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El poble reviu l’1-O tornant
a votar i recordant les
càrregues policials

Marc Ribas, pregoner de la
Festa del Roser: “El vi és una litúrgia,
forma part de la nostra cultura”
quinzenal
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Volen aprofitar Montserrat
per impulsar el turisme
El Consorci de Turisme tira endavant projectes com ‘Els 7 miradors de Montserrat’ per atraure visitants pàg 20

“Hem desbloquejat
després d’anys el
centre d’automoció
de Martorell”
OLESA pàg 17

Pere Aragonès
Vicepresident
de la Generalitat
i conseller
d’Economia
i Hisenda

El Banc de Terres del
Parc Rural es presenta
al municipi aquest dijous
ESPARREGUERA pàg 19

Nova polèmica per la
qualitat de l’aigua potable
ESPORTS pàg 21
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“No ho oblidarem mai”
» Veïns de Sant Esteve Sesrovires tornen a votar per commemorar el segon aniversari de l’1-O
» Els votants de La Roureda no obliden la càrrega policial de la Guàrdia Civil a l’escola sesrovirenca
Anna Utiel
SANT ESTEVE
Una urna amb l’escut de la Generalitat de Catalunya ocupa el centre d’una taula al carrer Escola
Nova de Sant Esteve Sesrovires. Hi
ha desenes de paperetes apilades al
costat, tot mostrant dues opcions
clares: ‘Sí’ i ‘No’. Veïns i veïnes s’hi
acosten a crits de “votarem” i fan cua
per introduir el seu vot dins l’urna.
És 1 d’octubre, sí, però del 2019.
Sota el lema “Ho tornem a
fer”, el municipi va commemorar
el segon aniversari de l’1-O a un
punt ubicat entre el Pavelló Esportiu Municipal i l’escola La Roureda, que alguns veïns han rebatejat com a plaça 1 d’octubre. Un
centenar de sesrovirencs i sesrovirenques va fer una votació simbòlica imitant el referèndum d’autodeterminació d’ara fa dos anys,
amb una diferència molt clara: no
hi va haver violència policial.
Les càrregues de l’1-O es van
estendre per tot Catalunya i van
arribar també al Montserratí. De
bon matí, a Sant Andreu de la Barca, la Guàrdia Civil va irrompre als
centres de votació i els va tancar,
carregant amb especial contundència contra els votants del CAP.
Més tard, a Castellví de Rosanes,
agents del mateix cos es van presentar al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina, on van causar destrosses materials després de no haver trobat les urnes.
Però el de Sant Esteve va ser
un cas excepcional. Cap a les sis de
la tarda, quan tothom assumia que
l’operatiu policial ja havia acabat,
una cinquantena d’antiavalots
van enfilar el carrer Escola Nova
en direcció als votants concentrats
a La Roureda. En aquell moment,
“tota la tranquil·litat i normalitat
amb què havia transcorregut la
jornada es va trencar de forma

Una urna amb els resultats de l’1-O a Sant Esteve, en l’acte commemoratiu del segon aniversari del referèndum. Foto: Línia Nord

contundent i radical”, afirma Emili Gaya, un votant que va declarar
com a testimoni de la defensa al judici del Procés.

DE LA IL·LUSIÓ A LA RÀBIA
Aquesta sensació que descriu Gaya
és compartida per la resta de votants. Tots recorden l’inici d’aquella jornada com un moment ple
d’il·lusió i alegria. El dia va començar molt d’hora, especialment
per a un veí encarregat de portar
una de les urnes, que prefereix
mantenir l’anonimat. Ell explica
que, en rebre el senyal pertinent,
va haver d’abandonar momentàniament el Casino, on li tocava votar, per anar a buscar l’urna que tenia convenientment amagada.
Gràcies a ell i a tants altres anònims, es va produir un dels moments més emocionants de la jornada: l’arribada de les urnes. Tant
Emili Gaya com Jordi Rubinart,

també testimoni al judici del Procés, coincideixen a afirmar que va
ser “un esclat de joia”.
Però aquest sentiment va començar a esvair-se quan van arribar les primeres imatges de les càrregues policials arreu del país. La
incredulitat es va anar transformant en tristor, i la tristor, en alerta. Tot i això, el matí a Sant Esteve va ser prou tranquil. Cap al migdia, es va córrer la veu que la policia ja no entraria a cap altre
col·legi electoral i això va calmar
els votants. Fins que algú va veure cotxes de la Guàrdia Civil aproximant-se al municipi, concretament a La Roureda.
Rubinart explica que els congregats a l’escola van decidir, en
una assemblea improvisada, que
oposarien resistència pacífica. Així,
desenes de votants van seure a terra amb les mans enlaire i altres es
van quedar drets al darrere, tot per

impedir que els antiavalots accedissin al centre. Cridaven “som
gent de pau”, ‘“llibertat” i altres
consignes recurrents aquell dia. Els
veïns que hi eren recorden com,
sense dir res, els agents van començar a “carregar a tort i a dret”,

Els veïns recorden
com, sense dir res, els
agents van començar a
“carregar a tort i a dret”
tal com diu Gaya, que va caure a terra després de rebre un cop de porra al cap. La Mercè, una altra votant, el va veure i es va ajupir per
ajudar-lo, però llavors van colpejar-la a ella. Recordant com rebia
cops mentre era assegut a terra,
Rubinart es consola pensant que
“mentre eren aquí pegant-nos, no

eren a una altra escola traient urnes”. I és que els sesrovirencs van
aconseguir salvar els seus vots.
Quan la Guàrdia Civil va marxar de l’escola, tots els votants van
anar cap al Casino per aturar una
possible càrrega policial, que finalment no es va produir. “S’hi va
concentrar molta gent, fins i tot
veïns que potser no estaven per la
causa independentista”, diu Rubinart. A més, els pagesos del poble
s’hi van sumar envoltant el centre
de votació amb els seus tractors. Josep Valls, primer alcalde de Sant
Esteve en democràcia, assegura
emocionat que aquell va ser un moment d’unió i integració dels veïns.
Ara ja han passat dos anys, però
el record de l’1 d’octubre de 2017 és
ben viu. “Els que vam viure allò,
tant la part bona com la dolenta,
dubto que ho puguem oblidar mai
de la vida”, sentencia la Maite,
una altra votant de La Roureda.
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Els semàfors

La lupa

Què en queda?
per @Modernetdemerda

Aj. de Martorell

L’Ajuntament de Martorell ha organitzat
una nova edició de la Festa del Roser
amb 10 dies per recordar el passat vinícola del municipi. El ViMart ha estat l’activitat més multitudinària, amb més de
3.000 assistents a la plaça de l’Església.
pàgina 10

El costum és el pitjor enemic de l'in- i, adreçant-se a Torra, va aprofitar no va aixecar-se en bloc, no va dir
dependentisme. Amb el temps hem l'ambient d'aquests dies per tornar a prou, no va abandonar la cambra, no
anat acostumant-nos a tot. Als insults, relacionar l'independentisme amb el va deixar el feixisme sol amb la seva
a les difamacions, a la repressió, a les terrorisme d'ETA. Però no només misèria. Res. Amb l'excepció d'algupresons, a l'exili, al que faci falta. Ens això. Aquest cop hi va haver un pas na protesta, tothom es va quedar
ho anem col·locant tot a les espatlles, més, l'atac encara va ser més precís del allà on era, empassant-se la maldat
fem alguna ganyota de desaprovació que sol ser: Roldán va mostrar-li al més malaltissa, normalitzant-la, fentperquè déu-n'hi-do, i continuem avan- president de la Generalitat una foto la plausible. A ningú li va passar pel
çant plens de fatiga, amb la
cap que ja n'hi havia prou,
llengua fora i amb una de les
perquè fa temps que poDesprés que se li atribuïssin 10 cadàvers, ques coses ens passen pel
pells més dures de la capa
de la terra.
cap. Ni tan sols dignifiUn d'aquests hàbits que l'independentisme no va aixecar-se en bloc, car-nos, de tan destruïts
ja hem assumit és la vincuens han deixat.
no va dir prou, no va abandonar la cambra comRoldán
lació del moviment indeés impresentapendentista amb la violènble, i tant, però nosaltres no
cia. No és nou. Però ara sembla que tor- concreta, la de l'atemptat de la banda sabem ni què som. Què en queda, de
nen a arremangar-se de veritat per a Vic, mentre li anava escopint que sou nosaltres? Què ens han fet, que ni tan
aconseguir lligar els dos conceptes. això, voleu això, no condemneu això, sols sentim una punxada a l'estómac
Ho vam patir dilluns, amb les deten- goma 2, Terra Lliure, Otegui.
quan ens perfora la malícia? I, lligat a
cions. Ho vam llegir dimarts, amb toI mirin vostès si la nostra pell és això, ¿què en podrem fer, de la sentes les portades del règim. I ho vam veu- dura que, després d'aquesta lamen- tència, quan la tinguem a les mans? Ara
re ahir, al Debat de Política General del table escena, després que se li atri- mateix, amb el costum i la pena devoParlament.
buïssin 10 cadàvers en un Debat de rant-nos, sembla que ben poca cosa. AlLorena Roldán va pujar al faristol Política General, l'independentisme menys, políticament.

Aigües d’Esparreguera

Aigües d’Esparreguera Vidal ha hagut de
fer front a les queixes sobre la mala olor i
el mal gust de l’aigua de l’aixeta que han
omplert les xarxes socials darrerament.
La companyia ha fet un comunicat confirmant que l’aigua és 100% potable.
pàgina 19

Consorci de Turisme

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat vol dinamitzar el sector al
Montserratí. Per això, ha impulsat el
projecte ‘Els 7 miradors de Montserrat’, dins del Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic de la Zona Nord.
pàgina 20

Aquí es

piula

El Twitter en paper

@ForcadellCarme
2 anys d’aquella jornada històrica, d’un dia
que recordarem per
sempre. Sentiu-vos orgulloses i orgullosos d’haver-hi participat, d’haver-ho
fet possible. Malgrat els moments difícils, amb determinació, pacifisme i democràcia, el futur sempre serà a les nostres mans! #1oct.

