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Setembre és sinònim de tornar
a començar, com si fos una mena
d’any nou anticipat. Per als nens
i nenes, és moment d’emprendre
un nou curs, un fet que haurien
de viure amb il·lusió. Per garantir
que així sigui, la Creu Roja del
Baix Llobregat Nord ha posat en
marxa, un cop més, la campan-
ya ‘Retorn a l’Escola Solidari’,
que enguany ha recaptat 570
euros en donacions particulars.

La iniciativa té un objectiu
molt clar: que tots els alumnes
comencin el curs en igualtat de
condicions, independentment
de la seva situació familiar. “Els
infants no haurien de ser partí-
cips de la vulnerabilitat de les se-

ves famílies”, assegura Griselda
Sanahuja, referent tècnica de
l’entitat a la zona. Per aquest mo-
tiu, Creu  Roja es compromet a
entregar un lot de material es-
colar bàsic als prop de 150 alum-
nes del Montserratí que tenen si-
tuacions desfavorables, segons
han detectat els Serveis Socials
de cada municipi. 

Sanahuja explica que, “tot i
que el material escolar no és pu-
rament una primera necessitat
com l’alimentació”, per als nens
i nenes sí que ho és, ja que forma
part del seu dia a dia i, si els man-
ca, ho noten de seguida, tal com
passa amb les joguines. En
aquest sentit, assegura que cal fer
un pas endavant en les ajudes:
“Cal deixar l’assistencialisme i co-
mençar a treballar en l’empode-
rament de les persones perquè
puguin tirar endavant”.

MESURES DELS AJUNTAMENTS
A banda de motxilles, llapis i al-
tres estris necessaris, una de les
inversions més costoses a què
han de fer front les famílies en
començar el curs és la compra
dels llibres de text. És per això
que alguns ajuntaments, com
el de Castellví de Rosanes, ofe-
reixen beques i ajuts en aquest
sentit als nens i nenes del mu-
nicipi que més ho necessiten. 

D’altra banda, les famílies
que viuen allunyades del centre
educatiu dels seus fills han de pa-
gar també un mitjà de transport.
Per evitar que el lloc de resi-
dència generi una desigualtat
entre els alumnes, hi ha consis-
toris que ofereixen transport es-
colar gratuït des de zones deter-
minades. És el cas d’Esparre-
guera amb Mas d’en Gall, Can
Rial, Can Vinyals i Can Sedó.

Tornar (en igualtat) a l’escola
» La Creu Roja del Baix Llobregat Nord ajuda prop de 150 nens i nenes a començar el curs escolar
» Les donacions particulars han aportat uns 570 euros en material escolar a la campanya d’enguany

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

La Creu Roja ha tornat a engegar la campanya ‘Retorn a l’Escola Solidari’. Fotos: Creu Roja Baix Llobregat Nord

EQUIPAMENTS4El 12 de se-
tembre és la data que, aquest
any, els alumnes d’infantil,
primària i secundària tenen
encerclada al calendari, tot in-
dicant que ja és hora de tornar
a l’escola. Per tal de rebre la
canalla amb tot a punt, di-
versos municipis del Mont-
serratí han fet millores als
seus centres educatius du-
rant les vacances d’estiu. 

En el cas de Martorell, la
població amb més equipa-
ments d’aquest tipus, l’Ajun-
tament ha fet obres de man-
teniment i remodelació a vuit
dels seus centres. En aquest

sentit, l’escola Mercè Rodo-
reda és la que presenta més
novetats de cara al curs 2019-
2020, ja que ha incorporat set
nous jocs al pati principal,
un dels espais més valorats
pels alumnes.

En la mateixa línia, l’A-
juntament d’Abrera s’ha cen-
trat especialment en el pati ex-
terior de l’escola Ernest Lluch,
on s’han millorat els sorrals i
les pistes esportives, entre
d’altres. A banda, el consisto-
ri ha dut a terme actuacions a
les dues escoles restants, així
com a l’escola bressol muni-
cipal Món Petit.

Les escoles es posen a punt
per engegar el nou curs
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La lupa

per @Modernetdemerda

11S. Objectiu: patir

Ja som al mes de setembre i tornem a
tenir sobre nostre la convocatòria d'u-
na gran manifestació sense cap motiu
estratègic aparent. L'11 de setembre, no
sé ben bé què a Plaça Espanya. Ja pots
comprar la samarreta per qui sap què.
Tria el teu tram per què sé jo. Reserva
el teu autocar per anar ves
a saber on. I així amb totes
les inèrcies que fa anys que
ens acompanyen els dies
previs a la Diada.

Segur que no som un
cas únic al món, però em
costaria trobar exemples
d'altres moviments que siguin tan efi-
cients a l'hora de malgastar energies.
Amb les presons i l'exili interioritzats
i amb una sentència demolidora a
l'horitzó, ¿per què t'entestes a orga-
nitzar una enorme demostració de
força quan no tens la gent mentalment
a punt ni cap nou motiu que inciti dos
milions de persones a sortir al carrer?
¿Per què t'amarres a una data cíclica

al calendari i t'obligues a explotar-la
mediàticament quan no tens gaire
res a dir? Tan fàcil que era dir, escol-
teu, aquest any que cadascú faci el que
vulgui l'11 de setembre, la cita col·lec-
tiva i de país és el dia de la sentència
i aneu-nos cordant els cinturons per-

què ja tenim a punt la resposta mas-
siva.

Doncs no. Busos amunt i avall, pu-
blicitat aquí i allà, debats estèrils per tot
arreu, i a cremar la gent a poques set-
manes de la sentència -el dia clau,
aquest sí- sense dur cap objectiu a la
pancarta. Bé, sí, sí que hi ha un objec-
tiu. "Objectiu: independència". Un ob-
jectiu precís, un full de ruta clar, una

pressió estratègica. En fi. És inexpli-
cable tot.

No tots els onzes han estat absurds,
només faltaria. De fet, la majoria han es-
tat imprescindibles per obrir camí, i grà-
cies a déu dels miracles de l'ANC. Però
n'hi ha hagut algun especialment an-

goixant. Penso en el des-
centralitzat, el del 2016,
aquell patir de quan no tens
absolutament res a dir. I
penso, sobretot, en aquest
núvol negre que s'acosta.

No sé com anirà. Com
que som com som, és pro-

bable que vagi bé i tothom tan content
cap a casa. Però potser seria millor per
a tots que no hi vagi, i que l'ANC s'adoni
que els onzes tenen sentit quan ser-
veixen per apretar en una direcció
concreta (el 2017, per exemple, amb el
referèndum a tocar), però no quan
només serveixen per estressar la dèbil
estratègia independentista, segrestada
pel romanticisme d'una data.

Tan fàcil que era dir que aquest any
la cita col·lectiva i de país 
és el dia de la sentència...

Tota una generació
d’urbanistes acabem
de perdre el nostre mi-

llor referent. Joan Antoni Solans, un
home honest, gran servidor públic, ri-
gorós amb la feina i una persona de
principis. Un bon amic amb qui sem-
pre he pogut comptar. Descansi en
pau. DEP.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Després del serial de
l’estiu amb Neymar,
em queda clara una

cosa: o els periodistes esportius hi po-
sem el rigor que mereix l’ofici o
aquesta guerra la tenim perduda. Ve
de dins, i guanyar credibilitat serà
molt difícil si nosaltres mateixos no
ens hi posem.

@maria__cc

Els assalts a granges i
ramaderies que fan
grups animalistes mino-

ritaris són robatoris injustificats, per-
judiquen la baula més feble i indi-
quen gran menyspreu i desconeixe-
ment del món rural. Però també són ac-
tes polítics, i a la política es combat
amb arguments, no amb repressió.

Que ilusos somos. ¿Ha-
béis visto a la mujer de
Bárcenas en la cárcel?

¿Habéis visto a los de Blanquerna?
¿Habéis visto a Urdangarín? Pues lo
mismo con Aguirre y Cifuentes. Justi-
cia para pobres sí. Y por menos delito.
Que esto es un régimen y tienen la jus-
ticia a su servicio.

@azukikiyo@apuente@AgustSerra

Jordi Morales
El palista esparreguerí va guanyar dues
medalles de bronze durant el cap de set-
mana passat en l’Open disputat a Ostra-

va (Txèquia). Un dels metalls va ser 
en categoria individual, però també va 

pujar al podi en la categoria de parelles.
pàgina 21

Els semàfors

Aula de Teatre
L’Aula de Teatre de Martorell celebra

aquest curs el seu 10è aniversari, i ho fa
convertida en un projecte totalment
consolidat. L’escola busca acostar les

arts escèniques a la ciutadania, especial-
ment als infants i joves martorellencs. 

pàgina 10

Endesa
Endesa ha enviat una carta a uns 400

ajuntaments catalans, entre els quals hi
ha set del Montserratí, reclamant la

meitat del deute de les famílies vulnera-
bles. La companyia diu que, si no pa-

guen, tallarà la llum als afectats. 
pàgina 20
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Entrevista

Et vas estrenar com a can-
tant l’1 de juliol i, des d’a-
leshores, les visualitzacions

de Censura, la teva carta de pre-
sentació, no han deixat de pujar.
T’esperaves aquesta acollida?
No, no m’imaginava que es faria tan
viral. Sí que és cert que, a l’hora d’es-
collir el meu primer tema, vaig
decidir que fos aquest perquè sa-
bia que se’n parlaria, però no m’es-
perava que arribés a tanta gent. 

Com estàs vivint aquest èxit?
Rebo molts missatges i és guai,
però alhora m’estresso perquè no
hi estic acostumada. 

Vas gravar el videoclip a Abrera
amb la discogràfica local Costa
Mediterráneo i amb la partici-
pació de veïnes com a figurants.
Com valores aquesta experièn-
cia 100% abrerenca?
Em va agradar moltíssim, perquè
vaig treballar amb gent que conec
i amb qui tinc confiança, i em vaig
sentir molt còmoda. A més, Abre-

ra és el meu poble i n’estic orgu-
llosa, així que vaig voler que el meu
primer videoclip es gravés aquí. 

La lletra de la cançó transmet un
missatge clarament feminista i
reivindicatiu. Per què vas sentir
la necessitat de tractar un tema
com aquest? 
Un dia anava caminant pel carrer i un
noi em va fer un comentari fora de
lloc. Em vaig enfadar i vaig decidir es-
criure sobre aquest tema, ja que les
dones ens trobem amb aquestes si-
tuacions cada dia. Moltes noies

m’han escrit dient que se senten
identificades amb el que explico i fins
i tot que la meva cançó les ha ajudat. 

