder-hi actuar.

És la part que més gaudeixes, la
de cantar davant la gent?
Del que més gaudeixo és d’es-
criure i d’expressar-me, i això inclou
també expressar-me davant del
públic. M’agrada veure la reacció de
la gent en directe, conèixer les
persones que escolten la meva
música, conèixer altres músics...
Però sobretot m’agrada fer música.
Mai no m’he considerat cantant, ni
m’ho considero ara. De fet, jo no
volia ser cantant, volia escriure
cançons. M’interessa molt més el
que fan els cantautors com Bob
Dylan: explicar històries.

“Vull fer sentir a la gent 
el que em fan sentir a mi

els músics que m’agraden”
Marta Knight / Cantautora de folk alternatiu

El 2017, Marta Knight va publicar el seu primer EP, Peterloo Heroes, format per 
cinc cançons escrites quan tenia entre 15 i 17 anys. El 2018 va sortir a la llum 
Resurrection, el single que ha cantat a sales d’arreu de Catalunya i, fins i tot, de

fora. Després de l’estiu estrenarà una nova cançó i, l’any vinent, el seu primer disc.

Anna Utiel
MARTORELL

Foto: Anna Utiel

Perfil | Parlar a través de cançons
Nascuda a Martorell l’any 1998, Marta Knight va passar la seva infància i part

de l’adolescència a Andorra, però va tornar als 17 anys. Des d’aleshores, es dedi-
ca a estudiar Filologia Anglesa i, sobretot, a compondre i interpretar cançons.   

“Mai no m’he considerat
cantant. De fet, jo no
volia ser cantant, 
volia escriure cançons”
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GOVERN4El cartipàs municipal
de l’Ajuntament de Martorell
per a la legislatura 2019-2023,
que ha estat aprovat per decret
d’alcaldia, s’estructurarà en tres
grans àrees. Es tracta de l’Àrea
Econòmica, d’Organització i Rè-
gim Interior, que coordinarà
Lluís Amat; l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, a càrrec de Lluís
Esteve, i l’Àrea de Serveis a les
Persones, encapçalada per Cris-
tina Dalmau.

Durant aquest mandat, el
govern de Junts per Martorell, li-
derat per l’alcalde Xavier Fono-
llosa, comptarà amb onze regi-
dories, que quedaran reparti-
des entre les tres grans àrees. L’à-
rea referent a qüestions econò-
miques inclourà la regidoria
d’Hisenda i Règim Interior, la de
Promoció Econòmica i Comerç
i la de Seguretat Ciutadana i
Mobilitat. Pel que fa a la segona
àrea establerta, comptarà amb la
regidoria de Planificació Urba-

nística, Medi Ambient i Habi-
tatge i la regidoria de Serveis Ur-
bans i Via Pública. Per últim, l’à-
rea centrada en les persones
aplegarà sis regidories: la de
Benestar Social i Gent Gran, la de
Joventut, la d’Esports, la d’En-
senyament i Salut, la de Partici-
pació, Igualtat, Infància, Ado-
lescència i Cooperació i, final-
ment, la de Cultura, Patrimoni
Històric i Museus.

CANVIS RESPECTE AL 2015
Les tres àrees del nou cartipàs
són les mateixes que les del
mandat 2015-2019. Quant a les
regidories, n’hi ha una més i al-
gunes han canviat de nom. La di-
ferència més notable s’ha produït
en la que fins ara era la regido-
ria de Comunicació, Cooperació
i Participació, que perd Comu-
nicació i guanya Igualtat, In-
fància i Adolescència.

S’han establert tres grans àrees i onze regidories. Foto: Ajuntament

Aprovat per decret d’alcaldia 
el nou cartipàs municipal

» La promoció econòmica, els serveis a les persones i la millora de la
via pública, prioritats de l’Ajuntament per al mandat 2019-2023

En marxa les excavacions
arqueològiques del CEM

PATRIMONI4El Centre d’Estu-
dis Martorellencs (CEM) està de-
dicant tot un mes a dues cam-
panyes d’excavació arqueològi-
ca que impulsa en col·laboració
amb la Universitat de Barcelona.
Entre el 25 de juny i el 6 de ju-
liol, es va fer la 2a campanya al
monestir de Sant Genís de Ro-
cafort. Ahir, 8 de juliol, després
d’un únic dia de descans, va co-
mençar la 38a campanya al ja-
ciment de Santa Margarida, que
acabarà el dia 26.

L’equip que està fent front a
la calor per trobar restes ar-

queològiques a Martorell està
format per 12 persones, entre les
quals hi ha integrants del CEM
i estudiants d’Arqueologia de
diverses universitats. 

A més, el CEM ofereix tam-
bé visites guiades a aquests ja-
ciments. El dia 30, unes quinze
persones van pujar a Sant Genís
per conèixer els resultats de la
primera setmana d’excavació,
com ara les pistes de com podia
ser l’estructura del monestir o el
panteó familiar dels seus fun-
dadors. El 24 de juliol, es podrà
visitar Santa Margarida.

Adif licita les travesses
d’ample internacional

INFRAESTRUCTURES4Adif con-
tinua avançant cap a la implan-
tació de l’ample internacional en-
tre Martorell i Castellbisbal, una
acció necessària per fer realitat
el Corredor Mediterrani. Amb
aquest objectiu, l’Administra-
dor d’Infraestructures Ferro-
viàries ha licitat un nou contracte
amb un pressupost que supera
els 2 milions d’euros.

En un comunicat publicat
l’1 de juliol, Adif concreta que
s’ha licitat el subministrament,
el transport i la descàrrega de
7.090 travesses de formigó per

a l’execució de la via als túnels
d’aquest tram. També explica
que el contracte es divideix en
dos lots: el primer, per al túnel
de Martorell de via doble que
passa per sota de l’AP-7 i l’altre,
per al túnel de Castellbisbal. 

En el mateix escrit, l’empre-
sa pública afirma que les tra-
vesses que se subministraran
permetran que puguin circular,
de manera simultània, trens
d’ample ibèric i trens d’ample es-
tàndard. La renovació dels túnels
també ha de servir per fer pos-
sible aquesta simultaneïtat.

Mans Mercedàries recapta
25.000 euros per a Moçambic
SOLIDARITAT4La campanya so-
lidària ‘Ajudem Moçambic’, im-
pulsada per l’ONG martorellen-
ca Mans Mercedàries, ha acon-
seguit recaptar més de 25.288
euros per reconstruir les zones
arrassades pel cicló Idai.

Des del 6 de juliol i fins al 6
d’agost, nou membres de l’enti-
tat seran a Moçambic i, entre al-
tres tasques, ajudaran a recons-
truir Beira, la segona ciutat més
gran del país i la que està patint

les conseqüències més greus del
cicló.

Mans Mercedàries va enge-
gar aquesta campanya el passat
mes de març. Després de conèi-
xer la situació dramàtica que
estava vivint Moçambic, l’orga-
nització va publicar a la seva pà-
gina web un número de compte
per fer donacions. A banda, di-
verses escoles, empreses i co-
merços, així com l’Ajuntament
de Martorell, hi han col·laborat.

Habitatge | Nou espai per a l’Oficina Local d’Habitatge
L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) compta des del juny amb un espai molt més

ampli, situat al carrer Lloselles, que servirà per fer front a la demanda creixent. Se-
gons fonts municipals, en un any, el servei ha doblat les sol·licituds tramitades.
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REIVINDICACIÓ4Martorell va
acollir, durant una setmana, di-
verses activitats i mostres de
suport al col·lectiu LGTBI amb
motiu del Dia Internacional de
l’Orgull, que es commemora
cada any el 28 de juny. L’Espai
Jove Punt Nord i l’entitat El
Bloc van treballar conjuntament
per proposar i organitzar el gruix
de les activitats. Concretament,
van posar en marxa set iniciati-
ves diverses, amb el factor més
important en comú: la perspec-
tiva LGTBI.

