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És divendres al matí i el Mercat
Municipal d’Esparreguera pre-
senta una imatge que ja s’ha tor-
nat habitual. De la vintena de
punts de venda amb què compta,
només cinc estan en funciona-
ment. Tot i això, la clientela va
arribant de forma més o menys
constant. La gent mira, compra i
xerra amb normalitat, però hi ha
un tema que apareix a gairebé to-
tes les converses: el tancament del
mercat d’aquí a sis mesos.

L’Ajuntament ha anunciat als
paradistes que no els renovarà les
concessions actuals, que cadu-
quen el 18 de març del 2020. La
decisió del consistori es basa en un
informe de la Diputació que as-
senyala el mercat d’Esparreguera
com un dels més deficitaris de la
província, amb només un 28% de
la despesa coberta pels ingressos
de les parades i un 72% corres-
ponent a l’aportació de l’Ajunta-
ment. Això es tradueix en un cost
de 140 euros per metre quadrat.

Però, com s’ha arribat a aques-
ta situació? Els comerciants ho te-
nen clar: “Fa anys que el consistori
ha deixat degradar el mercat”. Ho
afirma Josep Fosalba, portaveu
dels paradistes, que denuncia les
males condicions de l’equipament,
com ara la manca de climatització:
“A l’estiu la temperatura és de 30
°C i a l’hivern, d’entre 0 i 2 °C”. En
la mateixa línia, Gemma Martínez
i Josep Maria Nuevo, propietaris

de la peixateria, es queixen del mal
estat de les cambres frigorífiques
i de la manca d’aparcament. Diuen
que tenen molts clients que, com
que no poden aparcar a prop del
mercat, fan la comanda per telèfon
i paren el cotxe un moment per re-
collir-la. De fet, els peixaters tam-
bé ofereixen la possibilitat de por-
tar la compra a domicili.

Segons la primera tinenta
d’alcalde, Maria Vallejo, el go-
vern local és conscient de les
mancances de l’edifici i per això el
vol reformar. Com que les obres
“no es poden fer amb el mercat
obert”, es faran “aprofitant que
s’acaba la concessió de les para-
des actuals”. En aquest sentit,
Vallejo recorda que els paradistes
ja coneixien aquesta data de ca-
ducitat. Els comerciants, però,
asseguren que confiaven que la
pròrroga de 10 anys prevista al
contracte es fes efectiva.

I A PARTIR D’ARA, QUÈ?
Construït l’any 1911, el Mercat
Municipal d’Esparreguera és un
edifici centenari. Aviat, però, dei-
xarà de ser un mercat, ja que l’A-
juntament es planteja donar-li
un nou ús després de la reforma.
Tal com explica Vallejo, la inten-
ció del consistori és barrejar cul-
tura, gastronomia i comerç: “La
nostra idea és que puguis escoltar
música en viu mentre prens un vi,
per exemple”, diu la regidora.
Tot i que, segons Vallejo, els ac-
tuals paradistes podran presentar-
se a una futura licitació pública, els
comerciants diuen que se senten
exclosos d’aquest projecte. 

Davant d’aquesta situació, el
seu futur és incert. A Josep Fo-
salba, com a molts dels seus com-
panys, encara li queden uns 5 anys
per poder-se jubilar, i assegura
que no pot deixar de treballar.
Gemma Martínez, que es troba en

una situació similar, lamenta que
no podrà celebrar la festa que ha-
via preparat per als clients amb
motiu dels 25 anys de la peixate-
ria: el mercat tancarà dos mesos
abans de l’aniversari. Ni ella ni el
seu marit s’ho esperaven perquè
el negoci els funcionava, com a la
resta de paradistes. 

Pel que fa a l’impacte que pot
tenir el tancament per al munici-
pi, Fosalba creu que “s’està eli-
minant l’essència del poble i el seu
tarannà” i que, si es manté aques-
ta dinàmica, Esparreguera corre
el risc d’esdevenir “un poble dor-
mitori”. Per a Teresa Valcárcel,
que va ser presidenta del mercat
durant 8 anys, suposa perdre “un
espai que es necessita” i pel qual
“s’ha lluitat molt”. Afirma que el
problema del mercat no ha estat
mai la manca de clients, sinó la
manca d’ajuts de l’Ajuntament. I
sentencia: “Tancar-lo és un pecat”. 

LA CLIENTELA, EN CONTRA
La notícia ha caigut com un gerro
d’aigua freda entre la clientela. La
Maria Lluïsa, esparreguerina i
clienta “de tota la vida”, creu que
el tancament es podria haver evi-
tat modernitzant l’equipament. La
Magda, també d’Esparreguera,
ha crescut comprant al mercat i no
sap on anirà a partir del març. 

A més, hi ha clientela de fora
de la vila. És el cas de la Maria, de
Collbató, que diu que el del mer-
cat esparreguerí “és l’únic peix”
que menja. O la Margarita, tam-
bé collbatonina, que no canviaria
el mercat per un supermercat:
“Aquí reps un tracte personal i
saps el que compres”. La Sílvia, del
Bruc, hi està d’acord: “Productes
com la carn, el peix o la fruita
s’han de comprar al mercat”.

En resum, totes creuen, com
la Dolors, que “un poble com Es-
parreguera ha de tenir un mercat”.

Anna Utiel
ESPARREGUERA

Adeu a unmercat centenari
» Esparreguera no renovarà les concessions actuals dels cinc paradistes que queden al mercat

» L’Ajuntament té previst tancar-lo d’aquí a sis mesos per reformar-lo i donar-li un nou ús

L’Ajuntament diu que 
el mercat és insolvent; 
els paradistes culpen el
consistori de la situació

El mercat té capacitat per a vint parades, però actualment només n’hi ha cinc d’obertes. Fotos: Línia Nord
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La lupa

per Iu Forn

Autocrítica de l’autocrítica

Abans de la Diada el debat és: “Serà un
fracàs. Baixen les inscripcions!”. Bé, algú
em pot citar un país del món on la gent
s'apunti per anar a una manifestació? I
un cop apuntada, que vagi a un punt con-
cret a fer-hi una cosa concreta?

L'endemà de la Diada el debat és: “La
mani ha punxat. L'independentisme ha
mort”. I ho afirmen mitjans de comunicació
que aquest any donen com a certes les xi-
fres de la Guàrdia Urbana de BCN que l'a-
ny passat qualificaven textu-
alment en els seus titulars de
“no ser certes”.

I els dies posteriors a la
Diada, grans reflexions sobre
cap on va l'independentisme.
Aquest any encara més per-
què d'aquí no gaire ens cau-
rà al cap la sentència on l'Estat li posarà
una xifra en anys a l'escarment. I així ar-
ribem a la paraula de moda que és “au-
tocrítica”, un concepte que inclou el de-
bat sobre la “unitat” i les queixes sobre
una “falta d'estratègia”.

Autocrítica? Molt necessària. Sempre.
Però que la faci tothom, no? Uns i altres.
Indepes i unionistes. Però resulta que l'u-
nionisme no en fa. Mai. Ni s'espera que
aquest cop en faci. I motius li'n sobren.

¿Per què els uns creuen que tenen la raó
absoluta i no es plantegen qüestionar-se
res i els altres sempre estan obligats a fla-
gel·lar-se públicament?

L'independentisme té molts motius per
reflexionar, però no són els únics. Aquí tot-
hom ha de ser honest intel·lectualment. O
és que l'unionisme no té res a dir sobre la
falta de propostes al problema polític que
té sobre la taula i que condiciona la possi-
bilitat de fer governs a Espanya? L'unio-

nisme no té cap altra resposta que la judi-
cial i aplicant les lleis a gust? Pensen en-
garjolar els 2 milions i mig de catalans par-
tidaris de la independència i als altres cen-
tenars de milers que volen votar per poder
usar la papereta del no?

Quan l'Estat va veure que l’1-O la gent
sortiria al carrer a votar, l'estratègia va ser
usar la violència. Per provocar por i que
es quedessin a casa. Ara usen la justícia
per acollonir. Als polítics i a la gent que

protesta al carrer. I això últim, que ho pre-
guntin a Tamara Carrasco, acusada de
terrorisme per manifestar-se.

A l'independentisme, políticament
desunit i socialment unit però desenga-
nyat, se li exigeix i s'autoexigeix pregun-
tar-se un cop i un altre cap on va. L'u-
nionisme, tan dividit que pot anar repe-
tint eleccions sense problemes, està to-
talment unit en dues coses bàsiques: 1/
la unitat. I només accepta dels altres par-

lar d'unitat i 2/ no plantejar-
se mai la possibilitat d'haver
comès algun error. Perquè
creuen tenir la veritat abso-
luta. I potser aquest és el
símptoma que demostra que
saben que no la tenen.

Els mateixos que qües-
tionen i menyspreen els evidents èxits dels
altres fracassen en els seus intents de fer
el mateix i els demanen autocrítica.
Home, com a postura còmoda és fantàs-
tica. I de moment, efectiva, perquè els fun-
ciona. Ara bé, normalment, a la vida qui
mai es qüestiona res és perquè té por de
fer-ho i adonar-se que ha de qüestionar-
s'ho tot si vol solucionar els problemes.

Publicat a El Nacional.cat

L’unionisme no té res a dir sobre la falta 
de propostes al problema polític que té 

sobre la taula i que li impedeix fer governs?