A més, també parles d’altres
violències o discriminacions
masclistes. Creus que totes són
prou visibles?
N’hi ha moltes que són invisibles.

Hem de tenir en compte que el
masclisme està per tot arreu: a la
publicitat, al mercat laboral...

Com a noia de 15 anys, veient la
teva generació, creus que la si-
tuació està canviant?
Jo crec que està empitjorant. Molts
nois de la meva edat i més grans
s’han pres aquesta cançó com un
atac i s’han posat a la defensiva,
dient-me que soc una feminazi.
Creuen que estic en contra de tots
els homes i que els poso tots en el
mateix sac, i no és veritat. 

El rap és un gènere tradicional-
ment masculinitzat. T’has trobat
amb algun entrebanc pel fet de
ser dona?
A mi sempre m’ha encantat es-
criure, des de petita, i quan vaig co-
mençar a provar coses amb bases
de rap, em vaig trobar que alguns
nois assumien que ho havia de fer
pitjor que ells simplement per ser
una noia. Per exemple, el 8 de
març passat vaig cantar Censuraal
meu institut i molts nois es van riu-
re de mi. En canvi, ara que he pu-
blicat el videoclip i ha tingut mol-
tes visualitzacions, comencen a
valorar-me més.

Et veus dedicant-te al rap en el
futur?
M’agradaria molt, tot i que ho veig
difícil. Ara mateix soc molt jove i no
se ben bé cap a on tirar, però seria
genial poder-m’hi dedicar.

En quins projectes estàs treba-
llant actualment?
Aquest mes sortirà una altra can-
çó, Lágrimas de cocodrilo, amb el
seu videoclip, que ja vaig gravar
amb Costa Mediterráneo.

És complicat compaginar els
teus primers passos en el món
del rap amb els estudis?
És molt fàcil, perquè quan una
cosa t’agrada molt, trobes temps
com sigui. Sempre hi ha una esto-
neta per escriure, unes hores per
sortir a gravar... 

El dia 7 vas actuar al nou festival
‘Selvatik’ d’Abrera. Com va ser
compartir cartell i escenari amb
artistes de la talla d’Arianna Pue-
llo o Falsalarma?
Va ser molt guai, hi havia molt
bon ambient i em vaig sentir molt
còmoda. Era la segona vegada
que actuava en públic i no vaig po-
der assajar gaire, però ho tornaria
a fer. A més, vaig poder conèixer els
integrants de Falsalarma i van ser
molt simpàtics.

Com valores que hi hagi inicia-
tives com aquesta al municipi?
Em sembla molt bé, perquè mai no
s’havia fet una cosa així al poble.
Van venir artistes que escolta mol-
ta gent i va agradar molt al públic.
A mi em va fer molta il·lusió que es
fes aquest festival a Abrera.

“Moltes noies m’han
escrit dient que la meva
cançó les ha ajudat”

Layla Moratalla ‘OpssLayla’ / Rapera 

L’abrerenca OpssLayla ha entrat trepitjant fort al món de la música urbana. En poc
més de dos mesos, el videoclip de la seva primera cançó, Censura, ja supera les
135.000 visualitzacions a YouTube. A més, ja ha començat a pujar als escenaris 
i dissabte passat va actuar al ‘Selvatik’, el primer festival de hip hop d’Abrera.

Anna Utiel
ABRERA

Foto: Arxiu personal

Perfil | Rap feminista per deixar les coses clares
Layla Moratalla va néixer a Abrera l’any 2004 i molt aviat va mostrar interès

per la música i l’escriptura. Aquest estiu, amb només 15 anys i a punt de comen-
çar 4t d’ESO, ha debutat com a rapera amb Censura, una cançó feminista.

“Vaig voler que el meu
primer videoclip es
gravés a Abrera perquè
n’estic orgullosa”
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TRANSPORT4Les obres del Co-
rredor Mediterrani obligaran, d’a-
quí a un any, a tallar la línia R4 de
Rodalies entre Martorell i el Pe-
nedès durant uns quatre mesos. És
la mesura que prendrà Adif per
poder implementar l’ample de
via internacional entre Martorell
i Castellbisbal. De fet, durant
aquest estiu ja hi ha hagut aven-
ços en aquesta tasca i s’han produït
talls temporals en la mateixa línia. 

En una visita a la zona, el
subdirector de Construcció d’A-
dif, Alejandro Faundez, va ex-
plicar a l’ACN que les obres in-
clouran la reforma de quatre
túnels, entre els quals hi ha el

que passa pel nucli urbà de Mar-
torell, envoltat d’habitatges. Això
fa que aquests treballs siguin es-
pecialment complexos. 

A més, pel tram afectat pas-
sen uns 1.500 trens cada set-
mana, sumant els de Rodalies i
mercaderies. Per minimitzar
l’impacte del tall de la circulació,
les obres s’han programat durant
els mesos d’estiu, l’època amb
menys trànsit. Tot i això, Adif

està buscant oferir un “pla al-
ternatiu de transport”. Malgrat
els inconvenients que pot tenir
l’aturada de quatre mesos, Faun-
dez va dir a l’ACNque l’opció al-
ternativa “implicava un any i
mig de circulació degradada a via
única”, cosa que hauria provocat
problemes diaris.

Amb tot, Faundez preveu
que les obres estiguin enllestides
en 18 mesos, aproximadament.

Operaris d’Adif treballant a la zona aquest estiu. Foto: Àlex Recolons/ACN

L’R4 estarà quatre mesos
tallada l’estiu que ve 

» Adif farà el tall a Martorell per implementar l’ample de via 
internacional, imprescindible per fer realitat el Corredor Mediterrani

L’Espai Jove Punt Nord
arrenca un nou curs 

JOVENTUT4L’Espai Jove Punt
Nord ha tornat a l’activitat
aquest setembre amb propostes
gratuïtes i amb un nou horari de
cap de setmana.

De moment, ja s’han fet dues
activitats: el taller de ‘Fes el teu
estoig’ i la taula rodona sobre
herbes remeieres. Fins a final de
mes, n’hi ha programades cinc
més, totes de franc. El dia 13 es
farà un seriefòrum dedicat a la
mítica sèrie de TV3 Plats bruts;
el dia 17, hi haurà un taller d’e-
xercici físic; el 20 s’oferiran jocs
de taula i el 27, un karaoke.

Sortint de les dependències del
Punt Nord –a la planta baixa del
Centre Cultural–  es farà un ta-
ller de grafitti al Parc Forestal de
Can Cases.

Pel que fa a l’horari, de di-
lluns a dijous no s’ha plantejat
cap canvi (es manté de 8.30 a
22.00 h), però els divendres, a
partir del dia 13, l’espai passarà
a tancar a mitjanit. A més, ara
també obre els dissabtes al matí
(de 10.00 a 14.00 h) i a la tarda
(de 18.00 a 22.00 h), mentre que
els diumenges només a la tarda
(de 16.00 a 20.00 h).

Mans Mercedàries prepara
dos camps de treball

SOLIDARITAT4L’ONG marto-
rellenca Mans Mercedàries ha
anunciat que l’estiu vinent po-
sarà en marxa dos camps de
treball paral·lels, un a Kenya i
l’altre a Moçambic, país on va
treballar el juliol passat.

A Kenya, l’entitat tornarà a
Ongata Rongai, un municipi a
tocar de Nairobi. Els voluntaris
de l’ONG ja hi van ser fa tres
anys per col·laborar en la cons-
trucció d’una escola i l’any vinent
ajudaran a pintar i decorar l’e-
difici de primària. Alhora, una al-
tra expedició viatjarà a Moçam-

bic, on l’associació ja ha fet 25
camps de treball, l’últim aquest
estiu per ajudar els afectats pel
cicló Iday.

INAUGUREN UNA EXPOSICIÓ
A partir del dia 13, el vestíbul del
Centre Cultural acollirà la mos-
tra fotogràfica ‘Moçambic ’19’,
que el dia 27 es traslladarà a la
sala d’exposicions d’El Círcol i
s’hi estarà fins al 8 d’octubre.

A més, el dia 20, l’ONG farà
una xerrada amb passi d’audio-
visuals sobre el 25è Camp de
Treball a Moçambic.

El Forastock omple d’ofertes
la rambla de les Bòbiles

COMERÇ4L’associació de co-
merciants Nou Martorell va or-
ganitzar, el passat diumenge dia
8, una nova edició del Forastock.
La fira va omplir la rambla de les
Bòbiles amb una cinquantena de
carpes d’establiments martore-
llencs, que van atreure un gran
nombre de clients i curiosos.
Els visitants van poder trobar
ofertes de productes, com moda
i calçat, però també de serveis,
com ara opcions d’oci.

Amb aquesta iniciativa, que
ja està completament consoli-
dada, els botiguers poden ven-
dre els estocs sobrants de la
temporada d’estiu a un preu re-
baixat. Així, la fira s’omple de
gangues que suposen una gran
oportunitat per als compra-
dors. A banda, el fet d’ubicar-se
en el punt més concorregut de
tot el municipi ajuda a donar vi-
sibilitat i a fomentar el comerç
local i de proximitat.

Serveis | Endesa instal·la fibra òptica a Martorell
Endesa ha fet una inversió de 764.000 euros per instal·lar fibra òptica a les co-
marques del Baix Llobregat i l’Anoia per tal d’optimitzar les comunicacions. El

servei s’ha instal·lat en dues xarxes, una d’elles entre Martorell i Pierola.

Les obres inclouen 
la reforma de quatre
túnels, un dels quals
passa pel nucli urbà 
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L’Aula de Teatre de Martorell ho
té tot a punt per iniciar un curs
molt especial. Aquest 2019, l’en-
titat celebra que ja fa 10 anys que
un grup de persones dedicades
a les arts escèniques van sentir la
necessitat d’acostar el teatre a la
societat martorellenca, espe-
cialment als seus infants i joves.
Coincidint amb l’aniversari, l’es-
cola presenta novetats com la in-
corporació del musical a la seva
oferta formativa o la creació d’u-
na companyia dirigida per una
professora de l’Aula. 

El projecte va començar a ca-
minar el curs 2009-2010 amb
prop de 50 alumnes. Des d’ales-
hores, la xifra ha anat augmen-
tant i, en els darrers anys, s’ha
mantingut al voltant de la vui-
tantena, segons el fundador i co-
ordinador de l’Aula, Ferran Me-
salles. Cada curs es formen uns
vuit grups que es delimiten per
franges d’edat; així, s’hi poden
trobar des de grups de nens pe-
tits fins a un grup d’adults. 