La primera cita de la setma-
na de l’Orgull va ser el dia 25,
amb un taller que va incloure l’e-
laboració de pancartes i la re-
dacció d’un manifest. L’endemà
es va fer el taller de creació mu-
sical ‘Tu la música i nosaltres la
lletra’ i, dijous 27, el taller de mo-
cadors, sota el lema ‘Digues la
teva i llueix al Pride i tot l’any’.
Divendres 28, la data assenya-
lada, es va fer un karaoke amb
cançons de temàtica LGTBI, i la
tarda de diumenge va servir per-
què els joves d’El Bloc deixessin
la seva empremta pintant un
mural de colors a l’amfiteatre del
passeig de Catalunya.

Finalment, la setmana pas-
sada es van fer les tres últimes
activitats: la presentació de l’ex-

posició ‘Diferents tipus de se-
xualitat’, la sessió de relaxació
per parlar sobre temes LGTBI i,
finalment, una taula rodona so-
bre la mateixa qüestió. 

D’altra banda, l’associació
Cinema del Diable també va vo-
ler fer la seva aportació al Pride
martorellenc projectant a la Casa
de Cultura la pel·lícula ‘Carmen
y Lola’, d’Arantxa Echevarría,
que narra la història d’amor en-
tre dues noies gitanes. Amb
aquest film, Echevarría va acon-
seguir el Goya a la millor direc-
ció novell el febrer passat.

SUPORT INSTITUCIONAL
El Dia de l’Orgull LGTBI, la re-
gidora de Benestar Social i Gent
Gran, Cristina Dalmau, va llegir
el manifest institucional, que va
repassar la història recent del
col·lectiu i va posar la mirada en
les persones grans que en for-
men part. 

Una altra iniciativa de l’A-
juntament de Martorell va ser la
il·luminació del pont d’Anoia,
durant tot el cap de setmana,
amb els colors de l’arc de Sant
Martí, símbol de la defensa de la
diversitat sexual i de gènere.

Martorell estrena un mural LGTBI. Foto: Línia Nord

Martorell celebra i reivindica 
el Dia de l’Orgull LGTBI

SERVEIS4El nombre d’usuaris
de l’Aula d’Estudis de la Biblio-
teca Martorell durant l’època
d’exàmens ha augmentat un
24,46% respecte de l’any passat
en el mateix període. Concreta-
ment, del 13 de maig al 21 de
juny, aquest servei va rebre fins
a 2.000 persones, molt per sobre
dels 1.223 de fa un any, segons
fonts municipals.

La novetat principal d’a-
questa edició ha estat l’amplia-
ció de l’horari d’obertura de la bi-
blioteca, que ha passat de 55 a 68
hores setmanals. D’aquesta ma-
nera, ha obert de dilluns a diu-
menge de 10.00 a 14.00h i de
16.00 a 23.00h. Els dies amb
més usuaris han estat els diu-
menges i els dilluns.

MILLOR NOTA DE SELECTIVITAT
Molts dels usuaris de l’Aula
d’Estudis hi van acudir per pre-
parar-se les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU). Per a la mar-
torellenca Anna Arias, les hores
d’estudi han donat el seu fruit, ja
que ha tret la nota més alta del
municipi a les PAU. Amb un
13,36 sobre 14, l’alumna de l’ins-
titut Pompeu Fabra podrà estu-
diar Educació Primària, la ca-
rrera que ha escollit, a la uni-
versitat que vulgui. 

L’Aula d’Estudis
rep quasi un 25% 
més d’usuaris

El Servei Local de
Català clou el curs
amb satisfacció

LLENGUA4La cloenda dels cur-
sos de català per a adults i del
Voluntariat per la Llengua va
aplegar un centenar de persones
als jardins de l’Enrajolada, el dia
20 de juny.  Aquest acte va po-
sar de manifest la bona salut del
Servei Local de Català, adscrit al
Consorci per a la Normalització
Lingüística de Ca n’Ametller.

En declaracions al web de
notícies municipal, el director del
Consorci, Marc Piera, va afirmar
que el Servei havia comptat amb
més de 250 alumnes durant el
curs. D’altra banda, va anunciar
que el nombre de parelles lin-
güístiques participants havia
arribat a 45, “la xifra més alta
dels darrers anys”. Per últim, va
destacar que Martorell ja comp-
ta amb 140 comerços que col·la-
boren amb el Voluntariat, men-
tre que al març n’eren 106.
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El Muxart i La Caserna
estrenen exposicions

CULTURA4L’exposició ‘¡Cuba
va! Dialogando con músicos cu-
banos’ es pot veure al Centre
d’Interpretació del Patrimoni
Històric La Caserna des del dia
5 de juliol i fins al 4 d’agost. Es
tracta d’una mostra de les foto-
grafies de Juan Miguel Morales,
que el 2001 es va endinsar en
una recerca sobre la vida cuba-
na, centrant-se en els músics
més importants del país, com ara
Silvio Rodríguez o Esther Borja.
D’aquesta experiència, que li va
permetre retratar i conversar
amb aquests artistes, va sorgir
l’exposició i un llibre homònim,
que també va presentar a Mar-
torell el dia 5.

Morales és un fotògraf an-

dalús, nascut a Almeria, que re-
sideix a Barcelona. El món de la
música sempre ha estat present
en la seva fotografia, i ha publi-
cat llibres de cantautors com
Lluís Llach o Víctor Jara.

PEP ANTON XAUS, AL MUXART
El Muxart. Espai d’Art i Creació
Contemporanis acollirà, a partir
del dia 11, l’exposició pictòrica
‘Xaus, censura del desig’. El des-
ig és, precisament, un dels temes
recurrents en l’obra de Josep An-
ton Xaus, que juga amb els co-
lors vibrants i l’ús de la llum.

La mostra de Xaus es podrà
visitar al Muxart durant els me-
sos d’estiu i tancarà les portes el
15 de setembre.

FESTES4Els barris martore-
llencs celebren les seves festes
majors al llarg de tot l’estiu. En
concret, juliol és el mes escollit
per tres barris: Can Cases –que
ja ha viscut la seva celebració–
Torrent de Llops i Rodalies i Can
Carreres.

La festa de Can Cases va du-
rar només un dia, el dissabte 6 de
juliol, però va comptar amb di-
verses activitats. La jornada,
que va tenir lloc a la plaça de
Santa Maria, va començar amb
un torneig de dòmino i mus i,
cap al migdia, es va fer el tradi-
cional concurs de truites. A la
tarda va arribar el torn dels més
petits, que van gaudir amb el
canó d’escuma. Finalment, el
sopar de germanor i el ball pos-
terior van cloure la festa.

L’Associació de Veïns de To-
rrent i Rodalies ha preparat un
programa d’activitats que es
desenvoluparà entre els dies 12
i 14 de juliol i se centrarà a la pla-
ça de Pere Teixiné. El divendres
a la tarda hi haurà diverses ex-
hibicions esportives i, al vespre,
l’entitat Martorell Salsera oferi-
rà mostres i tallers de salsa per
a totes les edats. A la nit, una ses-
sió de DJ tancarà el primer dia
de celebració. L’endemà a pri-
mera hora hi haurà el torneig de

futbol sala infantil, mentre que
al migdia infants i adolescents
gaudiran per partida doble amb
la Festa de l’escuma i la Festa
holi. S’espera que l’acte més
multitudinari del cap de setma-
na sigui el sopar popular del
barri, que acabarà amb l’actua-
ció de DJ Bala i DJ Isi. L’últim
dia hi haurà, al matí, la 7a Cur-
sa infantil i inclusiva i la Festa de
l’Aigua, i a la tarda, un especta-
cle de pallassos amb Bitxi Clown.