@JonInarritu
Curioso que el ministro
Grande-Marlaska pida
condenas de una violencia inexistente a quienes siempre han
rechazado toda violencia y, como recuerda Jonathan Martínez, no diga
nada por las varias condenas del TEDH
por no investigar torturas que en varios
casos pasaron por él.
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@isaelbal
Me cuesta entender
que periodistas que
siempre he tenido por
excelentes, dado que me consta que
suelen contrastar sus publicaciones, entreguen como “exclusiva “ noticias procedentes de un sumario secreto sin
contrastar con los directamente afectados. #Periodismo.
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Safata d’entrada
Les millors

perles

n partit de futbol al Brasil acaba amb un resultat insòlit: 56-0.
Aquest va ser el marcador final de l’enfrontament entre el Flamengo i el Greminho de Cosmos durant el Campionat Carioca, el torneig regional de Rio de Janeiro. Les jugadores Raiza i Flávia
van ser les màximes golejadores, amb 11 gols cadascuna.

U

etenen un fugitiu que havia passat 17 anys amagat en
una cova a la Xina. És el cas de Song Jiang, un ciutadà xinès que va fugir de la presó l’any 2002, després d’haverhi ingressat per tràfic de dones i menors. Ara, la policia l’ha pogut localitzar gràcies a les imatges captades per un dron.

D

roben un tresor bizantí del segle V a Bulgària. Es tracta d’un
conjunt de 56 monedes d’or i de bronze que un grup d’arqueòlegs ha descobert durant una excavació a la ciutat de
Devnya. Són peces de l’època de l’emperador Teodosi II, que haurien estat amagades per protegir-les d’un atac dels huns.

T

n home i una dona acaben de descobrir que són germans per part de pare. Això no seria un problema si no
fos perquè són parella des de fa vuit anys, s’han casat recentment i estan esperant el seu primer fill. Tots dos volen mantenir la relació i l’embaràs, però els preocupa la salut del fill.

U

na empresa de reserves hoteleres ha creat un viatge de 365
dies per viure tot un any amb temperatures d’entre 21 i 24
graus centígrads. La companyia ha presentat un mapa que
indica la ruta que cal seguir per fugir del fred: inclou 45 països dels 5
continents, comença a l’Argentina i acaba a les Bahames.

U
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Gerard Bidegain: “La cultura
ha de ser de proximitat”

2

Un adeu des de dins al mercat
centenari d’Esparreguera

3

El Montserratí, terra de vins
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Esparreguera es planteja
crear un servei alternatiu a Monbus

5

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

Bananera

Caça de bruixes

per David Rabadà

per Lola Salmerón

Con el fracaso del gobierno actual, más otras elecciones y una
división total de partidos, España parece una república bananera –perdón, monarquía– y
eso que no producimos bananas, sino plátanos.
Esto es una vergüenza, así
no funciona un país. Con unas
elecciones cada año, debiendo
más de un billón de euros, más
una corrupción sistémica, devenimos un país de pandereta y
poca cosa más. La pregunta, y
al respecto de nuestros peleados políticos, es: ¿Para qué les
pagamos el sueldo y las dietas
que cobran?
Pues para mantener las cosas más o menos como siempre
han estado en un país donde
una aristocracia, y desde antes
de la democracia, ostenta gran
poder; donde un Senado de
poco nos sirve; donde una monarquía nos cuesta unos ocho
millones de euros al año, y
donde unas autonomías deficitarias mantienen su estatus de
mantenidas mientras otras,
bajo fueros, casi ni se quejan.
Pero ante todos estos hechos, y otros, la política se dedica a maquillar con demagogia cualquier realidad sin que el
país mejore en su conjunto, y
tanto da la izquierda desunida,
el centro tacticista, la derecha
feudal como los extremos populistas. Nadie se une para resolver este disparate de país.
Los peninsulares no somos
borregos, a lo más deseamos
políticos doctos, morales y expertos, pero los que nos llegan
son mediocres, trepas y sin formación acorde.

Voler independitzar-se d'un
país és delicte? Preparar accions pacífiques per protestar
contra els abusos d'un estat és
comparable amb accions terroristes? La resposta dins d'un
marc democràtic seria ‘NO’,
però resulta ser ‘SÍ’ a Espanya,
un país que presumeix de demòcrata. Si ho fos, no hi hauria presos ni exiliats polítics catalans per realitzar un referèndum d'autodeterminació.
Espanya està utilitzant tota
la seva energia per aixafar el
moviment independentista.
Van començar per polítics i líders socials, van agredir brutalment votants pacífics i ara
s'atreveixen impunement contra el poble. Arresten persones
de matinada i les acusen de terrorisme. Malauradament, vivim en un món en què moltes
persones han patit atacs terroristes; és massa greu voler
comparar un moviment pacífic amb una banda terrorista.
La premsa espanyola acusa i jutja abans que ho facin els
jutges, sense cap prova evident,

és tot un ardit per sentenciar
abans d'hora, una descarada
guerra mediàtica.
Resulta dolorós i impotent
veure les imatges de la policia
espanyola entrant a casa dels
independentistes. L'odi i l'agressivitat són massa evidents
per no jutjar-ho. En una d'aquestes detencions van obligar
un nen de 10 anys a tombar-se
a terra, mentre l'apuntaven
amb una arma llarga. No hem
d'acceptar cap mena de vulneració contra el dret dels
nens.
Un país europeu està actuant arbitràriament, i Europa
segueix sense mirar. Qui vulgui que busqui imatges de les
manifestacions independentistes a Catalunya, veurà que
són exemplars per la seva actitud pacífica, que no ens vinguin a acusar de terroristes.
Tan culpable és el que executa com el que permet l'execució. On ets Europa, on són els
drets humans de què tant parles? Quan intervinguis, potser
ja serà massa tard.

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#LlumiLlibertat

@quimforn: Quina nit tan especial, quantes emocions! Gràcies @llumillibertat per
donar llum i, sobretot, demostrar que som
i serem capaços de tot. #llill.

#MocióDeCensura

@adrisantaa: Albert Rivera arriba al Parlament l’endemà que el partit hagi registrat
una moció de censura contra Quim Torra. La
Mesa del Parlament l’ha admès a tràmit.

#1Octubre

@MarcosLamelas: Acto ‘Compromís Primer
d’Ocubre’ al Pati dels Tarongers del Palau de
la Generalitat. Quim Torra define el 1-O como
acto fundacional del republicanismo catalán.
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Denúncia | Apareixen pintades a la seu local del PSC
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El PSC de Martorell va denunciar el dia 25 via xarxes socials dues pintades fetes
a la seva seu. Una d’elles deia “Marlaska torturador” i l’altra, “Llibertat detingudes”, al costat d’una estelada, la falç i el martell i el símbol feminista.

El Centre d’FP d’Automoció
pateix l’enèsim retard
» El SOC ha allargat un altre mes el període de licitació del centre
» El motiu és que algunes empreses han demanat més informació
FORMACIÓ4El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha
allargat 30 dies més el període de
licitació del Centre de Formació
Professional d’Automoció (CFPA)
de Martorell. En principi, el termini havia d’acabar el 30 de setembre, però finalment ho farà
el 30 d’octubre.
Segons han confirmat fonts
del SOC a Línia Nord, aquest
ajornament es deu al fet que algunes empreses interessades
han sol·licitat “informacions i documents” sobre la licitació, per la
qual cosa s’ha considerat recomanable allargar el termini, “d’acord amb la Llei de procediment administratiu”.
LA POSADA EN MARXA, EL 2020
Segons el previst, el centre entrarà en ple funcionament l’any
que ve i acollirà uns 1.500 alumnes cada dia. Així ho van anunciar el mes de maig el conseller
d’Educació, Josep Bargalló, i el

Visita de Quim Torra al Centre d’FP, el passat mes de maig. Foto: Ajuntament

de Treball, Chakir El Homrani.
L’anunci va arribar després
d’anys de paralització del projecte, que es van produir per la
manca d’acord entre els departaments implicats –Treball, Educació, Empresa i Presidència–
sobre la gestió del centre.
A finals de juliol, el departament de Treball, Afers Socials i
Famílies va aprovar el tràmit
definitiu per a la concessió de la

gestió i l’explotació de l’equipament per un període màxim de
25 anys. Amb el darrer retard, les
empreses podran presentar propostes de licitació durant un
mes més del previst.
Tot i que va ser inaugurat
l’any 2015, el Centre d’FP d’Automoció ha patit molts entrebancs que han impedit la seva
posada en marxa a ple rendiment. Ara, però, sembla a prop.

Martorell revalida les tres
Flors d’Honor per cinquè cop

RECONEIXEMENT4Martorell ha
aconseguit, per cinquè any consecutiu, les tres Flors d’Honor
del projecte Viles Florides, impulsat per la Confederació
d’Horticultura Ornamental de
Catalunya (CHOC).
La iniciativa reconeix amb
aquests premis els projectes de
foment dels espais verds que esdevenen un exemple a seguir.
Més enllà del valor estètic, el
moviment Viles Florides creu en

l’ornamentació com a eina per
millorar la qualitat de vida dels
habitants i alhora promoure
tant les polítiques de sostenibilitat mediambiental, com el
desenvolupament de les economies locals.
En aquest sentit, l’alcalde
Xavier Fonollosa ha dit al canal
de notícies municipal que el reconeixement indica que l’Ajuntament de Martorell està treballant “en la bona línia”.

La secció local d’Òmnium
Cultural commemora l’1-O
REIVINDICACIÓ4Coincidint
amb el segon aniversari de l’1
d’octubre, la secció martorellenca d’Òmnium Cultural va
organitzar un acte a la plaça de
les Cultures per commemorar el
referèndum d’autodeterminació del 2017.
Domènec Hernández, membre de l’entitat, va presentar
l’acte i va posar en valor la mobilització de l’1-O. L’esdeveniment va incloure la lectura d’una carta de Jordi Cuixart i un
moment en què diversos membres van mostrar cartells amb el

nombre de vots, agents, ferits i
altres dades del referèndum.

EXPOSICIÓ SOBRE EL JUDICI
L’acte va acabar amb la inauguració de l’exposició ‘Judici a la
Democràcia. Els drets perseguits’. És una mostra formada
per dotze plafons que expliquen
la causa judicial contra els líders
independentistes, i en denuncien
el que consideren que són irregularitats i vulneracions dels
drets fonamentals. Aquesta exposició es podrà veure al Centre
Cultural fins al 15 d’octubre.