45 persones. 3 Eras-
mus. Primera classe en

català. Un noi de Palèn-
cia demana castellà. Ningú s'hi oposa
tret de tres alemanyes, que elles s'han
passat l'estiu estudiant català, que no
saben castellà i que abans de matri-
cular-se cal mirar l'idioma en què s'im-
parteix l'assignatura.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

El projecte del #Corre-
dor5G del Mediterrani

és estratègic: parlem de
la indústria i la mobilitat del futur.
Vam presentar el primer tram d'aquest
corredor i el volíem estendre a #Occi-
tània, però el ministeri de @JosepBor-
rellF l'ha bloquejat. Ni mengen ni dei-
xen menjar.

@jordiPuignero

Por cierto, sobre el tri-
ple asesinato machis-

ta... La exmujer asesinada
será contabilizada como víctima, pero
no lo serán las otras dos mujeres ase-
sinadas porque no se han hecho los
cambios legislativos pertinentes que se
aprobaron ya hace dos años. España no
puede seguir paralizada.

Pues nada. Comienza
mi séptimo curso en

Barcelona, donde jamás
me han atracado, ni agredido por la ca-
lle. Eso sí, hace 4 días vino la policía a
desahuciarme porque no puedo pagar
un alquiler "a precio de mercado" con
mi sueldo. Pero la inseguridad son los
carteristas y manteros.

@XPerillan@Pam_Angela_@Grunge71
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Núria Marquès
La nedadora castellvinenca va penjar-se
dues medalles (un or i un bronze) en el
Mundial de natació adaptada que s’ha

disputat a Londres. Gairebé sense des-
cans, Marquès ha marxat cap al Japó,
on està competint durant la setmana. 

pàgina 20

Els semàfors

Aj. d’Esparreguera
L’Ajuntament d’Esparreguera no reno-
varà les concessions actuals del Mercat

Municipal. Tot i que el consistori diu que
vol dinamitzar l’equipament, els para-

distes rebutgen la decisió i acusen el go-
vern local d’haver abandonat el mercat. 

pàgina 3

Aj. de Sant Andreu
Sant Andreu de la Barca ha estat recone-
gut com a exemple europeu de ciutat sa-
ludable per l’Organització Mundial de la

Salut (OMS). El motiu del reconeixe-
ment ha estat l’aplicació de l’estratègia

‘Salut 2020’ en les polítiques municipals.
pàgina 12
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Entrevista

Et defineixes com un “mo-
dernista fora d’època” i dius
que ets “gaudinià”. Com es

materialitza això en la teva vida?
Jo crec que el ritme de vida actual
va molt accelerat cap a un sentit.
Per exemple, ara ja fa una tempo-
rada que tinc moltes feines i em
costa trobar temps per a mi mateix.
Penso que aquest ritme abans era
diferent. El Modernisme reivindi-
cava el moment de seure i badar,
i jo ho trobo a faltar. A més, em con-
sidero gaudinià perquè tota la
vida he tingut una obsessió amb
Antoni Gaudí, encara que no sabria
dir ben bé per què.

Va ser aquesta enyorança pel
passat el que et va fer decidir es-
tudiar Història?
Potser sí, tot i que quan vaig sortir
de l’institut tenia dubtes. Primer vo-
lia estudiar Periodisme, però tam-
bé em vaig plantejar fer Interpre-
tació i Dramatúrgia, o sigui que no
ho havia tingut mai gaire clar. De
fet, soc bastant coherent amb això,
perquè no faig una sola cosa, sem-
pre vaig fent d’aquí i d’allà.

Més endavant, te’n vas anar a
l’Institut del Teatre. Per què?
En tenia moltes ganes. Durant els
anys de batxillerat i universitat,
no vaig parar de fer teatre a Espa-
rreguera. Estava a Tramateatre, a la
Passió... Pràcticament cada mes
feia una obra, ja fos fent d’actor o
de director. Mentre feia la carrera
d’Història, vaig tenir temptacions
de deixar-la, però al final em vaig
matricular de tots els crèdits que
em faltaven i la vaig acabar en 3
anys i mig. Va ser una bogeria,
però va valdre la pena, perquè al fe-
brer del quart curs em vaig llicen-
ciar i ja ho tenia tot pensat per en-
trar a l’Institut del Teatre al setem-
bre. M’ho vaig jugar tot a una sola

carta, però va sortir bé i el 2012 vaig
entrar a fer Direcció i dramatúrgia.

T’agrada més crear històries que
no pas protagonitzar-les?
En el fons, quan crees una cosa ja
te’n sents una mica protagonista,
però tampoc és que hagi buscat
mai el protagonisme. Busco, cada
cop més, passar-m’ho bé, poder-hi
guanyar alguna cosa i reivindicar
una cultura digna. Ara, en general,
acceptem segons quines feines,
tractes i contractes que no haurí-
em d’acceptar. A tots els sectors
passa, però potser en aquest més
perquè socialment no hi ha cons-
ciència que això sigui una feina.

Seguint en aquesta línia, t’has
implicat molt en l’escena cultu-
ral esparreguerina. Reivindiques
també aquesta cultura de pro-
ximitat?
Sí, crec que la cultura ha de ser de
proximitat. Soc conscient que ca-
dascú té la seva àrea d’influència,
que pot ser més gran o més peti-
ta, però passi el que passi jo sem-
pre intentaré lluitar per la cultura
des del lloc on visc. Aquí a Espa-
rreguera tenim la sort de comptar
amb una tradició molt llarga d’in-
quietud cultural. Hem de ser in-
sistents i tossuts i treballar per fer
arribar la cultura a la gent i, alho-
ra, portar a casa el que hi ha a fora,
com fa el Festival LOLA. Molts es-
parreguerins no saben què és el
LOLA i no han vist mai La Passió.
Això és greu i és aquí on hem de
posar la banya, és aquesta la lluita
que cal fer a nivell de poble.

Actualment ets el director artís-
tic del festival, però des de quan
en formes part?
Des que vaig començar amb la
companyia Tramateatre, cap al
2006, però el festival s'havia creat
el 2003, després de la mort de la
Lola Lizaran. Jo no la vaig arribar a
conèixer, però recordo veure-la
pel carrer i a la tele, quan sortia a
TV3. Va viure a Esparreguera des de

ben petita i no va marxar mai,
com tampoc no es va desvincular
mai de La Passió ni de Tramateatre. 

Per quines etapes ha passat el
LOLA en aquests 17 anys?
La idea es va gestar al Teatret, però
des del principi es va fer a tots els te-
atres d’Esparreguera. Després, du-
rant l’època precrisi, es va ampliar a
Olesa, El Bruc, Martorell, Molins,
Sant Andreu i Abrera. Però, quan va
arribar la crisi, la cosa va anar caient
com un castell de cartes, fins que es
va tornar a fer només a Esparre-
guera. En la pitjor època, vam haver
de fer un LOLA bipartit, amb unes
produccions a la primavera i altres
a l’estiu i la tardor. El festival va
quedar molt descentralitzat i, al fi-
nal, vam decidir tornar a agrupar-ho
tot a la tardor i al Teatret, a casa, on
sempre s’havia fet. Vam apostar pel
petit format i la nova dramatúrgia,
i ara fem les produccions mitjanes
al Patronat i les petites al Teatret.
Hem resistit. Per això en l’edició
d’enguany parlem de resistència.

Com s’aconsegueix que una pro-
posta així funcioni?
Tramateatre compta amb un ajut
com a entitat, que serveix per
mantenir el Teatret, les produccions
que es van fent durant l’any i el
LOLA. Per tant, mirem de no aga-
far espectacles molt cars i progra-
mem el que sabem que podrem
pagar. Preferim no programar que
programar de forma precària. No
fem taquilles inverses (és a dir, pa-
gar en funció de si ens agrada
l’espectacle), perquè no hi estem
d’acord. A més, les companyies
no han de patir per si el teatre s’om-
plirà o no, saben que cobraran
igualment i, si s’omple i tenim ex-
cedent, és per a ells. En la mesura
que podem, intentem que treba-
llin en les millors condicions pos-
sibles. És difícil, perquè hem de fer
equilibris, però és prioritari. 

A banda, continues fent d’actor.
A Martorell, per exemple, ac-

tues a les visites teatralitzades
dels museus.
Sí, i m’ho passo la mar de bé, per-
què és una combinació d’història,
museística, patrimoni i teatre. Mar-
torell té molts museus i vol po-
tenciar-los molt. La gent queda pa-
rada quan veuen, per exemple, el
Vicenç Ros, sobretot la part del con-
vent dels caputxins, perquè és
com entrar al túnel del temps.
Molts cops els visitants diuen que
no sabien que a Martorell hi havia
això. A Esparreguera també passa.

Per tant, creus que això també té
relació amb la tasca que fas com
a tècnic de Patrimoni i Memòria
Històrica a Abrera?
Sí, al final ho combines tot. En el cas
d’Abrera, la gent tampoc és cons-
cient del que té allà. Per això, una
de les primeres coses que vaig fer
quan vaig arribar va ser crear una
mena de secció a la ràdio local que
es diu ‘A Abrera sí que hi ha res’. S’a-
costuma a dir que a Abrera no hi ha
res, però només amb el jaciment
de Sant Hilari, allò ja es pot consi-

derar l’Empúries del Baix Llobregat,
perquè hi ha unes termes romanes.
És importantíssim! També hi ha el
Castell de Voltrera i més coses que
cal que la gent conegui. I no només
edificis, també tradicions, paraules,
expressions... Tot això no es té en
compte. A Abrera vam fer un pro-
jecte que consistia a parlar amb la
gent gran per saber com era el mu-
nicipi als anys 40, i això és urgent,
perquè aquests testimonis se’ns en
van, és llei de vida. Hem de recu-
perar el fil, perquè el problema és
quan no es vol conèixer, quan et
diuen que “no cal remenar”.