El barri de Can Carreres
prendrà el relleu de Can Cases el
mateix dia 14. De fet, el tret de

sortida serà la pujada a Mont-
serrat a peu, que es farà durant
la nit del 13 al 14. El matí de dis-
sabte 20 de juliol oferirà una xo-
colatada infantil, una exposició
de treballs manuals i la Festa de
l’escuma. Al vespre, s’enllaçaran
tres activitats: el pregó, el con-
curs de postres i el sopar popu-
lar, amb música de DJ Pablo Pi-
cón. El dia 21 començarà fort,
amb una botifarrada popular.
Després hi haurà l’11a Trobada
de plaques de cava i activitats in-
fantils. Tancaran la festa les ha-
vaneres del grup Roques Blaves.

Torrent de Llops celebrarà el sopar popular el dia 13. Foto: Ajuntament

Juliol festiu a Can Cases,
Torrent de Llops i Can Carreres
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INSTAL·LACIONS4Les tasques
de renovació de la xarxa d’aigua
potable al carrer de Tarragona ja
han donat els primers fruits.
Les obres del tram comprès en-
tre els números 24 i 34b ja estan
enllestides, de manera que els
veïns ja s’han pogut connectar a
la nova canalització d’aigua.

Un cop acabada aquesta pri-
mera part del procés de renova-
ció, els treballs han continuat ca-
rrer amunt. En total, aquesta in-

tervenció comprendrà uns 340
metres. Segons fonts munici-
pals, es preveu que el cost de les
obres superi els 61.500 euros,
que es finançaran amb l’exce-
dent de tarifa de la concessió
d’aigua.

A banda, l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes ha sol·li-
citat a la Generalitat una sub-
venció per renovar un altre
tram de les canalitzacions del
barri de Valldaina.

AJUTS4L’Ajuntament de Cas-
tellví de Rosanes ha destinat
aquest any prop de 3.600 euros
a beques d’escola bressol per a
famílies del municipi. Com que
Castellví no compta amb cap
llar d’infants, aquestes subven-
cions han d’ajudar les famílies a
pagar el cost d’aquest servei en
centres públics, concertats o pri-
vats d’altres poblacions.

Segons fonts municipals, en-
tre els mesos de gener i juliol, sis
infants castellvinencs han re-
but aquest ajut, per un import to-
tal de 1.821 euros. Pel que fa al
següent període, del setembre al
desembre, el consistori ha con-
cedit la beca a vuit infants, per un
import de 1.773 euros. 

Les bases de la beca esta-
bleixen que l’import màxim de
l’ajut s’ha d’establir en funció del
nivell de renda i del nombre de
membres de la unitat familiar, i
que pot oscil·lar entre els 35 i els
100 euros mensuals.

EN MARXA ALTRES AJUDES
Com en el cas de les escoles
bressol, l’Ajuntament ofereix
ajuts per pagar els abonaments
de les piscines d’estiu de muni-
cipis limítrofs, ja que Castellví no 
en té. 

Les ajudes, que poden cobrir
fins a la meitat del cost de l’abo-
nament, suposen per al consistori
una partida de 500 euros en to-

tal. El termini per sol·licitar
aquesta subvenció finalitza el
dia 9 d’agost. 

D’altra banda, fins al 19 d’a-
gost, els veïns i veïnes que tinguin
alguna discapacitat poden de-
manar l’ajuda que ofereix la Ge-
neralitat per fer front a les des-
peses en productes o actuacions
destinats a afavorir la seva auto-
nomia personal. 

Castellví no disposa del servei d’escola bressol. Foto: ACN

Prop de 3.600 euros atorgats
en beques d’escola bressol

La xarxa d’aigua del carrer de
Tarragona presenta millores

CULTURA4El Teatre Núria Es-
pert acollirà més d’una quinze-
na de propostes culturals entre
els mesos de setembre i desem-
bre. Per l’escenari santandreuenc
passaran artistes de la talla de
Joel Joan o Luis Piedrahita,
sense deixar de banda les ini-
ciatives locals de grups com la
Companyia 4Gags.

L’espectacle que donarà el
tret de sortida a la nova tempo-
rada serà el monòleg ‘Es mi pa-
labra contra la mía’, de Piedra-
hita, el 2 de setembre. A partir
d’aquí, durant quatre mesos, hi
haurà tres actuacions musicals,
cinc obres de teatre, dos espec-
tacles de dansa i un de circ.
D’altra banda, el programa ofe-
reix quatre cites culturals pen-
sades per als més petits: una fun-
ció de teatre familiar i tres obres
amb titelles.

UN PROGRAMA PER A TOTHOM
El regidor de Cultura i Joventut
de l’Ajuntament de Sant An-
dreu de la Barca, Juan Pablo

Beas, ha explicat a Línia Nord
que l’objectiu d’aquesta progra-
mació és aconseguir “arribar a
tothom”. És a dir, fer “que el Te-
atre Núria Espert sigui cada ve-
gada més integrador”, segons pa-
raules de Beas. En aquest sentit,
creu que l’espai ha de continuar

acollint “propostes noves, però
sobretot atrevides i diferents”.

L’acte de presentació de la
nova temporada va incloure
un concert de la Barcelona
Gipsy Balkan Orchestra, que va
omplir la plaça Federico García
Lorca el dia 5 de juliol. 

L’acte de presentació va acabar amb un concert. Foto: Línia Nord

Més de 15 propostes en la nova
temporada del Núria Espert

Sant Andreu de la Barca

Sant Andreu tindrà un servei
d’atenció al col·lectiu LGTBI

IGUALTAT4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha anun-
ciat que posarà en marxa un ser-
vei específic d’atenció i acom-
panyament al col·lectiu LGTBI.

Els objectius d’aquesta ini-
ciativa són promoure el respec-
te, fer difusió dels recursos amb
què compta el col·lectiu a la zona
i oferir un suport específic a les
persones que han patit o pateixen
discriminació per la seva orien-

tació sexual o la seva identitat de
gènere. 

Segons l’alcalde de Sant An-
dreu, Enric Llorca, el servei ha de
donar “respostes adequades,
àgils, properes i coordinades” a
les persones que ho necessitin.

El consistori va fer pública
aquesta decisió el 28 de juny,
coincidint amb la commemora-
ció del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBI.

Tres docents de l’institut 
El Palau declaren als jutjats

TRIBUNALS4Tres professores
de l’institut El Palau investigades
per una presumpta humiliació a
fills de Guàrdies Civils van de-
clarar davant el jutge, per primer
cop, el dia 21 de juny. Es tracta
dels únics tres casos dels nou que
es van interposar en un primer
moment que continuen oberts,
ja que se n’han arxivat sis. El jut-
jat d’instrucció número 7 de
Martorell, que dirigeix la inves-

tigació, l’ha fragmentat en tres
casos independents.

En la seva declaració, una de
les docents va admetre haver
debatut sobre el referèndum
de l’1 d’octubre a classe, però va
negar haver insultat els agents
de la Guàrdia Civil, segons va dir
a l’ACN l’advocat de l’acusa-
ció, Jorge Piedrafita. Els advo-
cats de les professores no van
atendre els mitjans.

Infants | Prop de 40 infants inscrits al Casal d’estiu
Un total de 36 infants s’han inscrit aquest any al Casal d’estiu de Castellví de

Rosanes, que va obrir les seves portes en finalitzar el curs escolar. Els nens i ne-
nes apuntats gaudiran de nombroses activitats de lleure fins al 26 de juliol.

