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Durant mesos, l’ombra d’una
probable sentència dura per als
presos polítics catalans ha estat
present a cada tertúlia de televi-
sió i ràdio, a cada titular de prem-
sa, a cada conversa de bar. Tot i
això, els gairebé 100 anys de pre-
só que han caigut als líders inde-
pendentistes que van fer possible
l’1-O han estat un gerro d’aigua
freda per a la societat catalana.

Al Montserratí, això s’ha ma-
terialitzat en diverses mobilitza-
cions i protestes. Les primeres re-
accions van arribar el mateix 14
d’octubre, el dia que es va conèixer
la decisió del Tribunal Suprem.
Cap a les vuit del vespre, centenars
de veïns i veïnes es van concentrar
davant dels ajuntaments dels seus
municipis, però també a places i al-
tres equipaments municipals. Des-
taca l’acte de la plaça de l’Ajunta-
ment de Martorell, que va aplegar
unes 500 persones.

Una de les poblacions que
més s’ha mobilitzat per mostrar el
seu rebuig a la sentència ha estat
Esparreguera. També el dia 14,
més de 300 persones van tallar la
circulació a l’autovia A-2 en els dos
sentits de la marxa, a l’altura del
municipi. Aquesta acció es va re-
petir també dimarts i dimecres.

MARXES PER LA LLIBERTAT
Si bé durant aquests dies s’han
produït talls arreu del territori
que han tingut el seu impacte en
el trànsit, les accions que més han
paralitzat les carreteres catalanes
han sigut, sens dubte, les Marxes
per la Llibertat. Dimecres 16 van
sortir cinc marxes provinents de
Girona, Berga, Vic, Tàrrega i Ta-
rragona, amb l’objectiu de con-
fluir a Barcelona el 18 d’octubre,
coincidint amb la vaga general. 

Dues d’aquestes colum-
nes –les de Tàrrega i Tarragona–
van arribar a Martorell el dia 17
a la tarda. Molts martorellencs
van sortir al carrer per animar i
aplaudir els milers de partici-
pants, que van passar per punts
tan cèntrics com la rambla de les
Bòbiles. Després, els caminants
es van dirigir a Ca n’Oliveres, on
els va rebre un cartell de ben-
vinguda i un gran assortit d’en-
trepans, fruita i begudes, a càrrec
de l’ANC del Baix Llobregat. A
més, també van assistir a la nau
l’exportaveu d’ERC al Congrés,
Joan Tardà, i el pare d’Oriol
Junqueras, Artur Junqueras. 

L’endemà, martorellencs i al-
tres habitants del Montserratí es
van sumar als caminants vinguts
d’arreu, que van fer nit a Ca n’O-
liveres. A les 7 del matí, amb els
tractors al capdavant, tots plegats
van engegar la marxa que els va
portar per l’N-2, l’A-2, la B-23 i l’a-

vinguda Diagonal per acabar arri-
bant al centre de Barcelona a les
tres de la tarda. La jornada va
transcórrer amb calma i, tot i que
a Sant Andreu de la Barca hi va ha-
ver una quinzena de persones
amb banderes espanyoles, no es va
produir cap enfrontament.

Després de vuit hores cami-
nant i amb més de 30 km a l’es-
quena, els participants de les
marxes encara van tenir forces
per prendre part a la manifesta-
ció convocada als Jardinets de
Gràcia. Potser hi ha qui es pre-
gunta per què no van anar direc-
tament a Barcelona en tren, per
exemple. La Clara, una martore-
llenca que hi va anar a peu, ho té
clar: “La millor manera de donar
suport als presos polítics és su-
mar-se a projectes tan macos
com aquest”. La Núria, una altra
assistent, creu que “per mostrar
el desacord amb la sentència,
hem de sortir al carrer”.

Amb pas ferm

INSTITUCIONS4Les respostes
dels ajuntaments del Montse-
rratí a la sentència del Procés
han sigut diverses. Algunes no
es van fer esperar i, d’altres, en-
cara no han arribat.