Per acabar, tens algun projecte
nou entre mans?
Estic escrivint un llibre que sorti-
rà el 13 de desembre. Serà una
aproximació biogràfica de Ra-
mon Torruella, l’autor del text de
La Passió d’Esparreguera, que va
morir fa 50 anys. He intentat fer un
treball de memòria històrica, fent
entrevistes a gent que el va co-
nèixer i a familiars seus. L’objectiu
és saber qui va escriure La Passió,
perquè la gent se sap el text de
memòria però ningú en coneix
l’autor. És un personatge incò-
mode, socialment complicat, i
per això no ha interessat mai,
però se’n podria fer una pel·lícu-
la o una obra de teatre. Aquí tenim
una assignatura pendent.

“No hi ha consciència
que la cultura
sigui una feina”

Gerard Bidegain / Director teatral i dramaturg

L’esparreguerí Gerard Bidegain és un apassionat del teatre. Ho demostra amb la
seva implicació en entitats com La Passió i Tramateatre, però sobretot amb la seva
tasca com a director artístic del Festival LOLA, creat l’any 2003 en honor a l’actriu
Lola Lizaran. L’edició d’enguany ja és a tocar: començarà el pròxim 6 d’octubre.

Anna Utiel
ESPARREGUERA

Foto: Anna Utiel

Perfil | Apostar per una cultura de proximitat
Gerard Bidegain (Barcelona, 1990) viu a Esparreguera des dels 8 anys i manté

un fort vincle amb la cultura del municipi. És llicenciat en Història per la Univer-
sitat de Barcelona i graduat en Direcció i dramatúrgia per l’Institut del Teatre.

“Abrera té el jaciment
de Sant Hilari: es pot
considerar l’Empúries
del Baix Llobregat”
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SERVEIS4L’Ajuntament de
Martorell concedirà a la Funda-
ció Privada Hospital Sant Joan
de Déu una bonificació fiscal
del 95% per fer les obres d’am-
pliació i millora de l’equipament
sanitari. Així es va aprovar en la
sessió plenària del 16 de setem-
bre, amb els vots favorables de
Junts per Martorell, PSC i Ciu-
tadans, i les abstencions de Mo-
vem i ERC.

Tal com va explicar el fins ara
regidor de Serveis Urbans i Via
Pública, Lluís Esteve, la reforma
de l’hospital martorellenc es
considera “d’interès especial per
al municipi”, fet que dona al
consistori la possibilitat de con-
cedir aquesta bonificació sobre
l’impost de construccions, ins-
tal·lacions i obres. 

Pel que fa a l’oposició, tots els
partits van coincidir amb el go-
vern a l’hora de valorar la im-
portància de l’actuació. A banda,
van voler saber la data d’inici de

l’execució de les dues fases d’o-
bres a bonificar, una qüestió
que el govern no els va poder re-
soldre. Això sí, Esteve va asse-
gurar que començaran quan les
entitats bancàries garanteixin
el 100% del finançament.

Aquesta incògnita va ser un
dels motius de l’abstenció de
Movem, però també el fet que
qui gestiona l’hospital és una
fundació privada i temen que es

pugui donar un cas de “privatit-
zació encoberta del servei de
sanitat”. Des d’ERC, en canvi, es
va recordar que el seu programa
proposava construir un nou hos-
pital, i no només ampliar l’actual.

ESTEVE RENUNCIA AL CÀRREC
En la mateixa sessió, el regidor
Lluís Esteve va renunciar al seu
càrrec després de 24 anys en el
món de la política local.

El projecte d’ampliació es va presentar el març passat. Foto: Arxiu

Aprovada la bonificació fiscal
de les obres de l’Hospital

» El projecte d’ampliació de l’edifici es considera “d’interès especial”
» La moció va tirar endavant amb les abstencions de Movem i ERC

Denuncien un intent de
violació durant la Festa Major
AGRESSIÓ4Un grup de noies ha
denunciat públicament que una
companya va patir un intent de
violació el passat 15 d’agost, du-
rant la Festa Major de Martorell.

Segons el comunicat que van
llegir les denunciants en la da-
rrera sessió del Ple, l’intent d’a-
gressió sexual es va produir du-
rant els concerts de la segona nit
de festa. La portaveu de les noies
va assegurar que la violació no es
va perpetrar perquè dos ciuta-
dans van passar pel lloc dels fets.
També va criticar “la poca pre-
sència policial” percebuda i va

preguntar als membres del con-
sistori quants policies hi havia al
concert i per què no estaven si-
tuats a diversos punts de la fes-
ta. A banda, les denunciants
van qüestionar que no hi hagués
“una campanya clara” que in-
formés sobre què fer en cas de
sentir-se insegures a la festa. 

L’alcalde Xavier Fonollosa
va afirmar que l’Ajuntament, la
Policia Local i el Punt Lila no te-
nien “cap coneixement” de la de-
núncia i es va comprometre a
“posar tots els mitjans” per evi-
tar situacions com aquesta.

La Policia decomissa 
una plantació de marihuana 
SUCCESSOS4La Policia Local
de Martorell ha decomissat una
plantació de marihuana en un
magatzem ubicat a la carretera
de Piera. Una persona ha estat
identificada i investigada per
un presumpte frau elèctric i un
delicte contra la salut pública.

Segons informa l’Ajunta-
ment, la investigació va comen-
çar quan Endesa va demanar la
col·laboració del cos policial per
verificar si s’estava produint una

connexió il·legal al fluid elèctric.
La companyia va alertar d’una
forta olor a marihuana i d’unes
dades de consum “desmesurades
per un habitatge no ocupat”. 

Més endavant, agents de la
Policia Local van identificar un
home que havia accedit a l’im-
moble per la part posterior, i que
va acabar reconeixent que tenia
una plantació de marihuana.
Finalment, la Policia va interve-
nir un total de 247 plantes.

Torrent de Llops i Camí Fondo
tindran enllumenat LED

INSTAL·LACIONS4Els barris
martorellencs de Torrent de
Llops i Camí Fondo comptaran
amb enllumenat LED abans que
acabi l’any. Durant aquest darrer
trimestre de 2019, l’Ajuntament
de Martorell té previst moder-
nitzar i millorar l’enllumenat
públic en aquestes zones del
municipi, segons informen fonts
del consistori.

La substitució de les làmpa-
des actuals per unes de tecnolo-
gia LED afavoriran una millor
il·luminació de la via pública, així
com una reducció del consum

elèctric i del cost de manteni-
ment. 

A Torrent de Llops, les tas-
ques obligaran a fer alguns talls
de circulació, però en el cas de
Camí Fondo no serà necessari.

En declaracions al web de
notícies municipal, l’alcalde Xa-
vier Fonollosa ha assegurat que
aquests treballs permetran “una
il·luminació més uniforme i un
consum 10 vegades menor al
dels llums convencionals”. A
més, ha reiterat el compromís
del municipi amb el Pla d’Acció
per l’Energia Sostenible (PAES).

Educació | Ampliat el termini de matrícula de l’EOI
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Martorell ha obert un termini extraordinari de

matrícula per als cursos d’alemany i d’anglès. A partir d’avui, 24 de setembre,  ha
quedat oberta la matrícula per apuntar-se a alemany, i el dia 30 obrirà la d’anglès.
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FORMACIÓ4El Centre de Pro-
moció Econòmica Molí Empre-
sa impartirà cinc nous cursos de
Formació Ocupacional adreçats
a persones desocupades a partir
del mes vinent. Es tracta d’uns
cursos formatius atorgats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) a l’Ajuntament de Mar-
torell, arran d’una sol·licitud del
consistori. El Molí Empresa ofe-
rirà una sessió informativa dels
cursos d’Anglès A2 i B2 el 30 de
setembre.

Els cursos s’emmarquen en la
convocatòria de Formació d’o-
ferta en àrees prioritàries per a
l’any 2019 (FOAP 2019). Enca-
ra que la convocatòria corres-
pongui a aquest any, la majoria
de les sessions de formació es fa-
ran durant el 2020. El SOC i el
Fons Social Europeu són els or-
ganismes que s’encarreguen de
subvencionar aquests projectes. 

Entre l’oferta formativa que
es posarà en marxa aquest curs,
hi ha dos cursos per aprendre
anglès. Per a les persones que ja
disposin d’un nivell B1 “acredi-
tat o contrastable”, hi ha la pos-
sibilitat de fer el curs Anglès
B2, de 280 hores entre octubre
i juny. En canvi, aquelles perso-
nes que necessitin partir d’un ni-
vell més bàsic podran fer el curs

Anglès A2, de 190 hores entre oc-
tubre i febrer. Això sí, caldrà que
demostrin que tenen un nivell A1
abans de començar.

A banda, hi haurà tres cursos
més: Certificat de professionali-
tat ‘Activitats auxiliars de ma-
gatzem’ (250 hores), Certificat de
professionalitat ‘Activitats auxi-
liars de comerç’ (310 hores) i
Certificat de professionalitat
‘Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals’ (470
hores). Del primer, se’n faran
dues edicions, una d’octubre a
gener i l’altra de març a juliol. El

segon s’impartirà entre febrer i
maig i el tercer, d’octubre a
març. 

A més d’aquests cinc, l’A-
juntament també havia sol·lici-
tat al SOC la subvenció per al
curs Alemany A1. Finalment,
però, no li ha estat atorgat.