Govern | El Ple aprova el nou cartipàs municipal
El cartipàs de l’Ajuntament per al mandat 2019-2023 estructura el go-
vern en quatre àrees, centrades en “l’atenció a les persones, l’estabilitat
econòmica i el desenvolupament de la ciutat”, segons fonts municipals.
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EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires donarà
llum verda a la construcció del
nou Centre d’Atenció Primària
(CAP) el dia 17 de juliol, en la pri-
mera Junta de la legislatura. La
ubicació de l’equipament serà un
terreny del carrer Josep Tarra-
dellas que va ser cedit pel con-
sistori sesrovirenc el 2008, ara
fa onze anys.

El futur CAP, que ocuparà
una superfície d’uns 1.412 m²,
serà un edifici baix amb una
estructura graonada, adaptada al
desnivell del terreny, i dos patis
interiors que aportaran llumi-
nositat. El centre es distribuirà
en tres plantes descendents, de
manera que s’hi haurà d’accedir
per la planta baixa.

Els materials que s’empraran
en la construcció de l’edifici se-
ran prefabricats, per tal de mi-
llorar i accelerar els treballs. Se-
gons el Servei Català de la Salut,
les obres duraran entre 16 i 18
mesos. El cost del projecte és
d’uns 2,6 milions d’euros.

A punt de
començar les
obres del nou CAP

Calderó, entre les
millors estudiants
de tot l’estat

JOVENTUT4Entre els 120 mi-
llors estudiants de l’estat es-
panyol, hi ha una jove sesrovi-
renca. Es tracta de Clara Calde-
ró, que actualment cursa un
màster a la Universitat de Lon-
dres, una de les més prestigioses
del món, gràcies a una beca de
La Caixa que només reben els es-
tudiants més brillants. 

En concret, està cursant el
màster en Violència, Conflicte i
Desenvolupament a l’Escola
d’Estudis Orientals  i Africans de
Londres. Quan l’acabi, vol dedi-
car-se a l’acció humanitària.

Olesa commemora els
incendis forestals del 1994

EFEMÈRIDE4El Centre Mun-
tanyenc i de Recerques Olesà i
l’Agrupació de Defensa Forestal
(ADF) d’Olesa de Montserrat
han organitzat un seguit d’acti-
vitats amb motiu del 25è ani-
versari dels incendis del 1994,
que van cremar més de 900
hectàrees al municipi. Sota el tí-
tol ‘1994. Estiu de foc’, la inicia-
tiva pretén recordar aquests in-
cendis forestals, considerats els

més greus de la història de Ca-
talunya, per tal de conscienciar
la població.

La Casa de Cultura va acollir
el 4 de juliol la conferència ‘In-
cendis forestals a Catalunya’. El
dia 7 es va fer una excursió re-
trospectiva i comentada a les zo-
nes afectades per la desgràcia. El
dia 12 es projectarà el docu-
mental ‘1994. Estiu de foc’ i s’i-
naugurarà la mostra homònima.

Estafen més d’11.000 euros 
a una empresa olesana

SUCCESSOS4Una empresa d’O-
lesa de Montserrat ha estat víc-
tima d’una estafa informàtica de
més d’11.000 euros. Els Mossos
d’Esquadra van detenir, el 27 de
juny, un veí de Martorell com a
presumpte cooperador neces-
sari d’aquest delicte.

La investigació, que va co-
mençar el mes de març, va re-

velar que l’autor de l’estafa havia
suplantat el correu corporatiu de
l’empresa i havia demanat a un
client egipci que fes una trans-
ferència a un compte bancari que
no era el de la companyia. Els
Mossos van identificar el titular
d’aquest compte bancari, un veí
de Martorell, que ha quedat en
llibertat amb càrrecs.

FESTES4Olesa de Montserrat
ha viscut amb intensitat els cinc
dies de Festa Major. Centenars
de persones es van aplegar al llac
del Parc Municipal per contem-
plar el piromusical del 21 de
juny, que va donar la benvingu-
da a la festa. El mateix escenari
va acollir, el dia 25, l’enlairament
d’uns 1.750 globus biodegrada-
bles, que va posar el punt final a
la celebració.

Entremig d’aquests dos actes,
el municipi va fer festa grossa
gaudint de més d’una trentena
de propostes. La primera nit, l’e-
nergia del piromusical es va
traslladar a la Festa de la Músi-
ca, que va fer sonar els grans
èxits de les últimes dècades.
L’endemà al matí, Olesa va ce-
lebrar la 1a Trobada Bastonera
del municipi, que va comptar
amb la Colla Bastonera del
Montserratí i el Bastó de Sarrià.
A la tarda va arribar el torn de la
40a Trobada de Gegants i, a la

nit, els concerts de Buhos i Tre-
mendos van omplir la plaça de
Catalunya.

El diumenge 23 al vespre,
Olesa va rebre la flama del Ca-
nigó, que va iniciar la celebració
de la revetlla de Sant Joan. Tot
i que la nit va acabar tard, ole-
sans i olesanes van assistir, di-
lluns al matí, als Tastets de Cer-
vesa Artesanal. Durant el dia hi
va haver diverses actuacions,

com la de l’Esbart Olesà, que va
omplir la Passió amb l’especta-
cle ‘Antologia’. La Festa de la
Llum i el concert ‘En veu de
dona’ van ser els actes nocturns.
El darrer dia de Festa Major va
proposar activitats i tallers pen-
sats especialment per als més pe-
tits. La jornada va acabar amb
l’enlairament de globus, que van
substituir els habituals fanalets
per ordre de la Generalitat.

L’enlairament de globus va cloure la Festa Major. Foto: Ajuntament

Olesa es bolca amb 
els actes de la Festa Major

FESTES4Sant Esteve Sesrovires
ja escalfa motors per viure una
nova edició de la Festa Major,
que arribarà després del tor-
neig internacional d’handbol
Sanes Cup i tancarà un mes de
juliol ple d’activitats i gresca.
Tot i que el programa d’actes en-
cara no s’ha fet públic en la seva
totalitat, l’Ajuntament ha fet un
avançament d’una vintena de
propostes que ompliran el mu-
nicipi del 19 al 28 de juliol.

A partir del dia 25 comença-
rà el gruix de l’activitat, però els
dies previs hi haurà quatre pro-
postes culturals: el Caminart, el
Festival de Flamenc, el Festival
de Salto a la Fama i una canta-
da d’havaneres a càrrec del grup
Roques Blaves.

El sopar de germanor, seguit
de les actuacions d’Alricokoco i
DJ Pablo, donarà el tret de sor-
tida als dies centrals de la cele-
bració, tot i que el pregó i la tra-
ca es faran l’endemà, el dia 26.
Tancaran la segona nit els con-
certs de Mind Trick i DJ Pablo.

Dissabte, dia 27, la jornada
començarà cap al migdia amb el
concert vermut. A la tarda, la fes-
ta Holi omplirà de colors la pla-
ça Doctor Tarrés, mentre que l’i-
lla de vianants acollirà la cerca-
vila de Festa Major. L’orquestra
Costablanca i el DJ Madaleno De

Lux posaran ritme a la nit. El da-
rrer dia iniciarà amb una missa
solemne, i seguirà amb una ac-
tuació castellera i un bany d’es-
cuma. L’espectacle Músiques
del Món arribarà al vespre, i el
concert dels Mustangs posarà el
punt final a la festa.