Els alumnes fan exercicis de
tècnica actoral i, en molts casos,
també s’endinsen en la creació
teatral. A més, un cop al trimes-
tre reben una classe introductò-
ria d’una especialitat de les arts
escèniques, com ara clown o
doblatge, sempre a càrrec d’un
expert. Tot aquest aprenentatge
queda reflectit en la mostra de fi-
nal de curs, però també en les ac-
tuacions que fan amb motiu de
La Marató de TV3 i el Dia Mun-
dial del Teatre. 

Tot i que alguns exalumnes
de l’escola han acabat dedicant-
se professionalment a la inter-
pretació, Mesalles té molt clar
que l’objectiu del projecte va
molt més enllà. “Fem formació
pura i dura, formem persones”,
afirma. Es tracta, doncs, de do-
nar-los eines que els serveixin en
el futur, aconseguint que “tin-
guin la capacitat de parlar, es-
coltar, entendre les emocions i
treballar en equip”, diu. 

TEATRE A LES ESCOLES
Tenint en compte la importàn-
cia del teatre a nivell educatiu,
l’any 2016 l’Aula va voler intro-
duir-lo a les escoles martore-

llenques en horari lectiu. Se-
gons Mesalles, en funció de les
necessitats del centre, es treba-
llen uns aspectes determinats de
les arts escèniques, sempre pen-
sant en el desenvolupament per-
sonal i educatiu dels alumnes.

A més, l’Aula ofereix activi-
tats extraescolars a col·legis lo-
cals i, fins i tot, a altres munici-
pis del Montserratí. És el cas de
Castellví de Rosanes i Abrera, on
s’ha creat l’Escola de Teatre, ad-
herida a l’entitat martorellenca.

UNA NOVA COMPANYIA JOVE
Mesalles explica que, a mesura
que els alumnes es fan grans i co-
mencen els estudis postobliga-
toris, cada cop tenen menys
temps lliure i sovint acaben dei-
xant el teatre. Per això és tan im-
portant que el grup de joves de
l’Aula s’hagi establert aquest
any com a companyia: és un in-
dicador que el teatre ha passat a
jugar un paper molt rellevant en
la vida d’aquests nou nois i noies
d’entre 18 i 25 anys.

Alícia Zamora, la professora
que treballarà amb ells durant el
curs, explica que “l’objectiu de la
companyia és fer teatre educatiu
en centres de formació”. Volen
fer sessions de teatre fòrum que
creïn “consciència social sobre
temes d’actualitat” i serveixin
“d’eina de sensibilització davant
de conductes de risc”, afirma
Zamora. Un tipus de teatre que,
de fet, els integrants del grup ja
van conèixer i posar en pràctica
quan eren alumnes de l’Aula.

Unprojecte consolidat
» L’Aula de Teatre de Martorell celebra aquest curs el seu desè aniversari 

» L’escola defensa el paper del teatre com a eina educativa i de desenvolupament personal

Els grups acostumen a fer una mostra de final de curs a la Casa de Cultura de la Vila. Foto: Aula de Teatre

Anna Utiel
MARTORELL
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Els museus locals comencen 
el curs amb noves exposicions
MUSEUS4Amb l’arribada del
mes de setembre, arrenca una
nova temporada d’exposicions
als museus martorellencs. L’En-
rajolada i La Caserna acolliran
dues mostres de temàtiques tan
diferents com el transport públic
i l’antropologia, respectivament.

Des d’avui, dia 10, i fins al 22
de setembre, l’exposició foto-
gràfica ‘Transport públic a Mar-
torell’ s’instal·larà a l’Enrajolada
Casa Museu Santacana. Es trac-
ta d’un recull d’imatges selec-
cionades per l’Associació de Mo-
tos Clàssiques i Antigues de
Martorell (AMCAM), que mos-
tren vehicles dedicats al servei
públic. A més,  el mateix espai
acollirà dos models de motos de
la marca Torrot, segons ha ex-
plicat al web municipal el presi-
dent de l’AMCAM, Jordi Vives.

La Caserna, per la seva ban-
da, acollirà ‘Ossos. Un viatge a
l’època medieval de la mà de
l’antropologia física’. Es tracta
d’una exposició itinerant que,
després de passar per una des-
ena de municipis, arribarà a
Martorell el dia 15 i s’hi queda-
rà fins al 10 de novembre. 

L’objectiu de la mostra, im-
pulsada pel Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya i la Diputació de
Barcelona, és conèixer la vida de
les poblacions catalanes entre els
segles VIII i XV a partir de tro-
balles arqueològiques fetes en di-
ferents municipis. Per això, el
Centre d’Estudis Martorellencs
(CEM), que ha portat la mostra
al municipi, presentarà els re-
sultats de les seves tasques en ja-
ciments com el de Santa Mar-
garida o Sant Genís de Rocafort.

CULTURA POPULAR4Les colles
de cultura popular martorellen-
ques viatjaran a Pamplona per
celebrar el 10è aniversari de la
Comparsa de Gegants de Men-
dillorri. Aquest barri de la capi-
tal navarresa acollirà els Ge-
gants, els Capgrossos i els Bas-
toners de Martorell el cap de set-
mana del 14 i el 15 de setembre.

La col·laboració sorgeix de la
voluntat de les dues colles ge-
ganteres de fer un intercanvi
cultural. Segons ha dit el cap dels
Gegants, Jordi Escoda, al web
municipal, martorellencs i pam-
plonesos van entrar en contacte
a través de les xarxes socials fa
gairebé dos anys, però fins ara no
havien trobat una data disponi-
ble per a tots dos grups.

Després de moltes converses i
propostes, finalment no només es
trobaran les dues colles gegante-
res, sinó que els de Mendillori han
convidat també els Bastoners i els
Capgrossos de Martorell al seu
aniversari, per tal de conèixer els
balls folklòrics catalans. En total,
la comitiva martorellenca estarà
formada per una setantena de
persones, segons fonts municipals. 

TRADICIONS EN COMÚ
És innegable que els gegants, els
capgrossos i els bastoners són

elements imprescindibles de la
cultura popular catalana. No
obstant això, cal tenir en comp-
te que no en són exclusius. Arreu
de l’Estat, aquestes figures pre-
nen protagonisme en nombroses
festes locals, com passa a les ce-
lebracions de Pamplona. 

En el cas del barri de Men-
dillorri, però, aquesta tradició
es va adoptar fa relativament
poc. El mes de desembre de
2008, els gegants Atarrabi i Mi-

kelats, de la Comparsa de Men-
dillorri, van fer el seu primer
ball al carrer. 

En canvi, els emblemàtics
gegants martorellencs, el Diable
i la Velleta, van celebrar el seu
25è aniversari l’any 2017. Mal-
grat aquesta diferència, Jordi
Escoda assegura que les figures
que faran d’amfitriones tenen
“una certa relació” amb les de la
seva colla, ja que tenen a veure
amb la mitologia.

Les colles locals viatjaran al barri de Mendillorri. Foto: Grisphoto/Ajuntament

La tradició martorellenca 
aterra a Pamplona
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Castellví de Rosanes

CULTURA4Prop de 100 perso-
nes van acudir a la plaça del po-
ble per gaudir del ClickCastell-
ví, una proposta cultural que
permet sopar a la fresca tot gau-
dint d’exposicions fotogràfiques
d’autors locals.

L’acte, que es va celebrar el
dissabte 7 a la nit i va durar unes
2 hores, va comptar amb la pro-
jecció dels treballs de David Pla-
nas Ollé, Víctor Valle i Lluís
Planas Llopart. Sota el títol ‘Un

any de fotografia’, Planas Ollé i
Valle van presentar una selecció
conjunta d’imatges de Castellví
de Rosanes i altres indrets, totes
fetes durant els darrers mesos.
D’altra banda, Planas Llopart va
mostrar la seva pròpia selecció,
centrada sobretot en les masies
castellvinenques, però també
en altres racons del municipi.

Amb tot, el consistori asse-
gura que fa una valoració posi-
tiva de l’esdeveniment. 

FESTES4El barri del Taió va
acomiadar el mes d’agost i va do-
nar la benvinguda al setembre
amb una gran festa. La zona es-
portiva i de lleure Dra. Mercè Bo-
ada va ser l’escenari de totes les
activitats que, a diferència d’anys
anteriors, van omplir el cap de
setmana sencer, i no només el
dissabte.

Els actes festius van comen-
çar el dia 31 a la tarda. El mag
Christian Cooker va ser l’enca-
rregat de donar el tret de sorti-
da a la celebració, amb un es-
pectacle familiar que va con-
vèncer petits i grans. Al vespre,
el concurs de truites i pastissos
va posar de manifest les habili-
tats culinàries de veïns i veïnes,
i va ser l’avantsala del sopar de
germanor. A banda del menjar,
que cadascú va haver de portar
de casa, els assistents també
van comptar amb l’oferta d’una
barra solidària. Els beneficis
aconseguits es destinaran a l’as-

sociació HipoFam, que es dedi-
ca a la divulgació i la recerca de
la hipomagnesèmia familiar.
Després de sopar, va arribar el
moment de ballar amb una ses-
sió de DJ que es va allargar fins
ben entrada la matinada.

Com a novetat de l’edició
d’enguany, els habitants del Taió
van tenir l’oportunitat de fer
festa també el diumenge i qui

més va aprofitar aquesta possi-
bilitar va ser la canalla. Els in-
fants del barri van fer front a la
calor del migdia gràcies a la fes-
ta holi-escuma, una combinació
de dues activitats que sempre
triomfen entre els més petits.
Així, el blanc de l’escuma i els co-
lors de la pols van crear una ba-
rreja perfecta per arrencar amb
energia el mes de setembre.

Nens i nenes van gaudir de la festa holi-escuma. Foto: Ajuntament

El barri del Taió tanca 
l’agost fent festa grossa

El ClickCastellví aplega
un centenar de persones

FESTES4Sant Andreu de la Bar-
ca ha viscut aquest estiu la Fes-
ta Major “més multitudinària
dels últims anys”, segons ha dit
el regidor de Cultura, Juan Pa-
blo Beas, a Línia Nord. Del 30
d’agost al 2 de setembre, milers
de santandreuencs i veïns d’al-
tres poblacions van poder gau-
dir d’una trentena d’activitats.