Els cursos de Formació Ocu-
pacional s’adrecen de manera
prioritària a les persones en si-
tuació d’atur. Qui vulgui ins-
criure’s a algun pot omplir un
formulari online o fer-ho pre-
sencialment al Centre de Pro-
moció Econòmica.

El Molí Empresa oferirà, entre d’altres, dos cursos d’anglès. Foto: Ajuntament

El Molí Empresa engega nous
cursos per a persones a l’atur

‘Els  Cafès del Círcol’  tornen
per recuperar la història local
HISTÒRIA4El Círcol acull, per
segon curs consecutiu, un cicle
de xerrades per recuperar i rei-
vindicar la història martore-
llenca. Amb el nom ‘Els Cafès
d’El Círcol’, la iniciativa del Cen-
tre de Serveis a les Entitats ser-
veix per divulgar el passat del
municipi. Un cop més, les xe-
rrades van a càrrec de l’histo-
riador local Ferran Balanza. 

La primera jornada d’aquest
cicle es va fer el passat dimecres,
dia 18, sota el títol ‘Temps de ve-
rema: el vi de Martorell fa cau-
re de clatell’. L’activitat, que va
acollir una trentena de persones
segons fonts municipals, va girar
entorn de la tradició vinícola.

Seguint en la mateixa línia, la
següent cita es farà en el marc de
la Festa del Roser, que enguany
se celebra del 27 de setembre al

6 d’octubre. Concretament, la xe-
rrada tindrà lloc el dia 2 i servi-
rà per parlar de l’origen d’a-
questa festa.

Més endavant, el 16 d’octu-
bre, es farà la sessió ‘Martorell,
parada i fonda. Hostals i viat-
gers’. Per al 13 de novembre, en
principi, hi ha programada una
xerrada sobre els conjunts mu-
sicals martorellencs. Com a al-
ternativa, en cas que aquesta no
es pugui fer en la data prevista,
hi ha preparada la conferència
‘Comprar a Martorell. Una his-
tòria de les nostres botigues (s.
XIX-XX)’. 

Sigui com sigui, la xerrada
que tancarà aquest any 2019
serà ‘El pessebrisme a Martorell’.
Està programada per al dia 11 de
desembre, a les portes de les fes-
tes nadalenques.
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FESTES4El període anual de
festes de barris martorellencs ha
arribat al seu final. El barri de
Rosanes, que va fer festa grossa
el cap de setmana del 14 i el 15 de
setembre, va ser l’encarregat de
tancar aquest cicle.

Els actes festius van arrencar
dissabte a la tarda i es van cen-
trar especialment en els nens i
nenes del barri. Activitats in-
fantils, inflables, jocs tradicionals
i una gelatada popular van ser els
ingredients d’una jornada ro-
dona per a la canalla. Cap al ves-
pre, la veïna Carmen Garrido va
llegir el pregó, que va anar seguit
d’una traca valenciana per mar-
car l’inici de la festa. 

El moment més important de
la festa va ser, com és habitual,
el sopar de germanor, que va
aplegar un gran nombre de veïns
i veïnes a la plaça 25 de setem-
bre. Un cop van tenir la panxa
plena, els assistents van poder
gaudir del ball amenitzat pel
Duet Manhattan. Per tancar la
primera nit, es va repartir rom
cremat entre els presents. 

L’endemà, segona i darrera
jornada de celebració, Rosanes
va començar el dia amb una xo-
colatada popular. Després va
arribar el torn de la festa de
l’escuma, una activitat que sem-

pre compta amb un públic fidel:
els petits del barri. Al migdia, la
Coral del Barri Rosanes va ofe-
rir una actuació i, tot seguit, es va
fer el vermut, que va incloure un
sorteig de dues paneres i peces
artesanes de bijuteria.

Ja a la tarda, l’espectacle del
Mag Medina va tornar a convo-
car els veïns a la plaça i, més tard,
va tenir lloc la tradicional boti-
farrada popular. Per últim, el ba-
rri va gaudir d’una proposta que
s’ha consolidat en els darrers
anys: una sessió de cinema a la
fresca. La pel·lícula que es va

projectar va ser Jumanji 2 i el
públic va poder gaudir-la tot
menjant crispetes, que es van
oferir de manera gratuïta.

En declaracions al web mu-
nicipal, el president de l’Asso-
ciació de Veïns de Rosanes, Xavi
Folqué, va admetre que la junta
necessita més gent per organit-
zar la festa. Tot i això, es va
mostrar molt satisfet amb el
transcurs del cap de setmana.
Per a ell, la celebració és una
oportunitat perquè els veïns es
coneguin més i millor i, sobretot,
perquè surtin de casa.

La plaça 25 de setembre va acollir les activitats. Foto: Ajuntament

El barri de Rosanes posa 
el punt final a l’època de festes 

Arrenca la nova temporada
del Cicle Gaudí de cinema

CULTURA4El Cicle Gaudí, or-
ganitzat per l’Acadèmia del Ci-
nema Català, ha tornat a Mar-
torell. El dia 21 de setembre, el
Cineclub del Diable, ubicat a la
Casa de Cultura, va oferir la pri-
mera projecció de la temporada.
La pel·lícula que va donar el
tret de sortida va ser Els dies que
vindran, dirigida per Carlos
Marqués-Marcet.

Les pròximes pel·lícules del
cicle seran La vida sense la
Sara Amat, que es podrà veure
a Martorell el 18 d’octubre, i
Me llamo Violeta, que es pro-
jectarà el 29 de novembre al
municipi. L’entrada general per
veure aquests films és de 4,50 €.

MÉS PROPOSTES AL CINECLUB
A banda de les pel·lícules del Ci-
cle Gaudí, l’associació Cinema
del Diable ha preparat una car-
tellera molt més àmplia, que
omplirà el cineclub durant els
pròxims mesos. De fet, la tem-
porada va començar el dia 7 de
setembre amb la projecció Un
asunto de familia, d’Hirokazu
Koreeda, que va aplegar una
seixantena de persones. Un altre
cicle al qual l’associació està ad-
herida és el Documental del
mes. En aquest sentit, el dia 14
es va projectar Womanhood.
La pròxima cita serà el dia 29,
amb la pel·lícula Un conte de
tardor, en el marc del Roser.
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Castellví de Rosanes

Sant Andreu de la Barca

SERVEIS4L’Ajuntament de Cas-
tellví ha rebutjat sumar-se al
projecte WiFi4EU –que pro-
mou l’accés a internet als espais
públics europeus– perquè no
s’adapta a les necessitats reals
del municipi.

Fonts municipals asseguren
que el programa determina els
punts d’accés wifi que cada po-
blació ha d’instal·lar i no permet
modificar-los, de manera que, en
el cas de Castellví, no es poden

adaptar als espais disponibles. A
més, requereix que es faci un ús
continuat de la xarxa durant
tres anys per mantenir l’ajut,
cosa que el consistori castellvi-
nenc no podria garantir en les
zones amb menys població. Per
últim, l’Ajuntament hauria de fer
front als costos de connectivitat,
manteniment i funcionament
de la xarxa, ja que la subvenció
europea només cobreix les des-
peses de la instal·lació. 

IGUALTAT4Castellví de Rosanes
aprovarà aquesta tardor un pro-
tocol per abordar, de forma in-
tegral, els diferents tipus de vio-
lències masclistes. La primera
sessió de treball es va fer el 18 de
setembre, i n’hi ha previstes
dues més per tal de poder pre-
sentar el protocol el 25 de no-
vembre, Dia internacional per a
l'eliminació de la violència envers
les dones. 

L’objectiu de la Regidoria
d’Igualtat i diversitat sexual i de
gènere és crear una eina d’in-
formació, detecció i actuació
que serveixi tant per als profes-
sionals com per a la ciutadania.
Per això, es pretén que el docu-
ment final sigui visual i fàcil
d’entendre. 

A les reunions, que ja han co-
mençat, hi estan convocats tots
els actors implicats en el circuït
per aturar qualsevol forma de
violència masclista. Segons fonts
del consistori, hi poden assistir

tots els grups municipals de l’A-
juntament, la treballadora social,
els cossos de seguretat, el con-
sultori mèdic de Castellví, les
àrees de Salut de Gelida, Mar-
torell i Sant Andreu de la Barca,
l’escola, el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD) co-
marcal i el Servei d’intervenció
especialitzada (SIE) en casos de
violència masclista. 

La regidora d’Igualtat, Vicky
Castellanos, ha dit a fonts mu-
nicipals que la intenció és que
el protocol “permeti actuar or-
denadament en cas de detectar
situacions de violència mas-
clista”. Per fer-ho, cal “tenir ja
d’entrada els circuits clara-
ment establerts i totes les per-
sones i serveis integrants iden-
tificats i coordinats”.

La primera sessió de treball es va fer el dia 18. Foto: Ajuntament

El protocol contra les violències
masclistes arribarà a la tardor

Castellví renuncia al 
projecte europeu WiFi4EU

SALUT4L’oficina regional de
l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) a Europa ha seleccio-
nat Sant Andreu de la Barca
com a exemple de ciutat europea
que aplica l’estratègia ‘Salut
2020’. La Xarxa europea de ciu-
tats saludables és la que tira en-
davant aquesta estratègia en
l’àmbit dels municipis i, d’entre
totes les poblacions que en for-
men part, Sant Andreu ha estat
l’única seleccionada.