Una vintena d’activitats programades entre els dies 19 i 28. Foto: Ajuntament

Sant Esteve inicia el compte
enrere per a la Festa Major

Salut | Més de 1.600 persones al ‘Fem Salut, Olesa!’
Més de 1.600 persones han participat en les caminades del programa ‘Fem Sa-
lut, Olesa!’, que organitzen els departaments de Medi Ambient i Salut Pública

de l’Ajuntament. La mitjana d’assistència a les sortides ha estat de 25 persones.

Sant Esteve SesroviresSolidaritat | 8.100 euros per a la recerca sobre l’ELA
La segona edició de la cursa solidària Corre en Gran, que es va fer el mes de
març, va recaptar un total de 8.100 euros, que s’han destinat a l’Hospital Vall
d’Hebron per contribuir en la recerca de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
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FESTES4La Festa Major d’Es-
parreguera 2019 ja és a tocar.
Demà passat, 11 de juliol, el mu-
nicipi donarà el tret de sortida a
la celebració, que acabarà dilluns
dia 15. En total, hi ha una vui-
tantena d’activitats programa-
des, que es repartiran en aquests
cinc dies.

La Festa Major començarà la
tarda de dijous amb dues cerca-
viles amb recorreguts diferents,
que es trobaran al final a la pla-
ça del Centre. Aquest serà un pri-
mer tastet de la bona dosi de cul-
tura popular que inclou el pro-
grama d’enguany. En aquest
sentit, destaca la tradicional Lla-
gastada de la Colla de Diables, la
diada castellera, la 27a Trobada
de gegants o la 12a Trobada
bastonera del Montserratí. 

Pel que fa a la música, que
també serà un element prota-
gonista de la festa, Esparregue-
ra acollirà més d’una vintena de
concerts per a tots els gustos i

edats. Entre les propostes juve-
nils, destaca l’actuació de Roba
Estesa o d’Strombers, mentre
que la proposta estrella per als
més petits és el concert d’El Pot
Petit i, per als més grans, el ball
amb l’Orquestra Maravella. D’al-
tra banda, i per novè any conse-
cutiu, la Festa Major inclourà el
Musicamon, que aquesta edició
se centra en la tradició i la cul-
tura del Marroc.

ACTIVITATS DE LA BARRAKA
Més de vint dels actes progra-
mats per a la Festa Major aniran
a càrrec de la Barraka Alterna-
tiva, la comissió de festes del Ca-
sal popular Les Canyes. El
col·lectiu, que aposta sobretot
per artistes locals, ha organitzat
una desena de concerts. A més,
la Barraka inaugurarà una nova
estructura que s’ha pogut cons-
truir gràcies al micromecenatge. 

De l’11 al 15 de juliol, Esparreguera farà festa grossa. Foto: Ajuntament

A punt d’arrencar una nova
edició de la Festa Major

TRIBUNALS4Un any i nou me-
sos després de l’1 d’octubre, l’al-
calde de Collbató, Miquel Solà,
continua patint les conseqüèn-
cies de la celebració del refe-
rèndum d’autodeterminació al
municipi. El passat 20 de juny,
el batlle va haver de comparèixer
al jutjat número 2 de Martorell,
que un mes abans havia admès
a tràmit la querella per desobe-
diència que la Fiscalia li havia in-
terposat.

Tot i que l’alcalde va acudir al
jutjat, la seva declaració va que-
dar suspesa a l’espera de la re-
solució d’un recurs presentat
pel seu advocat. Aquest recurs
assenyala que la Fiscalia ha ar-
xivat querelles d’altres batlles
pràcticament idèntiques a la de
Solà, amb els mateixos fets i ar-
guments, i qüestiona que la seva
s’hagi admès a tràmit. Així
doncs, fins que no es resolgui el
recurs, no es podrà saber si la
causa tira endavant o queda ar-
xivada, com ha passat en la ma-
joria de casos. 

Durant el matí del dia 20,
Solà va rebre el suport i l’escalf
d’una cinquantena de persones
a les portes dels jutjats. En sor-
tir del número 4 –on es va haver
de traslladar a causa d’un pro-
blema tècnic al 2, el jutjat que
porta el cas–, l’alcalde es va

mostrar emocionat i agraït. A
banda, en declaracions a Línia
Nord va reconèixer que està
content d’haver revalidat el cà-
rrec el 26-M, però que desitjaria
“tancar aquest tema” per po-
der-se dedicar exclusivament a
la tasca d’alcalde.

Miquel Solà i el seu advocat a les portes del jutjat. Foto: Línia Nord

La causa de l’alcalde Solà per
l’1-O, pendent d’un recurs

GOVERN4L’alcalde d’Esparre-
guera, Eduard Rivas, va signar el
25 de juny el decret d’alcaldia
que aprova el cartipàs per al
mandat 2019-2023. De les qua-
tre àrees de gestió que estructu-
raran el govern local, el batlle co-
ordinarà la d’Alcaldia i la de
Presidència i Bon Govern, a més
d’encarregar-se dels àmbits d’A-
tenció Ciutadana, Comunicació
i Serveis Informàtics. 

Les altres grans àrees són la
de Drets Socials i Ciutadania i la
de Territori i Sostenibilitat, que
lideraran, respectivament, la
primera tinenta d’alcalde, Maria
Vallejo, i el segon tinent d’alcal-
de, Rogeli de la Cruz.

El nou govern esparreguerí
està format per 11 regidors, 9 so-
cialistes i 2 comuns. Pel que fa a
aquests últims, Emmanuel Ortí
és el tercer tinent d’alcaldia i re-
gidor de Joventut, mentre que
Gloria González  és la regidora
d’Esports.

Entra en vigor 
el nou cartipàs
municipal

Primer pas 
per rehabilitar
l’Hospital Vell

PATRIMONI4La Diputació de
Barcelona ha lliurat a l’Ajunta-
ment d’Esparreguera el projec-
te de rehabilitació de la coberta
de l'Hospital Vell. Aquesta és la
primera fase prevista al Pla Di-
rector de l’edifici, que va ser
aprovat pel consistori l’any pas-
sat amb l’objectiu d’arranjar tota
la finca. L’import d’aquesta pri-
mera acció és de 344.860 euros,
una xifra que assumirà l’Ajun-
tament en la seva totalitat. Se-
gons fonts municipals, es preveu
que les obres comencin el primer
trimestre de l’any 2020. 

Urbanisme | Millores a Can Rial i Mas d’en Gall
El Pla de millora de l’asfaltat dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall començarà
la setmana del 15 de juliol, un cop acabada la Festa Major d’Esparreguera. L’ac-

tuació, que durarà un mes, té un pressupost de licitació de gairebé 110.000 euros

CollbatóSolidaritat | Collbató acull infants afectats per Txernòbil
L’associació Collbató per a la Solidaritat ja ha donat la benvinguda als nens i nenes bie-
lorussos afectats per Txernòbil que passaran l’estiu al municipi per millorar la seva sa-
lut. Durant uns 40 dies, els voluntaris de l’ONG acolliran els infants a casa seva.

CULTURA4El collbatoní Albert
Naudín és el director de la pel·lí-
cula documental ‘Maleïda 1882,
l’aventura de Jacint Verdaguer a
l’Aneto', estrenada als cinemes el
dia 5 de juliol.

La llavor del film es va plan-
tar quan Naudín va llegir el lli-
bre ‘Maleïda’, de Bernat Gasull,
i va descobrir una faceta poc co-
neguda del poeta, amb la qual es
va sentir molt identificat. “Em va
sorprendre molt descobrir que
[Verdaguer] probablement es
podia considerar el pare de l’ex-

cursionisme i el muntanyisme a
Catalunya”, ha explicat a l’ACN.
De fet, les travesses pels Pirineus
el van inspirar per escriure Ca-
nigó, un dels seus poemes més
importants. 

