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La meitat de les dones catalanes
admeten tenir por de caminar so-
les pel carrer a la nit, segons l’en-
questa Òmnibus del Centre d’Es-
tudis d’Opinió del 2018. El motiu?
Temen patir una agressió sexual.

Preocupat per aquesta situa-
ció, ja l’any 2016, l’instructor de
defensa personal Carlos Pascual
va decidir engegar un projecte
adreçat exclusivament a dones al
gimnàs Paradís de Martorell.
Segons Pascual, la defensa per-
sonal femenina no només facili-
ta a les alumnes “recursos efica-
ços per fer front a les situacions
de perill”, sinó que també ajuda
a guanyar “fortalesa mental, se-
guretat, autoconfiança i autoes-
tima”. Aquests beneficis són tan
importants com l’agilitat física,
perquè “en cas d’agressió, hi ha
una manca de reacció causada
per la por i el cos acostuma a pa-
ralitzar-se”, afirma Pascual.

Precisament això li va passar
a la Sandra, una alumna de 40
anys que, ara fa una dècada, va
sentir que un home l’agafava
per darrere mentre caminava
pel carrer. “Em vaig quedar blo-
quejada, no vaig saber què fer”,
explica, i aclareix que no va pas-
sar res més perquè, en veure
gent, l’agressor va fugir. Arran
d’aquesta experiència, la Sandra
va començar a tenir cada cop
més por, un sentiment que va
marxar gràcies a les sessions
d’autodefensa, que van millorar
la seva capacitat de reacció.

Sobre aquest últim aspecte en
sap molt la Vicenta, que amb 69
anys és l’alumna més veterana i
demostra que l’edat és només
una xifra. Un dia, al metro, un lla-
dre va intentar obrir-li la bossa i
ella va aplicar ràpidament els co-

neixements adquirits a classe:
“Em vaig girar i li vaig clavar una
clatellada”. Això, diu, “no és un
triomf” per a ella, però se sent sa-
tisfeta d’haver-se pogut protegir. 

La protecció és, de fet, el que
busquen dones com la Belén (48
anys), que treballa al metro de
Barcelona. En nombroses oca-
sions al llarg de la seva vida labo-
ral s’ha vist sola a la nit havent de
tancar estacions tan grans com la
de plaça Espanya. És per això que
va voler “aprendre a esquivar un
cop” i defensar-se quan calgués.
Tot i que, com diu l’Àngels (53
anys), que assisteix a les classes
amb la seva filla Carlota (16 anys),
“tant de bo no calgués, tant de bo
fos només un hobby”. I totes hi es-
tan completament d’acord. 

EL CAS D’UNA SUPERVIVENT
“Vaig patir maltractament físic i
psíquic per part de la meva pa-

rella durant vuit anys”. És el
testimoni de la Vanesa, una
dona de 44 anys que, en fa 20, va
sobreviure a la violència mas-
clista. En recordar aquell temps,
assegura que, més enllà dels
cops, la pitjor part era el control
psicològic al qual estava sotme-
sa, que la feia sentir anul·lada.
Per a ella, la por i el bloqueig es
van convertir en sensacions
constants, en companys de camí.
Però això va canviar quan va des-
cobrir les classes de defensa per-
sonal femenina.

Les primeres sessions, reco-
neix, van ser dures. Quan simu-
laven agressions o practicaven
una tècnica, es quedava paralit-
zada, “tancava els ulls i esperava
el cop”. “Qualsevol gest, qualsevol
cop, em feia reviure el passat”, la-
menta. En casos com aquest és
clau la bona feina de Francis He-
rrera, un alumne i amic de Pascual

i peça molt important del projec-
te, perquè els ajuda molt simulant
ser un agressor a les classes.

I és que, amb paciència i cons-
tància, la Vanesa va aconseguir su-
perar aquesta barrera. Tot i que

admet que no ha estat un camí fà-
cil, afirma orgullosa que ara se sent
“totalment desbloquejada i amb
l’autoestima pels núvols”. És per
això que recomana fer defensa
personal a totes les dones, espe-
cialment a les que han estat o són
maltractades. A elles, a més, els vol
enviar un missatge clar: “Es pot
sortir de la violència masclista”. 

ANAR A L’ARREL DEL PROBLEMA
Si bé la defensa personal feme-
nina és una eina eficaç perquè les
dones combatin la seva por,
alumnes i professor saben que
aquesta no pot ser la solució
definitiva. 

Cal tenir en compte que el
que posa en perill les dones és
el masclisme que impregna la
societat i que es tradueix en
violència, agressions i abusos.
Per tant, ha de ser el masclisme
l’enemic a batre. Com? La Va-
nesa ho té clar: educació i le-
gislació. Aquests són els dos
aspectes que cal reforçar per
anar a la veritable arrel del pro-
blema, per tal que, algun dia, ja
no hagi de fer defensa personal
per por, sinó per diversió i su-
peració, i per passar una bona
estona amb unes companyes
que, de fet, ja considera que són
la seva “segona família”. 

Anna Utiel
MARTORELL

Combatre la por
» Un gimnàs martorellenc ofereix classes d’autodefensa adreçades exclusivament a dones

» La defensa personal femenina busca atorgar a les dones més seguretat, confiança i autoestima

Dones de totes les edats aprenen defensa personal a Martorell. Foto: Kahuna Street Defense

Vanesa, supervivent de
la violència masclista:
“Ara tinc l’autoestima
pels núvols”
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La lupa

per @Modernetdemerda

La cirereta

Hi ha mil milions de símptomes que ens
alerten de la situació que viu el català. No
la persona, que també déu-n'hi-do, sinó
la llengua. La llengua està reclamant-nos
uns primers auxilis que no arriben. I,
mentre no arriben, ella continua allà a ter-
ra, emetent senyals de tota mena i en ga-
irebé tots els àmbits. Són alarmes dis-
parades que, tot i el soroll que fan, no
sempre són sentides. No són sentides,
malauradament, en cap de les accepcions
del verb sentir.

Avui només voldria fixar-me en un de-
tall menoríssim i aparent-
ment intranscendent, una
tonteria minúscula que, a la
vegada, crec que explica d'u-
na manera bastant explícita
en quin punt som.

Entreu a Instagram. Feu
un repàs a totes les vedettes
nostrades que seguiu, des de periodis-
tes fins a actors i actrius, passant per
presentadors, opinadores i el que tro-
beu. I ara podria dir-vos que us fixeu en
quina llengua publiquen majoritària-
ment les seves coses. Però no cal, tots
sabem que la gran llengua imperant és
el castellà.

En molts casos, l'escullen per un
motiu tan obvi com que el castellà és la
seva llengua habitual. Punt final. En al-
tres casos, perquè l'objectiu és arribar
al màxim de gent possible -el clàssic
dels clàssics- encara que això impliqui
renunciar a la llengua mare. I en uns ca-

sos i altres hi ha una raó última, un de-
nominador comú: s'expressen en cas-
tellà o en anglès perquè volen. El debat
acaba ràpid.

Aquesta llibertat, però, no treu que
vulgui aturar-me aquí, en la funciona-
litat del català en casos com aquests. Se-
ria injust dir que el català no existeix en
aquests comptes. Perquè el català hi sol
ser. Però com hi és? De quina manera
hi surt representat? Doncs sempre se sol
seguir el mateix patró, el del simbolis-
me. Es publiquen els postso les stories

en castellà, però, a vegades, amb un
"bon dia" a l'inici, o amb un "gràcies" o
un "t'estimo" al final, o un "ets el millor",
o "sempre junts", segons el contingut
concret del post.

Sempre idees breus, sempre parau-
les que tothom entén, que no molesten,
fàcils de traduir, que només arrodonei-
xen la parrafada i que no et fan perdre se-
guidors perquè la seva presència allà és
tan testimonial que ni tan sols ofenen. A
la vegada, col·locar-les allà et tranquil·lit-
za la ment, et fa estar bé amb tu mateix
perquè no has oblidat la teva llengua i
construeixes un equilibri mentalment just

que t'evita crítiques a banda i banda. Tam-
bé les teves.

En què queda, doncs, la nostra llen-
gua (si ho és)? Què projectem davant mi-
lers de persones (amb qui compartim
llengua)? Quina influència estem exercint
sobre els nostres seguidors? Quina utili-
tat final té el català, segons els nostres pro-
pis comportaments?

La utilitat del català en aquestes xar-
xes socials és la de ser la cirereta del pas-
tís, la cirereta dòcil i mona. El toc exò-
tic que amoroseix les nostres refle-

xions. La pinzellada tradi-
cional sobre el nostre con-
tingut urbanita i modern. El
llacet al paquet. El setè gol
contra el Huesca. Som això
i poca cosa més, perquè
nosaltres estem decidint ser
això i poca cosa més.

És així de trist. De trist i de lliure.
Podem fer tantes crides com vulguem
i promocionar tant com puguem el
català, però si no l'alimentem nosaltres
mateixos, cada dia, utilitzant-lo, nor-
malitzant-lo, creient-nos que és la nos-
tra llengua i alliberant-nos de pors i de
prejudicis, no ens en sortirem. Creiem-
nos-ho, perquè tenim la sort -i la des-
gràcia- que avui els nostres petits ges-
tos són més influents i decisius que mai
davant dels altres, i perquè la supervi-
vència del català depèn d'absoluta-
ment totes i tots. També de tu, sobre-
tot de tu. Gràcies. T'estimo.

La llengua està reclamant-nos uns
primers auxilis que no arriben,

i ella continua allà a terra

Barcelona incompleix
des de fa molts anys la

normativa en matèria de
contaminació. Ara això ha acabat amb
una denúncia de la Comissió Europea
i la reacció de l’Ajuntament de Barce-
lona és un "la culpa és de Madrid". En
serio Janet Sanz? En serio Barcelona en
Comú? 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Amy Winehouse era
una tía de barrio que

estando arribisima con-
servaba su estilazo y su buen gusto sin
tener que hacer coreografías forzadas
ni cambiar su estética ni su físico. Cu-
ando algo es bueno no necesita ador-
nos. Ahora lo que abunda es todo lo
contrario. Falta naturalidad.

@COOPERMENDI

Carlos Enrique Bayo:
"La ficha de Es Satty

como fuente informante
del CNI se borró al mediodía siguiente
al atentado. Los Mossos d’Esquadra  in-
tentan consultar las bases de datos
conjuntas de la lucha antiterrorista y las
encuentran vacías". Hòstia, això és
molt greu.

Decretats 3 dies de dol
a #Terrassa per #femi-

nicidi. Rebuig absolut a
uns fets que ens commocionen i que
no volem que tornin a passar mai més.
Cada assassinat ens colpeix com si fos
el primer i ens omple d'indignació i de
vergonya. No són fets aïllats, és el sis-
tema patriarcal que mata.

@isaacalbert@miquelstrubell@jordisalvia

Els semàfors

Carlos Pascual
L’instructor de defensa personal Carlos
Pascual ha impulsat un projecte adreçat
exclusivament a dones al gimnàs Paradís

de Martorell, on ensenya autodefensa 
femenina. Les participants guanyen 

més seguretat, confiança i autoestima. 
pàgina 3

AEGC
L’Associació Espanyola de Guàrdies Civils
(AEGC) ha presentat un recurs insistint
en l’existència de delictes d’odi després
que el jutjat número 7 de Martorell hagi

tancat les tres causes que quedaven ober-
tes contra docents de l’institut El Palau. 

pàgina 23

Sanes Cup
Sant Esteve va tornar a omplir-se amb
joves jugadors d’handbol durant cinc
dies, amb la disputa de la 39a Sanes

Cup. El Valonmano con V, de Xavi Ve-
gas, i els amfitrions, el CH Sant Esteve,
van ser els grans dominadors de la cita.

pàgina 29
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Marta Knight: “Jo no volia ser cantant, 
volia escriure cançons”1

2
En marxa a Martorell el festival 
Pont a les Arts Sonores

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

Torna el millor handbol: tot a punt 
per a la 39a Sanes Cup

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

El catalanisme polític ha tingut
sempre un adversari exterior: una
idea de la unitat d’Espanya, mí-
tica però simple. En part, aquest
adversari natural ha estat incen-
tivat per un element interior molt
pertorbador: la falta d’unitat po-
lítica del catalanisme en totes les
versions a cada moment històric.

Catalunya ha tingut líders ca-
rismàtics, però no ha tingut un
moviment hegemònic constant, a
diferència d’altres nacions sense
estat. En aquestes condicions, les
reivindicacions pacífiques i de-
mocràtiques són necessàries, però
de cap manera són suficients. Són
indeclinables i irrenunciables.
Tanmateix, els cal una forma po-
tent, sense digressions.

Mentre el catalanisme polític,
ara esdevingut majoritàriament
independentista, no s’agrupi sota
un lideratge plural, però amb uni-
tat estratègica, el projecte de la
Catalunya que hom vol —la Re-
pública— serà feble, patirà els so-
tracs de la repressió i, per damunt
de tot, serà poc realitzable.