El passat dia 17, l’alcalde En-
ric Llorca va ser a Copenha-
guen per participar en la reunió
anual d’aquest ens i va explicar
als assistents com es materialit-
za ‘Salut 2020’ al municipi. En
aquest sentit, el batlle ha dit a Lí-
nia Nord que “l’estratègia esta-
bleix una línia innovadora que es
diu ‘Salut a totes les polítiques’,
que va més enllà del concepte
clàssic de salut pública”. Així
doncs, aquesta línia també in-
tegra conceptes relacionats “amb
els determinants socials de la sa-
lut, la lluita contra la desigualtat

i l’accés a la cultura i a l’educa-
ció, entre d’altres”.

Aquest reconeixement de
l’OMS a Sant Andreu té el seu
origen en la visita que va fer una
representant de la institució al
municipi, fa gairebé un any,
per conèixer el projecte de re-

cuperació de la llera del riu
Llobregat. En aquell moment,
l’alcalde va aprofitar per expli-
car-li tot el projecte de ciutat i,
arran d’això, l’organisme l’ha
considerat exemplar a nivell
europeu. Un reconeixement
que, per al batlle, “és un orgull”.

L’OMS valora com s’aplica l’estratègia ‘Salut 2020’ a la ciutat. Foto: Ajuntament

Sant Andreu, exemple 
europeu de ciutat saludable

L’Ajuntament ofereix
assessorament als joves

JOVENTUT4Els santandreuencs
d’entre 15 i 30 anys compten, des
d’aquest mes de setembre, amb
un programa d’assessorament
laboral i acadèmic.

En l’àmbit formatiu, els joves
reben informació sobre recursos
acadèmics o orientació i consells
a l’hora d’escollir uns estudis su-
periors. En l’àmbit laboral, en
canvi, aprenen a elaborar un
currículum, preparar una en-

trevista de feina i altres eines
útils per incorporar-se al mercat
de treball. 

Aquest servei, dirigit per una
tècnica d'Orientació i Inserció la-
boral, s’ofereix de manera indi-
vidual a l’Espai Jove, cada di-
mecres de 17.30 a 19.00 hores.

A banda, aquest curs l’Ajun-
tament ha posat en marxa un
projecte per lluitar contra el fra-
càs escolar al municipi.

Detingut per assetjar
sexualment una menor

MASCLISME4La Policia Local
de Sant Andreu de la Barca ha
detingut un home de 40 anys per
haver assetjat sexualment una
menor, segons ha pogut confir-
mar Sant Andreu Televisió. La
detenció es va produir divendres
dia 20, després que la policia re-
bés trucades que advertien dels
fets delictius.

L’home va ser detingut in
fraganti a prop de l’estació

d’FGC de Sant Andreu, on havia
estat proferint frases de caràcter
sexual a la noia, mentre li en-
senyava els genitals. Després de
detenir-lo, la Policia Local va
transferir el detingut als Mossos
d’Esquadra.

Segons afirma el mateix mit-
jà, la noia no va patir cap mal fí-
sic. Tot i això, els agents la van
custodiar fins que els seus pares
van arribar al lloc dels fets.

Serveis | En marxa les activitats esportives i els tallers
Des d’aquest dilluns 23 de setembre, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha po-

sat en marxa l’oferta de tallers i activitats esportives del curs 2019-2020. Ja es po-
den fer les inscripcions a través d’un formulari disponible al web municipal.

Urbanisme | Procés participatiu sobre el futur PDU
Els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca podran prendre part en el
disseny del futur Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità, ja que l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) obrirà un procés participatiu.
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Olesa de Montserrat

Sant Esteve Sesrovires

EQUIPAMENTS4Les germanes
paüles han cedit a l’Ajuntament
d’Olesa de Montserrat l’edifici
que ha acollit el seu convent
durant 90 anys, amb la condició
que el consistori el destini a
usos socials. Les monges també
han demanat que, ara que mar-
xen, es recordi la tasca que han
fet al municipi en aquest temps. 

La visitadora de la congre-
gació de les Filles de la Caritat de
Sant Vicenç de Paül va anunciar
aquesta cessió durant l’acte de
comiat i homenatge que es va fer
a Olesa el passat dia 15. Segons
fonts municipals, l’alcalde Mi-
quel Riera considera que els re-
quisits establerts són “lògics i
adients amb els objectius” que
persegueixen les germanes paü-
les. Per tant, l’Ajuntament es
compromet a garantir-los, així
com a “tenir cura de la casa i ins-
taurar les mesures de seguretat
pertinents”, tal com asseguren
fonts del consistori. 

Tot i això, Riera admet que
encara no se sap “en quin tipus
d’equipament es pot convertir”
el convent, i que primer caldrà
parlar amb les diverses entitats
socials del municipi. 

COMIAT MULTITUDINARI
Unes 700 persones van omplir la
Passió d’Olesa per acomiadar
amb honors les set germanes
paüles que han estat les darreres

habitants del convent olesà. L’ac-
te també va servir per recordar
i homenatjar el total de 28 mon-
ges que han viscut al municipi
des del 1929, i va comptar amb
la participació del bisbe de Sant
Feliu de Llobregat, Agustí Cor-
tés. En aquests 90 anys, les re-
ligioses han desenvolupat sem-
pre obres socials: atenció domi-
ciliària a malalts, llar d’infants i
residència de gent gran. 

Les germanes paüles han estat 90 anys a Olesa. Foto: Ajuntament

El convent de les paüles 
es destinarà a usos socials

SERVEIS4L’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires està fart de les
repetides avaries que pateix la
xarxa elèctrica d’Endesa al mu-
nicipi. En conseqüència, vol co-
ordinar-se amb altres pobla-
cions afectades per reclamar
una solució a la companyia.

De moment, el consistori
està contactant amb diversos
pobles i ciutats de l’entorn per
posar en comú les seves expe-
riències amb Fecsa-Endesa, se-
gons ha pogut saber Línia Nord.
Aquestes converses han de ser-
vir per detectar quins són els
municipis més afectats per les in-
cidències de la companyia. Un

cop determinat això, es decidiran
les accions a seguir per posar fi

a les deficiències del servei i
exigir les inversions pertinents
per millorar la xarxa.

INCIDÈNCIES FREQÜENTS
Les avaries a la xarxa d’Endesa
són habituals a Sant Esteve.
Sense anar més lluny, el passat

dia 14, una incidència d’aquest ti-
pus va deixar diversos carrers del
centre urbà sense llum. Però, de
fet, la queixa del municipi ve de
llarg: l’abril del 2018, l’alcalde
Enric Carbonell ja es va haver de
reunir amb els representants de
la comapnyia per aquest motiu.

L’alcalde Carbonell amb els representants d’Endesa el 2018. Foto: Ajuntament

Sant Esteve tempteja un front
comú per les avaries d’Endesa

L’Ajuntament vol
coordinar-se amb els
municipis més afectats
per la companyia

EQUIPAMENTS4La Junta de
Govern Local ha aprovat el pro-
jecte d’execució de l’ampliació de
la Biblioteca Municipal Joan
Palomar i Solà. Segons fonts de
l’Ajuntament, les obres impli-
caran l’annexió del local del cos-
tat a l’equipament actual. A més
d’adequar aquest nou espai, es
faran treballs per millorar les ins-
tal·lacions i el funcionament de
l’edifici. 

El consistori preveu que les
obres puguin començar durant
el mes de desembre i que durin
uns tres mesos. Així, si tot va se-
gons el previst, Sant Esteve Ses-
rovires comptarà amb una bi-
blioteca ampliada i millorada a
partir del mes de març. 

El pressupost de les obres és
de quasi 108.000 euros, i una
part es finançarà gràcies a una
subvenció de la Diputació de
Barcelona. L’adjudicació de la re-
dacció del projecte, que es va fer
el mes de desembre passat, va
recaure en l’empresa  Taller 9S
Arquitectes SCP.

Aprovada
l’ampliació 
de la Biblioteca

Sant Esteve rep 
la visita d’unes 
300 puntaires

TRADICIÓ4Prop de 300 perso-
nes es van aplegar a Sant Este-
ve Sesrovires amb motiu de la
26a edició de la Trobada de
Puntaires, celebrada el dissabte
21 de setembre.

La jornada, organitzada pel
Col·lectiu de Puntaires de Sant
Esteve, va convocar aficionades
vingudes de fins a 43 municipis
de Catalunya. L’Ajuntament va
destacar, a través de les xarxes
socials, que la trobada va estar
“marcada pel bon ambient” i va
celebrar que, malgrat les males
previsions, al final no plogués.

Unes 200 persones protesten
contra la violència masclista
IGUALTAT4Unes 200 persones
es van concentrar a la plaça Fè-
lix Figueras i Aragay el passat dia
20 per demanar la declaració de
l’emergència feminista. 

La lectura de dos poemes al
voltant d’una figura femenina va
marcar l’inici de l’acte. Després,
es va llegir un manifest contra la
violència masclista. La concen-
tració va comptar amb la pre-
sència de l’Ajuntament i d’enti-

tats locals, com Feministes d’O-
lesa, Ariadna, l’Associació Dones
i Progrés i l'Associació Ajial. A
més, també hi van assistir
col·lectius feministes d’altres
municipis, com Martorell. 

La mobilització per declarar
l’emergència feminista va sorgir
d’un col·lectiu d’Alacant i es va
estendre per tot l’Estat. La ma-
joria de municipis del Montse-
rratí també s’hi van voler sumar.

En marxa el projecte LEXCIT
per fomentar la lectura

ENSENYAMENT4L’Ajuntament
d’Olesa ha posat en marxa, per
quart any consecutiu, el projec-
te LECXIT. Es tracta d’una ini-
ciativa per millorar la compren-
sió lectora i fomentar la lectura
entre els alumnes de tercer i
quart de primària. Això, de re-
truc, incrementa la possibilitat
d’èxit educatiu dels infants.