La pel·lícula, que barreja fic-
ció i documental, està estructu-
rada en tres temps: l’actual, amb
Bernat Gasull com a narrador; el
del recorregut per les muntanyes
d’un Verdaguer jove, interpretat
per Santi Pocino, i el d’un Ver-
daguer més gran, interpretat
per Lluís Soler.

S’estrena ‘Maleïda 1882’, 
del collbatoní Albert Naudín
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FESTES4Els carrers d’Abrera
s’han tornat a omplir de gom a
gom en una nova edició exitosa
de la Festa Major. Des del dia 25
de juny –i especialment a partir
del 28– fins al dia 30, el muni-
cipi va acollir més d’una setan-
tena d’activitats, totes amb una
gran afluència de públic, malgrat
l’onada de calor.

De fet, la temperatura només
va afectar una activitat: l’espec-
tacle pirotècnic programat per
divendres a la nit, que es va ha-
ver d’ajornar. Tot i això, el Co-
rrefoc de Festa Major es va po-
der fer amb normalitat, sota l’a-
tenta mirada de veïns i veïnes.

L’Ajuntament ha destacat la
col·laboració de les entitats locals
en l’organització de la festa, així
com la participació del jovent
abrerenc. En declaracions a Rà-
dio Abrera, el regidor de Jo-
ventut, Alfred Delgado, ha posat
en relleu la tasca d’associacions
com GarsaSound, sorgida aquest
any, que va oferir una festa jove
alternativa al municipi. A banda,
el públic juvenil es va fer notar

amb força al parc de Can Morral,
amb l’espectacle de #BigTour, un
dels més multitudinaris. 

DIVERSIÓ AMB RESPECTE
Per evitar les actituds i agres-
sions masclistes en un context
d’oci nocturn, Abrera ha comp-
tat enguany amb dos punts liles.
El primer es va situar, com ja

s’havia fet anteriorment, a Can
Morral, el punt més freqüentat
per adolescents i joves. A més,
arreu del parc es van instal·lar
grans plafons que explicaven
les pautes d’actuació davant d’u-
na agressió sexista. L’altre punt
lila es va ubicar al pàrquing del
carrer Joan Miró, i el van orga-
nitzar les noies de GarsaSound.

El municipi ha gaudit de més de 70 activitats. Foto: Ajuntament

La Festa Major d’Abrera 
tanca una altra edició d’èxit

GOVERN4El Ple va aprovar el
nou cartipàs de l’Ajuntament
d’Abrera per al mandat 2019-
2023 en la sessió extraordinària
del passat 3 de juliol.

El govern de Jesús Naharro,
format pels 11 regidors del PSC
i els 2 d’ERC, s’estructurarà en
tres àmbits generals: Serveis
Generals i Econòmics, Serveis a
les Persones, i Territori i Soste-
nibilitat. Pel que fa a la gestió,
aquests àmbits es dividiran en
cinc àrees, cadascuna presidida
per un dels tinents d’alcaldia. 

CRÍTIQUES DELS COMUNS
En aquest sentit, Abrera En Comú
ha criticat que les noves dedica-
cions i l’augment dels regidors del
govern i de les seves retribucions
costaran 82.000 euros més que
el 2015. En aquest sentit, els co-
muns emplacen el govern muni-
cipal a “reconsiderar” aquesta
proposta de resolució perquè
consideren que no és la prioritat
del municipi. Els comuns també
han definit com a “jerarquitzada”
la nova estructura municipal. 

Aprovat el 
nou cartipàs
municipal

Serveis | 14,7 milions d’euros per a la potabilitzadora
La Generalitat invertirà 14,7 milions d’euros a la potabilitzadora del Llobregat a
Abrera entre el 2019 i el 2023. En aquest període, el Govern destinarà un total
de 150 milions d’euros a la xarxa d’abastament d’aigua de la nova ATL pública.

Suport a la noia 
de Manresa que 
va ser violada

CONCENTRACIÓ4L’exterior de
l’Ajuntament va acollir ahir a la
tarda una concentració de su-
port a la noia de Manresa que va
ser presumptament violada l’oc-
tubre del 2016, quan tenia 14
anys, i que aquest dilluns va de-
clarar durant el judici que servi-
rà per jutjar aquells fets.

Tot i la pluja, diversos veïns
van voler donar suport a les as-
sociacions feministes i a la co-
missió 8M que van convocar con-
centracions arreu del país. L’al-
calde Jesús Naharro i la presidenta
de l'Associació Abrera contra la
Violència de Gènere, Anna Díaz,
van llegir dos textos de suport.
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Coneixeu la rapera feminista
d'Abrera, OpssLayla

4El primer senzill d’OpssLayla,
Censura,que s'ha publicat recent-
ment ha aconseguit més de
10.000 reproduccions en només
24 hores, tot un èxit que la jove can-
tant valora molt positivament:
"Estic molt contenta i agraïda amb
totes les persones que estan visua-
litzant el meu primer treball. Crèiem
que no tindria tanta repercussió,
però ens ha sorprès molt grata-
ment. És molt guai tot plegat!". 

A l'entrevista que ha enregistrat
la cantant abrerenca per als serveis in-
formatius de Ràdio Abrera l'han
acompanyat l'alcalde d'Abrera, Je-
sús Naharro, que ha aprofitat l'avi-
nentesa per encoratjar la jove a se-
guir treballant: "Des de l'Ajunta-
ment d'Abrera volem posar en relleu
la teva tasca, que el jovent del nostre
municipi s'impliqui en aquestes rei-
vindicacions és molt important i ho
valorem molt positivament. A més,
aprofitant el teu talent, un talent
que ha nascut amb tu, és una molt
bona forma d'aconseguir que tot el
poble n'aprengui escoltant-te". Tam-
bé hi ha assistit la regidora d'Igual-
tat, LGTBIQ+ i Feminismes, Mont-
se Navarro, que també ha aprofitat la
cita per parlar amb la Layla Morata-
lla i conèixer-la: "Com a dona i com a
regidora a l'Ajuntament d'Abrera vull
agrair-te la teva tasca, ja que pots ser
referent de moltes i molts noies i nois
joves que escoltin la teva música".

Més de 10.000
reproduccions
en 24 hores

4És una noia empoderada, pro fe-
minista i amb un gran talent: la mú-
sica. OpssLaylaés el nom artístic de
la Layla Moratalla, una jove abre-
renca de 15 anysque llança un mis-
satge a favor de les dones i contra
el masclisme i els diferents tipus de
violència de gènereenvers les do-
nes amb les seves cançons de rap.

Des d'Abrera, des dels seus ca-
rrers i el poble que l'ha vist créixer
i convertir-se en una promesa del
rap, Layla acaba de publicar el seu
primer treball discogràfic sota el
títol Censura, amb el llançament
també del seu primer videoclip,
que casualment ha estat filmat
íntegrament a Abrera i que ha

comptat amb la participació de
noies del municipi. "Era molt im-
portant per a mi gravar aquest ví-
deo al meu poble, perquè estic or-
gullosa d'ell i de ser d'Abrera. Tam-
bé hem volgut donar visibilitat a les
noies d'Abrera amb la seva partici-
pació en el videoclip. A totes elles els
vull donar les gràcies”, ha comentat
OpssLayla als micròfons de Ràdio
Abrera.

Parlant del seu futur més que
prometedor, Layla comenta que
no li importaria “provar amb altres
gèneres i estils musicals” sempre
que no perdi la seva essència. “Jo es-
cric les meves lletres des del senti-
ment i la meva pròpia experiència

i vivència, així que sempre que no
perdi aquesta essència estic dis-
posada a provar coses noves".