El sopar benèfic contra el
càncer reuneix 200 persones

SOLIDARITAT4El sopar benèfic
anual de la junta local de Catalunya contra el Càncer va aplegar més de 200 persones a El
Progrés el passat 28 de setembre. La presència del director de
l’Institut de Recerca contra la
Leucèmia Josep Carreras (IJC),
el doctor Manel Esteller, va ser
un dels fets més destacats d’aquesta 37a edició.
Durant l’acte, el doctor Esteller va exposar algunes dades
sobre el càncer, com ara que el
pateixen “1 de cada 3 homes i 1
de cada 4 dones”. Davant d’a-

questes tristes xifres, però, va voler explicar als assistents que “la
supervivència augmenta cada
any un 2%”. Això vol dir, segons
el doctor, que en 20 anys la xifra s’aproximarà al 100%, tot i
que mai s’hi arribarà.
A més, Esteller va realçar, en
declaracions al web municipal, la
importància de “la participació
de la societat civil en la recerca”,
ja que considera que no n’hi ha
prou amb la despesa pública. Per
això, va celebrar que Catalunya
contra el Càncer faci aquest tipus
d’esdeveniments benèfics.
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Martorell celebra una
Festa del Roser multitudinària
» El ViMart va aplegar més de 3.000 persones a la plaça de l’Església
» Durant 10 dies, la cultura i la gastronomia van omplir el municipi
FESTES4Martorell ha celebrat
l’arribada de la tardor reivindicant el seu passat vinícola amb
una multitudinària edició de la
Festa del Roser. Del 27 de setembre al 6 d’octubre, el municipi va acollir un gran nombre
d’activitats gastronòmiques, culturals i lúdiques amb el vi com a
fil conductor.
La Torre de les Hores va ser
l’escenari de la primera proposta del programa: ‘Vins, ocells i
música’. Xavier Zamarra, del Celler d’en Xavi, va oferir un tast de
vins acompanyat de reflexions ornitològiques i musicals del filòsof
Francesc Pujols. Durant el cap de
setmana dels dies 28 i 29, les propostes culturals van agafar força.
Del dissabte, destaca el concert
d’Amazing Gospel a l’Enrajolada
en benefici de Som Capaços,
mentre que de diumenge despunta l’espectacle de circ Dékoncert i el concert Festa dell’Opera. A més, el mateix dia es van
fer les primeres visites teatralitzades de Museus Martorell, que
enguany s’han fet a l’Enrajolada,
al Vicenç Ros i, com a novetat, a
la Farmàcia Bujons.

La Denominació
d’Origen Costers
del Segre va ser la
convidada del ViMart
El programa d’activitats no va
frenar entre setmana. Dilluns,
un taller i una taula rodona sobre
el vi van omplir la tarda i, al vespre, la Banda Simfònica de Martorell va oferir el concert Vi a banda. Dimarts, després del cinefòrum a la Casa de Cultura, les artistes Nina Cintas i Txell Gené van
portar la seva música a El Progrés, en un acte de descoberta de
la DO Penedès i la DO Costers del

Martorell
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La plaça de l’Església es va omplir de gom a gom. Foto: Grisphoto/Ajuntament

Segre, la convidada del ViMart
d’enguay. La tarda de dimecres va
comptar amb tallers, xerrades i,
fins i tot, un tast de vins per a porró. Dijous al vespre, l’Espai
Bombolles va promoure el Corpinnat, una nova marca col·lectiva
de vins escumosos del Penedès.
INTENS FINAL DE FESTA
Els tres últims dies de la Festa del
Roser van ser els més intensos de
la celebració. Divendres al vespre,
mentre tenia lloc el correfoc infantil a la Vila, El Progrés acollia
la 24a Trobada d’Entitats, que va
comptar amb 400 assistents. A la
nit, va entrar en joc la Nau 2 de
Ca n’Oliveres, que va ser l’escenari de tres concerts tribut.
El matí de dissabte va estar
ple de visites teatralitzades als
museus municipals, mentre que,
a la tarda, el vi va recuperar el
protagonisme. La Festa del Most
va ser un dels atractius principals
del programa, ja que va comptar
amb el pregó de Marc Ribas,
cuiner i presentador de TV3, a
més de la recollida i trepitjada de
raïm i la cercavila del Most.
A partir de les sis de la tarda,
la 9a edició de la Fira de Vins i Caves de Martorell, el ViMart, es va

desplegar a la plaça de l’Església.
Des de l’hora d’obertura i fins a la
matinada, hi van passar més de
3.000 visitants, convertint el ViMart, un cop més, en l’acte més
multitudinari del Roser.
Al llarg del vespre i la nit, van
tenir lloc tres grans propostes
més: el correfoc de la Colla de
Diables; el 8è Vi, Moda i Estilisme als jardins de l’Església i l’espectacle Òpera al balcó a la Casa
Palet, a càrrec d’Irene Mas i César Cortés. A banda, a la Nau 2
van actuar tres DJ de nivell:
Enka, Mireia DG i Núria Scarp.
El darrer dia festiu va arrencar amb un matí ple de paradetes. El 15è Mercat del Trasto, la
19a Fira del Disc i de la Música i
la Fira d’Artesania de la Vila es
van combinar amb activitats com
la Trobada de Puntaires i el 32è
Aplec del Roser. A la tarda, els
més petits van gaudir de la gira
Naturalment de Dàmaris Gelabert, tota una ídola infantil. Més
tard, va ser el torn dels adults, ja
que els mítics Faemino y Cansado van actuar a El Progrés en el
marc del cicle ‘Monoloaddictes’.
Amb aquesta proposta, que va fer
riure unes 500 persones, va acabar la Festa del Roser 2019.

FGC exposarà els seus trens
històrics a Martorell

EXPOSICIÓ4Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC)
obrirà tres nous centres expositius, un d’ells a Martorell. El
municipi acollirà la mostra de
trens històrics de la línia Llobregat-Anoia.
Segons publica l’ACN, el president de la companyia, Ricard
Font, afirma que l’objectiu d’aquesta acció és “apropar el patrimoni de l’empresa al conjunt
de la societat”. Així ho va dir durant el discurs de clausura de la
8a Jornada de Patrimoni Històric, centrada en el 125è ani-

versari de la línia directa entre
Barcelona i Madrid.
A més de Martorell, les noves
exposicions s’instal·laran a Rubí,
on hi haurà trens de la línia Barcelona-Vallès, i a la Pobla de Segur, on es recuperaran el moll de
mercaderies, l'hangar i l'entorn.
A banda, també segons informa l’ACN, Font va anunciar
que FGC està treballant en la digitalització de tot el seu patrimoni documental. Un cop s’hagi fet aquesta tasca, es publicarà a una pàgina web per tal de
fer-lo accessible a tot el públic.

Renovat el conveni per garantir
la temporada d’El Foment

TEATRE4L’Ajuntament de Martorell ha renovat l’acord que
manté amb l’empresa Inovyn
per garantir una temporada
d’arts escèniques professional i
variada a El Foment. Segons el
conveni, l’Associació Foment
Viu Martorell rebrà una subvenció de 10.000 euros del consistori i una altra de 3.825 euros
a càrrec d’Inovyn.
En declaracions al web de
notícies municipal, la presidenta de l’entitat, Purificación Massa, ha explicat que aquesta col·laboració els ajuda a fer front al pagament de les companyies teatrals que actuen durant la temporada. El conveni s’acostuma a
signar cap al juny, a mitja temporada, però Massa ha admès

que la signatura d’enguany s’ha
endarrerit per qüestions internes
de l’associació.
Normalment, les temporades
d’El Foment compten amb cinc
espectacles que s’ofereixen en
dues tandes: la primera, a la
primavera i la segona, a la tardor.
Però aquest 2019 s’han programat set propostes, ja que l’any
passat se’n van haver de suspendre dues que han estat reprogramades, tal com explica
Massa.
Tot i que la majoria d’espectacles ja han tingut lloc en el
que va d’any, el públic encara és
a temps de gaudir de la màgia de
Pere Rafal el 26 d’octubre, d’un
improshow a finals de novembre
i dels Pastorets de cara al Nadal.
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Marc Ribas (Girona, 1976) va créixer al Vallès Occidental. Mentre estudiava Belles Arts va descobrir el món de la cuina, que es convertiria en la seva passió. Ara
té dos restaurants: el Panot, al passeig de Gràcia, i la Taverna del Ciri, a Terrassa.

Foto cedida

“Faig cuina catalana
perquè és amb la que el
meu discurs cobra sentit”
Marc Ribas / Cuiner i presentador de televisió
En els darrers anys, Ribas s’ha convertit en el cuiner de moda de TV3. Es va donar a
conèixer el 2016 presentant Cuines i la seva fama va augmentar l’any següent, amb
Joc de cartes. Uns dies abans de fer el pregó de la Festa del Most, dins de la Festa
del Roser, va trobar una estona entre receptes i rodatges per parlar amb Línia Nord.

Anna Utiel
MARTORELL
oneixies la Festa del Roser
abans de ser escollit pregoner de la Festa del Most?
Sí, perquè tinc amics que hi participen, conec restaurants que hi fan
tastos, arrossos... A més, en Josep
Sucarrats, el director de la revista
Cuina, m’havia parlat de diverses
edicions anteriors.

C

El Roser és la celebració que recorda i reivindica el passat vinícola de Martorell. Quina importància té el vi en la gastronomia?
A moltes zones de Catalunya, la indústria va reemplaçar el cultiu de
diversos productes i, en el cas de
Martorell, va passar amb la vinya.
Després, tot això s’ha intentat recuperar perquè la gastronomia és
part de la identitat de cada lloc. I jo
entenc com a acte gastronòmic tot
allò que té a veure amb el jalar, des
de la forma de la taula i del cobert
fins al vi. A més, com a país mediterrani, el vi és una litúrgia. Trobo
que forma part de la nostra cultura, és molt important.

Creus que iniciatives com la Festa del Roser poden ajudar en
aquest sentit?
Sí, perquè el folklore i la festa evoquen tant el vi com la gastronomia
i tenen un gran valor cultural. Crec
que tot això s’ha de mantenir perquè fa que siguem qui som. Jo penso que mengem el que som, no
pas que som el que mengem.

què l'èxit de Joc de cartesés que pots
fer un acte d'empatia sense haver de
fer un gran esforç. Hi ha cinc persones menjant en una taula, cosa que
tots fem, de manera que tots en podem opinar. A més, coneixem quatre concursants amb els seus desitjos, les seves il·lusions, els seus fracassos... Tot això fa que sigui més fàcil connectar-hi empàticament.