A parer meu, només un lide-
ratge generós, valent, intel·ligent,
no electoralista ni mesquí podrà
abastar la fita de la unitat, una uni-
tat d’acció estratègica que farà molt
més robust el moviment, resistirà
les contrarietats i esmortirà molt
millor els cops de la repressió.

Així doncs, realisme, perseve-
rança i unitat. Ni menystenir l’ad-
versari que, com alguns –massa–
estan descobrint, pot ser matusser
i fins i tot desvergonyit però, en cap
cas, feble. No és tasca fàcil, però la
ciutadania ho mereix i els líders, per
ser-ho en realitat, han de posar en
marxa els mecanismes necessaris.

Publicat a El Nacional.cat

Unitat
per Joan J. Queralt

Un amic de Kafka i altres contes
per Tatxo Benet

La col·lecció El Cercle de Viena
acaba de publicar “Un amic de
Kafka i altres contes”, d’Isaac
Bashevis Singer, escriptor jueu
en llengua ídix (jiddisch), Pre-
mi Nobel de Literatura l’any
1978. Un seguit de relats curts
que són una delícia, un rere l’al-
tre. El retrat d’una societat, les
comunitats jueves de l’Europa
de l’est, en un moment de grans
canvis, a principis del segle XX,
quan la modernitat començava
a tenyir fins i tot les societats
mes tancades i tradicionals.
Personatges peculiars i sorpre-
nents de tota mena. 

En el conte que dona títol al
volum, un suposat amic de
Franz Kafka el recorda i ens ex-
plica una anècdota: Kafka volia
ser jueu, però no sabia com. Vo-
lia viure, però tampoc no sabia
com. Una vegada li vaig dir:
“Franz, ets jove, fes el que fem
tots”. Jo coneixia un prostíbul a
Praga, i el vaig convèncer d’a-
nar-hi amb mi. Encara era
verge. M’estimo més no parlar
de la noia amb la que estava
promès. Kafka estava fins al coll

de fang burgès. Els jueus del seu
cercle tenien una meta: con-
vertir-se en gentils, i no pas gen-
tils xecs, sinó gentils alemanys.
En resum, que el vaig convèn-
cer que m’hi acompanyés. El
vaig conduir a un carreró fosc
del gueto vell, on hi havia el bor-
dell, i vam pujar els graons cos-
teruts. Vaig obrir la porta i
l’escena semblava preparada:
les meuques, els macarres, els
clients, la madame. Mai no ob-
lidaré aquell moment. Kafka es
va posar a tremolar i em va es-
tirar la màniga. Després va gi-
rar cua i va córrer escales avall
tan de pressa que vaig tenir por
que es trenqués una cama. Un
cop al carrer, es va aturar i va
vomitar com una criatura. 

No sé què hi ha de veritat en
aquesta història, però jo tampoc
no em podré treure mai més del
cap la imatge de Kafka fugint del
bordell escales avall... 

Aquesta i moltes altres his-
tòries sorprenents, molt ben es-
crites i molt ben traduïdes, són en
aquest llibre divertit que us re-
comano absolutament.

A les xarxes

@AgliLidia: Màxima consternació per la
mort d’una altra dona a mans de la seva
parella i a sobre companya. #Feminicidi.
#Terrassa. #NiUnaMés.

@PepMartiVall: El que passa al Regne
Unit també és una mostra de la degrada-
ció perillosa de la dreta a quasi tot arreu.
Preparem-nos.

#BorisJohnson

@sninobecerra: "El 40% de la contami-
nació d'una ciutat com Barcelona el pro-
voca el repartiment d'última milla". Tre-
mendo!

#Contaminats #Feminicidi

Les millors
perles

Es mor després de matar una serp a mossegades a l'Índia. Gala
Bara estava carregant blat a un camió quan un escurçó el va
mossegar per sorpresa. L'home, de 60 anys, va considerar que

la millor forma de defensar-se era mossegar l'animal fins a matar-lo.
La serp va morir, però ell també hores més tard a l'hospital pel verí.

Un detingut s’estalvia declarar gràcies als seus propis fems
a Lugo. Els agents van detenir un home en un control
d’alcoholèmia. Després de posar-lo al calabós, l’individu

es va fer les necessitats a sobre i les va escampar per la sala. El
jutjat va decidir no citar-lo per la terrible pudor que desprenia.

Descobreixen el cas més important de canibalisme còsmic a la
nostra galàxia. Segons investigadors de l'Institut d'Astrofísica
de Canàries, la Via Làctia es va empassar la Gaia-Encèlad fa

uns 10.000 milions d'anys. La galàxia més gran, que era la nostra, va
"devorar" l'altra després de xocar, segons els científics.

Una turista britànica s’esquinça l'úter en un tobogan
aquàtic a Tenerife. La dona, que passava uns dies per re-
laxar-se a l'illa, va decidir llençar-se pel Kamikaze amb la

terrible fortuna de patir una gran ferida. El parc aquàtic va ha-
ver de canviar tot el circuit d'aigua de les instal·lacions.

Detenen un turista que es va menjar mariscs per un valor de
400 euros i després no els volia pagar. El conegut restaurant
Es Molí de Sal (Formentera) va ser l’indret on l’home va deci-

dir fer-se el banquet de la seva vida, amb ostres, llamàntol i vi. El
client, insolvent, va ser posat finalment en llibertat amb càrrecs.
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PATRIMONI4El Centre d’Estu-
dis Martorellencs (CEM) ha tan-
cat la campanya estiuenca d’ex-
cavacions arqueològiques amb
nous avenços a Sant Genís de
Rocafort i Santa Margarida. El
mausoleu familiar identificat al
monestir i les estructures pale-
ocristianes de l’església són els
aspectes més destacats d’aques-
ta edició. L’acte de cloenda es va
fer el 24 de juliol a Santa Mar-
garida, aprofitant la jornada de
portes obertes d’aquest espai. 

Sobre aquest jaciment, el
vicepresident del CEM, Alfred
Mauri, ha explicat al web mu-
nicipal que les tasques arqueo-
lògiques han permès apropar-
se “als períodes més inicials”,
fins al punt que “comencen a
aparèixer restes de les estruc-
tures més antigues, les paleo-
cristianes”. Cal tenir en comp-
te que la d’enguany ha estat la
38a campanya d’excavació a
Santa Margarida. 

En canvi, al monestir de Sant
Genís de Rocafort, és només el
segon any consecutiu que estu-
diants d’arqueologia hi duen a
terme una campanya com aques-
ta. Tot i això, els treballs avancen
a bon ritme i Mauri assegura que
ja s’han trobat “estructures fu-
neràries i elements que perme-
ten començar a interpretar com
era el claustre irregular”, docu-
mentat del segle XVI.

ARQUEOLOGIA I TECNOLOGIA
A més de les novetats de les ex-
cavacions, l’acte de cloenda tam-
bé va incloure una xerrada:  ‘Tec-
nologies digitals aplicades a la re-
cerca arqueològica i a la difusió
del patrimoni: els exemples de
Santa Margarida i Sant Genís de
Rocafort’. Mauri es va encarre-
gar de la primera part i un his-
toriador especialitzat en el tema,
Isidre Ot, de la segona.

Segona campanya a Sant Genís i 38a a Santa Margarida. Foto: Ajuntament

El CEM presenta les novetats 
de Sant Genís i Santa Margarida
» Acaben les campanyes d’excavacions als jaciments martorellencs
» Destaquen les estructures funeràries i les restes paleocristianes

S’estrena la Nau 3, nova seu
del Patronat de la Cavalcada 

EQUIPAMENTS4La Nau 3 de Ca
n’Oliveres ha estat inaugurada
com a nova seu del Patronat de
la Cavalcada de Reis. El nou es-
pai ha esdevingut l’aparcament
de les carrosses, així com el ta-
ller i les oficines del Patronat. 

En l’acte d’inauguració, que
es va celebrar el 21 de juliol, el
president del Patronat de la Ca-
valcada, Xavier Vila, va anunciar
la creació d’una nova carrossa
per al Patge Viu Viu. Tal com va
explicar al web de notícies mu-
nicipal, aquesta acció no hauria
estat possible sense comptar

amb el nou equipament, que
suposa una gran millora res-
pecte a l’anterior. 

La Nau 3, que té un total de
1.318 metres quadrats, ha estat
reformada per adequar-se al
nou ús. Entre altres accions,
s’ha millorat la instal·lació elèc-
trica, l’enllumenat i la detecció
d’incendis, s’ha creat una zona
de taller amb servei d’aigua i
s’han col·locat cinc contenidors
que acullen l’oficina de l’entitat.
Tot plegat per a una associació
que, des de fa 56 anys, organit-
za la nit més màgica de l’any.

Detenen 21 persones a
Martorell i a altres municipis
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir, el 17 de ju-
liol, 21 membres d’un clan fa-
miliar que es dedicava al tràfic de
drogues i que va segrestar una
persona, a qui reclamaven
250.000 euros. Onze dels de-
tinguts han ingressat a presó. 

Els agents van fer 32 entra-
des a Martorell, Sant Esteve
Sesrovires, Sant Pere de Ribes,
Vilanova i la Geltrú, Cubelles,
Canyelles, Segur de Calafell, El
Vendrell, Sant Jaume dels Do-
menys i Viladecans. En total, van
desmantellar onze plantacions

de marihuana i quatre en procés,
intervenint més de 4.000 plan-
tes, segons els Mossos d’Esqua-
dra. Als detinguts, 20 homes i
una dona, se’ls atribueixen de-
lictes de pertinença a organit-
zació criminal, segrest, lesions,
detenció il·legal, amenaces, ex-
torsió, robatori, furt d'ús de ve-
hicles amb intimidació, salut
pública, blanqueig, obstrucció a
la justícia i frau de fluid elèctric.

Els Mossos han realitzat
aquesta operació en col·labora-
ció amb el Servei de Vigilància
Duanera de l’Agència Tributària. 

L’Ajuntament millorarà 
el CE La Vila i el CIES a l’agost
EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
de Martorell emprendrà tas-
ques de millora al Complex Es-
portiu La Vila i al Centre Integral
d’Esport i Salut (CIES) durant
aquest mes d’agost.

Hi ha previstes tres inter-
vencions. En primer lloc, entre
els dies 5 i 11, la piscina recrea-
tiva del CE La Vila es buidarà per
tal de reparar-ne les rajoles, mi-
llorar-ne la beurada i reforçar-ne
l’equip tècnic d’impulsió. La se-

gona actuació es durà a terme del
12 al 15 d’agost a la piscina hi-
drotermal del CIES, que es bui-
darà i desinfectarà seguint la
normativa vigent sobre legio-
nel·la. Per últim, entre el 17 i el
25 d’agost, se substituirà el sis-
tema d’impulsió de la piscina es-
portiva del CE La Vila.

Mentre duri cada actuació,
l’espai afectat romandrà tancat
al públic, però la resta de l’equi-
pament continuarà funcionant.

Cultura | Rècord d’assistència a la sisena edició del PAS
El Pont a les Arts Sonores (PAS) ha tancat la seva sisena edició amb un total de

8.000 espectadors, que han omplert de gom a gom el Pont del Diable durant tres
caps de setmana. Es tracta d’una xifra rècord per al festival martorellenc.
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4Per a moltes persones, l’estiu
és sinònim de vacances, de fes-
ta, d’aprofitar el temps de lleure
per fer activitats a l’aire lliure o de
descansar plàcidament sobre
una gandula o al sofà. Però per
tal que tot això sigui així, cada ve-
gada s’ha d’estar més alerta amb
un factor que ja amenaça de
convertir-se en una incòmoda
companya de viatge en aquesta
època de l’any: la calor. 

Perquè, oi que no sembla
gaire agradable esperar el bus a

40 ºC? I estar treballant sota el sol
inclement del mes d’agost? I
passar un dia a la platja sense
para-sol i amb la nevera buida?
Totes aquestes escenes poden
amargar l’estiu a qualsevol per-
sona, però hi ha un conjunt de
recomanacions bàsiques que, si
se segueixen, poden alleujar

aquesta sensació asfixiant en
aquells dies en què el termò-
metre no fa més que pujar. Són
consells bàsics que el Departa-
ment de Salut ha recopilat en la
campanya ‘Un estiu sense UFFF’
i que recorden, per exemple, la
importància d’hidratar-se i beu-
re molta aigua, de ventilar i man-
tenir fresques les llars, d’evitar fer
esport i esforços a l'aire lliure a les
hores centrals del dia i de pro-
tegir-se del sol la pell posant-se
crema solar. 

TEMPERATURES ALTES
L’especial incidència en cons-
cienciar la ciutadania en aquest
sentit que fa enguany la Gene-
ralitat respon a una conclusió
que ja és molt compartida: els
efectes de les elevades tempe-
ratures de l’estiu poden consi-
derar-se tan preocupants com
l’impacte de la grip a l’hivern. I hi
ha dades que ho ratifiquen. 