Quant a l’afluència de públic,
Beas destaca les dues primeres
nits, especialment la de dissab-
te, quan “segons la Policia Local,
es podien comptabilitzar unes
8.000 persones a l’esplanada
del mercat setmanal”, assegura.
Per al regidor, una de les claus de
l’èxit de la Festa Major és adap-
tar-se als perfils de població del
municipi, que considera “molt
determinats”. És per això que hi
va haver dues grans ofertes mu-
sicals: divendres, l’actuació dels
DJ Brian Cross i Adrián Fyrla, i
dissabte, el concert de La Unión. 

La gran novetat de l’edició,
però, va ser l’escape room ins-
tal·lat a l’escola Can Salvi, que va

esgotar totes les localitats a les
catorze sessions que va oferir.

Les propostes més consoli-
dades i que ja són marca de la
casa, com ara la Barca del Sr. An-
dreu, la gimcana nocturna o la
Festa Holi, no van decebre i van
tornar a aplegar un gran nombre

de participants, sobretot ado-
lescents i joves.

Amb tot plegat, el regidor
de Cultura té la convicció que
“la de Sant Andreu és una po-
blació molt alegre i participa-
tiva, que està molt acostuma-
da a sortir al carrer”. 

Sant Andreu va fer festa del 30 d’agost al 2 de setembre. Foto: Ajuntament

La Festa Major d’enguany,
una de les més multitudinàries 

Sant Andreu de la Barca

Torna la Jugatecambiental 
al parc de la Solana

INFÀNCIA4El parc de la Solana
acull, des del dia 8, una nova edi-
ció de la Jugatecambiental, un
projecte impulsat per l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona (AMB).
Es tracta d’una iniciativa que vol
fomentar el joc als parcs i les  “ac-
tivitats per aprendre i gaudir
en família”, a través de tallers i
itineraris guiats per educadors. 

Després d’una pausa per les
vacances d’estiu, el dia 8 es va re-

prendre el projecte amb l’activi-
tat ‘Pocions de bruixa. Les pro-
pietats de les plantes’. Aquest
diumenge, dia 15, hi ha progra-
mada la proposta ‘Experimen-
tem amb la sorra i l’aigua’. 

Fins al diumenge 1 de des-
embre, es faran activitats sobre
temàtiques relacionades amb el
medi ambient, com el consum
responsable o la contaminació
atmosfèrica.

Sant Andreu plora la mort 
de l’exregidor Juan Sánchez
CONDOL4Juan Sánchez, qui
va ser regidor de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca, va mo-
rir el passat 23 d’agost després
d’una llarga malaltia, segons
fonts del consistori. 

Sánchez, membre del PSC, va
estar al capdavant de la Regido-
ria d’Esports durant dues dèca-
des, des del 1995 fins al 2015.
L’Ajuntament ha recordat que,
durant aquells anys, “va adqui-

rir i reformar els terrenys de Can
Salvi”, on ara hi ha les instal·la-
cions esportives. A més, també
va contribuir a la construcció del
circuit de BMX i a la remodela-
ció del poliesportiu l'11.

L’alcalde de Sant Andreu,
Enric Llorca, va dedicar-li unes
paraules a Sánchez a través de
Twitter: “El socialisme i l'esport
de Sant Andreu de la Barca es-
tan avui de dol”, va lamentar.

Serveis | Període de propostes al Pla director de l’aigua 
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha habilitat un formulari online, al qual es
pot accedir des del web municipal, per fer propostes i suggeriments al futur Pla

director de l’aigua. Els veïns podran fer les seves aportacions fins al dia 19.

Obres | Nou pàrquing al costat de l’escola Josep Pla
Des d’avui, 10 de setembre, no es permet estacionar al terreny que hi ha al
costat de l’escola Josep Pla. Fonts municipals informen que comencen els
treballs previs per construir-hi un aparcament per a gairebé 100 vehicles.



línianord.cat 10 de setembre del 2019

13 | 

Olesa de Montserrat

URBANISME4La nova illa de
vianants del nucli antic va entrar
en funcionament el dia 6 de se-
tembre i estarà en període de
proves fins a l’1 de novembre.
Amb aquest nou projecte en
marxa, cal demanar una auto-
rització a l’Ajuntament per poder
circular amb vehicle per la zona. 

L’illa de vianants és una de
les iniciatives incloses al Pla de
Mobilitat local de l’any 2011,
que va ser aprovat després d’un

procés participatiu. En declara-
cions al web municipal, el regi-
dor de Mobilitat d’Olesa de
Montserrat, Jordi Martínez, ha
assegurat que la mesura es va
plantejar amb l’objectiu de “do-
nar prioritat a les persones”, fa-
cilitant l’accessibilitat i aug-
mentant la seguretat de la zona.
En aquest sentit, cal tenir en
compte que el nucli antic comp-
ta amb dos centres educatius i té
els carrers força estrets.

FESTES4Olesa de Montserrat
ha viatjat més de 300 anys en el
temps durant un cap de setma-
na per reviure els últims mesos
de la Guerra de Successió. Els
dies 7 i 8 de setembre, la 12a edi-
ció de la Festa dels Miquelets va
concentrar al municipi centenars
de visitants, que van fer un exer-
cici de memòria històrica i es van
transportar al 1714.

L’agost d’aquell any, amb el
conflicte bèl·lic a punt d’arribar
al seu tràgic final, Olesa va aco-
llir un consell de guerra per in-
tentar salvar Barcelona del set-
ge. A més, al municipi van ser
enterrats 158 soldats austria-
cistes. Aquests dos fets són els
que centren la Festa dels Mi-
quelets, que recrea l’escena del
consell i de la batalla i captura del
Capitán Maria, alhora que ret
homenatge als soldats morts.

Les activitats van començar
dissabte al matí, amb l’obertura
del Mercat Barroc ambientat al

segle XVIII i, més tard, amb la
gimcana infantil ‘Troba el Mi-
quelet’. Al migdia, es va fer el
Memorial 158 a la plaça Nova,
que va comptar amb la presèn-
cia de les autoritats i va acabar
amb els Segadors i la salva
d’honor. A la tarda va tenir lloc
un dels actes més importants de
la festa:  la recreació, als te-
rrenys de Can Candi, del combat
entre els miquelets de l’Ermen-

gol Amill i l’exèrcit borbònic,
que va acabar amb la captura del
Capitán Maria. La plaça Nova va
acollir dues recreacions més:
‘La justícia del poble’ i ‘Catalun-
ya a ultrança’. Les activitats de
dissabte van acabar a la nit, des-
prés del sopar popular al Parc
Municipal. El diumenge al matí
es va fer ‘La Pedregada’ i, durant
tot el dia, es van poder visitar el
mercat i els campaments.

Recreació del consell de guerra de l’agost del 1714. Foto: Ajuntament

Olesa reviu els fets del 1714
amb la Festa dels Miquelets

L’illa de vianants del nucli
antic, en període de proves

TRIBUNALS4L’Audiència de
Barcelona ha anul·lat recent-
ment l’absolució d’un guàrdia ci-
vil que va actuar a Sant Esteve
Sesrovires durant el referèn-
dum de l’1 d’octubre.

L’agent va ser acusat de dos
delictes lleus de lesions per ha-
ver donat cops de porra a dos vo-
tants de l’escola La Roureda,
però el jutjat d’instrucció nú-
mero 7 de Martorell el va absol-
dre el passat 31 de gener. Ara,
l’Audiència ha determinat que la
sentència absolutòria omet qua-
tre testimonis que van testificar
durant el judici, segons ha pu-
blicat l’ACN.

L’advocada dels denunciants,
Norma Pedemonte, ha explicat
al diari Públicque els testimonis
de dos guàrdies civils són con-
tradictoris, ja que no van coin-
cidir en explicar quin era l’ob-
jectiu dels agents durant l’1-O.
Mentre que un va dir que havien
de crear un passadís per per-
metre l’accés de la comitiva ju-
dicial al centre, l’altre va asse-

gurar que “es tractava d’aturar el
referèndum il·legal”. Tenint en
compte aquesta contradicció,
l’Audiència de Barcelona ha
considerat que no queda provat
que l’agent actués seguint les or-
dres d’un superior, segons in-
forma el mateix diari. 

Durant el judici, l’acusat va
reconèixer haver colpejat alguns
votants, però va dir que no re-
cordava haver-ho fet concreta-
ment als dos denunciants. A
més, va afirmar que diversos
guàrdies civils també van ser
agredits per alguns veïns.

Càrregues de l’1-O a l’escola La Roureda. Foto: Ajuntament

Anul·len l’absolució d’un agent
que va actuar l’1-O a La Roureda

Sant Esteve Sesrovires

Rosalia fa història 
als MTV Video Music Awards
MÚSICA4Rosalia ha tornat a
aconseguir una fita històrica.
La sesrovirenca més interna-
cional s’ha convertit oficialment
en la primera artista espanyola
a guanyar un MTV Video Music
Award. De fet, n’ha guanyat dos:
Millor Videoclip Llatí i Millor Co-
reografia. La cançó que l’ha por-
tat fins aquí ha estat ‘Con Altu-
ra’, el segon tema de la cantant
amb el colombià J Balvin.

A la gala, que va tenir lloc el
27 d’agost a la ciutat estatuni-
denca de Newark, Rosalia va
interpretar tres cançons davant
de quasi 20.000 persones: ‘A
ningún hombre’, ‘Yo x ti, tú x mí’
i ‘Aute Cuture’. 

A més, la cantant també es-
tava nominada al premi de Mi-
llor Artista Revelació, que fi-
nalment es va endur Billie Eilish,
de només 17 anys.

El Punt Lila fa prop de 
400 accions informatives

FEMINISME4La Festa Major de
Sant Esteve Sesrovires, celebra-
da al juliol, va comptar per pri-
mer cop amb un Punt Lila. Les
encarregades de la iniciativa,
que es van instal·lar a prop de les
zones d’oci nocturn, van realit-
zar un total de 387 accions d’in-
formació i sensibilització, se-
gons fonts municipals. Concre-
tament, durant les tres nits que
va estar en funcionament, s’hi

van acostar 254 dones i 133 ho-
mes per conèixer la tasca de vo-
luntàries i educadores.

La iniciativa s’emmarca dins
de la campanya ‘Festes majors i
espais d’oci lliures de masclis-
mes’, impulsada per la Regido-
ria de Gènere i Igualtat i la Di-
putació de Barcelona. Fonts del
consistori afirmen que s’està
treballant per engegar nous pro-
jectes en aquest sentit.