El Departament d’Ensenya-
ment, impulsor del programa
junt amb la Fundació Bofill, ha
fet una crida per aconseguir vo-
luntaris al municipi. Les perso-
nes que se sumin al projecte
dedicaran una hora a la setma-
na a llegir amb els nens i nenes,
així com a posar en pràctica di-
ferents jocs lingüístics.

Celebració | Èxit de la festa grossa del Casc Antic
L’Associació de Veïns del Casc Antic va organitzar, diumenge passat, una nova

edició exitosa de la festa del barri. Segons fonts del consistori, la paellada po-
pular va convocar fins a 170 comensals, superant així la xifra de l’any passat. 

Art | Fotògrafs francesos visiten Sant Esteve
Sant Esteve Sesrovires ha rebut la visita d’un grup d’aficionats a la fotografia
provinent de Champniers (França), ciutat agermanada. El motiu del viatge
ha estat l’intercanvi artístic que duen a terme amb el grup local ARTVIU. 
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Abrera

INVERSIONS4El delegat del Go-
vern de la Generalitat a Barce-
lona, Juli Fernàndez, ha visitat
Abrera i altres municipis del
Montserratí per explicar els de-
talls del nou Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC).
Amb una partida pressupostària
de 250 milions d’euros, el pla co-
brirà milers d'accions arreu del
territori entre el 2020 i el 2024.

En el cas d’Abrera, com que
és un municipi de menys de
20.000 habitants, la subvenció
màxima a què pot optar el con-
sistori és de 250.000 euros. En
declaracions al web municipal,
l’alcalde Jesús Naharro ha avan-
çat que l’Ajuntament ja està
“treballant per escollir els pro-
jectes que poden millorar els
espais i equipaments públics
d’Abrera per poder presentar-los
a aquesta convocatòria d’ajuts”.
A més, el batlle assegura que la
reunió, que es va fer el dia 18, va
servir per traslladar al delegat les
reivindicacions i demandes del
municipi en matèries com se-
guretat ciutadana, ensenyament

i sanitat, entre d’altres. Juli Fer-
nàndez es va comprometre a
fer-ne un seguiment.

VISITA AL MONTSERRATÍ
La visita del delegat del Govern
a l’Ajuntament d’Abrera s’em-
marca en un conjunt de trobades
amb diversos consistoris, entre
ells els del Montserratí. 

Fernàndez ha fet aquest re-
corregut per donar a conèixer el
PUOSC, després que al juliol
s’aprovessin les bases regula-
dores de la convocatòria de les lí-
nies de subvenció. L’objectiu fi-
nal del pla és impulsar accions
que permetin implementar es-
tratègies territorials per afavorir
la generació d’oportunitats.

El delegat del Govern va visitar Abrera el dia 18. Foto: Ajuntament

Abrera aspira a 250.000 euros
més de subvenció per a obres

Comença la Setmana 
de la Gent Gran d’Abrera

ENVELLIMENT4Abrera enge-
garà, el pròxim dia 30, la Set-
mana de la Gent Gran. Fins al 7
d’octubre, les persones de la
tercera edat del municipi podran
gaudir d’activitats i tallers di-
versos. L’objectiu d’aquesta ini-
ciativa és incentivar un envelli-
ment actiu.

El primer dia hi haurà un ta-
ller de dansa integrativa i un al-
tre de risoteràpia. L’endemà,
Dia Internacional de la Gent
Gran, hi ha programats dos ta-
llers més: ‘Farmaciola de fitote-
ràpia a casa teva’ i un de relaxa-

ció. El dia 2, hi haurà l’activitat
‘Gimnàstica per la longevitat’ i
un taller demostratiu d'estimu-
lació precoç i estimulació cog-
nitiva, de l’Associació de Fami-
liars d’Alzheimer. ‘El corazón
no olvida’, ‘Com prevenir el so-
brepès a partir dels 60’ i un ta-
ller d’olis essencials seran les
propostes del dia 3. El dia 4 es
farà una excursió i el 5, un taller
de jocs de taula. Finalment, el
darrer dia tindrà lloc la Cami-
nada de la Gent Gran. Totes les
propostes són gratuïtes i adre-
çades a majors de 60 anys.

Música | Es posposa l’Abrera Sound volum II
La previsió de pluja per al dissabte 21 de setembre va obligar a l’Ajuntament

d’Abrera a ajornar l’Abrera Sound volum II. Així, l’activitat a càrrec de Re-
member the Time se celebrarà finalment el 5 d’octubre al parc de l’Estació.
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Esparreguera

Collbató

TRANSPORT4L’Ajuntament
d’Esparreguera es planteja pro-
moure la creació d’una associa-
ció de municipis que permeti
oferir un servei de bus alterna-
tiu al que ofereix Monbus. L’al-
calde Eduard Rivas ho va sug-
gerir en una entrevista a l’emis-
sora municipal, després que es
filtrés una sentència del TSJC
que evitaria que la companyia
perdés la concessió de la línia
Igualada-Barcelona.

Fonts del consistori expli-
quen que, el mes de novembre
de 2017, els municipis afectats
per les incidències reiterades de
Monbus van aconseguir con-
vèncer la Generalitat perquè
presentés un expedient de ca-
ducitat, segons el qual la con-
cessió caducaria si hi havia al-
menys set faltes greus expe-
dientades. Ara, tot i que se’n van
presentar deu, el TSJC només
n’hauria considerat quatre com
a greus, de manera que Monbus

mantindria el servei que opera
des del 2008. A l’entrevista, Ri-
vas va assegurar que l’Ajunta-
ment demanaria una reunió
amb el Departament de Territori
i Sostenibilitat.

Per a l’alcalde esparreguerí,
una possible solució passaria
per coordinar-se amb municipis
com Olesa de Montserrat, Abre-
ra o Martorell. L’objectiu seria
oferir un servei alternatiu que

podria incloure noves línies,
com ara una ruta exprés a l’es-
tació de Renfe de Martorell o de
Castellbisbal. En declaracions
a Ràdio Esparreguera, el batlle
va recordar que, tot i que és un
tema que ja s’havia parlat amb
alguns consistoris de la zona, pri-
mer “caldria fer un estudi jurí-
dic”. En aquest sentit, va adme-
tre que els ajuntaments neces-
sitarien l’ajuda de la Generalitat.

Mobus té la concessió de la línia Igualada-Barcelona. Foto: Monbus

L’Ajuntament es planteja crear
un servei alternatiu a Monbus

FESTES4Collbató ha afrontat
el final de l’estiu amb alegria, tot
celebrant una edició exitosa de
la seva Festa Major. Del 13 al 16
de setembre, el municipi va viu-
re una vintena d’activitats que
van omplir els carrers de cultu-
ra, tradició i gresca. 

Una plaça de l’Era plena de
gom a gom va acollir el dia 13 el
pregó de Pep Plaza, que va mar-
car l’inici de quatre dies de ce-
lebració. El mateix divendres al
vespre, Fel Faixedas, Òscar DJ i
La Banda Biruji van garantir la
diversió dels veïns i veïnes. 

Dissabte, la cultura popular
va tenir un gran protagonisme.
A la tarda va ser el torn de ge-
gants i castellers, mentre que a
la nit van arribar els Diables
Salnitrats per oferir el Seguici del
Pastor, previ a la Salnitrada de
l’endemà. A banda, l’oferta d’o-
ci nocturn va constar de tres
grans propostes musicals. Per úl-
tim, el gruix dels actes de diu-
menge i dilluns es va centrar en
els infants i la gent gran.

INCIDÈNCIES A LA FESTA JOVE
Una de les propostes festives de
dissabte a la nit va ser la Festa
Jove a l’Àrea de La Salut. L’en-
demà, l’Ajuntament de Collbató
va emetre un comunicat con-
demnant “els comportaments
incívics d'alguns dels assistents”

i demanant disculpes als veïns de
la zona. En el mateix text, el con-
sistori va agrair la col·laboració
dels Joves de Collbató –orga-
nitzadors de la festa– i dels cos-
sos de seguretat, i va avançar que
no es tornaran a fer actes d’a-
quest tipus en aquest entorn.

Prop de vint actes van omplir els carrers durant quatre dies. Foto: Ajuntament

Collbató celebra una 
Festa Major molt participada

Es milloraran 
les instal·lacions
esportives

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
d’Esparreguera s’ha compro-
mès a millorar les instal·lacions
esportives municipals. Així es va
aprovar, per unanimitat, en la
darrera sessió plenària. 

Segons la moció, presentada
per ERC, la regidoria d’Esports
haurà de liderar els processos
tècnics, administratius i finan-
cers per garantir la rehabilitació
dels equipaments esportius exis-
tents al municipi i la construcció
de noves instal·lacions. El text
contempla la creació d’una tau-
la de treball en aquest àmbit.

Museus | La Colònia Sedó obrirà els caps de setmana
El Museu de la Colònia Sedó obrirà tots els caps de setmana a partir del 5 d’oc-

tubre. A més, s’oferiran visites guiades dissabtes i diumenges tant a l’interior
com a l’exterior de la colònia. L’objectiu és donar a conèixer aquest bé cultural.

Cultura | El Club de Lectura s’omple amb Care Santos
El Club de Lectura de Collbató va comptar amb un gran nombre de participants
el passat dia 19, gràcies a la visita de l’escriptora Care Santos. Els assistents van
poder comentar Tot el bé i tot el mal, la darrera novel·la de l’autora de Mataró.