Per exemple, que durant l’es-
tiu passat, en què es van produir
dues onades de calor, es notifi-
quessin 65 casos de cops de ca-
lor i 28 morts per aquesta causa,
la xifra més elevada registrada
des de l’any 2004. I pel que fa als

registres d’aquest estiu que ha
començat fa poc, ja hem passat
una primera onada de calor que
sens dubte és històrica, amb
temperatures mai assolides a
Catalunya -com la màxima de
43,8 ºC d’Alcarràs, a la comarca

del Segrià- i un balanç de tres ca-
sos de cops de calor registrats al
Pla d’actuació per prevenir els
efectes de les onades de calor so-
bre la salut (POCS). 

VISITES A URGÈNCIES
Tota aquesta situació ha provo-
cat que els serveis d’urgències
hospitalaris de Catalunya aug-
mentessin el nombre de visites
totals i el telèfon 061 CatSalut
Respon va atendre més de 500
trucades relacionades amb
aquesta primera calorada.

Que la calor no t’amargui l’estiu
» Salut recorda els consells a seguir davant les onades de calor, cada vegada més freqüents
» La primera onada va deixar registres històrics de temperatura i més activitat als hospitals

4Els infants, però també la gent
gran o les persones que pateixen
malalties cròniques, estan es-
pecialment exposats a patir les
conseqüències d’una calor ex-
cessiva, com ara un cop de calor
o deshidratació. Passi el que pas-
si, però, la xarxa sanitària públi-
ca de salut està preparada i ha
adequat els seus serveis a l’acti-
vitat assistencial de l’estiu, quan
la població sovint es concentra
en unes zones determinades,
sobretot a la costa. 

MÉS ATENCIÓ
Així doncs, el CatSalut ha aug-
mentat el dispositiu de profes-
sionals per reforçar l’atenció pri-
mària i hospitalària amb fins a
503 professionals equivalents
addicionals, la majoria per als
equips d’atenció primària. 

En aquest sentit, les regions
sanitàries de Terres de l’Ebre,
Tarragona i Girona són les que
reben la major part d’aquest in-
crement de personal. Pel que fa
als hospitals, com cada estiu, el

dispositiu permet respondre a
qualsevol activitat, tot seguint
criteris clínics. De fet, aquesta
adequació funcional dels centres
s’adapta a les necessitats d’as-
sistència que es produeixin, de
manera que es pugui donar una
resposta adequada i flexible en
tot moment.

A més, el Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) comp-
ta aquest estiu amb 25 unitats
addicionals de suport vital bàsic
i avançat, que realitzaran 31.260
hores de servei. Aquestes me-
sures amplien la cobertura a les
zones de costa, en què durant
l’estiu augmenta significativa-
ment la població. 

Els centres sanitaris, a punt

Els efectes de la calor
són tan preocupants
com la grip a l’hivern

Enguany ja s’ha 
viscut una onada 
de calor històrica

Amb les altes temperatures és molt important refrescar-se sempre que es pugui. Fotos: Generalitat i ACN

canalsalut.gencat.cat

L’atenció primària 
i hospitalària té 503
professionals més
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Martorell encara el mes
d’agost amb la mirada
posada en la Festa Major,
la cita més important del
seu calendari festiu. Del
dimecres 14 al divendres

16, el municipi gaudirà d’un pro-
grama d’activitats pensat per arri-
bar a tots els públics, apostant un
any més pel format de metafesta. 

La primera de les festes te-
màtiques serà la Festa de Conte,
que es farà la tarda de dimecres a
la plaça de la Vila i inclourà la 19a
edició de l’Artesanàlia. Tanmateix,
el veritable tret de sortida de la ce-
lebració serà el pregó del marto-
rellenc Oriol Malet, il·lustrador i
autor de còmics. Després de les
actuacions de les colles de cultu-
ra popular arribarà el torn dels in-
fants, amb la Festa Major Petita
i la projecció de Tadeu Jones 2. El
Secret del Rei Mides.

A la nit hi haurà dues pro-
postes d’oci. D’una banda, els
més grans comptaran amb el ball
de gala d’El Progrés, a càrrec de
l’Orquestra Internacional Ma-
ravella. De l’altra, els carrers de
la Vila acolliran la 7a Cercanit,
que seguirà el ritme de ZeBrass
Marching Band i acabarà a la
plaça de l’Església, on tindrà
lloc la Festa Petarda. 

L’endemà, dia 15, es concen-
trarà el gruix dels actes. Durant
el matí i el migdia, l’escenari
principal continuarà sent el ba-
rri de la Vila, amb les visites te-
atralitzades a l’Enrajolada, la
missa solemne a l’església de
Santa Maria i el Concert Vermut
amb Q Voce, també a la plaça de
l’Església. En canvi, a la tarda, les
activitats es traslladaran a la
plaça de les Cultures, on s’ins-
tal·larà el parc d’aigua i se cele-

braran el Holi Festival, la gela-
tada popular i la ballada de sar-
danes. A més, l’Espai Jove Punt
Nord acollirà la nova Festa Jove
i Agustín Durán actuarà a El Pro-
grés, en el marc del cicle Mono-
loaddictes. La segona jornada
acabarà amb la multitudinària
Festa Grossa, que portarà a l’es-
cenari del carrer Josep Vilar els
grups Baciamolemani i Oques
Grasses i el DJ Quim Martínez.

El darrer dia començarà amb
les visites teatralitzades al Museu
Vicenç Ros i continuarà, ja a la
tarda, amb el Torneig de Petan-
ca. L’oferta cultural inclourà l’es-
pectacle de La Belluga, una mos-
tra de balls i l’obra ‘Nàufrags’ de
La Industrial Teatrera. A la nit,
el correfoc de la Colla de Diables
i la Festa Superpetarda, amb el
DJ Josep Maria Portavella, tan-
caran tres dies intensos.

Comença el compte enrere
» Martorell espera amb ganes la seva Festa Major, que se celebrarà entre el 14 i el 16 d’agost

» Sis festes temàtiques i nombroses activitats configuren un programa pensat per a tots els públics

A l’esquerra, el Holi Festival de la Festa Major 2018. A la dreta, el grup Oques Grasses. Fotos: Grisphoto/Ajuntament i Oques Grasses

MÚSICA4Un dels punts cen-
trals de la Festa Major de
Martorell és l’escenari del ca-
rrer Josep Vilar, per on passen
artistes reconeguts a nivell
nacional any rere any. Aquest
2019, el principal reclam mu-
sical és el grup Oques Grasses,
que presentarà el seu darrer
treball, ‘Fans del sol’.

Després d’un any de des-
cans, els osonencs van tornar
a primera línia el passat mes
de febrer amb la publicació del
seu quart disc, que ha estat tot
un èxit. La cançó que ha tin-
gut més bona rebuda entre el
públic ha estat ‘In the night’,

que té més de 2 milions de re-
produccions a Spotify i supe-
rà el milió i mig a YouTube.

VEUS INTERNACIONALS
Abans del concert d’Oques
Grasses, el públic martore-
llenc podrà gaudir de l’actua-
ció dels italians Baciamole-
mani. La formació siciliana,
que ha col·laborat amb grups
com La Pegatina, oferirà un
espectacle ple d’energia.

Així doncs, tot apunta
que la Festa Grossa al carrer
Josep Vilar tornarà a ser un
dels actes més multitudina-
ris de la Festa Major.

Oques Grasses, principal
reclam musical de la festa
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Entrevista

Aquest juliol has publicat
Judici a la democràcia. Fra-
ses per a la història (edi-

torial Comanegra), un recull de
moments del judici del Procés
que inclou les il·lustracions que
vas fer per a La Vanguardia. Qui-
na rebuda ha tingut?
Podem dir que la rebuda ha estat
molt bona, perquè en aquestes pri-
meres setmanes ja hi ha hagut fe-
edback i moviment a les xarxes, als
mitjans, a les llibreries... 

També col·labores amb altres
mitjans, com Jot Down o Time
Out. Com és fer d’il·lustrador en
premsa?
La il·lustració en premsa, a dife-
rència d’altres àmbits, és molt rà-
pida i efímera. La professionalitat
no ve tan marcada pel fet que pu-
guis fer dibuixos molt virtuosos,
sinó perquè puguis donar el mà-
xim de tu, trobar la millor idea i exe-
cutar-la ràpidament tot i tenir poc
temps de reacció. És molt divertit,
és periodisme pur.

Tanmateix, aquest no era el teu
primer objectiu...
No. Jo en realitat volia fer còmics, però
no formava part de l’entorn ni tenia
padrins. A més, quan vaig entrar en
contacte amb el sector, la indústria
del còmic espanyol vivia la seva úl-
tima gran crisi i els grans autors dels
anys 80 estaven deprimits, em deien
que em dediqués a una altra cosa. 

I d’aquí a la il·lustració.
De fet, des que vaig acabar Belles
Arts fins que vaig començar a de-
dicar-me a la il·lustració van passar
molts anys. Al principi, ni tan sols

ho vaig intentar perquè no tenia es-
perances, em vaig dedicar a tre-
ballar d’altres coses. Però cap als 29
anys em vaig llençar a la piscina i
vaig passar de 0 a 100 en molt poc
temps. A partir d’aquí, vaig estar 10
anys sent il·lustrador, però tenia cla-
vada l’espina del còmic.

Finalment, l’any passat vas pu-
blicar el teu primer còmic, Man-
dela i el General, de la mà de John
Carlin. Com et va sorgir aquesta
oportunitat?
Vaig començar a moure’m al mer-
cat francès, el més potent d’Euro-
pa, i un editor va decidir apostar
per mi malgrat no tenir còmics fets.
Hi havia sobre la taula la proposta
de fer un còmic amb John Carlin a
partir d’unes notes periodístiques
que havia fet a l’època de Mande-
la. L’editor va tenir la intuïció que
Carlin i jo ens avindríem, perquè els
dos som molt caòtics i alhora molt
treballadors. Vam treballar d’una
manera molt atípica, sense guió i
sense haver fet mai còmic cap
dels dos, i va funcionar al 200%. L’o-
riginal es va publicar en francès i,
després, en anglès als Estats Units,
des d’on es va distribuir arreu del
món. En total, s’ha publicat en
gairebé una desena de llengües.

Però fins aquest any no s’ha pu-
blicat en català. Per què?
Ens va costar molt trobar editorial,
perquè el còmic en català té molts
estigmes: els distribuïdors i llibre-
ters diuen que no es ven, cosa que
és mentida (la prova és que no-

saltres ja anem per la segona edi-
ció). És un llibre que molts han vin-
culat amb el Procés i, de fet, a altres
països em preguntaven la relació
entre la història del llibre i l’actua-
litat catalana. Per tant, no podia ser
que no es publiqués en català,
així que vaig decidir agafar el llibre
i anar personalment a les editorials.
Al final, in extremis, Comanegra el
va voler i va anar molt bé.

Hi ha esperança per al còmic en
català?
Crec que sí, des de molts sectors
culturals s’està treballant per mi-
llorar la situació. És una llàstima que
a Catalunya tinguem autors bo-
níssims que només treballen a
fora, sobretot a França, el Japó o els
Estats Units. Allà els posen la cati-
fa vermella i aquí no se’ls coneix.

En què estàs treballant ara?
A finals de setembre entrego un
còmic, aquest cop amb guió meu,
sobre l’Art Brut, conegut també
com l’art dels bojos o dels no ar-
tistes. Sortirà a França de cara a les
festes de Nadal. I ara estic treballant
en un nou còmic amb John Carlin,
però que no té res a veure amb el
de Mandela, ja que és de sàtira po-
lítica salvatge i de molta actualitat.

Com a pregoner de la Festa Ma-
jor de Martorell, quin missatge
vols transmetre a la ciutadania?
Que la millor manera d’accedir a allò
universal és partir d’allò local, i que
els de poble podem arribar allà on
vulguem. Vull recordar que la cultura
et pot salvar la vida i que val la pena
lluitar pel que realment vols, la base
és no oblidar qui ets i d’on vens.  

“Val la pena lluitar pel que
realment vols, la base és no
oblidar qui ets i d’on vens”
Oriol Malet / Il·lustrador i autor de còmics

Malet és il·lustrador especialitzat en premsa i col·labora regularment amb 
La Vanguardia, Time Out i Jot Down. A banda, és autor de còmics, àmbit en què es va
estrenar l’any passat amb la publicació de Mandela i el General. El seu pròxim repte,
lluny del llapis i el paper, serà fer el pregó de la Festa Major del seu Martorell natal.

Anna Utiel
MARTORELL

Perfil | Traç martorellenc
Oriol Malet (Martorell, 1975) és il·lustrador i autor de còmics i, des de petit, va
tenir clar que volia dedicar-se a dibuixar. Per això, es va formar a Ca l’Oller, a
l’EA Serra i Abella i a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

“Hi ha autors de còmics
catalans boníssims que
només treballen a fora;
aquí no se’ls coneix”

Foto: Cesc Elias
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La Festa Jove arriba al Punt
Nord carregada d’activitats

JOVENTUT4L’objectiu del pro-
grama de la Festa Major de
Martorell és aconseguir la im-
plicació i el gaudi de veïns i veï-
nes de totes les edats. En el cas
del jovent, cada any s’ofereixen
activitats –com ara concerts i
sessions de DJ, entre d’altres–
que fomenten la participació
d’aquest públic. Enguany, a més,
compten amb una novetat: la
Festa Jove.