Parlem ara de la teva trajectòria
professional. Quin impacte ha
tingut el teu salt a la televisió en
la teva carrera com a cuiner?
Sortir a la tele és un aparador brutal, fa que molta gent et pugui co-

És habitual trobar-se amb restauradors que no vulguin participar en el programa?
Passa de vegades, però també passa que hi ha gent que diu que els
hi vam proposar participar i que ens
van rebutjar, i no és cert. Sigui com
sigui, hi ha restaurants que no volen perquè o bé els trasbalsa, o no
els fa falta... L’impuls de popularitat
que dona el Joc de cartes els pot
anar bé o no, perquè potser ja van
plens i no els cap ningú més. També és cert que hi ha hagut molts restaurants que hi han participat sense necessitat de donar-se publicitat, però ho han fet com a reconeixement o homenatge a algun
membre de la casa. Al final, nosaltres ensenyem una realitat: que a
Catalunya hi ha molts restaurants
i s’hi fan coses molt diferents.

“Jo penso que
mengem el que som,
no pas que som
el que mengem”
nèixer i, per tant, que tingui ganes
de venir als teus restaurants, tot i
que també pot passar el contrari.
És el mateix que passa amb els
concursants de Joc de cartes?
Sí, tot i que a ells sempre els va bé, per-

Tot i la teva dedicació a la televisió, no t’has allunyat mai de la
cuina. És la teva prioritat?
Sí. Jo a la tele hi soc de passada, no
em vull jubilar com a presentador.
De fet, no em considero presentador de televisió perquè jo faig de
mi mateix i això té un recorregut
bàsic. O sigui que això s’acabarà, ja
sigui perquè l’audiència se’n cansi o perquè me’n cansi jo, i preferiria cansar-me’n jo perquè sempre
és pitjor que et facin fora [Riu].
És difícil combinar-ho tot?
Ho puc fer perquè treballo amb uns
equips humans brutals tant a la tele
com als restaurants, i funcionem
des de fa molt de temps. Així, em
puc permetre el luxe d’estar una
mica aquí i una mica allà... Una mica
a tot arreu i massa enlloc.

Com definiries la teva cuina?
Catalana i tradicional. Faig cuina catalana perquè és la meva, perquè
m'hi sento còmode i és amb la que
el meu discurs cobra sentit. Al restaurant Panot fem una cuina més
aburgesada, i a la Taverna del Ciri,
més de sucar pa i gaudir. Però tot
té sentit si a Barcelona faig producte
de Barcelona i a Terrassa faig producte del Vallès. Si no, el meu discurs no tindria força ni sentit. Per a
mi, la prioritat és poder treballar
amb producte de proximitat i, sobretot, en contacte directe amb el
productor. Treballant amb un ramader que té escorxador propi, per
exemple, puc escollir les peces que
vull i sé que sempre podré oferir el
millor producte al client. I a més, jo
tindré el privilegi de poder cuinar
la millor peça de totes.
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“Hem de fer-nos més forts
per forçar una solució política”
Pere Aragonès

Vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda
Arnau Nadeu / Albert Ribas
Fotografia: Eduardo Corria
’àrea metropolitana, entesa
en sentit ampli, és un territori
complicat per a l’independentisme, tot i que els resultats
d’ERC han anat a més. S’ha d’assumir que per fer més forat en
aquesta zona calen anys de feina i
que la majoria social per a la independència va per llarg?
A la part del país on es concentra
la major part de la població, l’àrea
metropolitana, l’independentisme
hi ha de ser present i ha de ser majoritari. Els bons resultats d’Esquerra certifiquen que anem pel
bon camí. Nosaltres no volem un
país independent per canviar de
bandera o pel que posa al DNI,
sinó per donar més drets i oportunitats a tothom per aconseguir
més llibertat col·lectiva. Si fos per
mi, la independència ja la tindríem
des de fa 20 anys, però cal anar
aconseguint consensos socials i
nosaltres treballem perquè arribin
com més aviat millor.

L

Els progressos es van fent, però
no al ritme que algun sector de
l’independentisme voldria. Pot-

ser s’ha de deixar clar que requereixen més temps.
El debat que ha de fer l’independentisme no ha de girar entorn de
què ens agradaria que passés, sinó
de què hem de fer perquè passi el
que volem. I el que hem de fer és
seguir plantejant l’independentisme com un projecte obert. ERC
ho fa i per això hem estat segona
força a l’Hospitalet, Sant Adrià de
Besòs o Cornellà, per exemple.

“El deute de la
Generalitat amb
els ajuntaments
s’ha reduït
un 94%”
La sentència del procés és a tocar.
Vostè segueix apostant per un
govern de concentració en lloc
d’unes possibles eleccions anticipades?
Jo aposto per la via que ens faci
més forts per poder gestionar
una sentència que, si és condemnatòria, generarà una situació de

molta complexitat política. Crec
que la millor manera d’encararho és un govern compartit, sí,
però si no és possible, poden ferse aliances parlamentàries, feina
municipal compartida... El més
important no és l’instrument,
sinó fer-nos més forts per posar
damunt la taula i forçar una solució política.
Baixant al territori, els alcaldes i
alcaldesses no independentistes
s’han queixat durant els últims
anys que el procés ha afectat la
gestió del dia a dia dels seus
ajuntaments. Entén que hi hagi
aquest malestar?
Crec que hem d’anar als fets. I els
fets són que, d’ençà que hi ha
consellers d’Economia d’ERC, el
deute de la Generalitat amb els
ajuntaments s’ha reduït un 94%.
Hem obert estacions de metro,
estem recuperant la inversió de la
Línia L9, recuperarem el cofinançament de les escoles bressol...
Qui genera inestabilitat és l’Estat
amb la seva pròrroga pressupostària, que finança un 30% dels ingressos municipals. El PSOE tenia
en safata un resultat electoral per
fer un govern de progrés reconciliat amb una majoria de Catalunya, però ha tornat a convocar

eleccions. En aquest sentit, la irresponsabilitat de Pedro Sánchez
és absoluta.

“Crec que hi ha
un prejudici
ideològic en les
crítiques a la
Llei Aragonès”
Per tant, tornant al paper de la
Generalitat, creu que la gestió
dels últims anys al territori ha
estat bona.
Tot es pot millorar, i voldríem tenir
tots els recursos d’un Estat per ferho millor. Hem sortit d’una crisi econòmica amb una situació de
precarietat per a una part molt important de la població. Quan proposem un salari mínim de referència
català, per exemple, és perquè el de
l’Estat espanyol no ens serveix.
Últimament, al territori i també
al Parlament, hem vist protestes contra el projecte de llei de
contractes de serveis a les per-

sones, la Llei Aragonès. Hi ha
entitats que denuncien que privatitzarà serveis públics. Sembla que de moment no està
aconseguint el consens necessari per tirar-la endavant.
Necessitem una llei que pari els
peus als oligopolis, perquè actualment les filials de l’ÍBEX-35 van
a rebentar preus i se’ns estan posant a gestionar menjadors escolars, ludoteques... Serveis que des
del tercer sector s’havien gestionat els darrers anys. Necessitem
que els ajuntaments puguin introduir altres criteris en la contractació pública. Si aquesta llei
no s’aprova, empreses com ACS,
que s’han especialitzat en contractació pública, ens les trobarem fins i tot al llit. Crec que les
crítiques no estan fonamentades
i no aprovar-la seria un error.
I com s’explica l’oposició que ha
generat, per tant?
Crec que hi ha un prejudici ideològic i no hi ha hagut una lectura
del contingut de la llei. Cap grup
va presentar una esmena a la totalitat de rebuig a aquesta proposta quan la vam entrar al
Parlament. La CUP la critica però
no ha presentat cap esmena. La
llei no privatitza, protegeix.

13 |

Entrevista

8 d’octubre del 2019

línianord.cat

“Per crear una nova comarca
hem de saber si hi ha consens”
Parlem del Baix Llobregat Nord.
Aquí fa temps que hi ha debat
sobre la possible creació d’una
comarca independent. Ho veuria
amb bons ulls vostè?
El primer que hem de fer és preguntar-ho al territori, com hem fet
en altres casos, com el del Moianès,
per exemple. En primer lloc hem
de saber si hi ha una majoria àmplia i un consens a la zona a favor
de crear una nova comarca i, si hi
és, nosaltres haurem d’atendre la
petició. En tot cas, crec que més
enllà de l’estructura i de si tenim un
consell comarcal o dos, el que és
important és l’articulació territorial.
I en aquest sentit cal millorar les infraestructures de transport públic i
la connexió del Baix Llobregat
Nord amb altres parts del país, com
per exemple amb el Bages, així
com impulsar equipaments com el
centre de formació en automoció
de Martorell, el qual hem desbloquejat després de molts anys.
Sí, però després d’un ultimàtum
important per part de l’Ajuntament de Martorell.
En tot cas, després de posar d’acord actors molt diferents. Tenim la
sort de tenir un excel·lent conseller
de Treball, Chakir El Homrani, que
és capaç de negociar molt i de
posar d’acord actors amb interessos legítims, però molt diferents.
Per tant, hem aconseguit desbloquejar aquesta situació.
L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, no ho explica ben bé així.
De fet, remarca la pressió de l’Ajuntament per aconseguir desencallar el projecte i ironitza que,
després, alguns van venir a penjar-se la medalla.
Cadascú té la seva opinió i jo la respecto. Personalment em remeto als
fets: això s’ha desbloquejat. No és
un problema de medalles. Si cal, ja
en farem més i les repartirem per a
tothom. No tenim absolutament
cap problema amb això.
Més avall, al sud del Baix Llobregat, hi ha una forta oposició política i veïnal al creixement del
trànsit d’avions a l’aeroport del
Prat. Creu que s’està arribant al
límit? I, en tot cas, hi ha alguna alternativa?
L’alternativa és entendre que l’aeroport de Barcelona no és només
l’aeroport del Prat, sinó la xarxa
d’aeroports de Catalunya. En
aquest sentit, la qüestió no s’ha
d’encarar pensant només en el
Prat, sinó tenint clar que tant Girona com Reus, en termes de gestió aeroportuària, poden actuar
com les noves pistes de l’aeroport del Prat. Nosaltres entenem
que aquest és el camí. De moment no hi ha una proposta con-

creta damunt la taula respecte de
noves pistes. La nostra proposta
és millorar les comunicacions
amb els altres dos aeroports que
tenim per reforçar el del Prat. En
altres paraules, Girona pot ser la
quarta pista del Prat.

... Mesures que s’han d’aplicar
amb urgència.
Sí, però tenim unes infraestructures ferroviàries que s’han d’actualitzar. I hem d’exigir-ho a qui n’és
responsable. A qui ho pressuposta
i no ho executa, que és l’Estat.