A Martorell, l’alcalde Xavier
Fonollosa va lamentar la deci-
sió del Suprem i va assegurar al
web municipal que la sentència
és “desmesurada i despropor-
cionada”. El batlle de Castellví,
Adrià Camino, també va mos-
trar el seu rebuig i va dir a
Twitter que és moment de “ser
forts”. Per la seva banda,  l’al-
calde d’Olesa, Miquel Riera,
també va rebutjar la sentència
via Twitter i va demanar un re-

ferèndum i “llibertat”. A Coll-
bató, l’alcalde Miquel Solà va ex-
pressar la seva “pena, ràbia i in-
dignació” a la mateixa xarxa so-
cial, i va fer un pas més enllà: va
suspendre l’activitat institucio-
nal i va convocar un ple d’ur-
gència per rebutjar la sentència. 

A Esparreguera, l’equip de
govern va emetre un comunicat
demanant diàleg i recordant
que es tracta d’un conflicte po-
lític. El mateix va fer el govern
d’Abrera, que també va dema-
nar que les mobilitzacions fos-
sin pacífiques. Ni els equips de
govern ni els alcaldes de Sant
Andreu i Sant Esteve s’han pro-
nunciat al respecte.

Diversitat de reaccions dels
ajuntaments a la sentència

En Portada

» El Montserratí reacciona a la sentència del Procés amb concentracions i accions com talls de carretera
» Dues columnes de les Marxes per la Llibertat van fer nit a Martorell, d’on van sortir cap a Barcelona

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

Tres moments de les Marxes per la Llibertat que van passar pel Montserratí. Fotos: Assemblea Nacional Catalana
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Editorial

per Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC)

Llibertat, respecte i diàleg

L’Associació de Mitjans d’Informació
i Comunicació, juntament amb un
centenar d’entitats catalanes, reite-
rem el nostre rebuig a la judicialització
d’un conflicte que des d’un inici ente-
nem de naturalesa política i que, com
a tal, requeria i requereix
diàleg, negociació i pacte al
més estricte nivell polític.

La intervenció de les
institucions i l’empresona-
ment de càrrecs escollits
democràticament pels ciu-
tadans, així com de perso-
nes de la societat civil, en el seu exer-
cici de la llibertat de pensament i d’ex-
pressió, drets essencials d’una demo-
cràcia amb llibertats, demostren el
fracàs de la política, la incomprensió
del conflicte latent i una manca de vo-

luntat per resoldre la situació. Mani-
festem que només amb llibertat, res-
pecte i diàleg es trobaran les solucions.

Per tant, més política, més escolta
i més diàleg per resoldre una qüestió
com la que s'està vivint aquests dies.

L'empara de les legalitats i la judicia-
lització dels conflictes haurien de ser
el darrer recurs a emprar si hi ha vo-
luntat de resoldre'ls. S’ha demostrat
històricament que recórrer constant-
ment a les lleis per solucionar con-

flictes polítics no és una via efectiva.
Considerem que, en una societat de-
mocràtica, les lleis són l'expressió
d'una voluntat popular i no un ele-
ment de coacció o immutabilitat. Per
tant, poden ser modificades i actua-

litzades a les noves realitats
per la via del diàleg i del
consens.

A l’AMIC, com qualse-
vol entitat que interactua i
s'interrelaciona amb el seu
entorn més proper, som
sensibles a la realitat em-

presarial, econòmica, política i social
del país, respectem la diversitat d’o-
pinions i sensibilitats polítiques i ens
adherim a la presentació d’aquest
manifest conjunt de més d’un cente-
nar d’entitats catalanes.

S’ha demostrat històricament que recórrer
constantment a les lleis per solucionar 
conflictes polítics no és una via efectiva

La injustícia s'ha con-
sumat. El lliure debat

parlamentari no és de-
licte, és un dret exercir-lo i un deure
defensar-lo. No ens cansarem de dir-
ho allà on faci falta. Avui la demo-
cràcia viu un dia fosc, però ni en
moments així el derrotisme ens ha de
vèncer. Ens en sortirem!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Independientemente de
lo que cada cual piense

sobre el caso Altsasu, la
sentencia tiene una lectura peligrosa: de-
sigualdad jurídica en función del ori-
gen/lugar de los hechos. ¿A una turba
contra la Guardia Civil en Andalucía no se
le presupone componente ideológico
pero en Euskadi lo tiene obligadamente?

@SoniaAndolz

Tots els polítics, tots
els consellers, tots els

regidors, tots els direc-
tors generals, tots els càrrecs públics de
Junts per Catalunya: teniu alguna cosa
a dir de les càrregues, cops i trets dels
Mossos avui a l'aeroport contra mani-
festants i contra periodistes? Silenci? Ja
m'ho pensava.