Aquesta nova festa temàtica
tindrà lloc el dijous 15 a la tarda
a l’Espai Jove Punt Nord, que en
quatre mesos de funcionament
ja s’ha convertit en la zona de
trobada juvenil per excel·lèn-
cia. La proposta inclou tallers
com el ‘Refresca’t’, que convida

joves i adolescents a fer el seu
propi batut estiuenc. També ofe-
reix la possibilitat de recuperar
els videojocs clàssics a la Zona
Arcade i la d’aprendre fins a
una vintena de jocs de taula. A
més, el torneig Freestyle i el
‘Fes-t’ho de DJ!’ donen als joves
talents l’oportunitat de demos-
trar les seves habilitats amb la pi-
lota i amb la taula de mescles,
respectivament.

Per últim, la programació
de la Festa Jove incorpora un es-
deveniment força diferent. Es
tracta del monòleg Hola Borre-
guetes, del còmic i músic Agus-
tín Durán, que s’emmarca en el
cicle Monoloaddictes i es farà a
la Pista Jardí d’El Progrés. 

TRADICIÓ4La capacitat de
mantenir tradicions generació
rere generació és una de les
claus de l’èxit de la Festa Major
de Martorell. Cada any, el mu-
nicipi fa un retorn als seus orí-
gens i els converteix en prota-
gonistes de la seva celebració
més destacada.

Una prova d’això és que la
festa arrencarà amb la 19a Ar-
tesanàlia, una mostra d’oficis
artesanals que se celebra de ma-
nera ininterrompuda des del
2002 i que enguany se centrarà
en el món del conte i la literatu-
ra. Tindrà lloc la tarda de dime-
cres, 14 d’agost, a la plaça de la
Vila, l’espai que també acollirà
les actuacions dels Gegants, els
Capgrossos i els Bastoners de
Martorell. A les colles de cultu-
ra popular locals, s’hi sumarà
una colla vinguda de Sant Quin-
tí de Mediona que oferirà el Ball
d’en Serrallonga. 

Tot seguit, per tal d’assegurar
el relleu i mantenir viva la tra-
dició martorellenca, la canalla
podrà gaudir de la Festa Major
Petita pels carrers de la Vila, amb
la participació de Gegants i Cap-
grossos. Per tancar la primera nit
festiva, passat i present es do-
naran la mà en la setena edició
de la Cercanit.

A més dels actes de dilluns, la
tradició protagonitzarà tres ac-
tivitats més de la Festa Major.
D’una banda, el dia 15 al migdia
es farà la missa solemne de l’As-
sumpció de la Mare de Déu a
l’Església de Santa Maria i, a la
tarda, hi haurà la ballada de
sardanes amb la cobla Ciutat
de Manresa a la plaça de les Cul-
tures. De l’altra, la Colla de Dia-
bles serà l’encarregada de posar
el punt final a la Festa Major
amb un correfoc pel carrer Pep
Ventura, el pont del Mil·lenni i el
passeig de la Creu Roja.

TRASPASSANT FRONTERES
Més enllà de les tradicions cata-
lanes, Martorell serà un espai de
confluència de cultures d’arreu
del món durant la Festa Major.
El dimecres 15, la plaça de les
Cultures s’omplirà de colors amb
el Holi Festival, que se celebra al
municipi des del 2016. Es trac-
ta d’una tradició hindú que s’ha
popularitzat a Europa en els da-
rrers anys. A més, el dijous 16, di-
verses associacions oferiran al
carrer Josep Vilar una mostra de
balls i gastronomia típics de
Xile, el Perú i Bolívia.

Les colles de cultura popular, imprescindibles. Foto: Ajuntament/Grisphoto

La Festa Major mostra la cara
més tradicional de Martorell
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DIMECRES 14 D’AGOST
FESTA DE CONTE
Pl. de la Vila

De 17.00 a 21.00 h 19a ARTESANÀLIA
DE CONTE
Mostra d’oficis artesanals i activitats
relacionades amb el món del conte i
la literatura.

19.15 h PREGÓ I TRONADA de Festa
Major
Pregó a càrrec de Oriol Malet, autor de
còmics i il·lustrador martorellenc especial-
itzat en premsa. Col·labora regularment
amb La Vanguardia, Timeout i Jot Down.

19.30 h ACTUACIONS DE LES COLLES
DE CULTURA POPULAR
Amb els Gegants, els Capgrossos i els
Bastoners de Martorell i el Ball d’en
Serrallonga de Sant Quintí de Mediona

20.30 h FESTA MAJOR PETITA
Un tomb reduït pels carrers de la Vila, en
el qual els xics participen en la cultura
popular
Recorregut: pl. de la Vila, c. de Francesc
Santacana i pl. de l’Església

Col: Gegants de Martorell, Capgrossos
de Martorell.

21.30 h CINEMA A LA FRESCA Tadeu
Jones 2. El Secret del Rei Mides Plaça
de l’església

Tadeu Jones viatja fins a  per assistir a
l’últim descobriment de la seva amiga
Sara Lavroff: un papir que demostra
l’existència del , que convertia en or tot
allò que tocava gràcies al poder d’un
collar màgic.

BALL DE GALA
Pista Jardi d’El Progrés

Amb l’ORQUESTRA INTERNACIONAL
MARAVELLA, una de les orquestres més
internacionals del nostre país
21.00 h SOPAR (amb reserva prèvia)
00.00 h CONCERT 
01.00 h BALL
Més informació i reserves: 93 775 25 86,
i a la secretaria de l’entitat
Org: Centre Cultural i Recreatiu El Progrés

23.00 h 7a CERCANIT
Plaça de l’Església.
El Diable, la Velleta i els Capgrossos
faran esclatar la Festa Major al ritme de

les ZeBRASS MARXING BAND pels
carrers de la Vila.

Recorregut: pl. de l’Església, c. de
Francesc Santacana, pl. de la Vila, pl. de
les Hores, c. de Lloselles i pl. de
l’Església

Venda de tiquets de la Cercanit a la pl.
de l’Església a partir de les 18.00 h: 5 €
(4 tiquets)
Org: Gegants de Martorell. Col:
Capgrossos de Martorell, La Xixonenca
i Racó del Mur
01.00 h FESTA PETARDA Pl. de
l’Església
Disfressa’t i a ballar amb la música més
petarda i divertida amb els èxits d’avui i
sempre. 
Servei de bar a càrrec dels Gegants i els
Capgrossos de Martorell.

Tarda, vespre i nit al carrer de Josep
Vilar
Paradetes d’artesans i atraccions 

DIJOUS 15 D’AGOST

11.00, 12.00 i 13.00 h VISITA 
TEATRALITZADA L’Enrajolada. Casa
Museu Santacana
Aforament limitat. Imprescindible reserva
prèvia al 93 774 22 23 o  a:
museus@martorell.cat

12.00 h MISSA SOLEMNE de l’Assump-
ció de la Mare de Déu Església de Santa
Maria
Amb la participació dels Gegants,
els Capgrossos i els Diables de Martorell
Org: Parròquia de Santa Maria de Martorell

13.30 h CONCERT VERMUT: Q VOCE
Plaça de l’Església
Trio vocal que fusiona tres estils musicals:
líric, melòdic i pop. Un espectacle amb un
toc diferent, desenfadat, però sense
perdre l’elegància.

17.30 h PARC D’AIGUA Pl. de les Cultures
Parc refrescant
Per a les activitat amb aigua, vegeu
l’apartat Recomanacions de la Festa.

17.30 h HOLI FESTIVAL Pl. de les Cultures
Festa hindú amb música i pólvores de
colors. Amb DJ Pablo Picón
19.30 h GELATADA POPULAR Pl. de les
Cultures
Col: Esplai d’avis Buenos Aires

19.30 h BALLADA DE SARDANES Pl.
de les Cultures
Amb la cobla Ciutat de Manresa
Org: Secció Sardanista de Martorell.

FESTA JOVE
Espai Jove .Nord

De 19.30 a 22.00 h
RERESCA’T: Vine a fer el teu batut i 
beguda d’estiu! Combina els ingredients
com més t’agradi!
ZONA ARCADE: Recuperem els 
videojocs més clàssics!
JOCS DE TAULA: T’ensenyem a jugar 
a una vintena de jocs de taula!

De 20.00 a 22.00 h
TORNEIG FREE STYLEde futbol: 
Tindràs un minut i mig per demostrar les
teves habilitats amb la pilota de futbol. 
Inscripcions el mateix dia a partir de les 19.30 h

FES-T’HO DE DJ! Vine i punxa durant 15
minuts la teva música. Comparteix el teu estil!
Inscripcions a l’Espai Jove abans del 31
de juliol

22.30 h MONOLOADDICTES: AGUSTÍN
DURÁN Hola Borreguetes Pista Jardí
d’El Progrés
El còmic i músic ens farà riure i cantar
amb el seu inseparable piano sobre la
tornada al poble i als seus orígens.

Entrada a taquilla: 18 €
Entrada anticipada: 15 €

Venda d’entrades anticipades fins a un
dia abans de l’espectacle a la Llibreria
Miró (c. Francesc Santacana,12) i
a Ticketea.com.
Venda d’entrades a taquilla des d’una
hora abans de l’espectacle

FESTA GROSSA
C. de Josep Vilar

22.30 h BACIAMOLEMANI 
Formació musical camaleònica, enèrgica i
festiva. Amb la influència de les típiques
Marxing Band Sicilianes, han evolucionat
fins a abraçar sonoritats tropicals, rock i
electròniques. Directe carregat d’alegria i
potència per ballar sense parar.

23.30 h OQUES GRASSES Fans del sol
Combinació d’uns directes festius i trepidants
que enganxen amb unes lletres poètiques i
amb missatges molt positius al darrere.

01.00 h DJ QUIM MARTÍNEZ 
La millor música per a tancar la nit.

Tarda, vespre i nit al carrer de Josep
Vilar
Zona de bars amb la col·laboració de les
entitats Club Handbol i Club de Rugby de
Martorell. Paradetes d’artesans i zonai
zona d’atraccions. Punt Lila
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DIVENDRES 16 D’AGOST

11.00, 12.00 i 13.00 h VISITA TEATRA-
LITZADA Museu Municipal Vicenç Ros
Aforament limitat. Imprescindible reserva
prèvia al 93 774 22 23 o a:
museus@martorell.cat

17.00 h TORNEIG DE PETANCA DE
FESTA MAJOR Pistes de Petanca La
Torrassa
Org: Club Petanca 3 Bolas

19.30h LA BELLUGA Paüra c. de Josep
Vilar
Espectacle complet, dinàmic, enèrgic i
àgil que omple les places de felicitat,
solidaritat i amistat.

20.30h MOSTRA DE BALLS c. de Josep
Vilar
Demostració de balls típics i gastronomia
de Xile, Perú i Bolívia.
Org: As. Revelación Karumanta, As.
Chilena Pulchen, As. Renacer Boliviano,
Salay Wiñay Inti bloque Martorell i Baila
Descalza.

21.30 h LA INDUSTRIAL TEATRERA
Nàufrags Pàrquing del pg. de la Creu
Roja
Un espectacle en clau de clown de dos
nàufrags del quotidià que viuen a la
deriva

22.00 h CORREFOC c. de Pep Ventura
Els diables ompliran la nit de foc i llum.
Recorregut: c. de Pep Ventura, pont del
Mil·lenni i pàrquing del pg. de la Creu
Roja.

Org: Colla de Diables i Drac de Martorell

23.30 h FESTA SUPERPETARDA DJ
Josep Maria Portavella (The Chan-
clettes) c. de Josep Vilar
La nit més desenfrenada de l’any amb
música, ball i divertiment esbojarrat.
Barreja, amb tocs d’humor, dels èxits del
moment i dels temes de tota la vida.

Tarda, vespre i nit al carrer de Josep
Vilar
Zona de bars amb la col·laboració de les
entitats Club Handbol i Club de Rugby de
Martorell. Paradetes d’artesans i zona
d’atraccions. Punt Lila

PARC 
D’ATRACCIONS
Al Carrer de Josep Vilar
Del 14 al 16 d’agost
HORARI:
Laborables i festius: fi del soroll a les 
20.30 h i fi de l’activitat a les 23.30 h
Vigílies de festius: fi del soroll a les 23.00
h i fi de l’activitat a les 03.00 h

EXPOSICIONS
MUXART. COLOR I COMPOSICIÓ. 
Exposició permanent
XAUS. CENSURA DEL DESIG. 
Exposició temporal
Muxart. Espai d’Art i Creació 
Contemporanis (pl. de les Hores, s/n)

Horari de visites: Dimecres 14 de 17.30
a 20.30 h. Dijous 15 i divendres 16 de
10.30 a 14.00 h

Entrada lliure a totes les exposicions
Informació: tel. 93 774 22 23 o
museus@martorell.cat

23.30 h OQUES GRASSES 
Fans del sol
C. de Josep Vilar

15 d’agost

15 d’agost
22.30 h MONOLOADDICTES: 
AGUSTÍN DURÁN
Hola Borreguetes
Pista Jardí d’El Progrés
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Comerços adherits al Fes Martorell

Martorell es vesteix de festa a l’agost per celebrar la Festa

Major, un dels moments més especials de l’any per compar-

tir i gaudir amb la família i els amics. Són moments que con-

viden a sortir als carrers i les places del nostre poble i per això

hem preparat activitats per a tots els gustos i per a totes les

edats, pensades perquè pugueu disfrutar del que més us

agradi: des de la cultura popular a la música més actual, pas-

sant per propostes d’esport, cinema, art, comerç, esport o

gastronomia, entre moltes altres, entre el 14 i el 16 d’agost. 