Per tant, admet que el Prat està
arribant al límit.
Totes les infraestructures tenen
un límit. L’aeroport del Prat està
molt a prop de la capital, cosa que
té uns avantatges evidents, però
alhora comporta que el creixement no pot ser infinit.

El Baix Llobregat és una comarca
molt heterogènia, però en els
darrers temps ha compartit una
lluita comuna: la de la crisi econòmica. A Cornellà, per exemple,
l’alcalde Balmón ens deia que els
ajuntaments s’han sentit “molt
sols” a l’hora de fer-hi front.
Bé, nosaltres hem estat al costat
de tots i cada un dels ciutadans
del país. Ara bé, si gestionéssim
tots els recursos que generen els
treballadors de Catalunya des de
la Generalitat, probablement hauríem pogut fer més.

L’aeroport també és un dels grans
focus de contaminació a l’àrea
metropolitana. Un altre és el trànsit rodat. Ara s’impulsarà la Zona
de Baixes Emissions, però les entitats demanen mesures més
dràstiques, com ara un peatge.
S’està sent prou valent per revertir la crisi climàtica?
De fet, davant la crisi climàtica, el
Parlament va aprovar una llei del
canvi climàtic que va ser impugnada pel govern del PP al Tribunal
Constitucional. I el govern del
PSOE, el del mateix Pedro Sánchez
que se’n va a la cimera del clima de

“Cal millorar
la connexió del
Baix Llobregat
Nord amb
el Bages”
l’ONU a donar lliçons a tot el món,
ha mantingut aquest recurs que
ha acabat anul·lant alguns articles
importants. Amb tot, en aquest
àmbit hi ha una hipocresia del
PSOE. La mateixa hipocresia que
significa mantenir una execució de
les inversions a la xarxa de transport públic que fa que un de cada
tres euros pressupostats no es
gasti. Del 2015 al 2018, les inversions de l’Estat a Catalunya, que fonamentalment són a Rodalies, no
s’acaben executant.
Hi ha decisions que es poden impulsar malgrat aquest escenari
que descriu.
Però no serviria de res posar barreres al trànsit rodat si no tenim una
bona alternativa de transport públic. Perquè aleshores qui acabaria
pagant el preu en termes socials i
econòmics del canvi climàtic seria
la gent treballadora i els autònoms
que es desplacen cada dia. Per
tant, necessitem mesures per reduir el nombre de cotxes, però...

A l’Hospitalet de Llobregat, molts
veïns han de desplaçar-se a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan
Despí, el qual té les urgències al
límit, perquè el centre de la Creu
Roja ha quedat obsolet. El president Torra va dir, durant una visita
a la ciutat, que el Govern “ha tret
del congelador” el projecte del
nou Hospital General de l’Hospitalet. És viable?
Estem estudiant com passar d’aquest hospital de la Creu Roja a
l’Hospital General de l’Hospitalet
i fer-ho en el termini més breu
possible. En aquests moments
això està en fase d’estudi. Pel que
fa a l’Hospital Moisès Broggi de
Sant Joan Despí, és cert que un
dels seus punts més intensius són
les urgències. Atén un volum de
població molt important, fonamentalment del centre del Baix
Llobregat i també de l’Hospitalet.
En aquest sentit, amb l’ampliació
de l’Hospital de Viladecans ja hi
haurà tota una part de la comarca
que estarà més atesa. Però, a
banda d’això, en el cas del Moisès
Broggi hi ha una part del problema que es pot resoldre amb
un reforç de l’atenció primària. Per
tant, el pla d’actuació de reforç en
l’àmbit de l’atenció primària ha de
servir també per descongestionar
les urgències del Moisès Broggi,
especialment pel que fa a les puntes de feina en determinades
èpoques de l’any. Amb tot, primer
hem de reforçar els altres hospitals de la zona, després l’atenció
primària i finalment modernitzar
algunes infraestructures, com el
cas de l’Hospital General de l’Hospitalet.
És prioritari?
Evidentment. Repeteixo: en aquests
moments estem estudiant com
poder-ho avançar el més ràpid possible. Ara cal concretar-ho.<

– Hem desbloquejat després
de molts anys el centre
de formació en automoció.
– Sí, però després d’un
ultimàtum de l’Ajuntament
de Martorell...
– En tot cas, després que
El Homrani aconseguís posar
d’acord actors molt diferents.
– L’alcalde de Martorell
ironitza que alguns van venir
a penjar-se la medalla...
– No és un problema de
medalles. Si cal, ja en farem
més i les repartirem per a tots.
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Festes | Acaba la Festa petita de Sant Miquel

La Festa Major petita de Sant Miquel va acabar diumenge passat, dia 6, amb la
caminada verda pels barris històrics. El cap de setmana anterior, la 4a diada
castellera, la verema i la sardinada van omplir de vida els carrers del municipi.

Faran obres al Centre Cultural
i el llogaran per vint anys
EQUIPAMENTS4La reobertura
de la sala i la pista del Centre
Cultural i Recreatiu (CCR) de
Castellví de Rosanes ja és més a
prop. En la darrera sessió del ple,
es va aprovar per unanimitat el
projecte d’adequació de l’equipament, així com el contracte
d’arrendament de l’edifici per als
pròxims vint anys i l’inici de la
contractació de les obres.
Tal com expliquen fonts del
consistori, aquests treballs de
millora són necessaris perquè els
espais del CCR actualment tancats puguin ajustar-se a la normativa i, així, tornar a obrir les
seves portes. Es tracta d’una
mesura que tots els grups polítics consideren molt important,
ja que el CCR acull les activitats
socials i culturals del poble.
El cost de les obres supera els
192.600 euros, una xifra a la qual
se sumaran uns 25.000 euros
més “en concepte de projectes i
direcció d’obra i publicacions

La sala i la pista del CCR s’han d’ajustar a la normativa. Foto: Ajuntament

de tots els tràmits en diaris oficials”, segons l’Ajuntament. En
aquest sentit, Castellví compta
amb una subvenció de més de
102.000 euros que la Diputació
de Barcelona va atorgar al municipi l’any passat.
Aquest ajut establia la necessitat de tenir un document jurídic que vinculés el consistori i
l’entitat propietària de l’espai,
per tal de garantir que se’n fes un

ús públic per un temps determinat. És per això que l’Ajuntament ha aprovat el contracte
d’arrendament, l’opció que, segons Camino, s’adapta “millor a
les necessitats de les dues parts”.
Aquest contracte s’ha fet ad meliorandum, una fórmula segons
la qual el consistori farà les
obres i, a canvi, disposarà de l’edifici per un període de 20 anys
sense haver de pagar lloguer.

Obres | L’aparcament de la Solana tindrà 200 places

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha anunciat que l’aparcament
del barri de la Solana, que s’està construint al costat de l’escola Josep Pla,
tindrà finalment 200 places, el doble de les inicialment previstes.

SERVEIS4El ple de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes ha
aprovat per unanimitat el nou
Pla director de l’aigua.
Segons la part de diagnosi
d’aquest document, la xarxa d’aigua potable del municipi pateix
moltes pèrdues, sobretot al barri
del Taió. És per això que, a la part
d’actuacions, s’adverteix que per
solucionar aquests problemes
de “prioritat alta i molt alta” seria necessària una inversió d’1,4

milions d’euros. A més, també
s’han identificat deficiències en
alguns dipòsits, ja que hi ha
trams amb materials obsolets i
altres amb excés de pressió.
L’Ajuntament ja té en marxa
algunes actuacions per posar-hi
remei. Tot i això, tenint en compte els problemes que cal resoldre
a curt i llarg termini, la inversió
total seria de 7 milions d’euros,
una xifra que el consistori no pot
assumir sense una subvenció.

Sant Andreu de la Barca

L’Ajuntament aprova un pacte
contra la violència masclista
IGUALTAT4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca s’ha
convertit en el primer consistori català a impulsar un Pacte municipal contra la violència masclista. La mesura va quedar
aprovada en el darrer ple amb els
vots favorables de PSC, Ciutadans i Fem Sant Andreu, i l’abstenció de Podem.
Aquest pla atorga un paper
molt important a l’educació, de
manera que vol treballar amb infants i adolescents per tal que
aprenguin a relacionar-se de
forma sana i trenquin els estereotips de gènere. En la mateixa
línia, el document també preveu
oferir a col·lectius i professionals
formació en igualtat i en prevenció i detecció de casos de violència masclista.
A banda, es contemplen mesures de visibilització i mobilització, que apel·len tant la ciutadania com les empreses i les
entitats locals. A més, veïns i veïnes podran enviar suggeriments
de forma presencial o en línia.

Detecten moltes pèrdues
a la xarxa d’aigua de Castellví

Sant Andreu avança en la
millora de la qualitat de l’aire
MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca ha
aprovat el Pla per a la millora de
la qualitat de l'aire, un document
supramunicipal redactat per l'Agència d'Ecologia Urbana de
Barcelona i que té vigència fins
a l’any 2025.
Entre els objectius del pla, hi
ha la reducció de la contaminació en zones escolars i vulnerables i el foment del vehicle elèc-

tric, el transport públic i l’ús de
la bicicleta. La mesura també
planteja demanar a Foment una
bonificació del peatge de Martorell per als vehicles menys
contaminants i d'alta ocupació.
El pla inclou una dotzena de
municipis de la zona, entre els
quals hi ha Martorell, que van
demanar ajuda a la Diputació
per redactar un document per
posar remei a la contaminació.

La 24a Fira al Carrer omple
la plaça de la Font de la Roda

Sant Andreu és el primer municipi català amb aquesta eina. Foto: Ajuntament

PRIMERES CRÍTIQUES AL PACTE
Tot i que la valoració general d’aquest pacte ha estat positiva, en la
mateixa sessió en què es va aprovar ja van aparèixer les primeres
veus crítiques. La regidora de
Podem, Isabel Marcos, va justificar l’abstenció del seu partit al·le-

gant que el pacte “és tan obert”
que tenen la sensació que “no diu
res”. D’altra banda, Maria José
Escobedo, de Fem Sant Andreu,
va votar-hi a favor però va afirmar
que es tracta d’un “pacte de mínims” i va demanar que se’n fes
un seguiment trimestral.