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut cinc per-
sones a Collbató pel robatori
amb violència de la càrrega d'un
camió. Els detinguts –tres ho-
mes, una dona i un menor, amb
edats compreses entre els 17 i els
74 anys– també tenien una plan-
tació de marihuana amb més de
2.000 plantes.

Segons informa l’ACN, la de-
tenció es va produir el passat 9
de setembre, quan una patrulla
dels Mossos va detectar que cinc
persones estaven descarregant

d’una furgoneta material robat.
Es tractava de 300 caixes de li-
cor i càpsules de cafè, valorades
en més de 5.000 euros. A més,
al garatge on estaven deixant els
productes robats, van trobar
700 plantes de marihuana i,
l’endemà, en van trobar 1.300
més a l’interior del domicili, així
com més capses de licor, cafè i
colònies de diferents marques.
Els detinguts majors d’edat van
passar a disposició judicial i el
menor va quedar en llibertat per
ordre de la Fiscalia de Menors.

Cinc detinguts pel robatori
de la càrrega d’un camió 

CULTURA4Esparreguera ence-
ta la tardor amb dos festivals cul-
turals de nivell. Es tracta de l’S-
pàrrek, que ja està en marxa, i el
LOLA, que escalfa motors.

La programació de l’Spàrrek
va arrencar el dia 22, sota el lema
‘Deixa’t enredar’. Núria Sagalés,
Dones en Vers i Sense Filtres
DJ7 van oferir un vermut musi-
cal per iniciar el festival. El dia
25 es farà la tertúlia ‘La moda
festivalera a debat’  i, el 28, serà
el torn de L’Univers, una barre-
ja de performance, música i vi. El
taller de trap, el bestiari poètic i
el concert a la fresca seran les
propostes del 5, 10 i 12 d’octubre.

A banda, el Festival LOLA co-
mençarà el dia 6. L’edició d’en-
guany gira entorn de la resis-
tència cultural, un concepte que
defineix l’esperit del festival, i
presenta set propostes variades,
que van des d’un espectacle fa-
miliar fins a un recital de poesia
de Pere Quart maridat amb vi.

L’Spàrrek i el
LOLA engeguen
noves edicions
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FIRES4Un cop superada l’èpo-
ca de festes majors, els munici-
pis del Montserratí enceten amb
ganes noves celebracions. Abre-
ra, Castellví de Rosanes, Espa-
rreguera, Martorell i Sant Este-
ve Sesrovires viuran aviat festes
i fires relacionades amb el món
del vi.

El divendres 27 de setembre
marcarà l’inici de la majoria d’a-
questes festes. És el cas de la se-
gona edició de la Fira Gastro-
nòmica dels Porrons d’Abrera,
que s’allargarà durant tot el cap
de setmana. L’acte d’inauguració
de l’esdeveniment es farà al ves-
pre al carrer del Rebato, i anirà
seguit d’un concurs de beure
amb porró. Dissabte i diumenge,
l’activitat es traslladarà al parc de
Can Morral, on s’oferiran fins a
set tallers de cuina i prop d’una
desena d’actuacions culturals.
Aquesta proposta, que ja va ser
un èxit fa un any, vol recordar i
valorar el passat del barri del Re-
bato, que als anys 50 es va fer fa-

mós pels porrons de vi dels seus
restaurants i tavernes.

També del 27 al 29 de se-
tembre, Castellví celebrarà la
Festa petita de Sant Miquel. Es
tracta d’una festivitat vinculada
a la tradició vitivinícola del po-
ble, que inclou cada any la tre-
pitjada de raïm i, des del 2016,
una diada castellera. Aquesta
festa coincidirà, el dia 28, amb la
5a Fira del Vi i el Cava de Sant
Esteve Sesrovires. La proposta
sesrovirenca comptarà amb de-
gustacions de productes artesans
i amb la 23a edició del Concurs
de Carbasses.

ARRIBA LA FESTA DEL ROSER
Martorell dedicarà dos caps de
setmana a reivindicar la seva
relació amb el vi. Del 27 de se-
tembre al 6 d’octubre, el muni-
cipi celebrarà la Festa del Roser,
que inclourà propostes gastro-
nòmiques i culturals amb el vi
com a fil conductor. Els actes
més destacats es concentraran el

dia 5. D’una banda, tindrà lloc la
Festa del Most, amb la recollida
i trepitjada de raïm, una cerca-
vila  i un pregoner de luxe: el cui-
ner Marc Ribas, presentador
dels programes Cuines i Joc de
cartesde TV3. De l’altra, a la pla-
ça de l’Església i al voltant, es
desplegarà la 9a edició del Vi-

mart, Fira de Vins i Caves de
Martorell. Enguany hi partici-
paran una vintena de cellers i la
DO convidada serà Costers del
Segre. 

EL TORN D’ESPARREGUERA
La 6a Fira del Vi i de la Gastro-
nomia arribarà a Esparreguera el

pròxim 19 d’octubre. En aques-
ta edició hi haurà més presència
de l’oferta gastronòmica dels
restaurants locals i se celebrarà
per primer cop el Concurs d’O-
lla Ferroviària de Catalunya,
una activitat típica del nord de
l’estat espanyol que s’adaptarà
amb el títol ‘La cuina catalana’.

El Montserratí, terra de vins
» Abrera, Castellví, Esparreguera, Martorell i Sant Esteve preparen festes i fires relacionades amb el vi

» A Martorell, la Festa del Roser durarà dos caps de setmana i inclourà el Vimart i la Festa del Most

La plaça de l’Església de Martorell plena de gom a gom durant el Vimart 2018. Foto: Carles Porta/Ajuntament

Abrera | La Pastisseria Duch celebra els seus 50 anys
Amb motiu del 50è aniversari de la Pastisseria Duch, l’Ajuntament d’Abrera va

organitzar una festa el passat dia 21 a la primrera planta del Casal d’Avis. Els
assistents van poder gaudir de pastissos, gelats, begudes i molta música.
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El botí no va ser tan nombrós
com fa dos anys a Mèxic, però
Núria Marquès ha fet una bona
valoració del Mundial de natació
que va acabar fa uns dies a Lon-
dres. La castellvinenca va posar
el punt final a la cita amb dues
medalles (un or i un bronze) i tor-
na a demostrar que, amb 20
anys, ja no se l’ha de considerar
una promesa, sinó una realitat.

Marquès va ser una de les tres
representants de la delegació es-
panyola que va pujar al calaix
més alt del podi (adjudicant-se la
final dels 200 estils amb una
marca de dos minuts, 34 segons
i 51 centèsimes) i unes hores
més tard tornaria a penjar-se
un metall, en aquest cas un bron-
ze, en la prova de 4x100 estils per
equips juntament amb la terras-

senca Sarai Gascón, Teresa Pe-
rales i Isabel Yinghua Hernández.

Quan va acabar la competició,
Marquès va compartir una re-
flexió a través del seu perfil de
Twitter, assegurant que aquest ha
estat “el campionat més dur de la
meva vida” i va donar les gràcies
a tothom que l’ha acompanyat en
la seva preparació per poder
penjar-se aquests dos metalls.

CONTACTE AMB EL JAPÓ
I gairebé sense temps per des-
connectar i recuperar, la de Cas-
tellví va pujar a un avió i va
creuar mig món per competir
en l’Open Internacional de Yo-
kohama, que es disputa aquests
dies en aquesta ciutat japonesa.
Aquest és el seu primer contacte
amb el Japó abans dels Jocs que
es disputaran l’estiu que ve.

Marquès, eufòrica després del triomf en els 200 estils. Foto: NM

Núria Marquès tanca 
el Mundial amb dues medalles
» La nedadora es penja un or i un bronze a la capital d’Anglaterra
» La castellvinenca és al Japó, participant a l’Open de Yokohama 

Morales, campió europeu
de tennis taula adaptat

TENNIS TAULA4Les vitrines de
la casa de Jordi Morales comen-
cen a quedar-se petites. El palis-
ta esparreguerí va aconseguir,
diumenge passat, una nova me-
dalla d’or per equips en el Cam-
pionat d’Europa de tennis taula
disputat a Helsingborg (Suècia). 

Morales i el seu company,
l’andalús Álvaro Valera, van con-
vertir-se en campions continen-
tals per cinquena vegada derro-
tant la parella danesa en quatre
sets (9-11, 11-5, 11-9 i 11-7). En el
camí cap a la final, la parella del
combinat espanyol va deixar fora

de combat la selecció amfitriona
del torneig i posteriorment Es-
lovàquia i Polònia.

SEGON METALL A TOCAR
El palista, doncs, torna cap a
casa amb aquest metall en la ca-
tegoria per parelles després
d’haver-se quedat a tocar de llui-
tar també pels metalls en la ca-
tegoria individual.

L’esparreguerí va quedar-se
fora de la cita en la ronda de
quarts de final després de perdre
contra el campió del món, el ne-
erlandès Jean-Paul Montanus.

El CH Sanes deixa escapar 
el triomf en el debut a la lliga

Derrota per la míni-
ma en l’estrena a la
lliga. El CH Sant Es-
teve d’Oliver Roy

(Armand Rubiño va deixar el
càrrec fa menys de dues setma-
nes per problemes de salut) va
caure contra el Sant Joan Despí
al Sanes Arena (25-26) en el par-
tit de la primera jornada del grup
D de la Primera Estatal. 

Després d’un bon tram inicial
amb domini sesrovirenc, els sant-
joanencs van prendre la iniciati-
va abans d’arribar al descans
amb la màxima igualtat (15-15).

La segona part va seguir el mateix
guió: un primer tram de domini
en el joc i el marcador del Sanes
i una remuntada en el tram final
dels visitants, que aconseguirien
marxar de Sant Esteve amb els
primers dos punts del curs.