El nostre és un poble amb una gran tradició festiva, cultural i co-

mercial i enguany l’Artesanàlia, la mostra d’oficis artesans, ret ho-

menatge al món del conte i la literatura, i les colles de cultura popular

faran esclatar la festa des de la plaça de la Vila després del pregó de

l’il·lustrador martorellenc Oriol Malet. L’orquestra Maravella amenitzarà

el Ball de Gala a El Progrés mentre que, per als més petits i els més ago-

sarats, la plaça de les Cultures s’omplirà de música, colors i molta alegria

amb el Holi Festival. 

El concert d’Oques Grasses serà el punt culminant de la festa musical al carrer de

Josep Vilar i de ben segur que farà vibrar tots els assistents amb el seu directe. També

al carrer de Josep Vilar, però a la tarda, l’espectacle de la Belluga farà les delícies dels més

petits. I per a la nit de divendres tenim preparada la festa Superpetarda, que barrejarà amb

humor els millors èxits musicals.

Vull agrair a tothom que ha participat en l’elaboració d’aquest programa de festa major la seva im-

plicació: des del personal municipal fins als veïns i entitats que donen suport i col·laboren per fer-la

possible, i als voluntaris i treballadors de l’Ajuntament que durant aquest tres dies vetllaran perquè

tothom puguem gaudir de la Festa Major. Però el més important i el millor premi que podem tenir és,

com sempre, la vostra participació en totes les activitats perquè en gaudiu amb civisme i respecte i

perquè siguin un èxit. És entre tots que fem gran la Festa Major de Martorell. 

Bona Festa i bon estiu!

Xavier Fonollosa i Comas

Alcalde de Martorell

Comerços adherits al Fes Martorell

Administració de Loteria 3, Akiara, Aqqua Restaurant, Ardeco’s, Arkeus,
Auto Can Carreras (Citroën), Auto Reparació Penalva, Autoescola San-
ticars, Base: Sayas Sports, BCN Games, Ca l’Adell, Calçats Blanco,
Calçats Munné, Carnisseria Xarcuteria Morral, Century 21 SG, Cinco,
Clínica dental Les Bòbiles, Corseteria Araceli, Coses i Més Coses, De
la Terra a la Taula, Dulce Emy, El Bocinet de la Placeta, El Cafè de la
Plaça, El Celler d’en Xavi, El Peix del Miquel, El Petit de la Vila, El Porve,
El Racó de la Toñi, Estanc de la Vila, F. Vidal, SA, Ferreteria Bacarisas,
Forn artesà Cal Xic, Fornell Consultors, SLP, Fotoprix Martorell, G&M
Òptics, Hennes, Herbes i pedres Casa Maria, Hermes Calçats, Joieria
Àngels, Joieria Murià Joiers, kids&us Martorell, Kimochi, La Boutique
del Móvil Vodafone, La Fábrica del Cartucho, La Mandarina, La Tape-

ria, Lampisteria i electricitat Morales 1924, Lampisteria Rafallas, Llibreria
Miró, Mahi Herbodietètica-Teràpies Naturals, Masip naturalness, Més
K Flors, MIM-CHIP, Mobles El Pla, Mobles El Pla Juvenil, Moda Home
Garcia, Moment Gestalt, Ninets, Novedades el Globo, Novetats Sònia,
Octogon Sport Center, Ome Espais, Onas, Òptica Plans, Peix i Marisc
Anna, Perfumeria La Vila, Perruqueria Andrea, Perruqueria Moliner,
Perruqueria Rosa Junyent, Restaurant Les Vinyes, Rínxol’s d’or,
Rosanes 1989, Sayas outlet, Serra Xarcuters, Sibaix Group, Somia Vi-
atges, Studio central on/off, Sweet Baby, Teixocolata, Teressa Talles-
Grans, Teteria botiga japonesa Mura, Titu’s Kids, Ungles i Estètica,
Unidad Only Love, Visto y me visto, Visual Gastrobar, Viu Sa, Volstead,
Xaloc, Xixonenca.

Salutació de l’alcalde
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www.martorell.cat

@FesthoMartorell
#FMMartorell

Recomanacions per a les 
activitats amb aigua
Cal que porteu roba i calçat adequats i una tovallola.

Ràdio Martorell
Per estar al dia de la Festa Major i de les activitats que
s’hi fan, escolteu les agendes dels programes infor-
matius, musicals i culturals de Ràdio Martorell (91.2
FM).

Els espectacles gratuïts
Tots els espectacles gratuïts estan limitats a la capa-
citat d’aforament de l’espai en el qual es realitzen.

El trànsit
Durant la festa és molt important respectar les normes
i els senyals de circulació i només fer servir el cotxe
en cas que sigui imprescindible.

Fem la festa més sostenible
Especialment en els actes més massius, cal col·labo-
rar amb els serveis de neteja. No llenceu restes de
menjar ni envasos a terra; dipositeu-los a la paperera
o al contenidor corresponent de recollida selectiva.
Reutilitzant el GOT DE LA FESTA contribuirem a
generar menys residus. En alguns actes s’utilitza
VAIXELLA COMPOSTABLE per reduir l’impacte ambi-
ental. Llenceu-la al contenidor marró de matèria
orgànica.

Si voleu ballar amb els 
Diables 
Per als participants
Cal que us protegiu els ulls; que porteu roba de cotó,
preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs;
que porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap,
i el clatell, cobert amb un mocador de cotó; cal que
porteu, també, calçat adequat. Protegiu-vos les orelles
dels sorolls de les explosions pirotècniques. No de-
maneu aigua als veïns i obeïu les indicacions dels
serveis d’ordre públic i de sanitat. Cal respectar les fi-
gures de foc, els portadors i els músics. Està prohibit
portar productes pirotècnics particulars. Adopteu una
actitud correcta amb els Diables i no n’obstaculitzeu el
pas ni els feu caure. Caldrà que us assabenteu, abans
de l’inici del recorregut de l’espectacle, dels punts
d’assistència sanitària.

Per als veïns
Cal que retireu tots els vehicles dels carrers del re-
corregut, que abaixeu les portes metàl·liques o les
persianes a peu pla dels edificis que en tinguin; que
protegiu els vidres de les finestres, portes i apara-
dors amb cartrons gruixuts, i que enrotlleu tots els ten-
dals exteriors dels habitatges i locals. No llanceu aigua
als participants ni als espectadors del correfoc i reti-
reu de la via pública qualsevol objecte quepugui difi-
cultar el pas dels participants

Informació
Ajuntament de Martorell. PMSPAM
Plaça de les Cultures, s/n. Telèfon: 93 774 22 00
Per a consultes i suggeriments: 

Organització i edició
Ajuntament de Martorell. Patronat Municipal 
de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell 
Cartell i Disseny programa: Pablo Yrarrázaval
Impressió: Edicions MIC 
Correcció lingüística: Servei Local de CatalàOrganitza:
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Castellví de Rosanes

Castellví celebra les festes de
l’aigua, la cervesa i la joventut
OCI4Castellví de Rosanes ha
viscut diverses activitats festives
durant aquest mes. El dissabte
20 de juliol, el municipi va cele-
brar dues festes: la de l’aigua i la
de la cervesa. Una setmana més
tard, el dia 27, va arribar el torn
de la Festa de la Joventut.

El carrer Manel Fernández
Peláez es va convertir en l’esce-
nari de la festa de l’aigua la tar-
da del dia 20, amb un tobogan i
inflables aquàtics que van ajudar
als participants a combatre la ca-
lor. El mateix dia a la nit, l’aigua
va cedir el protagonisme a la cer-

vesa. La plaça del poble va ser
l’escenari del sopar a la fresca
amb servei de bar i entrepans,
que va anar seguit de tres ac-
tuacions musicals.

El dissabte 27, el jovent va
veure perillar la seva festa a
causa de la pluja. Al matí, es van
haver d’aturar les activitats du-
rant una estona, però finalment
es van poder reprendre tots els
actes programats. Després del
torneig solidari de futbol sala i la
macarronada, també solidària, la
jornada va acabar amb l’entrega
de premis del torneig. 

OBRES4Ja han començat les
obres de connexió del dipòsit del
nucli antic amb el dipòsit inter-
medi del barri del Taió. Aques-
ta actuació suposarà la cons-
trucció d’una canonada d’un
quilòmetre, aproximadament,
entre les dues zones. L’objectiu
dels treballs és millorar el sub-
ministrament d’aigua de més
de 200 usuaris residents al Taió. 

En aquest sentit, l’alcalde de
Castellví de Rosanes, Adrià Ca-
mino, considera que “la millora
de la xarxa de distribució de
l'aigua és una de les prioritats
d’aquest mandat”, segons ha
declarat al web municipal. A
més, avisa que aquesta és la
primera acció d’un “pla general
que englobarà tot el municipi i
que permetrà reduir les pèr-
dues i ser més sostenibles i efi-
cients”. 

El cost d’aquestes obres, que
està executant l’empresa adju-
dicatària Ongrub Medi Ambient
SL, és de 203.514 euros. A aques-
ta xifra cal sumar-li, també,
11.755 euros més per la direcció

d’obra i la coordinació de segu-
retat i salut, a càrrec de l’empresa
Civilsite SLP.

L’Ajuntament de Castellví
compta amb una subvenció de
l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) per fer front a una bona
part del cost dels treballs. Es
tracta d’un ajut que va ser ator-
gat l’any 2017, després que el

consistori demanés suport a
l’ACA per fer realitat aquest
projecte.

Les obres de pas de canona-
da no han provocat ni provoca-
ran cap tall total de la circulació.
Només es contemplen afecta-
cions parcials del trànsit al barri
del Taió, però sempre habilitant
un pas alternatiu.

S’està construint una canonada d’un quilòmetre. Foto: Ajuntament

En marxa les obres per portar
l’aigua del nucli antic al Taió

Cultura | Arriba el 62è Aplec dels Àngels
El tradicional Aplec dels Àngels arriba el cap de setmana del 3 i el 4 d’agost a

la 62a edició. Hi haurà un concert a la fresca amb refrigeri posterior, l’habitual
missa solemne, el 36è concurs de pastissos i un berenar-sopar de truites. 
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Sant Andreu de la Barca
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Arxivades totes les denúncies
contra els docents d’El Palau

TRIBUNALS4El jutjat número 7
de Martorell ha tancat les tres
causes que quedaven obertes
contra docents de l’institut El Pa-
lau de Sant Andreu de la Barca. 

En total, nou professors del
centre havien estat denunciats
per un presumpte menyspreu a
alumnes fills de guàrdies civils,
però finalment el jutge no ha vist
indicis de delictes d’odi i contra
la integritat moral en l’actuació
dels docents, segons informa-
cions de l’ACN. Tanmateix, sí
que ha considerat que almenys
un dels casos hauria de ser in-

vestigat a través de la via admi-
nistrativa.

Com a resposta a la decisió
judicial, que es va conèixer el 12
de juliol, l’Associació Espanyo-
la de Guàrdies Civils va presen-
tar un recurs insistint en l’exis-
tència dels delictes i demanant
la declaració de més testimonis.

Sigui com sigui, aquest tema
continua portant cua. Recent-
ment, el president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, ha demanat
a Ciutadans que es disculpi per
la difusió a Twitter de fotografies
dels docents, ara exculpats.

FESTES4Sant Andreu de la Bar-
ca ja ho té tot a punt per celebrar
la seva Festa Major, que arriba-
rà com a comiat de les vacances
d’estiu. Del 30 d’agost al 2 de se-
tembre, el municipi s’omplirà
d’oci, cultura i gresca.

Una de les novetats del pro-
grama d’enguany és un escape
room que s’instal·larà a l’escola
Can Salvi el dissabte 31. Se’n fa-
ran un total de 14 sessions, en
què els participants comptaran
amb un màxim de 60 minuts per
resoldre els enigmes i trobar les
pistes per arribar a la sortida.

Quant a l’oferta musical, el
plat fort serà el concert de La
Unión, que dissabte a la nit ofe-
rirà un recorregut per la seva tra-
jectòria, amb temes destacats
com Lobo-hombre en París. A
banda, divendres a la nit, serà el
torn de la música electrònica,
amb Brian Cross i Adrián Fyrla.
Finalment, la rumba catalana de
Sabor a Gràcia serà la proposta
del diumenge dia 1.

També destaquen activitats
com la Festa Holi, que en els da-

rrers anys ha esdevingut un acte
imprescindible de la celebració
santandreuenca. El mateix pas-
sa amb la Festa de l’Aigua, la
Barca del Senyor Andreu o la
gimcana nocturna, l’esdeveni-
ment més multitudinari. 