Successos | Detingut durant la Festa dels Miquelets
La Policia d’Olesa va detenir un home a la Festa dels Miquelets per haver robat
la recaptació d’una parada de la fira, segons va informar l’Ajuntament a Twitter.

El detingut, de 33 anys, s’havia endut 1.200 euros, objectes i documentació.

Seguretat | Reforçat el tractament contra les rates
La tempesta del dia 27 va fer que l’Ajuntament decidís reforçar el tractament
contra les rates al nucli urbà, La Gleva i La Coma. El consistori assegura que no
s’ha detectat un increment de rosegadors, però ha volgut prendre precaucions.
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El festival Selvatik convenç
en la seva primera edició

MÚSICA4El Selvatik, el primer
festival de rap d’Abrera, ha vis-
cut una primera edició satisfac-
tòria. Un gran nombre d’assis-
tents, sobretot joves, es van aple-
gar el dia 7 a la plaça Pau Casals
per gaudir de cinc concerts, amb
Arianna Puello i Falsalarma com
a principals reclams. La rapera
abrerenca OpssLayla i els grups
FMP Crew i The Secret Poison
van completar el cartell. 

El festival és una iniciativa de
l’associació GarsaSound i Costa
Mediterráneo, que ha rebut el
suport de l’Ajuntament.

MÉS PROPOSTES MUSICALS
Aquest mes la música ha pres un
paper protagonista a Abrera.
Després de l’èxit del Selvatik, tor-
na el Setembre Musical, que
aposta per dos estils musicals
molt allunyats del rap: la músi-
ca clàssica i la contemporània.
Els concerts en el marc d’aquest
cicle es faran els dies 13 i 20. 

D’altra banda, el dia 14 arri-
barà al municipi el Vaparir Tour
de Ràdio Flaixbac i el dia 21, es
farà la segona edició de l’Abre-
ra Sound, a càrrec de ‘Remem-
ber the Time’.

OBRES4L’Ajuntament d’Abre-
ra ha completat recentment la
primera fase d’un pla de millo-
res dels seus carrers. El projec-
te ha inclòs 17 actuacions en di-
verses cruïlles, la majoria con-
centrades en el nucli antic. L’ob-
jectiu d’aquesta actuació és mi-
llorar l’accessibilitat i la segure-
tat dels vianants, parant especial
atenció als veïns amb problemes
de mobilitat.

Segons fonts municipals, les
obres van començar amb ende-
rrocs de vorera i calçada per tal
de construir nous passos de via-
nants adaptats a la normativa vi-
gent. A més, en les cruïlles amb
poca visibilitat, els passos s’han
fet elevats. També s’han dut a
terme tasques de pavimenta-
ció, senyalització i reubicació
tant d’elements de mobiliari
com d’enllumenat. 

A banda, la vorera del carrer
Nou s’ha convertit en un espai
accessible per als vianants amb
mobilitat reduïda, que compten
ara amb una rampa espaiosa
amb barana.

COL·LABORACIÓ AMB ECOM
El consistori abrerenc va signar,
a finals de l’any passat, un con-
veni de col·laboració amb
ECOM, un moviment associatiu
que vetlla per la inclusió de les
persones amb discapacitat físi-
ca. Amb aquest acord, l’Ajunta-
ment es va comprometre a in-
corporar l’assessorament de l’en-

titat en l’elaboració de projectes,
tant en l’àmbit urbanístic com en
altres aspectes que tenen im-
pacte en la qualitat de vida de les
persones amb mobilitat reduïda.

Així, mantenint aquest com-
promís, les actuacions fetes re-
centment als carrers del nucli an-
tic s’han desenvolupat amb la re-
visió prèvia d’ECOM. 

El carrer Nou ha estrenat una rampa amb barana. Foto: Ajuntament

Abrera fa un pas endavant per
tenir carrers més accessibles

Literatura | El poeta García Herrera rep un nou premi
L’escriptor abrerenc José Luis García Herrera ha guanyat el premi de poesia de
la 36a edició del certamen Cristòfor Aguado i Medina –que se celebra a la loca-
litat valenciana de Picassent– per la seva obra Un viatge breu per anar enlloc.
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MEDI AMBIENT4Prop de 200
persones es van concentrar el 31
d’agost davant de Can Mata per
rebutjar la seva ampliació i exi-
gir-ne el tancament. La protes-
ta, convocada per la Plataforma
pel Tancament de l’Abocador
de Can Mata, va aplegar veïns
dels cinc municipis afectats: Es-
parreguera, els Hostalets de Pie-
rola, Masquefa, Piera i Sant Es-
teve Sesrovires. L’acció va im-
pedir l’entrada a les instal·lacions
durant dues hores.

El projecte d’ampliació en
17,3 hectàrees, aprovat inicial-
ment per la Generalitat, supo-
saria allargar la vida de l’aboca-
dor fins al 2041, és a dir, 11
anys més del previst. El presi-
dent de l’associació veïnal de
Can Rial i membre de la Plata-
forma pel Tancament, Carles
Batlles, recorda que “fa 40 anys”
que Can Mata funciona i els
veïns en pateixen les conse-
qüències. Assegura que “els in-

convenients principals són les
pudors i l’augment de l’acci-
dentalitat” que provoquen els ca-
mions. Per això, els actors im-
plicats han presentat al·lega-
cions al projecte en dues oca-
sions i, si es produeix l’aprova-
ció definitiva, contemplaran pas-
sar a la via judicial. 

Sigui com sigui, més enllà
d’aturar l’ampliació, la finalitat
és aconseguir la clausura de l’a-

bocador. La portaveu de la pla-
taforma, Anna Alcaraz, és cons-
cient que aquest no és un objec-
tiu fàcil d’assolir, perquè “Can
Mata rep els residus de l’àrea
metropolitana de Barcelona”.
Per tant, si tanqués, caldria obrir
un altre abocador i el problema
seria el mateix. Així doncs, Al-
caraz creu que s’ha de treballar
per millorar la gestió de residus,
que actualment és “nefasta”.

La manifestació del dia 31. Foto: Plataforma pel Tancament de l’Abocador

Unes 200 persones protesten
contra l’abocador de Can Mata

INFRAESTRUCTURES4La Di-
putació de Barcelona ja ha posat
en marxa les obres de millora de
la carretera B-112, que s’allar-
garan fins a finals de mes. El
tram afectat comença passat
l’accés a les Coves de Montserrat
i acaba a la intersecció amb la C-
55. Transcorreguts quinze dies
des de l’inici dels treballs, es ta-
llarà la carretera en ambdós
sentits, de dilluns a divendres de
9.30 a 18.30 hores.

L’objectiu de l’actuació és
canviar les proteccions actuals de
la via. Es tracta d’unes muralle-
tes que han quedat obsoletes i ja
no són prou efectives, segons
afirmen fonts municipals. És
per això que, en el seu lloc, s’hi
col·locarà una barrera rígida de
formigó, un sistema més ade-
quat. A més, segons les mateixes
fonts, s’ha previst fer un tracta-
ment superficial a aquesta ba-
rrera, per tal que estigui estèti-
cament en harmonia amb l’en-
torn de la carretera, la muntan-
ya de Montserrat. 

UN MES DE RETARD
En principi, estava previst que
aquestes tasques de millora co-
mencessin a finals de juliol. Tan-
mateix, l’inici de les obres no ha
estat una realitat fins al setem-
bre, un mes i escaig més tard. Tot
i que, de moment, es desconei-

xen les causes d’aquest enda-
rreriment, la Diputació de Bar-
celona ja ha assegurat que s’ha
produït per causes que li són
alienes. 

Ara, si no hi ha més retards,
les obres haurien d’estar enlles-
tides el mes vinent.

L’objectiu és millorar les proteccions de la carretera. Foto: Ajuntament

Obres de millora a la B-112
durant tot el setembre

SERVEIS4Els polígons indus-
trials d’Esparreguera tindran fi-
bra òptica molt aviat. El dia 6,
Telefònica va posar en marxa els
treballs per instal·lar aquest ser-
vei a Can Roca, Can Comelles i
Magarola Sud. Fonts del con-
sistori asseguren que se’n bene-
ficiaran més de 150 empreses de
la zona sud i gairebé 120 de la
zona nord. Així doncs, l’actuació
suposarà un impuls per a l’acti-
vitat econòmica de la vila.

Els empresaris establerts en
aquests polígons feia temps que
demanaven poder-se connectar
a la xarxa d’internet d’alta velo-
citat. Ara, un cop estiguin en-
llestides les tasques d’instal·lació,
“la zona industrial d’Esparre-
guera es posarà al dia tecnolò-
gicament”, segons ha dit l’al-
calde Eduard Rivas en declara-
cions al web municipal. Això, as-
segura el batlle, li atorgarà “més
capacitat d’atraure inversions i
generar ocupació”. 

La fibra òptica,
ara als polígons
industrials

Preocupació per
l’edifici incendiat
del Camí Ral

SEGURETAT4L’Ajuntament
d’Esparreguera, mitjançant un
decret d’alcaldia, ha requerit el
tancament de l’edifici del Camí
Ral que aquest estiu ha patit dos
incendis. El consistori ha fet la
petició a la SAREB, propietària
de l’immoble, i ha precintat l’e-
difici avisant que se sancionarà
a qui intenti accedir-hi malgrat
la prohibició. El bloc consta de
sis habitatges, dels quals tres es-
taven ocupats. El govern local as-
segura que cap dels residents es-
tava empadronat al municipi ni
era usuari dels Serveis Socials. 

Política | El regidor Francisco Aguilar deixa Ciutadans
El regidor Francisco Aguilar ha deixat Ciutadans i continuarà al consistori espa-
rreguerí com a no adscrit. Aguilar va ser el número 2 de la formació taronja en
les passades eleccions municipals i ha abandonat el partit tres mesos després.

CollbatóTradició | La mostra ‘25 anys fent castells’, al Casal
L’exposició ‘25 anys fent castells’, dels Castellers d’Esparreguera, ocupa el Casal
de Cultura de Collbató des del 6 de setembre, i es podrà visitar fins al dia 20. La
colla esparreguerina celebra aquest any el seu 25è aniversari en actiu.

CULTURA4L’acte de presenta-
ció de la pel·lícula documental
Maleïda 1882, del director coll-
batoní Albert Naudín, va omplir
a vessar el Casinet el passat di-
vendres 6. Després de la pro-
jecció del film, el públic va poder
comentar-lo amb el director,
l’actor Lluís Soler i un expert en
Jacint Verdaguer, Bernat Gasull.
Gasull és, de fet, l’autor del llibre
Maleïda, que va portar a Naudín
a descobrir el Verdaguer excur-
sionista i a fer el documental. 