En declaracions a Ràdio Abrera,
també ha avançat que està treballant
de valent per continuar amb la seva
carrera: "De moment no us puc
avançar res, però estic preparant co-
ses noves. Sorpresa!", ha dit entre ria-
lles. A més, incidint en aquests futurs
temes, ha explicat que continuarà tre-
ballant amb la productora del poble,
d'Abrera. “Sempre m'ha ajudat i m'ha
impulsat a fer aquest Censura.A més,
el realitzador del videoclip és un vell
conegut de tothom, el Santi Càmara,
i m'encantaria que continués treba-
llant amb mi", ha afegit la jove cantant.

Pàgines especials

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

Fem Vila estrena la primera 
Fira de Nuvis a l’Enrajolada

MARTORELL4Més d’una desena
de comerços del barri de la Vila
de Martorell van participar en la
primera edició de la Fira de Nu-
vis. L’esdeveniment, impulsat
per l’associació de comerciants
Fem Vila, va tenir lloc als jardins
de l’Enrajolada el dia 6 de juliol.

Aquesta iniciativa va néixer
amb l’objectiu de potenciar i
promocionar el comerç local del
nucli antic, segons va explicar

l’organitzadora de la fira, Olga
Cortés, al web de notícies de
Martorell. Així, s’hi van sumar
establiments d’especialitats di-
verses, que van oferir des de
vestits de núvia fins a pastissos
i altres dolços típics dels casa-
ments. Un altre atractiu de la jor-
nada va ser la nota musical que
va aportar l’actuació de la mez-
zosoprano Anna Tobella i el gui-
tarrista Eugeni Muriel.

MONTSERRATÍ4Els vuit con-
sistoris del Baix Llobregat Nord
han signat un conveni de col·la-
boració per engegar un projec-
te supramunicipal en l’àmbit
dels Centres Locals de Serveis a
les Empreses, segons ha anun-
ciat l’Ajuntament d’Abrera al
seu web municipal. L’objectiu fi-
nal d’aquest conveni és fomen-

tar l’emprenedoria i consolidar
el teixit empresarial de la zona.

Segons la mateixa font, l’A-
juntament de Martorell serà
l’ens promotor del projecte, de
manera que la resta de munici-
pis es comprometen a facilitar-
li la informació necessària per
dur-lo a terme. A més, el con-
sistori martorellenc s’encarre-

garà de justificar econòmica-
ment les actuacions davant de la
Diputació de Barcelona. 

Tots els ajuntaments es com-
prometen, també, a realitzar es-
forços per ampliar aquesta col·la-
boració, així com a establir una
comissió de seguiment que
compti amb representació de
cada consistori.

Els vuit municipis del Baix Llobregat Nord han signat un conveni de col·laboració. Foto: Arxiu

Conveni per afavorir les
empreses del Montserratí

Martorell | La nova seu de Cupra, per al 2020
Ja han començat les tasques de construcció de la nova seu de Cupra, la marca
esportiva de Seat, que s’ubicarà al costat de la planta de la companyia a Mar-

torell. L’edifici tindrà 2.400 metres quadrats i estarà enllestit l’any que ve.
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Esports
Torna el millor handbol: 

tot a punt per a la 39a Sanes Cup

Una de les cites més esperades de
l’any ja és aquí: aquest divendres
es posa en marxa la 39a edició de
la Sanes Cup, el campionat
d’handbol que, any rere any,
aplega equips sèniors, juvenils,
cadets i infantils, tant femenins
com masculins, mentre que les
categories aleví i benjamí seran
per a equips mixtes.

Com sempre, el Sanes Arena
serà l’escenari principal i on es
disputaran les finals, però també
es jugaran alguns partits a les pis-
tes cobertes Francesc Castellet i
a la que hi ha a l’Àgora Interna-
tional School Barcelona i a qua-
tre ubicacions més a l’aire lliure.

En aquesta edició prèvia al
quarantè aniversari, l’Handbol
Sanes ha aconseguit que equips
de la República Txeca, França,

Perú, Noruega o Argèlia, entre al-
tres països, visitin el poble i com-
peteixin en diferents categories.

D’aquesta manera, divendres
serà el torn de la presentació
dels equips, una desfilada inter-
minable de joves esportistes que
es posarà en marxa a les 10 de la
nit. L’endemà es posaran en mar-
xa les competicions, amb un ca-

lendari de partits frenètic de for-
ma simultània en tots els esce-
naris esmentats abans.

Les finals es jugaran el di-
marts 16 a partir de la una del mi-
gidia. A les nou de la nit s’entre-
garan els premis als vencedors,
mentre que la gran festa que es
farà a la pista annexa al Sanes
Arena clourà la Sanes Cup 2019.

» El campionat, emmarcat en els actes de la Festa Major del poble,
es posarà en marxa aquest divendres i s’allargarà fins dimarts 16

Sant Andreu | El CF Sant Andreu puja a Segona per compensació 
El passat 19 de juny el CF Sant Andreu de la Barca va rebre l’anunci de la Federació Catalana de
Futbol que puja a Segona Catalana gràcies als ascensos compensats d’altres categories. El club ja

ha anunciat la renovació del tècnic Iñigo Irisarri i alguns dels jugadors de l’amateur del club. 

La cita atrau equips d’arreu del món. Foto: Sanes Cup

NATACIÓ4Serà la gran cita d’a-
quest any i Núria Marquès no se
la perdrà. A finals del mes passat
la nedadora del CN Sant Feliu va
conèixer que és una de les con-
vocades per al Campionat del
Món de natació que es disputa-
rà a Londres durant la primera
quinzena del mes de setembre. La
inclusió en la llista és una re-
compensa a la magnífica tempo-
rada de la castellvinenca, que a
més ha aconseguit grans resultats
(i en algun cas rècords d’Espanya)

en les competicions que s’han dis-
putat durant les darreres set-
manes.

La que se celebrarà a la capi-
tal anglesa, doncs, serà la segona

experiència de la nedadora de
Castellví en una de les cites in-
ternacionals més prestigioses.
L’únic precedent que existeix,
però, convida a ser optimista.

En el seu debut mundialista,
fa poc menys de dos anys a Mè-
xic, Marquès (que aleshores aca-
bava de complir 18 anys) va pen-
jar-se sis medalles en les sis finals
que va disputar: ser tres ors, dues
plates i un bronze. En aquesta
ocasió, més madura, el repte és
igualar o superar aquells resultats.

Segon Mundial per a Marquès

Fitxatges i renovacions per 
al CF Martorell de Primera 

Una aventura com la
que afrontarà el CF
Martorell a Primera
Catalana el curs que

ve exigeix estar preparat... i el club
s’ha posat la granota de feina per-
què Albert Nualart tingui una
plantilla que respongui a l’exi-
gència de la nova categoria.

Així, en les darreres setmanes,
han anat confirmant-se noms
com els de Kevin del Corral (mig-
campista procedent del Saba-
dell Nord), Adrián Arenas (da-
vanter ex del Sant Cugat), Edgar
Salomón (davanter que arriba del

Mataró) o Jordi Pérez (extrem o
mitja punta fitxat del Jabac Ter-
rassa), a banda de renovacions
com les de Xavi Marco o els por-
ters Toni Domínguez i Marc Ollé. 

CONDOL PER MARIO GÓMEZ
Institucionalment, però, el club
ha patit una mala notícia. El pas-
sat 20 de juny es va conèixer la
mort d’un històric de l’antiga
Unió Esportiva Martorell (l’enti-
tat que va acabar refundant-se en
l’actual CFM), Mario Gómez,
amb 71 anys. Gómez havia estat
porter i entrenador al club.