Un ingredient que no pot
faltar a cap Festa Major és la cul-
tura popular, de manera que el

municipi comptarà amb activi-
tats tradicionals, com el correfoc
i la cercavila.

Així, Sant Andreu viurà qua-
tre dies intensos per dir adeu a
les vacances i començar el curs
amb força. El cartell dissenyat
per David Navarro anunciarà,
durant aquest mes d’agost, l’a-
rribada de la festa a la vila.

El municipi viurà la festa del 30 d’agost al 2 de setembre. Foto: Ajuntament

Sant Andreu tancarà l’estiu
amb la Festa Major

Serveis | Nova escola bressol a la Casa Estrada
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha habilitat una nova esco-
la bressol a la Casa Estrada. L’edifici modernista té capacitat per a 46
infants, de manera que la demanda d’aquest servei quedarà coberta. 
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EQUIPAMENTS4La reobertura
de la piscina coberta municipal
d’Olesa de Montserrat, prevista
per al setembre, és ara incerta.
L’Ajuntament ha informat que
el concurs per a l’adjudicació
d’uns treballs complementaris al
nou mòdul de vestidors ha que-
dat desert.

Des que es va conèixer aquest
nou entrebanc, el 16 de juliol, el
consistori va iniciar un nou pro-
cediment negociat d’adjudicació
de les obres pendents. Quan
s’enllesteixi aquest procés, el
govern municipal i la nova em-
presa adjudicatària valoraran
l’estat dels treballs i, en funció del
ritme que adquireixin les tasques
durant l’agost, es determinarà si
finalment la reobertura de la
piscina arriba amb retard o no.
Però l’alcalde d’Olesa, Miquel
Riera, ja ha avançat que “serà di-
fícil mantenir la data d’obertura
habitual”. Sigui com sigui, els
nous terminis d’execució i la

data definitiva d’obertura no
s’anunciaran fins a principis de
setembre.

UN CAMÍ COMPLICAT
La construcció del nou mòdul de
vestidors de la piscina coberta
municipal no ha estat un camí
fàcil. El mes de setembre del
2018, l’Ajuntament d’Olesa va
haver de rescindir el contracte
amb l’empresa C. J. R. S.L. a cau-

sa de l’incompliment per part de
la constructora. En conseqüèn-
cia, va adjudicar el projecte a Vi-
lor, l’empresa que havia quedat
en segon lloc al concurs. Però
aquest segon contracte va cadu-
car a principis del juny passat i
ara el darrer concurs ha quedat
desert. Tanmateix, fonts muni-
cipals recorden que la part més
important de les obres està aca-
bada des del mes de maig.

El gruix de les obres, enllestit des del maig. Foto: Ajuntament

Nou contratemps a les obres
de la piscina coberta d’Olesa

FESTES4Sesrovirencs i sesro-
virenques han sortit al carrer a
fer poble i gaudir de quatre dies
plens de gresca. Del 25 al 28 de
juliol, el municipi va viure una
nova i exitosa edició de la seva
Festa Major. 

Com cada any, l’activitat que
va donar el tret de sortida al
gruix de la festa va ser el sopar
de germanor, un dels actes més
populars al municipi, que es va
fer el dijous 25. L’endemà al
vespre va arribar el moment del
pregó a càrrec de la futbolista
sesrovirenca Jana Fernández,
campiona del món sub-17 i ju-
gadora del Barça, que va reivin-
dicar l’esport femení i el seu
sentiment de pertinença a Sant
Esteve. Dissabte 27, malgrat la
pluja, es va poder celebrar la Fes-
ta Holi i la Cercavila. Pel que fa
a l’oci nocturn, els balls, sessions
de DJ i concerts van omplir de
ritme tot el poble. En aquest sen-
tit, destaca l’actuació dels Mus-
tang a la pista Francesc Castellet
el darrer dia festiu. Quant al

concurs de carrers engalanats, el
guanyador va ser el carrer An-
selm Clavé.

FESTA LLIURE DE MASCLISME
Aquest any, la Festa Major de
Sant Esteve ha comptat amb un
punt lila per informar, prevenir

i denunciar les agressions se-
xuals. Se n’han fet càrrec dues
educadores socials i algunes vo-
luntàries. A més, abans de la fes-
ta, el personal municipal, de
servei de barres i la Policia Lo-
cal van rebre formació sobre
violències sexuals i sexistes.

Sant Esteve es va omplir de festa del 25 al 28 de juliol. Foto: Ajuntament

Sant Esteve surt al carrer 
per viure la seva Festa Major

URBANISME4Cinc associacions
veïnals olesanes s’han organitzat
amb un objectiu: aturar el Pla
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM). Es tracta de les
entitats de la Central, els Closos,
el Poble Sec, la Rambla i Ei-
xample i Sant Bernat. En la pri-
mera assemblea, que es va fer el
dia 19, es va crear una nova pla-
taforma per “aturar l'aprovació
provisional d'aquest Pla, amb la
intenció de modificar-lo i de
fer-lo respondre a les necessitats
dels olesans i les olesanes”, se-
gons un comunicat de premsa. 

El POUM es va aprovar ini-
cialment al novembre, amb els
vots a favor del Bloc Olesà i el
PSC i les abstencions de la res-
ta. El mes de maig, l’Ajuntament
va anunciar que la majoria de les
al·legacions presentades al Pla
havien estat valorades en posi-
tiu, però que calia esperar a re-
bre els informes de la Generali-
tat per emetre una resposta.

Cinc entitats
veïnals volen
aturar el POUM

La política i
l’esport olesans
estan de dol

CONDOL4Olesa de Montserrat
plora la mort de dues figures des-
tacades del municipi aquest mes
de juliol. El dia 19 va morir l’ar-
quer paralímpic Josep Lluís
Amador als 70 anys i, el dia 23,
l’exalcalde Pere Planas i Duran,
als 72 anys. 

Ambdues pèrdues han tras-
balsat la població olesana, par-
ticularment el món de l’esport
i la política. Els dos comiats,
que han tingut lloc a una pa-
rròquia de Santa Maria plena a
vessar, han estat multitudina-
ris i molt emotius.

Art | Pinten grans murals a diverses façanes d’Olesa
Dos grans murals pictòrics decoren dues façanes olesanes per posar-les en va-

lor. Es tracta d’una iniciativa emmarcada en el projecte ‘Patrimoni i comunitat’,
impulsat per l’Ajuntament d’Olesa. L’acció es repetirà en dos edificis més.

Sant Esteve SesroviresInclusió | Conscienciar sobre la sordesa
La sesrovirenca Abril Vargas té 11 anys, porta un implant coclear i toca la flauta
travessera a la Jove Orquestra Graeme Clark, formada per dotze músics amb la
seva mateixa situació que busquen conscienciar la població sobre la sordesa. 

INFÀNCIA4La llar d’infants mu-
nicipal La Ginesta oferirà, a par-
tir del pròxim curs, més serveis
d’acompanyament a la criança
adreçats a famílies amb infants
de 0 a 3 anys. Als serveis ja
existents, se suma l’Espai Fa-
miliar i el tercer torn del Roda-
jocs per a nens i nenes de 3 anys.

L’Espai Familiar és una pro-
posta per a famílies amb in-
fants d’1 i 2 anys, que consisteix
a oferir la possibilitat de jugar,

gaudir i explorar amb un rere-
fons educatiu. El consistori ha
anunciat que tindrà lloc cada di-
marts al matí.

D’altra banda, el Rodajocs és
ja un espai consolidat, que con-
sisteix a compartir experiències
entre les criatures i les seves fa-
mílies, tot jugant i descobrint co-
ses noves. La novetat és que a
l’octubre entrarà en funciona-
ment un nou torn, adreçat als in-
fants nascuts el 2016. 

La Ginesta oferirà més 
serveis a la petita infància
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CULTURA4El festival GONG de
Collbató ha tancat amb èxit la
seva 14a edició. El cap de set-
mana del 27 i el 28 de juliol, les
Coves de Montserrat i la terras-
sa del GONG van acollir quatre
concerts. La pluja de dissabte va
fer que l’afluència de públic es re-
duís lleugerament, però diu-
menge es va recuperar amb es-
creix, segons l’organització.

L’actuació que va posar en
marxa el festival va ser la de Jo-
sep Manuel Vega, que amb la
seva guitarra va crear un clima
pacífic i intimista a l’interior de
les coves. Tot seguit va arribar el
torn de Tarta Relena, un duet
jove de veus femenines que van
oferir un concert a cappella a la
terrassa del GONG, un balcó
amb vistes privilegiades.

El diumenge 28, l’intèrpret
de hang Ravid Goldschmidt i la
violoncel·lista Iris Azquinezer
van reunir i sorprendre més
d’un centenar d’espectadors a l’a-
nomenada Catedral de les coves.
Aquesta va ser l’actuació més
multitudinària del cap de set-

mana. Per últim, com a clausu-
ra del festival, l’artista Carme Na-
lini va mostrar la seva gran veu
a la terrassa del GONG.

MÚSICA I GASTRONOMIA
A més de gaudir de bona músi-
ca, els assistents al festival
GONG van poder tastar pro-
ductes gastronòmics de la millor

qualitat, així com refrescos va-
riats. Aquesta combinació de
música i menjar va ser possible
gràcies al Happy Foods Eco
Friendly, opció guanyadora del
concurs ‘Joc de cartes’ de TV3,
presentat pel cuiner Marc Ribas.
Tot plegat, en un entorn de luxe:
la terrassa del festival, enmig de
la muntanya de Montserrat.

El festival va oferir quatre concerts en un cap de setmana. Foto: GONG

El festival GONG supera la pluja
i viu una altra edició d’èxit

HABITATGE4El ple de juliol, el
darrer abans de les vacances
d’estiu, va tornar a tenir com a
protagonista la polèmica de la
casa ocupada a Can Dalmases.
La sessió va comptar amb la
presència de veïns de la zona,
que van demanar al govern mu-
nicipal que exercís més pressió
sobre el banc propietari de l’ha-
bitatge, el BBVA.

En el torn de preguntes, els
veïns van tornar a insistir en el
tema per tal de demanar a l’A-
juntament de Collbató més ac-
tuacions al respecte. Tanma-
teix, l’alcalde Miquel Solà va
haver de recordar que “els ajun-
taments tenen limitacions”.
També va explicar que el primer
que va fer el consistori collbato-
ní va ser contactar els Mossos
d’Esquadra, i aquests van deci-
dir presentar denúncia. En la
mateixa línia, Solà va deixar
clar que els interlocutors de l’A-
juntament són l’inspector i el su-
binspector de Mossos, i que el
consistori ha de fer tot allò que
els indiquin.

La polèmica casa
ocupada segueix
generant debat

Protecció 
dels accessos 
a les coves

OBRES4Continuen les tasques
de protecció dels accessos a les
Coves de Montserrat, que van
començar el 10 de juny i acaba-
ran, si tot va bé, el 5 d’agost.
L’objectiu de l’actuació és evitar
despreniments mitjançant una
pantalla dinàmica i l’estabilit-
zació del vessant.

Els treballs tallen els acces-
sos a la Cova del Salnitre i a la
Cova Freda, així com les rutes
GR 5, GR 172 i el camí de les Fei-
xades, de dilluns a divendres.
Quan hi ha visites reservades a
l’interior de les coves, les obres
s’aturen perquè els visitants hi
puguin entrar i no corrin perill. 

Medi ambient | Un incendi crema 8.600 metres quadrats
El 16 de juliol es va produir un incendi al Bruc, a tocar de Collbató, que va cremar

8.600 metres quadrats, 200 dels quals de cereal, segons dades dels Bombers. 
L’avís es va donar a les quatre de la tarda i a les set ja estava controlat.
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FESTES4La festa aquàtica Big
Splash va aplegar més de 300
persones al parc de Can Morral
el passat 21 de juliol. Es tracta
d’una iniciativa organitzada per
l’Ajuntament d’Abrera amb la
col·laboració de Big Tour.

L’atractiu principal de la jor-
nada va ser el tobogan d’aigua de
120 metres de llargada, però
van completar la diversió els
nombrosos inflables, la gimcana
‘Humor Amarillo’, la festa de l’es-

cuma i l’animació musical. Més
enllà del públic infantil, ado-
lescents i adults també van gau-
dir d’aquesta proposta refres-
cant. De fet, la gimcana es va or-
ganitzar en quatre categories, des
de famílies i menors de 13 anys
fins a majors de 21 anys. 

Segons el regidor de Joven-
tut, Alfred Delgado, aquest
2019 el Big Splash ha rebut
cent participants més que l’e-
dició de l’any passat. 

PATRIMONI4Abrera ha demos-
trat aquest mes de juliol que vol
apostar fort pel manteniment i la
promoció del seu patrimoni his-
tòric. En concret, l’Ajuntament
ha engegat accions a favor del ja-
ciment de Sant Hilari i del cas-
tell de Voltrera. 