Les investigacions dels
jutjats d'instrucció, on

s'estan confrontant agents
de policia de l'1-O amb vídeos de les se-
ves actuacions, demostren que si s'ha-
gués fet el mateix al Supremo, s'hauria
trinxat dia a dia la versió de la Fiscalia
i les acusacions. L'absolució seria obli-
gatòria.

@tonivall@ForcadellCarme @orioldebalanzo

Els semàfors

Fundació Hospital
La Fundació Hospital Sant Joan de Déu

de Martorell impulsa un programa d’acti-
vitats en el marc de la Setmana de la Lac-

tància Materna, que va començar ahir.
Una bona iniciativa per promoure aques-

ta pràctica i l’empoderament femení. 
pàgina 12

Aj. de Castellví
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes

fomentarà l’ús de l’energia solar a través
de bonificacions d’impostos a partir de
l’any que ve. Vol afavorir que més per-
sones decideixin utilitzar sistemes d’e-

nergia solar a les seves propietats. 
pàgina 14

CH Sant Esteve
Després d’un estiu ple de canvis, el CH

Sanes no està protagonitzant un bon
inici de temporada. Els sesrovirencs no-
més han pogut guanyar un dels partits
del tram inicial de la lliga i estan més a

prop del descens que de la zona alta. 
pàgina 20
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Sant Esteve reviu l’1-O tornant a votar 
i recordant les càrregues policials1

2
A la tercera va la vençuda: 
el Sanes guanya el primer partit

Marc Ribas: “Faig cuina catalana 
perquè és la meva”

Aragonès: “Hem desbloquejat després
d’anys el centre d’automoció de Martorell”

Volen aprofitar Montserrat 
per impulsar el turisme

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@oscarpla_57: El Marlaska és tan espavi-
lat que acabarà descobrint en pocs dies
que darrere del Tsunami Democràtic hi
som centenars de milers de catalans.

@HiginiaRoig: Un segle per posar urnes.
99 anys i mig de condemna. La presó de
totes i tots. Omplim els carrers. #ADeso-
beir. #ThisIsTheRealSpain.

#Injustícia

@tsunami_dem: Ja som milers i estem fent
la volta al món. N'hem de ser més. Molts
més. Per cert, l'aigua sempre troba un forat
per on colar-se. #BeWaterMyFriend.

#TsunamiDemocràtic #Marlaska

Les millors
perles

Hackegen un dels comptes de Twitter de Correus, ‘Correos
Atiende’. Missatges com “Som experts en el transport de dro-
gues” o “Els enviaments portaran una mica de cocaïna de re-

gal” van alertar els usuaris de la xarxa social, a través de la qual l’em-
presa va confirmar l’atac d’un hacker.

Un irlandès fa una broma pòstuma a la seva família el dia
del seu funeral. L’home havia preparat una gravació gra-
ciosa perquè sonés durant el seu propi enterrament. Els

assistents, malgrat la tristor del moment, no van poder aguan-
tar el riure, complint així l’últim desig del difunt.

Mor un sacerdot durant la celebració del casament que aca-
bava d’oficiar al País Valencià. És el cas de Juan Miguel Díaz
Rodelas, que va morir ennuegat amb un tros de carn el pas-

sat 12 d’octubre durant el convit de la boda. Un altre sacerdot que
estava amb ell li va poder donar l’extremunció.

Una imatge d’Ivan Rakitic caminant sol per l’autovia carre-
gant el seu equipatge es fa viral a les xarxes socials. El ju-
gador del Barça va ser un dels passatgers de l’aeroport

del Prat que es van veure afectats per les protestes de Tsunami
Democràtic contra la sentència del Procés.

Sorpresa positiva entre els fans dels còmics de DC: Zoë Kravitz
serà Catwoman a The Batman, la pròxima i esperada pel·lícula
del cavaller fosc. Tot i que el film s’estrenarà el 25 de juny del

2021, ja se sap des de fa setmanes que el protagonitzarà Robert Pat-
tinson, que es va fer famós per la saga Crepuscle.

La lupa

En només dos dies s’han registrat
una vintena de periodistes ferits
per la Policia espanyola i els Mos-
sos d’Esquadra. Una xifra tan es-
candalosa com indignant, de-
nunciada ja per organitzacions
internacionals, que se suma a
moltes indignitats, algunes de les
quals una part gens insignificant
de la professió periodística n’és
directament responsable o col·la-
boradora.