COMERÇ4La 24a edició de la
Fira al Carrer va portar un total
de 25 comerciants a la plaça de
la Font de la Roda el passat diumenge, 6 d’octubre.
Durant pràcticament tot el
dia –des de les 10 del matí i fins
a les 7 de la tarda– veïns i veïnes
van poder gaudir d’una fira tipus
forastock. Per tant, hi va haver
ofertes, descomptes, liquidacions, demostracions i exposi-

cions de productes del comerç
santandreuenc.
L’entitat organitzadora de
l’acte és l’Agrupació del Comerç
i Serveis de Sant Andreu de la
Barca (ACSSAB) que, de fet,
acostuma a oferir dues edicions
anuals d’aquest esdeveniment. A
més, la ubicació de la fira no és
fixa, sinó que va alternant entre
la plaça Federico García Lorca i
la plaça de la Font de la Roda.
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Infància | La Xarxa d’Infància, exemple de bona pràctica

La Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència d’Olesa ha estat exemple de
bona pràctica a la jornada ‘Tots a una pel benestar dels nens i adolescents’, organitzada per l’Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona.

El Banc de Terres del Parc
Rural es presentarà a Olesa
AGRICULTURA4El nou Banc de
Terres del Parc Rural de Montserrat es presentarà a l’auditori
de la Casa de Cultura d’Olesa
aquest dijous 10 d’octubre. L’objectiu de la iniciativa és recuperar i reactivar aquells terrenys
agrícoles de la zona que actualment estan en desús. Per això,
l’associació de municipis convida a participar tant a pagesos o
futurs pagesos que busquin terres, com a propietaris de terres.
El Banc de Terres és el primer projecte del Parc Rural –que
es va constituir com a associació
el passat mes de març– i s’emmarca en el programa europeu
‘BCN Smart Rural’, cofinançat
per la Diputació i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). A banda de
posar en contacte propietaris i
possibles arrendataris, el projecte també busca donar un suport jurídic i tècnic que s’adapti a les dues parts.

El Banc de Terres és el primer projecte de l’associació. Foto: Diputació

Segons la Diputació, sumarse a aquesta iniciativa és positiu per a uns i altres. D’una banda, qui tingui terrenys en desús els podrà llogar i treure’n un
rendiment econòmic, a més de
protegir-los del risc d’incendis
forestals. De l’altra, qui vulgui
iniciar o ampliar el seu projecte com a agricultor comptarà
amb uns terrenys adequats per
fer-ho possible.

Educació | Neix el col·lectiu Ludum

Olesa ha estat un dels quatre municipis del Parc Rural de
Montserrat escollits per presentar el Banc de Terres, i l’únic del Baix Llobregat Nord. Per
assistir a l’acte, cal apuntar-se
trucant o enviant un correu a la
Diputació. A banda, les altres
presentacions es faran al Bruc,
Piera i Sant Vicenç de Castellet
els dies 15, 17 i 24 d’aquest
mes, respectivament.

Tres sesrovirenques han impulsat el col·lectiu Ludum, que aposta per la criança
respectuosa i el joc en família, desestructurat i lliure. L’objectiu del projecte és
organitzar activitats i xerrades per a infants de 0 a 6 anys i les seves famílies.

La piscina
coberta obrirà
al desembre

Nova edició
de la Tardor
de la Gent Gran

EQUIPAMENTS4La piscina coberta d’Olesa de Montserrat
obrirà a principis de desembre,
pel Pont de la Puríssima, coincidint amb la data de finalització
del contracte amb l’empresa encarregada dels darrers treballs,
Indros Linyola. L’últim tram de
les obres se centrarà en la maquinària de clima, imprescindible perquè la piscina pugui entrar en funcionament.
El govern municipal va organitzar una sessió informativa
el passat dia 25 per informar els
veïns de l’estat de l’obra. L’alcalde Miquel Riera va aprofitar
la trobada amb un gran nombre
d’usuaris per demanar disculpes
per no haver aconseguit que
l’actuació estigués enllestida “en
el mínim temps possible”. I és
que el projecte de reforma d’aquest equipament ha patit múltiples entrebancs des que es va
començar a licitar per primer
cop el mes de juliol de 2016.

ENVELLIMENT4Les persones
de la tercera edat d’Olesa estan
vivint, un any més, la Tardor de
la Gent Gran. La primera activitat d’aquesta edició va ser la
21a Marxa de la Gent Gran, que
va aplegar prop de 150 veïns el
passat dia 3. El dissabte 5 es va
fer un homenatge a la gent gran
i centenària a l’auditori de la
Casa de Cultura. Avui, dimarts 8,
hi ha programada una activitat
de dinamització i un esmorzar
saludable. El dia 14 hi haurà
una xerrada sobre el dolor i el 17,
un taller de risoteràpia.

Sant Esteve Sesrovires

La Tardor Jove torna a
Sant Esteve amb música i tallers
JOVENTUT4El jovent de Sant
Esteve Sesrovires podrà gaudir,
un any més, del programa d’activitats de la Tardor Jove. Des del
dia 18 i fins al 26 d’octubre, la
Sala Jove i altres espais acolliran
activitats lúdiques, tallers educatius i propostes culturals.
El tret de sortida de la celebració arribarà divendres 18 a la
tarda, amb un karaoke a la Sala
Jove, l’escenari principal de les
activitats. L’endemà, al mateix
espai, s’impartirà un taller d’autoexploració del cos i la sexualitat per a persones amb vulva.
Aquesta proposta anirà a càrrec de Mandràgores, una associació especialitzada en educació
sexual que busca trencar els tabús que envolten aquest tema.
Durant la setmana, es continuaran oferint diverses activitats
lúdiques a la Sala Jove. El dimecres 23, el torneig de futbolí
amenitzarà la tarda de tothom
que hi vulgui participar, mentre
que el 24 els assistents hauran de
ser valents per poder gaudir

Sant Esteve se suma a la lluita
contra el canvi climàtic

La Sala Jove serà l’escenari principal de la celebració. Foto: Ajuntament

d’una pel·lícula de terror, encara a determinar.
Però també hi haurà propostes fora d’aquest espai juvenil. El divendres 25 a la tarda
arribarà un dels actes més esperats de la Tardor Jove, amb la
pintada del mur del Pati de les

Escoles Velles. Els participants
també comptaran amb un berenar amb xocolata desfeta i una
sessió de micro obert.
Finalment, el dia 26, el Casino acollirà la projecció del documental ‘Cuidar entre terres’
i un debat posterior.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Sant Esteve Sesrovires va
organitzar una concentració el
divendres 27 al matí amb motiu
de la Vaga Mundial pel Clima. El
suport a aquesta mobilització
era un dels punts inclosos a la
moció per a la declaració d’emergència climàtica, presentada per Sesrovires En Comú al
ple de setembre.
El text dels comuns –aprovat
per unanimitat– proposava diverses mesures per lluitar contra el canvi climàtic. Així, el

consistori s’ha compromès a
apostar per l’eficiència energètica, les energies renovables i la
mobilitat sostenible, entre d’altres. A banda, l’escola Vinya del
Sastret també es va afegir a la
reivindicació impulsant la Setmana pel clima.
La vaga del 27 de setembre,
convocada pel moviment ‘Fridays for Future’, va mobilitzar
centenars de milers de persones
arreu del món. A Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, van ser
més de 20.000 manifestants.
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Abrera ha tornat a rebre tres Flors d’Honor per part del moviment Viles Florides. El municipi es va sumar a aquest projecte el 2017 i, des d’aleshores, ha rebut sempre tres distintius, ja que té prop de 32 hectàrees de parcs i zones verdes.

Abrera s’afegeix al front per
la diversitat sexual i de gènere
IGUALTAT4L’Ajuntament d’Abrera s’ha sumat al procés d’elaboració del futur primer Pla
per la Diversitat Sexual i de Gènere del Baix Llobregat. La primera sessió va tenir lloc el 2 d’octubre a la seu del Consell Comarcal, ubicada a Sant Feliu de
Llobregat.
El pla s’elaborarà amb el suport de la Diputació de Barcelona i servirà per desplegar polítiques favorables a la diversitat
afectiva, sexual i de gènere a la
comarca. Així ho va explicar la
consellera de Dones, LGBTI i
Gent Gran del Baix Llobregat,
Vicky Castellanos, que va conduir l’acte de presentació. A
més, Castellanos va demanar la
participació de tots els ajuntaments de la comarca, inclosos els
vuit del Montserratí.
En aquest sentit, el consistori
abrerenc ha informat que formarà part del grup de treball dels
municipis del Baix Llobregat
Nord, junt amb els ajuntaments
de Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Olesa de Mont-

La primera sessió es va fer el dia 2. Foto: Consell Comarcal

serrat, Sant Andreu de la Barca
i Sant Esteve Sesrovires. Per últim, “s'intentarà que algú de
Martorell” també hi participi, segons afirmen les mateixes fonts
del consistori.
La primera fase del pla consisteix a fer una diagnosi per determinar quina és la situació
actual del col·lectiu LGBTI a la

comarca i, així, identificar quines
són les principals desigualtats i
discriminacions que pateix, per
tal de posar-hi fi. Aquesta anàlisi es farà comptant amb la participació ciutadana, a través d’eines com les enquestes. Tot plegat es va anunciar als càrrecs
electes i personal tècnic que formen la Taula Comarcal LGBTI.

Abrera es mulla
S’estrena un nou
amb l’emergència grup de suport
climàtica
a cuidadors
MEDI AMBIENT4El Ple Municipal d’Abrera ha aprovat una
moció per instar a reconèixer
l’estat d’emergència climàtica, a
proposta d’Abrera En Comú.
En la sessió plenària del mes de
setembre, la mesura va rebre els
vots favorables de l’equip de govern, format pel PSC i ERC, i
d’Alternativa d’Abrera. Ciutadans, en canvi, es va abstenir en
la votació.
La moció es compromet a
adaptar el municipi a la crisi climàtica i a emprendre accions polítiques que garanteixin la reducció de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, per tal d’arribar “al balanç net zero” el
2050, a tot estirar. A més, el text
contempla fer realitat les mesures que conté el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES), que
va ser aprovat l’any 2011, tot i
que encara no s’ha avançat prou
en la seva implementació. Després, es pretén iniciar el procés
de redacció del nou Pla d’Acció
d’Energia Sostenible i Clima
(PAESC) del municipi.