Pel que fa al jaciment, el
consistori ha organitzat recent-
ment la primera visita comen-
tada per experts amb l’objectiu
de donar a conèixer el mas i l’er-
mita de Sant Hilari, així com el
seu entorn. La resposta de la ciu-
tadania a aquesta iniciativa ha
estat molt bona, ja que hi van as-
sistir prop d’un centenar de per-
sones. Els visitants es van divi-
dir en quatre grups, un per ca-
dascun dels experts de l’equip
científic, que al seu torn es van
repartir els quatre sectors del ja-
ciment. Una de les expertes, la
doctora Gisela Ripoll, va co-
mentar que, tenint en compte la
rellevància de la zona, hauria

d’esdevenir un Espai de Pro-
tecció Arqueològica (EPA). 

EL CASTELL DE VOLTRERA
El turó del castell d’Abrera, un
mirador a la muntanya de
Montserrat, té en el seu cim les
restes del castell de Voltrera, del
segle X, i la capella castral de
Sant Pere, del segle XII. Tot ple-
gat és considerat Bé Cultural
d’Interès Nacional. 

Amb l’objectiu de protegir
aquest conjunt de la degradació,
la Diputació ha elaborat un pro-
jecte que inclou la consolidació
de les parets laterals i l’absis de
la capella de Sant Pere i les res-
tes del castell de Voltrera, així
com del mur de contenció de les
terres que formen la plataforma
del turó. A més, la iniciativa
també planteja crear un reco-
rregut per obrir-lo al públic.

Prop de 100 persones a la visita comentada a Sant Hilari. Foto: Ajuntament

Abrera reforça l’aposta 
pel seu patrimoni històric

Més de 300 persones 
a la festa aquàtica Big Splash

FESTES4Esparreguera ha tornat
a viure una Festa Major per em-
marcar. De l’11 al 15 de juliol,
veïns i veïnes es van bolcar en la
vuitantena d’activitats variades
que oferia el programa d’en-
guany, pensat per satisfer tots els
gustos. Van ser, doncs, cinc dies
de molta gresca, cultura i oci al 
municipi.

La cultura popular va jugar
un paper clau des del primer dia,
ja que la festa va començar amb
dues cercaviles simultànies. A
partir del dia 12 i fins al 15, els
Diables van oferir diàriament un
acte de la tradicional Llagastada.
A més, una altra colla protago-
nista van ser els Castellers d’Es-
parreguera, que celebren aquest
any el seu 25è aniversari i van
oferir una diada el dia 13.

D’altra banda, quant a l’o-
ferta musical, en destaca tant la
quantitat com la diversitat de
propostes. Fins a una vintena
d’actuacions, des de Roba Este-
sa fins a El Pot Petit, es van re-
partir en els diferents escenaris.

“PINYA” CONTRA EL MASCLISME
La campanya ‘Fem pinya contra
les violències masclistes’ es va
posar en marxa durant la Festa
Major, amb l’objectiu de sensi-
bilitzar sobre el tema i prevenir
possibles agressions envers les
dones i el col·lectiu LGTBI. Així

doncs, l’Ajuntament va instal·lar
un punt lila fix a les zones on es
van fer els concerts juvenils.
D’altra banda, l’associació fe-
minista La Turbina va col·labo-
rar aportant la seva experiència
de quatre anys i la seva formació
sobre el protocol d’actuació. 

El municipi ha viscut cinc dies de festa. Foto: Ajuntament

Acaba una Festa Major amb
cultura, música i respecte

Esparreguera

La tercera fase de les obres de
l’Escorxador, a finals d’agost

OBRES4La tercera fase de les
obres de contenció de l’antic
Escorxador començaran el dia
26 d’agost i duraran uns tres me-
sos. Les actuacions es faran prin-
cipalment al pati exterior i a les
dependències annexes de l’edi-
fici, segons informa l’Ajunta-
ment d’Esparreguera. 

Les tasques previstes in-
clouen l’eliminació de les infil-
tracions d’aigua i humitats, la re-

paració de les portes i la pavi-
mentació de la plaça. Amb tot, el
pressupost de licitació del pro-
jecte és de 46.341 euros.

El consistori ha assegurat
que, durant els tres mesos que
durin els treballs, les afecta-
cions a les associacions que for-
men la Federació d’Entitats de
Cultura Popular i Tradicional
Catalana d’Esparreguera (la
Fede) “seran mínimes”.

Prorrogat el contracte 
de recollida de residus

SERVEIS4El Ple municipal ha
aprovat aquest juliol la pròrro-
ga d’un any del contracte de re-
collida i transport de residus
amb l’empresa Servitransfer,
per un milió d’euros. La decisió
s’ha pres amb els vots favorables
de l’equip de govern (PSC i Es-
parreguera En Comú) i Espa-
rreguera 2031, i amb l’abstenció
d’ERC, la CUP, Ciutadans i Junts
per Esparreguera. 

En la sessió plenària, el re-
gidor d’Aigua, Energia i Resi-
dus, Rogeli de la Cruz, va reco-
nèixer que el contracte actual,
aprovat l’any 2015, no s’adapta
del tot a la situació que viu
municipi. És per aquest motiu
que, fins al 31 de maig de l’any
vinent (quan caduqui la prò-
rroga), el consistori anirà avan-
çant en la redacció del nou con-
tracte d’adjudicació del servei. 

Medi ambient | Es detecten abocaments de residus
L’Ajuntament d’Abrera ha detectat, aquest juliol, abocaments de residus a dife-

rents zones del municipi. El consistori ha treballat en la neteja d’aquestes es-
combraries, així com en la retirada de matalassos i runes abandonades.

Política | Rivas, vicepresident del Consell Comarcal
L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, és el nou vicepresident primer del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. Va prendre possessió del càrrec el 19 de
juliol, quan es va celebrar el ple de constitució d’aquest òrgan supramunicipal.
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4Aquest mes de juliol s'ha
obert al trànsit de vehicles el
nou accés al barri de Ca n’Amat
pel carrer del Ter, on hem am-
pliat un tram de la calçada del
carrer, hem construït una ro-
tonda i hem creat un nou camí
d’entrada i sortida del barri,
que connecta el carrer del Ter
amb la ronda de Sant Jordi. 

Aquesta actuació permet
l'entrada i sortida al barri abre-
renc per aquest carrer. Des de
l'Ajuntament d'Abrera hem
construït aquest nou accés per
millorar l'accessibilitat a Ca
n'Amat.

El projecte ha inclòs la reur-
banització del carrer del Ter,
amb l’adaptació de la voreraper
tenir un vial d’accés de doble
sentit per a cotxes i vianants.
També hem realitzat un vial per
comunicar el carrer del Ter amb
la cruïlla del carrer del Mont-
seny i la ronda de Sant Jordi
amb doble sentit per als vehicles
i un camí rural per als vianants,
també de doble sentit.

L'enjardinament de la nova
rotonda del carrer del Ter es rea-
litzarà a la tardor, ja que és l’è-
poca més adequada per tal que

aquest procés sigui el més satis-
factori possible.

“RECLAMACIÓ RESOLTA”
Amb aquesta actuació millorem
la mobilitat de les nostres veï-
nes i veïns. Per al regidor d’Espai
Públic i Projectes Estratègics, Al-
bert Roca, “amb aquest nou accés
al barri de Ca n’Amat resolem
una reclamació molt necessària
per als veïns i veïnesque, de for-
ma provisional, hem pogut arti-
cular tècnicament. Així mateix,
hem realitzat un petit estudi de
mobilitat de l’entorn, per tal
de corroborar aquesta modifi-
cació viària i que aquesta millo-
ra no perjudiqués cap compo-
nent del barri”.

El regidor Albert Roca també
ha explicat que “l’execució s’ha dut
a terme segons els terminis es-
tablerts en la contractació”. “Des
de l’Ajuntament agraïm als veïns
i veïnes de la zona la paciència
en el moment de la realització de
les obres, ja que sempre ens po-
dem trobar amb molèsties i pro-
visionalitats típiques en unes
obres d’aquesta envergadura”, ha
conclòs el regidor d’Espai Públic
i Projectes Estratègics.

Millorem l’accessibilitat a Ca n’Amat
amb una nova entrada al carrer del Ter

A dalt, un moment de l’obra mentre es realitzava. A sota, l’obra finalitzada. Fotos: Ajuntament d’Abrera

4A les nits d'estiu, els espais
públics com parcs i places aple-
guen un bon nombre de veïnes
i veïns. Amb l'objectiu de reduir
els sorolls nocturns en aquests
espais, des de l'Ajuntament
d'Abrera engeguem una cam-
panya de civisme municipal
per sensibilitzar la ciutadania
en el respecte al descans del
veïnat.

Amb els missatges "Abaixa el
soroll, apuja el civisme", "A
Abrera respectem el descans.
Abaixa el volum" i "Respecta el
descans del veïnat" convidem la
ciutadania a gaudir dels nostres
espais públics amb un volum
adequat, compatible amb el
descans.

El nostre alcalde, Jesús Na-
harro, ha explicat l’objectiu de la

nova campanya: “En esta época
veraniega, el tiempo nos hace
convivir en los espacios públicos.
A veces hasta altas horas de la no-
che. Esto a veces puede entrar
en conflicto con las personas que
al día siguiente vamos a trabajar.
Por ello, vamos a lanzar una cam-
paña de civismo en pro del res-
peto al descanso de las perso-
nas, en pro al silencio, para que
favorezcamos actitudes en las
que se pueda compaginar, de
una manera natural, el descanso
de las personas que tienen que ir
a trabajar o que, simplemente,
duermen por la noche y al día ne-
cesiten madrugar o se levanten
temprano con las personas que
después de sus obligaciones o
quehaceres quieran disfrutar de
nuestros espacios públicos por

la noche, con total derecho y li-
bertad. Eso sí, con total respeto y
total civismo. Se puede disfrutar
de los amigos y de la compañía de
nuestros seres queridos en un
volumen adecuado que sea
compatible con el descanso y el
civismo de nuestras vecinas y
vecinos”.

La campanya de comunicació
posarà èmfasi en els parcs del
municipi amb més afluència
de veïnes i veïns durant les nits
d’estiu.  

Engeguem una
campanya de civisme 
pel descans veïnal

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

Entre totes i tots 
millorem Abrera. 
"Abaixa el soroll, 
apuja el civisme”.
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La quarta edició de les 
Happy Food Trucks, un èxit

SANT ANDREU4Sant Andreu
de la Barca va celebrar la quar-
ta edició de les Happy Food
Trucks els dies 12 i 13 de juliol a
l’esplanada del Mercat Setmanal.

Comensals i curiosos van
poder gaudir de mitja dotzena
de propostes gastronòmiques
sobre rodes. La varietat és un
tret característic d’aquest esde-
veniment, que cada any inclou
ofertes per a tots els gustos i
preferències. 

La croquetita del Sur va ofe-

rir croquetes i ous estrellats;
l’Ágape Street Food va donar a
escollir entre rolls de pollastre o
vegans; Good Mood va vendre
costelles i entrepans de porc
per als més carnívors; Región
Pampa va reivindicar el menjar
argentí; Mon Joli Monde va
aportar el toc dolç amb les creps
i L’Escorça va posar en valor els
seus  pintxos. 

Tot plegat, acompanyat de
bona música ambient per acabar
d’arrodonir les dues jornades.

ESPARREGUERA4La sisena edi-
ció de la Fira del Vi i de la Gas-
tronomia d’Esparreguera se ce-
lebrarà el dissabte 19 d’octubre
a la plaça del Centre. L’Associa-
ció Cultural Gastronòmica Els
Sentits, organitzadora de l’es-
deveniment, vol aconseguir que
enguany la gastronomia jugui un
paper tan important com el vi. 

Per aquest motiu, la fira in-
clourà una gran novetat: el pri-
mer concurs d’Olla Ferroviària
de Catalunya. Es tracta d’una
tradició del nord de l’estat es-
panyol, que té els seus orígens en
l’època del ferrocarril de vapor i
que per primer cop s’adaptarà a
la cuina catalana. Seguint en la
línia de donar més importància
a la gastronomia, la bodega Ca
n’Estruc preparà, el dia anterior
a la fira, una visita guiada a la
seva finca i un sopar amb estre-
lla Michelin.

Però encara hi haurà més no-
vetats. En aquesta edició, l’acte
comptarà amb més carpes de
venda de tiquets que els anys an-
teriors, per tal d’alliberar les

cues que acostumen a crear-se.
Una de les carpes s’ubicarà a
prop del passatge de la plaça del
Centre, mentre que l’altra s’ins-
tal·larà a tocar de la piscina co-
berta de Can Pasqual. 

El que es mantindrà igual
serà el format de la fira, que in-
clourà quinze carpes, de les
quals quatre es destinaran al

món de la restauració. També es
repetirà el concurs amateur de
tast de vins i begudes per pare-
lles, que mirarà de consolidar-se
en la seva segona edició. 

Amb tot, els amants del
bon menjar i el bon beure ja
poden assenyalar als seus ca-
lendaris el 19 d’octubre i iniciar
el compte enrere.

La plaça del Centre acollirà la Fira del Vi i de la Gastronomia. Foto: Aj.