L’equip voldrà refer-se d’a-
questa primera ensopegada de la
temporada aquest diumenge a
dos quarts d’una del migdia a
Sant Esteve de Palautordera, en
el darrer partit d’aquest primer
mes de lliga. L’estrena de l’octu-
bre serà el dissabte 5, de nou a
casa, contra el Sant Vicenç.

Cara i creu per als equips de
bàsquet en l’estrena a l’EBA 

BÀSQUET4Una de freda i una de
calenta. El CB Martorell i el CB
Esparreguera van debutar en
aquest curs 2019-20 de l’EBA
amb resultats ben diferents.

Els esparreguerins van pro-
tagonitzar la millor notícia de dis-
sabte passat amb el seu triomf a
la pista del Mataró (71-78) en un
partit decidit al temps extra i en
el qual quatre jugadors verds
van acabar per sobre dels 13
punts. El CBE debutarà al Ramon

Martí dissabte a dos quarts de la
tarda contra el CB Igualada.

El Martorell, en canvi, va pa-
tir una derrota clara a Barcelona
contra el Martinenc (94-70). Els
blancs van resistir durant el pri-
mer temps (de fet van marxar al
descans guanyant per 35-38),
però no van poder frenar el con-
junt vermell en la segona meitat.
L’equip també debutarà a casa
aquest cap de setmana, dissabte
a les sis contra el CB Vic. 

Pau Arriaga
CASTELLVÍ

Atletisme | Més de 2.100 atletes completen la Matagalls Montserrat
Gairebé el 80% dels participants de la 40a Matagalls Montserrat van completar-la. Entre els dies 14

i 15 d’aquest mes es va disputar la 40a edició de la travessia, que van finalitzar 2.180 persones. La
prova plantejava una ruta de més de 82 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 5,7 quilòmetres.
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A La novel·la de Sant Jordi (Amsterdam,
2018), Màrius Serra va convertir en
protagonista l’expert en jocs Oriol Co-
mas i Coma, un personatge real. Ara,
ho ha tornat a fer a Jugar-s’hi la vida
(Amsterdam, 2019). El nou llibre de Se-
rra comença al barri del Raval i se situa
a cavall de la Barcelona actual i el Por-
tugal de la Revolució dels Clavells.

Llibres

Jugar-s’hi la vida
Màrius Serra

L’embaràs de la Júlia es complica i, en
qüestió d’una setmana, ella i la seva
parella, en Pau, hauran d’assumir la
pèrdua del seu fill. L’obra de Clàudia
Cedó, dirigida per Sergi Belbel, ha re-
but tres Premis Butaca 2019: millor text
teatral, millor direcció i millor muntat-
ge de petit format.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Una gossa en un descampat
Clàudia Cedó

El terrassenc Miki Núñez, exconcursant
d’Operación Triunfo 2018, ha estrenat el
seu primer àlbum: Amuza. Sota aquest
títol, que vol dir ‘diversió’ en esperanto,
el cantant ha agrupat 13 cançons, en-
tre les quals n’hi ha dues en català. A
més, el disc inclou el single Celébrate i
La Venda, el tema amb què va repre-
sentar Espanya al festival d’Eurovisió.  

Música

Un grup d'amics es retroba tres mesos
després que un d'ells s'hagi suïcidat i sur-
ten a la llum secrets amagats durant anys.
Litusés l’adaptació cinematogràfica que
Dani de la Orden ha fet de l’obra teatral
homònima de Marta Buchaca. El direc-
tor barceloní és conegut per pel·lícules
com Barcelona, nit d’estiuo El mejor verano
de mi vida, i per la sèrie de Netflix Élite.

Pelis i sèries

Litus
Dani de la Orden

Amuza
Miki Núñez

Swab 2019
La dotzena edició de la Fira Internacional d'Art Contempora-

ni de Barcelona se celebrarà del 26 al 29 de setembre. El
Swab 2019 aplegarà prop de 300 artistes i una seixantena de
galeries d'arreu del món a la capital catalana. El Pavelló Italià
de la Fira de Barcelona, a Montjuïc, acollirà novetats com el

‘Swab Emerging’ o el programa ‘Mèxic en femení’, però tam-
bé propostes habituals, com el ‘Swab on Paper’ o el ‘Swab

Performance’. Aquest esdeveniment va néixer l’any 2006, im-
pulsat pel col·leccionista Joaquín Díez-Cascón, amb l’objec-

tiu de fer l’art contemporani accessible a tots els públics.

La popularitat de Rosalía no ha deixat de créixer des
que el seu single Malamente va veure la llum a mitjans

del 2018. Un any i escaig més tard, dos premis Grammy
Llatins i dos MTV Video Music Awards l’avalen com una

de les artistes més importants del panorama musical
actual. Després de recórrer mig món actuant en festi-

vals de primer nivell, la cantant de Sant Esteve Sesrovi-
res ha anunciat que la gira d’El mal querer –el seu exitós
segon disc– acabarà per la porta gran a Barcelona i Ma-

drid. De fet, estava previst un concert a cada ciutat, però
Rosalía va afegir una data més a Barcelona davant l’allau
de venda d’entrades. Seran el 7 i el 8 de desembre al Pa-
lau Sant Jordi i el 10 de desembre al WiZink Center. Tot i
que la cantant va ser un dels grans noms del Primavera

Sound i del Mad Cool Festival, els concerts finals de la
gira suposen una gran novetat. Per primer cop, la cata-

lana trepitjarà dos dels escenaris més importants de
l’estat espanyol com a única protagonista.

R O S A L Í AQUI ÉS?
Ser una cantant d’èxit internacional

Ha guanyat recentment dos MTV Video Music Awards

Famosos

Decepció per no aconseguir entrades
Els fans lamenten que les entrades s’esgotessin en minuts

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Daymare: 1998
Inspirat en jocs de l’estil survival horror, com Resident Evil 2, el nou Daymare: 1998 combina terror i
supervivència per posar a prova els jugadors. Està disponible per a Xbox One, Play Station 4 i PC.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia

Anunciar dos concerts en solitari a Barcelona
Actuarà al Palau Sant Jordi el 7 i el 8 de desembre
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A PARTIR DEL 28 DE SETEMBRE
Tot el dia Aquest dissabte es donarà el tret de

sortida a la Festa del Roser, que s’allargarà fins
al divendres 4 d’octubre. / Diferents espais de
la ciutat.

DIUMENGE 29 DE SETEMBRE
11:30 Agafem el cabàs. Activitat sobre consum

responsable serà el títol de la darrera sessió
de la Jugatecambiental del mes. Pensat per
a infants i les seves famílies. / Jardins de Mer-
cè Rodoreda del parc de la Solana.

DILLUNS 30 DE SETEMBRE
09:15 Si la crisi et dóna llimones, fes llimonada

serà el nom d’aquesta sessió de coachingpen-
sada per a tothom. Cal inscripció prèvia es-
crivint al correu nredondo@sabarca.cat. /
Escoles Velles.

DEMÀ 25 DE SETEMBRE
SANT ESTEVE Demà a la tarda està previst que,

en el marc del Bibliolab, es faci una activitat
d’introducció a la neurociència per a adults.
L’activitat és gratuïta (19:00). / Biblioteca Joan
Pomar i Solà.

DIVENDRES 27 DE SETEMBRE
ABRERA Aquest divendres es farà una doble ses-

sió per a tots els joves que estiguin interes-
sats en introduir-se en la creació d’objectes
i escenaris per a videojocs (18:00). / Casal de
Joves Municipal.

AVUI 24 DE SETEMBRE
COLLBATÓ En el marc del Dia Mundial contra

l’Alzheimer es farà un taller de Musicoterà-
pia pensat per a la gent que pateix aquesta
malaltia. Activitat gratuïta (18:00). / Casal de
Cultura.

DEMÀ 25 DE SETEMBRE
ESPARREGUERA Maria Coll serà la responsable

de coordinar la sessió de Globoflèxia per a nens
i nenes que es farà demà (18:00). / Biblioteca
Municipal l'Ateneu.

DISSATE 5 D’OCTUBRE
SANT ESTEVE Partit d’handbol corresponent a

la tercera jornada de Primer Estatal mascu-
lina entre el CH Sanes i l’Handbol Sant Vice-
nç (19:30). / Sanes Arena.

OLESA Aquest dissabte es farà una re-
presentació del musical Matilda, una
història de l’escriptor gal·lès Roald
Dahl. / El Casal.

La història de Matilda arriba 
a Olesa aquest cap de setmana
Dissabte 28 de setembre a les 18:30

Ovelles explica la història del Víctor, l'Al-
ba i l'Arnau, tres germans de Barcelo-
na, es troben per decidir què fer amb
una insòlita herència. / Sala Flyhard del
teatre Núria Espert.

‘Ovelles’, una proposta
escènica a la Sala Flyhard

Dissabte 28 de setembre a les 20:30

Carlos Zanón visitarà la ciutat per
presentar el seu darrer llibre, Carval-
ho: problemes d’identitat. Rosa López
coordinarà la jornada. / Biblioteca
municipal.

Carlos Zanón visita el poble per
presentar el seu darrer llibre
Dijous 26 de setembre a les 19:00

MARTORELL Partit de bàsquet de la
segona jornada del grup C-A de l’EBA
entre el CB Martorell i el CB Vic. / Pa-
velló Municipal de Martorell.

El CB Martorell comença el
curs a casa contra el CB Vic

Dissabte 28 de setembre a les 18:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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