La pel·lícula narra la traves-

sa del gran poeta català pels Pi-
rineus fins a arribar a l’Aneto, un
viatge que el va inspirar per es-
criure Canigó. Així, els assistents
a l’acte van fer preguntes als
ponents relacionades amb el
muntanyisme en l’època de Ver-
daguer i altres qüestions vincu-
lades amb la faceta menys co-
neguda de la vida del mossèn. El
torn de preguntes es va allargar
fins a les 10 de la nit.

Maleïda 1882 es va estrenar
el 10 de juny al FIC-CAT i va arri-
bar als cinemes el 5 de juliol.

El Casinet s’omple per veure 
i comentar  ‘Maleïda 1882’
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FESTES4Collbató és el munici-
pi encarregat de tancar la tem-
porada de festes majors del
Montserratí. Del 13 al 16 de se-
tembre, els collbatonins aco-
miadaran l’estiu amb una vinte-
na d’actes carregats d’art, tradi-
ció i diversió. 

El pregó de l’humorista i imi-
tador Pep Plaza, que promet
provocar les rialles de tots els as-
sistents a la plaça de l’Era, in-
augurarà la Festa Major el di-
vendres 13 al vespre. Més tard,
al Casinet, l’humor mantindrà el
seu protagonisme amb l’espec-
tacle ‘Bona nit, benparits!’, el pri-
mer de Fel Faixedas en solitari
després de 12 anys a Teatre de
Guerrilla. L’oci nocturn tindrà
com a escenari la pista esporti-
va Martí Gil, que acollirà Oscar
DJ i La Banda Biruji. 

El gruix de les activitats es
concentrarà l’endemà, dia 14.
La jornada començarà al migdia,
amb el Circ Vermut ‘Ni cap ni
peus’ a Can Dalmases i, a la tar-
da, arribarà el torn de la cultura
popular. Els Gegants de Collba-
tó, acompanyats dels d’Espa-
rreguera i els d’Olesa de Bones-
valls, oferiran una cercavila pel

passeig Mansuet. Tot seguit, a la
plaça de l’Era hi haurà una ex-
hibició castellera, amb les colles
d’Esparreguera, Mediona i els
Nois de la Torre. 

Per escalfar motors per al co-
rrefoc de diumenge, la nit ante-
rior començarà amb el Seguici
del Pastor, una cercavila en què
el municipi es prepara per llui-
tar contra el Marmotot. Tot i
això, encara hi haurà temps per
fer festa i els veïns comptaran
amb tres grans propostes. A l’À-
rea d’Esplai La Salut hi haurà la
Montserrat Techno Party, men-
tre que a la pista Martí Gil tin-
dran lloc el concert ‘Lugares Co-
munes’, de la Fundación Tony
Manero, i l’actuació del DJ Mi-
guelito Superstar. 

Diumenge al matí, nens i
nenes gaudiran d’un circuit de
jocs infantils, així com de l’es-
pectacle ‘Tabasco que Rasco’, a
càrrec del grup Rovell d’ou. Des-
prés d’un vermut popular al
migdia, l’espectacle ‘Viatge a
Buda’, de Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries, omplirà el
Casinet de tradició musical ca-
talana i portarà bons records
als més grans. Tot i que l’entra-

da al concert és gratuïta, els as-
sistents podran fer un donatiu
d’1 euro en benefici de l’associa-
ció Collbató per a la Solidaritat.

ARRIBA EL MARMOTOT 
El mateix diumenge, quan mar-
xi el sol, els Diables Salnitrats re-
presentaran la Salnitrada, el co-
rrefoc que explica com Collbató,
segons la llegenda, va fer front al
Marmotot. La història diu que
aquest ésser ferotge va baixar de
les Coves del Salnitre per cremar

el poble, però que els habitants
i el poder diví es van unir per
vèncer el mal. Es tracta d’un
dels actes més esperats i signifi-
catius de la Festa Major. 

DILLUNS, DIA DE LA GENT GRAN
Finalment, els actes del darrer
dia de festa se centraran en la
gent gran del municipi. Al matí,
es farà la missa de Sant Corneli
en honor a les persones de la ter-
cera edat de Collbató, que al
migdia gaudiran d’una rebuda

institucional i d’una festa al Ca-
sinet. Després, l’Ajuntament
convidarà els veïns i veïnes ma-
jors de 75 anys a un dinar al res-
taurant de l’EADA. Al vespre, la
cantada d’havaneres del grup
Roques Blaves tancarà un dia
rodó per als més grans. 

Quant als més petits, també
tindran oportunitat de divertir-
se durant l’última jornada de
Festa Major gràcies a uns infla-
bles i un tobogan urbà de 50 me-
tres amb piscina final.

FestaMajor per acomiadar l’estiu
» El pregó de Pep Plaza donarà el tret de sortida a quatre dies de festa, del 13 al 16 de setembre
» La música i la tradició seran protagonistes, amb els concerts i la Salnitrada com a plats forts

El municipi es prepararà per a l’arribada del Marmotot amb el Seguici del Pastor. Foto: Ajuntament
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DIVENDRES 
13 DE SETEMBRE:
20:00h
Plaça de l’Era (Casc Antic)
PREGÓ DE FESTA MAJOR: 
PEP PLAZA
L’humorista i actor serà el protagonista del pregó
de la Festa Major 2019. 
ACTIVITAT GRATUÏTA!

22:00h
Casinet (Casc Antic)
FEL FAIXEDAS. BONA NIT BEN
PARITS!
L’obra és un cant divertit i serè al cicle de la
vida.Aquest és el propòsit que ens presenta el
protagonista. Ell canta i toca, i entre cançó i cançó
ens explica la seva particular manera de passar
per aquest món.
Sense llàgrimes ni estridències Faixedas ens en-
senya com és: natural, planer, sincer, divertit, ca-
rismàtic, entranyable, gamberro i seductor,  exac-
tament com aquest espectacle.

DONATIU 1€ (a taquilla) destinat a l’ONG de
cooperació: COLLBATÓ DÓNA LA MÀ

23:59h
Pista esportiva Martí Gil
OSCAR DJ

02:00h
Pista esportiva Martí Gil
LA BANDA BIRUJI

“El poble ha parlat i La Banda Biruji ha 
escoltat”. Amb Make Barraques Great Again Tour!
han edificat un ambiciós concert amb un repertori
bestial. D’Ebri Knight i La Raíz a Zoo, passant
pels nostres clàssics com Obrint Pas, La Gossa
Sorda o Dr Calypso, tot per anar a parar als
mítics Bob Marley, Madness o Manu Chao. Ban-
des impossibles de reunir en un sol cartell, que La
Banda Biruji recrea i t’interpreta en concert, do-
nant-ho tot.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

DISSABTE
14 DE SETEMBRE:
12:00h
Pistes esportives Can Dalmases
CIRC VERMUT : NI CAP NI PEUS
Dos personatges en clau de circ i humor intentaran
sortir-se’n dels entrebancs que ells mateixos es
busquen amb accions quotidianes com pot ser
seure en una cadira, penjar una jaqueta  o pintar un
quadre.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

17:30h
Passatge Mansuet
CERCAVILA POPULAR
Acompanyeu els Gegants de Collbató, la Marta i
en Mansuet i els tabalers de la colla en la tradi-
cional cercavila pels carrers del poble. No falteu a
la festa!

Gegants convidats: Colles geganteres d’Espar-
reguera i d’Olesa de Bonesvalls
ACTIVITAT GRATUÏTA!

18:30h
Plaça de l’Era
EXHIBICIÓ CASTELLERA
Arriben els castells a Collbató! Exhibició de les
colles castellers d’Esparreguera, castellers de
Mediona i Nois de la Torre.

21:30h
Carrers del poble
SEGUICI DEL PASTOR
Collbató es prepara per vèncer 
el Marmotot

La festa, que tindrà lloc als carrers del nucli an-
tic, serà una cercavila on els establiments
col·laboradors oferiran un tast (tapa+beguda) a
preus populars a aquells qui acompanyin el
seguici, que estarà amenitzat amb música en
directe d’una xaranga i altres sorpreses.

23:00
FESTA JOVE: MONTSERRAT
TECHNO PARTY
Àrea Esplai i La Salut
Festa amb música Techno a l’Àrea d’Esplai de 
la Salut amb Servei de barra. Un lloc idíl·lic per
poder disfrutar de la música i la natura als peus
de Montserrat.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

Collbató - Festa Major

Al setembre a Collbató, estem de
Festa Major

Teatre, música, jocs infantils, esport popular i arts al carrer són algunes de les 
propostes del programa de Festa Major els dies 13, 14, 15 i 16 de setembre.
Aprofitem la recta final de l’estiu per gaudir de la festa més grossa de 
tot l’any, uns dies plens de sorpreses per a tots i totes, segur que trobeu 
la vostra activitat en aquest programa que us oferim.
A l’edició del 2019 destaca la música de la Fundación Tony Manero, 
la Banda Biruji, Quico el Cèlio, el noi i el mut de Ferreries; el teatre 
de Fel Faixedes amb “Bona nit ben parits!” i les arts de carrer amb 
Circ Vermut.
A Collbató la festa major té moltes cares, la festa esportiva amb 
els campionats de Futbol sala, Basquet i la pedalada popular. 
La més tradicional amb el correfoc dels Diables Salnitrats, 
l’exhibició castellera, la cercavila amb els Gegants de Collbató…

Per a la gent gran, la festa “de tota la vida” amb havaneres i el dinar de germanor.

La festa infantil per la canalla amb jocs i atraccions pels més menuts…

amb la Gent Gran

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

la jornada de la festa dedicada
especialment a la Gent Gran.
Destaca, al matí, la màgia par-
ticipativa i el dinar de germa-
nor que tradicionalment es
celebra a un restaurant del
municipi. Al vespre, la cantada
d’Havaneres al Casinet.
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23:59h
Pista esportiva Martí Gil
FUNDACIÓN TONY MANERO 
presenta Lugares Comunes
La música de la Fundacion com mai l’havies es-
coltat abans.
La Fundacion Tony Manero presenta un concert en
format reduït, buscant la intimitat i la proximitat amb
el públic, que a mesura que vagi avançant s’anirà
fent més gran.
El show presenta les cançons del nou disc de la
banda, Lugares Comunes, un pas mes en l’evolu-
ció de la banda, aquest cop cap a territoris propers
a l’acid-jazz dels 90. Ball i bellesa es donen la mà
sense oblidar l’essència ballable de la Fundacion
Tony Manero, i els clàssics de la Fundación són
reinterpretats en noves versions, donant nova vida
als temes i acostant-los al soul, atmosferes jazzy, a
moments més acústics i a d’altres de pur funk
sense tallar.