La sisena Fira del Vi i de la
Gastronomia, el 19 d’octubre

Martorell | El Forastock torna el setembre
L’associació de comerciants Nou Martorell oferirà una nova edició del Foras-

tock el diumenge 8 de setembre. De 10.00 a 20.00 hores, la rambla de les Bòbi-
les s’omplirà de gangues, descomptes i ofertes de productes de tota mena. 
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Encara s’han de fixar les dates
(tot fa pensar que la primera
jornada serà a finals de setem-
bre), però l’Handbol Sant Este-
ve ja coneix el calendari de la
temporada 2019-20, en el qual
tornarà a competir en el grup D
de Primera Nacional masculina.

El conjunt sesrovirenc do-
narà el tret de sortida a la tem-
porada rebent la visita del CH
Sant Joan Despí, mentre que el
primer partit a domicili serà a la
pista del CH Sant Esteve de Pa-
lautordera. La primera volta arri-
barà a la seva fi amb un compli-
cat desplaçament a la pista del
Balonmano la Roca. El darrer
partit de la fase regular també
serà contra el conjunt del Vallès
Oriental, però el CHSES tindrà el
factor Sanes Arena a favor en cas

que estigui lluitant per guanyar
la lliga o per accedir a les posi-
cions d’ascens.

CELEBRADA LA SANES CUP
Per altra banda, el passat di-
marts 16 es va tancar la 39a edi-
ció de la Sanes Cup, que va tenir
dos grans triomfadors: els amfi-
trions i el Valonmano con V, un

club que ha impulsat el sesrovi-
renc Xavi Vegas.

Aquests dos clubs van adju-
dicar-se nou de les 12 categories
que es van disputar durant els
cinc dies que va durar la Cup. Els
altres vencedors van ser l’Hand-
bol Cooperativa de Sant Boi,
l’AF Saone Mamirolle francès i el
BM OS Josep Roca.  

Carles Bonàs, un dels millors porters de la lliga, ha renovat. Foto: CHSES

L’Handbol Sanes ja coneix el
calendari de Primera Nacional
» Falta definir les dates, però l’equip debutarà contra el Sant Joan
» La Sanes Cup tanca la seva 39a edició amb bones sensacions

El CF Martorell tanca la
plantilla per al curs 2019-20

El CF Martorell d’Al-
bert Nualart compta
enrere els dies que
falten perquè co-

menci la pretemporada. Els
blanc-i-vermells es posen en
marxa aquesta setmana amb la
plantilla tancada, després d’haver
signat cinc noms (Jordi Pérez,
Edgar Álvaro, Adrián Arenas,
Kevin del Corral i Jordi de San-
de), tot i que encara s’ha d’a-
nunciar alguna renovació més, a
banda de les que ja s’han tancat
i dels ascensos del filial.

L’equip jugarà set partits du-

rant la pretemporada (el primer
d’ells el dia 11 d’agost contra el
Manresa, però també contra con-
junts com el Sants o la UE Vic)
abans d’afrontar el retorn a la Pri-
mera Catalana.

Els de Nualart formen part
del grup 2 de la categoria i de-
butaran el diumenge 8 de se-
tembre al Torrent de Llops con-
tra el Can Vidalet. El primer des-
plaçament serà sis dies més tard
a Castelldefels per jugar contra la
UD Vista Alegre. La primera vol-
ta s’acabarà el 19 de gener i la lli-
ga el 31 de maig del 2020.

Esparreguera i Martorell 
es trobaran a la Lliga Catalana
BÀSQUET4D’ençà que el CB Es-
parreguera i el CB Martorell com-
parteixen categoria a la lliga EBA
és habitual que es trobin a la Lli-
ga Catalana, i aquest estiu no serà
una excepció. El primer derbi ofi-
cial del curs 2019-20 serà l’11 de
setembre al Ramon Martí d’Es-
parreguera, en la segona jornada
del grup 6 d’aquesta competició.

Quatre dies abans, els espar-
reguerins hauran visitat la pista
del CB Igualada, mentre que el
grup (en el qual només el millor
es classifica per a la fase de quarts
de final) es tancarà el 15 de se-

tembre a Martorell, amb els locals
rebent el conjunt igualadí.

EBA SORTEJADA
Els dos equips també coneixen ja
el calendari de la lliga regular. For-
maran part del grup C-A d’EBA i
debutaran el penúltim cap de
setmana de setembre, el Marto-
rell a la pista del Martinenc i
l’Esparreguera a Mataró. El pri-
mer derbi serà el tercer cap de set-
mana al Ramon Martí (en la no-
vena jornada), mentre que el de
la segona volta serà el tercer cap
de setmana del març del 2020.

Toni Díaz, nou president del
CF Sant Andreu de la Barca

El CF Sant Andreu
de la Barca té nou
president després de
vuit anys de mandat

de José Antonio Toribio. Es trac-
ta de Toni Díaz, que dimecres de
la setmana passada es va estre-
nar en el càrrec. “És el club de
futbol de casa meva. Vaig arribar
a la ciutat quan tenia 12 anys i és
un honor que hagin pensat en
mi”, ha dit als mitjans del club.

Díaz, de fet, s’ha mostrat am-

biciós des del primer minut en el
càrrec i ha dit que el seu objectiu
és aconseguir l’ascens a Primera
Catalana.

Una de les grans novetats de
la temporada que ha de comen-
çar serà la creació d’equips fe-
menins. “Dedicarem tots els es-
forços perquè nenes i noies tam-
bé puguin jugar a futbol a Can Sal-
vi”, ha explicat Díaz. Encara s’ha
de concretar, però el club co-
mençarà amb equips de formació.

Pau Arriaga
SANT ESTEVE

Natació | Marquès segueix preparant el Mundial de Londres
Tres medalles i una millor marca personal. Aquest va ser el botí final de Núria Marquès
en el Campionat de Catalunya que es va disputar a Sabadell. La nedadora castellvinenca

continua immersa en la preparació per al Campionat del Món que es disputarà a Londres.

El central Jordi de Sande ha estat la darrera incorporació. Foto: CFM

Foto: Cargol Comunicació
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Llibres Teatre

Una de les bandes de rock més reco-
negudes als Estats Units, Pixies, ha
llançat un avançament del seu pròxim
àlbum, Beneath the Eyre, que sortirà al
setembre. El senzill que han avançat
es titulaOn Graveyard Hill, i ja demos-
tra que el nou disc estarà ple d’efectes
especials, terror, bogeria, misteri... En
resum, tot un viatge psicodèlic.

Música Pelis i sèries

Beneath the Eyre
Pixies

Bad Gyal és una de les estrelles més prometedores de
la música urbana del moment, i ho va tornar a demos-
trar clarament el 20 de juliol durant la seva actuació al
festival Sónar de Barcelona. La vilassarenca es va sentir

com a casa i va oferir un repertori que barreja dance-
hall, trap i reggaeton per fer vibrar el públic. Amb el seu
estil "del gueto", com ella mateixa el descriu, ha passat
de ser la filla de l'actor Eduard Farelo i flequera a Vilas-
sar de Mar a convertir-se en tota una icona de les me-

lodies urbanes. Actualment és tot un imant per a joves
que veneren la cultura dels carrers i grans noms de la
indústria musical. De fet, fa uns dies es va atrevir a ac-
tuar al MOMA de Nova York per mostrar la seva pecu-
liar perspectiva d'empoderament femení, basada en
una actitud provocadora i unes lletres pujades de to
que també li han valgut moltes crítiques per la seva

cosificació. Polèmiques a banda, el que està clar és que
Bad Gyal cada cop dona més motius per parlar d'ella.

B A D  G Y A LQUI ÉS?
Ser una cantant de música urbana

Ha conquerit la indústria amb dancehall, trap i reggaeton

Famosos

Actuar al festival Sónar de Barcelona
Bad Gyal va demostrar el seu bon moment de forma

Els seus seguidors afirmen estar “en xoc”
Se sorprenen pel seu ‘show’ i la comparen amb Rosalía

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Un fotògraf en majúscules
El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) acull des del
passat 5 de juliol i fins al 12 de gener de l’any que ve la pri-
mera gran exposició retrospectiva sobre l’obra del fotògraf
barceloní Oriol Maspons. La mostra permet fer un recorre-
gut per més de quatre dècades d’intensa activitat de Mas-
pons en els camps del reportatge, el retrat, la moda i la pu-
blicitat. El fotògraf barceloní va exercir un paper clau en la
renovació del llenguatge fotogràfic a Espanya a les dèca-
des de 1950 i 1960. Primer des de l’àmbit de la fotografia

amateur i posteriorment com a fotògraf professional.

| Age of Wonders: Planetfall
Lluita, construeix, negocia i evoluciona tecnològicament en
aquest nou videojoc situat en un univers futurista i utòpic.

El director de Knoxville ens planteja un
viatge en el temps en el seu novè llarg-
metratge. La trama se situa a l’emer-
gent Hollywood de la dècada de 1960,
on un actor de televisió i el seu doble
d’escenes d’acció lluiten per guanyar-
se la vida. De forma simultània, la famí-
lia de maníacs liderada per Charles
Manson comença a assassinar gent.

Once upon a time in Hollywood
Quentin Tarantino

Aquesta comèdia àcida aprofita el sar-
casme i el cinisme per retratar la pèr-
dua d’escrúpols dins d’una família. Cri-
tica la no acceptació de les diferents
opcions de vida i de relacions sexuals i
aboca una família a les situacions més
extremes per descobrir-ne els secrets,
les misèries i la cara real de l’ànima.

Al Teatre Gaudí de Barcelona.

Tancats
Gal Soler

Ama és mare en euskera, però també
és la tercera persona del present del
verb estimar en castellà. En aquest lli-
bre autobiogràfic, l’autor explora les
emocions al voltant de la malaltia d’un
ésser estimat, les expectatives d’una
generació i la memòria familiar. És l’o-
blit i no la felicitat el que fa totes les fa-
mílies iguals, segons l’escriptor.

Ama
José Ignacio Carnero
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DILLUNS 26 D’AGOST
Tarda El darrer dilluns del mes que ve, el Banc

de Sang i Teixits organitzarà una jornada de
tres hores de donacions de sang. / Plaça de
les Cultures.

DIVENDRES 30 D’AGOST
Tarda El Correfoc, la Cercavila de gegants i el pre-

gó són dos elements imprescindibles en to-
tes les festes majors i el dia 30 serviran per
posar en marxa els quatre dies festius. / Pla-
ça de la Vila.

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
Nit Els Sabor de Gràcia seran un dels grans pro-

tagonistes de l’edició d’enguany de la Festa
Major, amb el seu concert de rumba catala-
na i els temes clàssics de Pere Pubill, Peret.
/ Plaça de la Vila.

3 I 4 D’AGOST
CASTELLVÍ El Concert a la Fresca, la Missa So-

lemne, el berenar-sopar de germanor i la 36a
edició del concurs de pastissos seran les ci-
tes del 62è Aplec dels Àngels (Matí-Tarda). /
Capella i barri dels Àngels.

DILLUNS 12 D’AGOST
ABRERA El Club de feina és un espai per a la re-

cerca de , amb una tècnica de suport on tro-
baràs material de consulta, taulell d’ofertes
de treball i tota mena d’informació (09:00).
/ Mercat Municipal.

DIVENDRES 2 D’AGOST
SANT ESTEVE Activitat oberta a tothom, con-

sistent a una observació del cel a ull, realit-
zada pel planetari Fora d'Orbita i Tinta i Vi
(21:00). / Plaça de la Vila.

FINS AL 10 DE SETEMBRE
ESPARREGUERA Des del passat dia 10 de juny

està obert el termini perquè els veïns i les ve-
ïnes del poble i tothom que vulgui pugui ins-
criure’s als tallers que es faran a partir del se-
tembre (Tot el dia). / Casa dels Mestres.

DIMECRES 11 DE SETEMBRE
ESPARREGUERA Derbi a la Lliga Catalana EBA.

El CB Esparreguera rebrà la visita del CB
Martorell en la segona jornada de la com-
petició (18:30). / Pavelló Ramon Martí.

COLLBATÓ El músic Pol Álvarez s’en-
carregarà de coordinar un concert
d’orgue l’últim diumenge del mes
que ve. / Església de Sant Corneli.

Pol Àlvarez oferirà un
concert d’orgue a Collbató
Diumenge 25 d’agost a les 19:00

Un concert de la mítica banda la
Unión serà una de les cites més espe-
rades de la Festa Major. El grup inter-
pretarà els seus grans èxits. / Plaça de
la Vila.

La Unión posarà 
música a la Festa Major

Dissabte 31 d’agost

Agustín Durán, còmic i músic, arriba
amb Hola borreguetes, un recorregut
per la vida des de la panxa de la mare
fins als nostres dies, passant per la te-
levisió, l’escola o l’amor. / El Progrés.

Agustín Durán presenta el
monòleg ‘Hola borreguetes’

Dijous 15 d’agost a les 22:30

MARTORELL Partit de futbol de la pri-
mera jornada del grup 2 de Primera Ca-
talana entre el CF Martorell i el Can Vi-
dalet. / Municipal Torrent de Llops.

El CF Martorell debuta a Primera
Catalana contra el Can Vidalet
Diumenge 8 de setembre a les 12:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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