SERVEIS4L’Ajuntament d’Abrera, en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona, ha impulsat un nou grup de suport
emocional i ajuda mútua per a
cuidadors i cuidadores de persones dependents. El Casal d’Avis va acollir, dilluns dia 7, la primera trobada d’aquest nou programa. En total, el projecte inclou una desena de sessions,
amb un màxim de vint participants. Els objectius que persegueix són generar vincles entre
els cuidadors, oferir estratègies
i suport per gestionar els seus
conflictes i emocions i informar
dels recursos de què disposen.
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Successos | Desmantellen una plantació de marihuana
8 d’octubre del 2019

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació amb un miler de plantes
de marihuana en un jardí d’un domicili de Mas d’en Gall. Els agents han detingut
el propietari de la casa com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

Nova polèmica per la qualitat
de l’aigua d’Esparreguera
SERVEIS4L’estat de l’aigua d’Esparreguera ha tornat a crear
controvèrsia darrerament. En
les últimes setmanes, veïns i
veïnes han expressat a les xarxes
socials les seves queixes sobre la
mala olor i el mal gust de l’aigua
de l’aixeta.
Arran d’aquest fet, el grup
municipal d’ERC va presentar
una instància demanant al govern local que comprovés la
qualitat de l’aigua. Els republicans ho van anunciar el 23 de setembre i, tres dies després, Aigües d’Esparreguera Vidal va
fer un comunicat assegurant
que “l’aigua subministrada actualment és plenament apta per
al consum humà” i que “compleix amb totes les garanties sanitàries i de qualitat exigibles”.
En el text, la companyia afirmava que les analítiques realitzades així ho confirmaven.
A banda, l’empresa atribuïa
les males olors al fet d’haver

Font dedicada a un dels fundadors d’Aigües Vidal. Foto: Ajuntament

tornat a subministrar aigua de la
Mina després d’uns set mesos
sense fer-ho. En aquest sentit, cal
recordar que, el mes de desembre de l’any passat, l’Ajuntament d’Esparreguera va prohibir a la companyia subministrar
aigua de la Mina per un altre episodi de males olors. Però el passat mes de juliol, el consistori va
aixecar la prohibició basant-se

en un informe i unes analítiques
favorables elaborades per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Sigui com sigui, el comunicat
d’Aigües Vidal no respon a la petició d’ERC –compartida per altres grups de l’oposició, com la
CUP–, ja que la instància demana que s’analitzi l’aigua a
través d'un “organisme extern a
l'empresa subministradora”.

Unes 60 sancions Suport de l’ACA
per incivisme en a les obres de Can
el que va d’any
Rial i Mas d’en Gall
CIVISME4En el que va de 2019,
la Policia Local d’Esparreguera
ha imposat una seixantena de
sancions en aplicació de l’Ordenança del civisme i la convivència, segons han informat
fonts municipals. Entre els motius de les sancions, el més habitual és el fet de deixar bosses
d’escombraries o altres residus
fora dels contenidors.
La normativa en aquest àmbit va ser modificada fa poc més
d’un any, el mes de juny de
2018, i inclou aspectes que abans
no es contemplaven. Per exemple, ara es poden sancionar les
conductes de risc dels conductors de patinets elèctrics quan
circulen pel nucli urbà o les persones que juguin a pilota a la via
pública. Abans, en aquests casos,
els agents només podien adoptar un paper mediador, mentre
que la nova normativa els permet exercir un paper sancionador quan sigui necessari.

OBRES4L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) finançarà la meitat de la redacció del projecte de
la segona fase d’obres al clavegueram de Can Rial i Mas d’en
Gall. Es preveu que el projecte
quedi enllestit a finals d’any i que
els treballs comencin l’últim trimestre del 2020. L’ACA es farà
càrrec de la meitat que li pertocava a l’Ajuntament, ja que l’altra va a càrrec de la Diputació. A
més, l’agència assumirà una part
del cost de l’execució, després
que el consistori hagi assumit el
cost de la primera fase.

Collbató

Igualtat | La Biblioteca estrena un Punt Lila

La Biblioteca de Collbató ha estrenat el Punt Lila, un espai dedicat només a llibres sobre feminisme i drets LGBTI. És una iniciativa de la regidoria d’Igualtat
que busca posar aquests temes damunt la taula i lluitar contra les desigualtats.

En marxa les obres de
consolidació de l’Ajuntament

OBRES4Les obres de consolidació del segon pis de l’edifici de
l’Ajuntament de Collbató van començar el 2 d’octubre. Des d’aleshores, els treballs han obligat
a tallar el carrer Amadeu Vives
a l’altura de la Sala Portals.
Fonts del consistori han informat que, mentre durin les
obres, el trànsit es desvia pel
passatge de Sant Corneli, passant per davant de la Sala Portals i fins a arribar al passeig
Mansuet. A més, l’Ajuntament
recomana triar altres sortides
del terme municipal per facilitar
el trànsit. A banda, el material
històric que fins ara acollia la segona planta de l’edifici ha estat
catalogat i traslladat al Casal de
Cultura.
Aquesta intervenció forma
part de la primera fase del projecte de consolidació estructural
de l’edifici, que compta amb un
pressupost de més de 221.000
euros. L’Ajuntament, però, té
una subvenció de la Diputació
de Barcelona que cobreix pràc-

Foto: Soledad Martínez

Collbató se suma a l’acció
‘Llum i Llibertat’de l’ANC

El carrer Amadeu Vives, tallat a l’altura de la Sala Portals. Foto: Ajuntament

ticament la totalitat d’aquest
import, segons afirmen fonts
municipals.
De fet, aquest ajut s’emmarca en el Programa Complementari de reforma i millora d'equipaments locals de la Diputació, concretament en la línia de

suport ‘Edificis singulars i elements patrimonials’. El programa, aprovat ara fa dos anys, té
l’objectiu de contribuir a fer
front a les despeses derivades
d’obres i actuacions de reforma,
millora i manteniment d’instal·lacions locals.

REIVINDICACIÓ4L’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) de
Collbató va convocar una trobada al mirador de La Salut per
contemplar l’acció ‘Llum i Llibertat’ el 30 de setembre al vespre. La iniciativa va il·luminar,
durant tota la nit, 131 agulles de
la muntanya de Montserrat per
retre homenatge als 131 presidents de la Generalitat de Catalunya i reclamar la llibertat del
poble català.
Un cop començada l’acció,
collbatonins i collbatonines van

poder gaudir d’El Cant dels
Ocells, interpretat pel mestre
orguener Albert Blancafort a la
pianola. Tot seguit, l’artista va
explicar que un grup de veïns es
reuneixen cada nit per homenatjar els presos polítics.
L’acte de ‘Llum i Llibertat’ va
ser impulsat per Artistes de la
República, l’ANC de Manresa i la
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb el suport d'Òmnium Cultural. Aquesta va ser l’acció prèvia a l’aniversari de l’1-O.
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Economia | 10è Concurs d’Iniciatives Empresarials
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El termini per presentar candidatures per al 10è Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord va acabar el passat 4 d’octubre. Hi ha diverses categories i les empreses guanyadores rebran premis d’entre 2.000 i 3.000 euros.

Objectiu: impulsar el turisme
» El Baix Llobregat Nord va rebre menys del 12% dels turistes que van arribar a l’estiu a la comarca
» El Consorci de Turisme vol equilibrar la situació amb projectes com ‘Els 7 miradors de Montserrat’

TURISME4346.211 turistes.
Aquesta és la xifra de visitants que
durant els mesos d’estiu d’enguany van arribar als hotels del
Baix Llobregat, segons dades de
l’Observatori del Consell Comarcal. Però si ens fixem només
en els municipis de la zona nord
de la comarca, la xifra cau notablement fins als 41.041 turistes en
el mateix període, cosa que suposa un 11,85% del total.
Aquesta diferència no és cap
novetat, sinó que és la tendència
habitual del sector turístic al Baix
Llobregat. Conscient d’això, ja
l’any passat, el Consorci de Turisme de la comarca va impulsar el
Pla Estratègic de Desenvolupament Turístic de la Zona Nord del
Baix Llobregat, que es va presentar el 10 d’abril de 2018. Partint
d’un estudi elaborat per l’empresa CatEmocions, el pla busca potenciar els atractius turístics tant del
conjunt de l’àrea nord com dels diversos municipis que la formen. A
més, estableix tres tipus de turis-

me que cal incentivar: el cultural,
l’enogastronòmic i el de natura.
En relació amb aquest darrer
àmbit, la primera acció que contempla el document és el projecte
‘Els 7 miradors de Montserrat’,
que es troba en la fase de recerca de finançament, segons ha informat recentment el Consell
Comarcal. L’objectiu de la iniciativa és aprofitar les vistes privilegiades de la muntanya que es
poden gaudir des del Montserratí, per tal de fixar set miradors
naturals i panoràmics que esdevinguin pols d’atracció turística.
La idea és que els excursionistes
puguin passar un dia fent una
ruta per diferents poblacions,
però sempre amb Montserrat
com a nexe d’unió.
Un cop es posi en marxa el
projecte, es determinaran quins
han de ser els miradors de les localitats que en formen part: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve

El Consorci va presentar un pla l’any passat per fomentar el turisme a la zona nord. Foto: Consorci Turisme Baix Llobregat

Sesrovires. De moment, se sap
que l’Ajuntament d’Olesa ha proposat el Coll de les Espases i el
d’Abrera, el castell de Voltrera.
MÉS ENLLÀ DELS MIRADORS
A banda d’aquesta primera actuació, el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat es planteja

emprendre més mesures. Seguint amb el turisme de natura,
pretén desenvolupar el senderisme a la zona vinculant-lo amb
el Pla de Senders Turístics de la
comarca, a més de potenciar les
activitats relacionades amb el benestar i realçar el fet de ser una
“terra de mines i fonts d’aigua”.

Pel que fa al turisme cultural,
destaca la importància de les
dues Passions, però també se
suggereix la creació de rutes temàtiques. Finalment, quant al turisme enogastronòmic, cal tenir
en compte la rellevància de les fires, tallers i altres activitats per
promoure els productes locals.

Esports
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Futbol | El Martorell perd el primer partit del curs a Viladecans

Després de dos empats i dues victòries, el CF Martorell va perdre la seva condició d’invicte a
Viladecans (1-0). Els blanc-i-vermells van quedar-se sense veure porteria per segona jornada
en tota la lliga i cauen al sisè lloc. Els d’Albert Nualart voldran refer-se contra el Mollerussa.