Nou musics en escena i un concert ple de ritme,
ball, humor, sensibilitat i bona música, feta amb
molta ànima i funk. Buscant la connexió, buscan l’e-
moció, buscant Lugares Comunes.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

01:30h
Pista esportiva Martí Gil
DJ MIGUELITO SUPERSTAR
I la festa continua fins a la matinada!

ACTIVITAT GRATUÏTA!
DUMENGE 15 DE SETEMBRE:
11:30h
JOCS INFANTILS
Plaça de l’Era - Passatge Blancafort
Rovell d’Ou ens presenta un espectacular cir-
cuit de jocs tradicionals gegants i l’espectacle
infantil “Tabasco que Rasco”. Diversió assegu-
rada per a tota la familia!
ACTIVITAT GRATUÏTA!

12:30h
VERMUT POPULAR
Racó d’en Ponis

19:00h
QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT
DE FERRERIES. 26 ANYS AL 4L

Casinet (Casc Antic)
Un viatge a través del temps i les cançons a
l’illa més gran i el far més alt... 

A l’esplendor de la cultura rural, la música ar-
relava en tots els àmbits de la societat. La gent del
camp es prenia uns dies de festa cap a finals de
juliol, amb l’arròs birbat, la garriga llaurada i el blat
tot arreplegat. Aprofitaven aquests dies per a nave-
gar pel riu fins a Buda (l’illa més gran de
Catalunya) per poder admirar el mític ‘Gegant de
Ferro’, aleshores el far més alt del món. 
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries evoquen
aquell temps per recuperar el sentit de la festa i els
valors regeneradors de la cultura popular. Ho fan
amb un espectacle que combina la cançó tradi-
cional amb el teatre popular i el cinema.
DONATIU 1€ (a taquilla) destinat a una ONG
de cooperació COLLBATÓ PER A LA SOLI-
DARITAT

21:30h
CORREFOC
Carrers del Casc Antic
Festa Major de foc amb els Diables Salnitrats de
Collbató. Us convidem a gaudir de l’espectacle
de llums i colors pel centre del poble. Qui guan-
yarà la lluita?

SALNITRADA. La lluita entre Collbató i el Mar-
motot.
Un any més la Salnitrada ens sorprendrà a tots
amb l'arribada d'en Marmotot al poble.
Els collbatonins i collbatonines més valents, in-
spirats encara per la defensa que va liderar el
Pastor en el seu dia, lluitaran sota les espurnes
amb esma per acabar amb les forces del mal
amb l’ajuda del Pare Abat.

PREGÀRIA (Plaça de l’Era): Aparició d’en Mar-
motot amb els seus diables Salnitrats per iniciar
la crema del poble en plena oració del Pare
Abat.

LA BÈSTIA (Racó d’en Ponis): Invocació d’un dels
éssers més ferotges de les Coves del Salnitre.

LA LLUITA FINAL (Passeig Mansuet): Una lluita
on el poder diví i la força del poble s’uniran per
poder vèncer en Marmotot.

DILLUS 
16 DE SETEMBRE:
12:30h
LA FESTA DE LA GENT GRAN
MÀGIA: JOAQUIN MATAS, MÀGIA
PARTICIPATIVA
Casinet (Casc Antic)
Espectacle de màgia de prop amb objectes
quotidians com un mocador o un bitllet que
canvia de forma o color. Activitat dins la progra-
mació de la Gent Gran.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

14:30 h. 
DINAR HOMENATGE A LA GENT
GRAN DE COLLBATÓ 
Restaurant Eada
Preu: 25 €
Les persones majors de 75 anys empadronades
a Collbató estan convidades per l’Ajuntament.

16:00h
SÚPER TOBOGAN URBÀ
Passatge Mansuet
50 metres de pura diversió amb piscina final. 
Música, aigua i diversió per acomiadar les
festes!
ACTIVITAT GRATUÏTA!

19:00h
HAVANERES: ROQUES BLAVES
Casinet (Casc Antic)
Cantada d’havaneres amb el grup Roques
Blaves. Rom Cremat per a tots els assistents.
ACTIVITAT GRATUÏTA!

PUNT LILA A LA FESTA
MAJOR DE COLLBATÓ!
El punt Lila és un espai d’informació,
identificació, visibilització i actuació con-
tra les violències masclistes que pateixen
dones i persones del col·lectiu LGTBI en
els espais d’oci. Amb un objectiu clar de
prevenir les violències especialment entre
la població més jove en ambients de festa
on sovint són més normalitzades i invisi-
bilitzades.

Aspectes destacats

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

Collbató - Festa Major
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SERVEIS SOCIALS4Tots els
ajuntaments del Montserratí,
excepte el de Castellví de Rosa-
nes, han rebut una carta d’En-
desa en què se’ls demana que pa-
guin la meitat del deute que te-
nen les famílies vulnerables. La
companyia avisa que, si no ho
fan abans de l’1 d’octubre, talla-
rà el subministrament elèctric als
usuaris afectats.

Es tracta d’una advertència
que han rebut prop de 400 con-
sistoris catalans i que ha generat
rebuig i respostes contundents.
En una reunió de la Diputació de
Barcelona amb els represen-
tants municipals, celebrada el dia
4, la presidenta Núria Marín va
demanar als assistents que no
paguessin “absolutament res a
Endesa” i els va instar a “treba-
llar conjuntament”. L’endemà, el
Govern, les quatre diputacions i
les entitats municipalistes van
enviar una carta a Endesa re-
cordant que, segons la Llei ca-
talana 24/2015, les companyies

elèctriques no poden tallar la
llum a les persones en situació de
pobresa energètica. Així, la mis-
siva demana a la companyia que
retiri “l’amenaça” i que segui a
negociar els convenis que han de
resoldre la situació.

RESPOSTA DEL MONTSERRATÍ
Els alcaldes d’Abrera, Castellví,
Esparreguera, Martorell, Olesa,
Sant Andreu i Sant Esteve van
assistir a la reunió del dia 4. 

Els set batlles van criticar el
“to amenaçant” de la carta d’En-
desa i van voler tranquil·litzar la
ciutadania, tot defensant la llei
catalana. En aquest sentit, En-
ric Llorca, alcalde de Sant An-
dreu –municipi amb 139 famílies
afectades– va assegurar que “a
ningú de la ciutat se li tallarà la
llum”. D’altra banda, els alcaldes
van qüestionar la forma d’actuar
de l’empresa, “contrària a totes
les dinàmiques normals”, se-
gons el batlle olesà, Miquel Rie-
ra. De fet, Riera també va posar

en dubte que la xifra reclamada
al seu municipi –75.422 euros de
deute entre les 113 famílies afec-
tades– sigui real. 

Per la seva part, el consisto-
ri esparreguerí ha volgut recor-
dar que al seu municipi hi ha un
precedent prou significatiu. Fa
dos anys va interposar una de-

manda contra Gas Natural “per
un fet similar” i ha estat resolta
de manera favorable per a l’A-
juntament i les famílies.

COLLBATÓ VOL CONDONACIÓ
El dia 5, Collbató i una cin-
quantena de municipis es van
reunir a Terrassa per abordar la

situació des d’una perspectiva di-
ferent. Mentre que a la trobada
de la Diputació es va suggerir que
la Generalitat es fes càrrec de la
meitat del deute, els represen-
tants reunits a Terrassa van sig-
nar una declaració exigint a En-
desa la condonació del deute de
les famílies vulnerables. 

ElMontserratí fa front a Endesa
» La companyia elèctrica reclama als ajuntaments la meitat del deute de les famílies vulnerables

» La presidenta de la Diputació, Núria Marín, demana als consistoris que no paguin “absolutament res”

Reunió de la presidenta de la Diputació amb representants municipals. Foto: Òscar Ferrer/Diputació de Barcelona

Comarca Festes | El Montserratí celebra la Diada 
Els municipis del Montserratí se sumen, un any més, a la celebració de la Dia-
da. La majoria dels actes tindran lloc demà, el mateix dia 11, però algunes po-

blacions comencen la festa avui i altres, com Castellví, ho van fer dissabte. 
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Amb només 20 anys, Núria Mar-
quès afronta des d’ahir el tercer
Campionat del Món de la seva tra-
jectòria esportiva. La castellvi-
nenca i la resta de la delegació es-
panyola són a Londres, al London
Aquatics Center, on ahir es va po-
sar en marxa la gran cita de la na-
tació adaptada. En el moment del
tancament d’aquesta edició, Mar-
quès estava a punt de competir en
la final de 100 lliures.

Durant aquesta setmana (la
cita s’allargarà fins diumenge)
Marquès afrontarà el programa
complet i es llençarà a l’aigua en sis
ocasions més (100 esquena, 100
papallona, 400 lliures, 200 estils,
100 braça i 50 lliures). Això signi-
fica que la nedadora del CN Sant
Feliu afronta una distància més
que fa dos anys a Mèxic, on va pen-

jar-se sis medalles, tres ors, dues
de plata i una de bronze. Tot i això,
en diferents declaracions prèvies
a l’inici del campionat va assegu-
rar que el seu objectiu d’enguany
no és “una xifra concreta de me-
talls”, que prefereix “escurçar el
temps de les meves marques” i que
ha entrenat “molt fort per de-
mostrar el que soc capaç de fer”.

Però la cita de la capital del
Regne Unit ha de servir, al mar-
ge de per demostrar el nivell
d’elit de Marquès, perquè la cas-
tellvinenca comenci a col·leccio-
nar bitllets per a la gran cita de
l’any 2020, els Jocs Paralímpics
de Tòquio. En la seva primera
cita paralímpica, fa dos anys, va
penjar-se un or i una plata.

La castellvinenca torna a afrontar una gran cita. Foto: NM

Núria Marquès afronta el tercer
Mundial de la seva carrera

» El campionat va arrencar ahir a Londres i durarà tota la setmana
» Els bitllets per als Jocs de Tòquio 2020, premi extra a la cita anglesa

Esparreguera acull el primer
derbi de bàsquet del curs

BÀSQUET4La Diada d’enguany
serà la més basquetbolística de to-
tes. A partir de dos quarts de set
de la tarda, el Pavelló Ramon
Martí serà l’escenari del derbi en-
tre el CB Esparreguera i el CB
Martorell de la segona jornada de
la fase de grups de la Lliga Cata-
lana EBA. Esparreguerins i mar-
torellencs es veuran les cares per
primer cop en aquest curs (tam-
bé seran rivals a la lliga EBA) en
competició oficial.