La nedadora de
Castellví va guanyar 
sis medalles a Mèxic
DF fa dos anys 

Kevin del Corral ha estat el primer fitxatge blanc-i-vermell. Foto: CFM

Pau Arriaga
SANT ESTEVE
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Llibres Teatre

Hi ha bandes que es neguen a des-
aparèixer, que eviten la treva com a fi-
losofia vital. Una d'aquestes és, sens
dubte, La Banda Trapera del Río, pio-
nera del punk abans que aquesta pa-
raula arribés a la península i grup in-
subornable que acaba de presentar
nou àlbum: Quemando el futuro (Mal-
dito Records, 2019).

Música Pelis i sèries

Quemando el futuro
La Banda Trapera del Río

Música entre ‘punxes’
Si féssim una llista dels edificis modernistes més reconeguts

de Barcelona, de ben segur que la Casa de les Punxes figuraria
en alguna de les posicions més altes. Visitar-la durant l’any és
un autèntic plaer, però durant l’estiu encara és més llaminer
gràcies a les Nits amb Ritme. Durant els mesos d’estiu, es pot
visitar l’edifici de nit i, posteriorment, gaudir d’un concert al
seu imponent terrat de sis-cents metres quadrats. Les Nits

amb Ritme es fan tots els divendres de juny, juliol i agost, del
14 de juny al 30 d’agost. Les entrades tenen un preu de 25 eu-

ros, i els residents catalans poden aconseguir-les per 18,75. 

Anna Sahun es posa en el paper d’una
dona emprenedora, mare de dos fills
que no s’arronsa davant les adversitats.
Dirigida per Joel Joan, la seva parella,
Sahun, s’enfronta a aquest monòleg
que barreja comèdia i moments
menys alegres per retratar el masclis-
me que pateixen les dones avui.

A La Villarroel de Barcelona.

Nenes i nens
Dennis Kelly

Curtis James Jackson III potser no és un nom gaire co-
negut pel públic general, però 50 cent -el seu àpode

artístic- fa pensar tothom en hip hop. I és que el raper
de Nova York va arribar a l’estrellat musical anys enre-
re, però ara ambiciona altres projectes, com el que va
anunciar el 26 de juny a Barcelona. 50 cent va presen-
tar la sisena temporada de Power, sèrie de la qual ja és

actor i ara en serà director d’un episodi. El músic va
explicar que ha estat una aposta “molt emocionant” i

que posar-se darrere la càmera és “una experiència
diferent”. El raper va causar un gran impacte l’any

2003 amb el seu primer àlbum, Get Rich or Die Tryin',
amb temes com In Da Clubo 21 questions. El seu estil

agressiu va conquerir l’escena musical i el va situar
com un dels artistes més exitosos, amb més de 30 mi-
lions de discs venuts. Lluny de quedar-se estancat, 50
cent es va atrevir a ser actor, productor i inversor. Així,

ara s’obre a una nova disciplina: la de director. 

5 0  C E N T

ÉS FAMÓS PER... Ser un raper d’èxit internacional
L’àlbum ‘Get Rich or Die Tryin’ el va catapultar a la fama

Famosos

Presentar la sisena temporada de ‘Power’
L’artista va anunciar a Barcelona que en serà director

Sorpresa per la visita del raper a Barcelona
Molts seguidors no sabien que visitaria la ciutat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

Viu en línia

A LES XARXES...

| Formula1 2019
Nova entrega d’aquest simulador de conducció. Converteix-te

en el teu pilot preferit i lluita per ser el nou campió del món.

La vida de la Vir i en Lluís canvia quan,
després de poc més d’un any com a
parella, s’assabenten que ella està em-
barassada. La pel·lícula segueix l'aven-
tura, amb alts i baixos, d'aquesta 
jove parella durant els nou mesos en
els quals esperen que neixi la seva 
criatura. El film ha rebut quatre premis
al Festival de Málaga.

Els dies que vindran
Carlos Marqués-Marcet

L’escriptor barceloní intenta respon-
dre en aquesta novel·la per què se-
guim creient en l’amor o per què se-
guim necessitant temples en una so-
cietat que presumeix d’haver passat
de llarg l’estadi espiritual. Tot això
enmig d’una crisi sentimental, espi-
ritual i econòmica, en la qual ningú
dona oportunitats de cap mena.

La vida i altres frustracions
Àlex Reig Biosca

QUI ÉS?
La fitxa



DIJOUS 11 DE JULIOL
20:00 Xaus, censura del desig mostra l’obra  de

Pep Anton Xaus, que gira de forma recurrent,
en els últims anys, entorn del desig i l’auto-
retrat. / Muxart.

TOTS ELS DIVENDRES
09:00 Cada divendres al matí, la deixalleria mò-

bil serà a la cruïlla de la carretera de Barce-
lona amb el carrer Major perquè els veïns pu-
guin portar tot allò que ja no necessitin. / Car-
retera de Barcelona.

DE DILLUNS A DIVENDRES
Matí Els matins dels dies laborables es pot de-

manar assessorament sobre tota l’oferta de
formació que es pot cursar a la ciutat. Cadascun
dels tallers varien en la seva duració. / Esco-
les Velles.

DIUMENGE 14 DE JULIOL
MONTSERRATÍ Un estiu més, molts municipis

de la comarca i de la resta del país participaran
en la cita solidària Mulla’t per l’esclerosi
múltiple de la Fundació Esclerosi Múltiple
(10:00). / Piscines d’arreu de la comarca.

DEL 19 AL 21 DE JULIOL
COLLBATÓ Inspira Montserrat és una mostra que

ofereix experiències amb teràpies naturals en
aspectes com el moviment, la salut, el be-
nestar, la respiració o l’alimentació (Matí-Tar-
da). / Diferents punts del poble.

DISSABTE 13 DE JULIOL
SANT ESTEVE Els grups de Ball de la Cofradia del

Santo Cristo i Amor al Arte s’encarregaran de
la representació de l’òpera Carmen (18:00).
/ El Casino.

DILLUNS 22 DE JULIOL
ABRERA Juan José Sánchez visitarà el poble per

presentar el seu llibre Celio vence sus fan-
tasmas, la segona part de La vida mágica de
Celio. L’entrada serà gratuïta (18:30). / Casa
de Cultura.

DIMECRES 17 DE JULIOL
ABRERA El tercer dimecres d’aquest mes es ju-

garà un clàssic de l’estiu, el torneig de ten-
nis taula per a nois i noies que tinguin entre
12 i 18 anys. / Casal de Joves.

ESPARREGUERA El Pot Petit visita Es-
parreguera en el marc de la progra-
mació de les Festa Major del poble. /
Plaça del Centre.

El Pot Petit oferirà un
concert a Esparreguera

Divendres 12 de juliol a les 19:00

Ahir es va posar en marxa el termini
de venda d’entrades per a tots els es-
pectacles que es faran al teatre del po-
ble a partir del mes de setembre. / Te-
atre Núria Espert.

En marxa la venda de tiquets
per a les obres del Núria Espert

Tot el mes

La companyia De Parranda arriba a la
ciutat per presentar una de les grans
propostes escèniques infantils d’a-
quest estiu, el show Queviures. / Pla-
ça de la Vila.

La companyia De Parranda
presenta el show ‘Queviures’
Dimecres 17 de juliol a les 18:30

SANT ESTEVE Entre els dies 12 i 16 d’a-
quest mes es disputarà una nova edi-
ció de la Sanes Cup d’handbol. / Pavelló
Municipal Sant Esteve Sesrovires.

La comarca, a punt per 
vibrar amb la 39a Sanes Cup

Del 12 al 16 de juliol
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Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu
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