A la tercera va la vençuda:
el Sanes guanya el primer partit
Pau Arriaga
SANT ESTEVE
Ha trigat més a aconseguir-ho del
que tothom hauria volgut, però el
CH Sanes ja ha guanyat el seu primer partit. Els sesrovirencs van
poder estrenar el marcador de
victòries en la Primera Estatal
2019-20 dissabte passat a casa
contra el Sant Vicenç (25-22).
Els d’Oliver Roy, però, van
veure com durant els 60 minuts
el partit tenia diferents fases.
Després de l’intercanvi de gols
dels primers minuts, el Sanes
veuria com els visitants es distanciaven per dos gols, tot i que
la distància al descans es reduia
al mínim (11-12).
El Sanes, però, va aprofitar
molt més la pausa que el Sant Vicenç, i des del primer minut de la
represa va prendre la iniciativa en
el joc i va situar-se amb avantatge en el marcador, una circumstància que aconseguiria mantenir fins al final. Tot i això, el

El CHSA engega els actes
del seu cinquantè aniversari

La temporada 201920 que ja està en
marxa ha de ser molt
especial per al Club Hockey Sant
Andreu. L’entitat, fundada el 29
de setembre de 1969, ha començat a celebrar el seu mig segle de vida amb una sèrie de partits amistosos (d’alguns equips de
la base del club i un enfrontament entre mares i pares de joves jugadors de l’entitat) durant

el darrer cap de setmana del
mes passat a les instal·lacions esportives de Can Salvi. El club anirà informant quan tingui programats més actes d’aniversari.
L’entitat, a més, ha aprofitat
aquesta xifra rodona per fer una
crida a inversors i patrocinadors que li vulguin donar suport,
tant per celebrar aquesta efemèride com per convertir-se en
col·laboradors estables.

Inici de curs discret dels dos
equips d’EBA del Montserratí

La segona part del conjunt blanc va ser notable. Foto: CHSES

CHSES encara hauria de patir un
darrer ensurt per part dels vicentins, que aconseguirien retallar la distància a un sol gol (2221) quan només faltaven cinc
minuts per al final. Els de Sant
Esteve, però, van saber jugar les
boles quan cremaven més i, amb
l’ajuda de l’afició, van sumar els
primers dos punts d’aquest curs.
Aquest triomf permet que el

Sanes escali posicions en la classificació (fins a la dotzena plaça)
i reforça la moral de la plantilla,
que havia encadenat dues derrotes. Els d’Oliver Roy voldran
donar-li continuïtat a aquest bon
resultat en la visita de diumenge
a Barcelona per jugar contra
l’Handbol Poblenou. El pròxim
partit al Sanes Arena serà contra
el poderós Handbol Adrianenc.

BÀSQUET4El CB Martorell i el
CB Esparreguera han de reaccionar. Els equips del grup C-A de
la lliga EBA han començat la
temporada amb resultats discrets, fins al punt que només els
esparreguerins han guanyat (en
la primera jornada, en el desplaçament a Mataró).
Després, els d’Òscar Navarro
han perdut a casa contra l’Igualada i contra el filial del Morabanc
Andorra. Els verds jugaran el

dos partits seguits més al Ramon
Martí; aquest dissabte a dos
quarts de set de la tarda contra el
Martinenc de Barcelona i el dissabte 19 contra el CB Quart.
Els martorellencs, en canvi,
són l’únic equip del grup que
encara ha d’estrenar-se. El conjunt blanc rebrà el Calvià aquest
diumenge a un quart d’una del
migdia, mentre que en la cinquena jornada viatjarà a l’Aragó
per jugar contra l’Alfindén.

Viu en línia
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| Trine 4
Frozenbyte estrena aquest octubre Trine 4: The Nightmare Prince, la quarta entrega d’una saga supervendes. El mag, el cavaller i la lladre es tornen a trobar per fer front a una nova aventura plena de perills.

Famosos

No t’ho perdis

Després de dècades a l'ombra, el futbol femení està vivint
per fi el seu millor moment quant a visibilitat i popularitat. I
això és, en part, gràcies a jugadores com Megan Rapinoe.
Aquesta nord-americana de 34 anys acaba de guanyar el
premi The Best de la FIFA, que la reconeix com la millor futbolista del 2019. A més de defensar els colors del Reign
FC, el seu equip des del 2013, la futbolista també ha
mostrat el seu compromís amb la lluita pels drets de
les dones i la comunitat LGBTI. És aquesta faceta
fora del terreny de joc el motiu de la seva enemistat pública amb Donald Trump, que es va fer palesa quan va afirmar que no visitaria la Casa
Blanca en cas de guanyar el Mundial amb la
selecció dels Estats Units, una promesa que va
complir. Experta en dir tot el que pensa, Rapinoe ha reconegut recentment que té ganes
de tornar a jugar a Europa, especialment al Barça, el seu equip preferit. El club blaugrana, per la
seva part, s’ha mostrat disposat a fitxar-la.

Festival de Sitges
El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
torna a Sitges del 3 al 13 d’octubre. En aquesta 52a edició, el
festival rendeix homenatge a Mad Max amb motiu del seu
40è aniversari. Entre els artistes convidats d’enguany, destaquen noms com Nikolaj Coster-Waldau, Sam Neill o Asia Argento, així com els guanyadors del premi Màquina del
Temps, Maribel Verdú i Javier Botet. Algunes de les pel·lícules
més esperades són In the tall grass (una història escrita per
Stephen King i el seu fill que ara ha portat a la pantalla gran
Vincenzo Natali), The lighthouse, Ready or not o The Vigil.

Llibres

?

M E G A N

QUI ÉS

...

?

R A P I N O E

Ser la millor futbolista del 2019

ÉS FAMOSA PER

Ha guanyat recentment el premi The Best de la FIFA

Declarar-se fan del Barça

QUÈ HA FET

Ha dit que és el seu equip preferit i que el porta al cor

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

L’opinió dels culers, dividida

Alguns demanen al club que la fitxi; altres, tot el contrari

Música

Pelis i sèries

Octubre
Teresa Solana

Abans que es faci fosc
Hattie Naylor

Per la bona gent
Manel

Mientras dure la guerra
Alejandro Amenábar

La novel·la de Teresa Solana comença el
20 de setembre de 2017, a només onze
dies del referèndum d'autodeterminació.
En aquest context, una sotsinspectora
dels Mossos d'Esquadra haurà de fer
front a l'assassinat d'un actor retirat que
vivia sota una identitat falsa i, alhora, a la
mala maror que s'ha estès entre els seus
companys arran de la situació política.

Pep Pla dirigeix Míriam Iscla a Abans que
es faci fosc, un monòleg que narra i escenifica el viatge d’una astrònoma cap a
la ceguesa. Es tracta de l’Anna, que treballa al planetari local i es dedica a explicar
tant als visitants com a la seva filla, la Maria, els secrets que amaga l’Univers. Ara
haurà de fer front a la foscor.
Al Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Manel torna a l’activitat tres anys després
de la publicació del seu quart àlbum. Ara,
amb Per la bona gent, la banda barcelonina espera tornar a les llistes dels més escoltats, tal com va passar amb els seus discos anteriors. El single homònim, que va
ser el primer avenç del nou treball discogràfic, va comptar amb Maria del Mar
Bonet i va generar controvèrsia.

Alejandro Amenábar narra el paper de
Miguel de Unamuno en l’esclat i els primers mesos de la guerra civil espanyola. L’escriptor va donar suport a la sublevació militar, però la gravetat del conflicte
i l’empresonament d’alguns dels seus
companys el van fer dubtar sobre la
seva decisió inicial, així que va decidir visitar Franco per fer-li una petició.
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Martorell
DISSABTE 19 D’OCTUBRE
18:30 Push. Molt més que gentrificació serà el
títol seleccionat per a aquesta sessió del Documental del mes. Entrada gratuïta. / Casa de
Cultura La Vila.

Xavier Bosch presentarà el llibre
‘Paraules que tu entendràs’
Dimarts 15 d’octubre a les 19:00

PROPOSTES

Sant Andreu
‘Adeu Peter Pan’, una
proposta escènica infantil

Diumenge 20 d’octubre a les 12:00

Diumenge de la setmana que ve es farà
una funció única de l’obra Adeu Peter
Pan, una proposta escènica pensada
per a nens i nenes majors de tres
anys. / Teatre Núria Espert.

TOT EL MES D’OCTUBRE
19:00/20:00 Durant tot aquest mes d’octubre,
els Cinemes Atrium acullen el “Club SAB de
cine”, un espai per als amants del cinema. Per
un preu molt atractiu es poden veure pel·lícules de nivell en versió doblada o original.
Paraules que tu entendràs és el darrer
llibre de l’escriptor i periodista Xavier
Bosch. L’autor visitarà la ciutat la setmana que ve per presentar-lo. / Biblioteca de Martorell.

TOTA LA QUINZENA
Tot el dia L'Ajuntament ha obert el termini per
poder optar a una beca per a l'adquisició de
material escolar per al curs 2019-2020. Es pot
sol·licitar de forma presencial o a través del
portal web municipal.

Comarca

DEMÀ 9 D’OCTUBRE
ABRERA Espai per a la recerca de feina, amb una
tècnica de suport on trobaràs material de consulta, taulell d’ofertes de treball, informació
de cursos i recursos formatius de tota mena
(09:00). / Mercat Municipal.

DIUMENGE 20 D’OCTUBRE
SANT ESTEVE Diumenge de la setmana que ve
se celebrarà la cinquena edició de la Fira del
Vi i el Cava de Sant Esteve, amb degustacions
de caldos, productes artesanals i actuacions
musicals (Tot el dia). / Plaça Doctor Tarrés.

Cultura

‘En Pere sense por’, una
narració per als més menuts
Avui 8 d’octubre a les 17:00

COLLBATÓ En Pere sense por serà la
narració infantil d’aquesta tarda pensada per a infants que tinguin fins a sis
anys. / Biblioteca Municipal.

Esports
DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
SANT ESTEVE Partit de futbol corresponent a
la sisena jornada del grup 2 de Primera Catalana entre el CF Martorell i el CFJ Mollerussa
(12:00). / Municipal Torrent de Llops.

El CB Esparreguera
rebrà la visita del CB Quart
Dissabte 19 d’octubre a les 18:30

DIJOUS 10 D’OCTUBRE
ESPARREGUERA Minetti: un retrat de l’artista vell
serà el títol de la sessió d’aquesta setmana
del Club de Lectura Teatre – Especial Festival
LOLA. Joan Castells coordinarà l’activitat
(18:30). / Biblioteca l’Ateneu.

A PARTIR DEL 17 D’OCTUBRE
OLESA Dijous de la setmana que ve s’inaugurarà
una exposició anomenada Defensores del
cos-territori amb una visita guiada (19:00). /
Casa de Cultura.

ESPARREGUERA Partit de bàsquet de
la cinquena jornada del grup C-B de la
lliga EBA entre el CB Esparreguera i el
CB Quart. / Pavelló Ramon Martí.
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