Els locals afronten el matx
obligats a guanyar si volen man-
tenir opcions de classificar-se

per als quarts de final de la Lliga
Catalana després de la contun-
dent derrota que van patir dis-
sabte passat a Igualada (73-53).

En canvi el CBM, passi el
que passi en el derbi, es jugaran
l’accés a les eliminatòries dissabte
que ve a casa al Pavelló Munici-
pal contra els igualadins.

RIVALS A LA LLIGA
Un cop més, els dos equips seran
rivals en el grup C-A de la lliga
EBA. El primer derbi es jugarà el
16 de novembre a Esparreguera
i el segon el 14 de març del 2020.

L’Handbol Sanes debuta a la
lliga rebent el CH Sant Joan

Ja falta poc més d’u-
na setmana perquè
es posi en marxa el
curs 2019-20 per al

CH Sant Esteve Sesrovires. El
conjunt sesrovirenc debutarà en
el grup D de la Primera Estatal
masculina dissabte de la setma-
na que ve rebent la visita del CH
Sant Joan Despí. 

El matx es posarà en marxa al
Sanes Arena a dos quarts de vuit
del vespre i serà el primer con-
tacte de l’afició amb el nou pro-
jecte del Sanes d’Armand Rubi-
ño, l’encarregat d’agafar el timó

després de les cinc temporades de
Dani Ariño.

COMIAT D’ALBERT FALGUERA
Abans de l’inici de la lliga, però,
el Sanes Arena també serà l’es-
cenari d’un dels dies més emotius
dels últims anys. Demà, aprofi-
tant la festivitat de la Diada,
s’homenatjarà Albert Falguera,
que es va retirar a finals del curs
passat i que ha estat vinculat al
club durant 30 anys. A partir de
dos quarts d’una s’enfrontaran el
primer equip contra un combinat
d’exjugadors del club.

Dos bronzes per a Jordi
Morales a l’Open de Txèquia

TENNIS TAULA4Jordi Morales
ha començat el setembre amb
molt bones sensacions. El palis-
ta va penjar-se dues medalles
de bronze formant part de la se-
lecció espanyola que va aconse-
guir deu metalls al PTT Czech
Open 2019 Factor 20, el cam-
pionat que es va disputar a Os-
trava entre divendres i diumen-
ge de la setmana passada.

En la categoria individual, el
palista va anar superant rondes

fins que es va plantar a la semi-
final, on va perdre contra el ju-
gador local Daniel Horut, de ma-
nera que  es va haver de confor-
mar amb la tercera posició en la
classificació final.

El botí del jugador esparre-
guerí a Txèquia s’ampliaria amb
un altre bronze, en aquest cas en
la categoria d’equip, pels partits
que va jugar formant parella
amb l’andalús Álvaro Valera i
amb l’hospitalenc Ricard Sabio.

Pau Arriaga
CASTELLVÍ

Futbol | Estrena sense gols del Martorell en el retorn a Primera
L’afició que es va apropar al Torrent de Llops va quedar-se sense veure cap gol en el retorn del
CF Martorell a Primera Catalana abans-d’ahir contra el Can Vidalet. Amb el primer punt al sac,
els blanc-i-vermells afrontaran aquest dissabte el primer viatge, al camp de la UD Vista Alegre.
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L’hora del llibre en català
La Setmana del Llibre en Català celebra la seva 37a edició
entre el 6 i el 15 de setembre a l’avinguda de la Catedral de
Barcelona. Un any més l’esdeveniment oferirà una gran

oferta de llibres en català i enguany acollirà més expositors
que mai. El públic podrà gaudir de totes les novetats de la
temporada i també d’una àmplia oferta de llibres de fons i
de les col·leccions de cada segell. A banda, s’organitzaran
un gran nombre d’activitats, com ara presentacions, xerra-
des, recitals sopars literaris i nits de música i cinema. Els més
petits també podran gaudir d’activitats pensades per a ells. 

Una novel·la delicada escrita des del
punt de vista d’una dona que haurà de
reconciliar-se amb un món que ja no re-
coneix. La narrativa , emotiva, intensa i
reflexiva, ens convida a quedar-nos
amb el que és essencial. Un llibre íntim
que teixeix un relat proper capaç d’en-
frontar-se al dolor més punyent amb
una maduresa estilística poc habitual.  

Llibres

Aprendre a parlar amb les plantes
Marta Orriols

Teatre

Enderrock ha estrenat recentment la
darrera mostra de llibertat de la banda
Xeic!, Amfibis, una cançó acompanya-
da de videoclip que és la primera me-
lodia que es pot escoltar del seu prò-
xim disc, Delta (Picap, 2019), el qual
veurà la llum aquesta tardor. Amb la
sortida de noves cançons, el grup asse-
gura sentir-se “renovat”.

Música Pelis i sèries

Amfibis
Xeic!

J O N  B O N  J O V I

ÉS FAMÓS PER... Ser una llegenda del rock mundial
Ha firmat grans èxits, com ‘Livin’ on a Prayer’

Actuar en un creuer pel Mediterrani
L’artista va salpar del port de Barcelona

Enveja dels fans que han pujat a bord
Els 2.000 afortunats comparteixen imatges del ‘show’

QUÈ HA FET?
A LES XARXES...

Un gos potencialment perillós mosse-
ga la mà de la Raquel i el seu germà,
l’Ismael, no ho pensa deixar passar.
Aquesta situació permet conèixer
la història d’una mare que vol protegir
els seus fills, un fill que no pot estimar
i una filla que no coneix la veritat. Una
obra que també parla de la ultradreta.
Al Tantarantana de Barcelona.

Persones potencialment perilloses
Roger Torns

La novena (i previsiblement penúlti-
ma) pel·lícula del director de Knoxville
és un viatge a finals de la dècada de
1960. La indústria del cinema està can-
viant i això afecta una antiga estrella
de la gran pantalla, Rick Dalton, i el 
seu doble d’acció, Cliff Booth. Paral·le-
lament, el film mostra l’auge del movi-
ment hippie i de la Família Manson.

Once upon a time... in Hollywood
Quentin Tarantino

Els vells rockers mai no moren, i Jon Bon Jovi n’és
un gran exemple. Als seus 57 anys, el popular mú-
sic va escollir una forma molt original per tornar a
fer sonar en directe èxits llegendaris com Livin’ on
a Prayer, Runaway o You Give Love a Bad Name. El
nord-americà va iniciar al port de Barcelona la tra-
vessia anomenada Runaway To Paradise, a bord
del creuer Norwegian Pearl. Aquest trajecte va

consistir en 38 hores de rock a la coberta del vai-
xell, que va acollir tres concerts del líder de Bon
Jovi. Acompanyat d’altres músics, el cantant va

anar des de la capital catalana fins a Palma de Ma-
llorca acompanyat de 2.000 fans. L’embarcació

tornarà a Barcelona, fent vibrar de nou el Medite-
rrani amb el so de guitarres elèctriques, bateries i
la inconfusible veu de Jon Bon Jovi. De tornada,
s’espera una arribada triomfal de l’artista a terres

catalanes, on ha actuat en diverses ocasions.

FamososNo t’ho perdis

Viu en línia

QUI ÉS?
La fitxa

|WRC 8
Arriba una nova entrega del principal simulador del mundial de ral·lis. 
Sigues el més ràpid i aconsegueix guanyar totes les competicions!
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agenda@comunicacio21.com

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
19:00 Montse Artiaga serà la mestressa de ce-

rimònies de l’acte de presentació del llibre L’úl-
tim esmolet, amb la presència de l’autor, An-
iol Florensa. / Biblioteca.

DISSABTE 14 DE SETEMBRE
20:30 Joan Gil, Laura Miquel, Estanis Aboal, Da-

vid G. Llop, Ferran Mayné i Marta Ginesta són
els protagonistes de Balada per un home mort,
una de les primeres propostes culturals del
mes. / Teatre Núria Espert.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
11:30 Samarretes bestials serà el nom d’a-

questa sessió de la Jugatecambiental, que per-
metrà que els nens i les nenes que participin
pintin una samarreta fent servir la seva ima-
ginació. / Parc de la Solana.

DILLUNS 16 DE SETEMBRE
CASTELLVÍ Dilluns que ve està previst que es faci

una nova sessió de la Consulta jove, perquè
els adolescents puguin resoldre tots els seus
dubtes en temàtiques com feina o sexualitat
(18:00). / Serveis Socials.

DIMECRES 18 DE SETEMBRE
ABRERA El Club de feina és un espai per a la re-

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

DIJOUS 19 DE SETEMBRE
ESPARREGUERA L'home de Vitruvi serà el nom

de la jornada de l’Espai Creatiu organitzat pel
Museu de les Matemàtiques de Catalunya. Per
a nens i nenes majors de 8 anys (17:30). / Bi-
blioteca Municipal l'Ateneu.

DISSABTE 21 DE SETEMBRE
SANT ESTEVE El penúltim dissabte d’aquest mes

se celebrarà la vint-i-sisena Trobada de Pun-
taires a la vila (10:00). / Pista Coberta Fran-
cesc Castellet.

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 Care Santos, l'escriptora que
va guanyar el premi Nadal 2017, visi-
tarà el Club de lectura de la vila. / Bi-
blioteca Municipal.

Care Santos visita el Club 
de lectura de Collbató

Dijous 19 de setembre a les 19:00

Merienda de mamis explica com dos pe-
diatres, un de la vella escola i l'altre més
modern, en mig de la consulta parlen
de com han canviat les pautes i els pro-
tocols. / Teatre Núria Espert.

‘Merienda de mamis’
arriba al Teatre Núria Espert

Diumenge 15 de setembre a les 19:00

Una de les grans comèdies de la his-
tòria de la televisió de casa nostra, Plats
Bruts, serà la protagonista del Serie-
fòrum de la setmana que ve. / Centre
Cultural.

‘Plats Bruts’, protagonista
d’una sessió de Seriefòrum

Divendres 13 de setembre a les 20:00

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
Primera Estatal masculina entre el
CH Sant Esteve i el CH Sant Joan Des-
pí. / Sanes Arena.

L’Handbol Sant Esteve debuta
a casa contra el Sant Joan Despí
Dissabte 21 de setembre a les 19:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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