Fa unes setmanes ja qüestio-
nava el paper de corretja de
transmissió, acrítica i dòcil, que la
majoria de mitjans espanyols –i
uns quants de catalans– feien de
les declaracions, filtracions i re-
lats criminalitzadors del movi-
ment sobiranista català. Ara ho
torno a fer. 

No soc expert en seguretat
ciutadana, però un ja fa uns
quants anys que s’afaita i n’ha vist
de tots colors. Sense por a equi-
vocar-me, les lamentables imat-
ges de dimarts van ser una suma
de diversos factors: actuacions
violentament injustificades de la
Policia espanyola (un nou capítol
del “a por ellos!”) i dels Mossos
(tenim un greu problema que un
futur Govern haurà de resoldre a
fons), accions de provocadors (cal
recordar l’agent del CNI identifi-
cat fa pocs dies pels Mossos?) i de
grupuscles amb ganes de gresca
que només es representen a ells
mateixos. I una ràbia difícilment
contenible d’alguns davant la in-
justícia, alimentada a sobre amb
les inacceptables agressions poli-
cials de dilluns, com l’assaig de
càrregues per provocar disturbis
que va fer el CNP a Via Laietana,
obrint ells mateixos un cordó po-
licial que no patia cap risc per

El periodisme davant la sentència
per Daniel Condeminas

sortir amb les porres per da-
vant. Unes càrregues per pro-
vocar, que l’endemà van mul-
tiplicar a tot el país.

Cal informar dels fets, ens
agradi o no personalment? Sí,
sempre. És professional ama-
gar segons què si no ens inte-
ressa? No, mai. Però el perio-
disme és molt més que això.
Ara, més que mai, cal respon-
sabilitat per no magnificar les
coses a canvi d’un titular crida-
ner. I responsabilitat per con-
tribuir, activament, fermament,
en el debat i el diàleg i no pas a
alimentar la repressió, com re-
clamen col·lectius professionals
com el Grup de Periodistes Ra-
mon Barnils.

El que va passar dimarts a la
nit a Barcelona –si deixem al
marge els manifestants ferits–
és una simple anècdota com-
parada amb el que hem vist du-
rant mesos protagonitzat pels
“armilles grogues” francesos. I
cap mitjà seriós dels nostres ve-
ïns del nord va criminalitzar la
protesta ciutadana de la manera
com estem veient ara en molts
diaris, digitals, televisions i rà-
dios. 

I cal fer-ser respectar. De
veritat. Ja és el segon cop que
s’ataca la seu de Catalunya Rà-
dio... i no hi ha detinguts ni res
que s’hi assembli. És il·lustra-
tiu de massa coses que l’única
protesta professional “trans-
versal” amb tot el que ha anat

passant des de l’1-O hagi estat
la que es va fer fa uns dies dins
el Parlament. Amb l’afegitó
que el context en el temps i
l’espai de la protesta, legítima!,
va servir en safata perquè di-
versos mitjans espanyols la
manipulessin a cor que vols,
presentant-la com un acte de
rebuig destinat exclusivament
als incidents patits en un parell
de concentracions indepen-
dentistes. Santa innocència…
per dir-ho suaument.

No recordo, però, cap con-
centració davant de la delegació
del govern espanyol després de
l’agressió patida per Jordi Bor-
ràs a mans d’un agent del CNP,
ni cap davant de la seu d’un par-
tit després que hagués convocat
una concentració que va acabar
amb un equip de Telemadrid
agredit… perquè es pensaven
que era de TV3! Mentrestant,
els professionals dels nostres
mitjans nacionals han de cobrir
les manifestacions unionistes
d’incògnit des de fa molt de
temps… i no “passa res”.

Així, dolorosament ho dic,
no ha d’estranyar que després
de les agressions a periodistes a
l’aeroport del Prat, surti un sin-
dicat de la Policia espanyola
amb un tuit mig enfotent-se
mig amenaçant els periodistes
per a pròximes ocasions (la piu-
lada ja està esborrada, però el
missatge no pas).

Ja triguem a fer-hi quelcom.
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Entrevista

Quin Ferran Palau trobem
a Kevin, el de Blanc (2018)
o el de l’etapa anterior,

amb L’aigua del rierol (2012) i
Santa Ferida (2015)?
Més aviat el de Blanc. Quan encara
estàvem fent la gira de Blanc, ja vam
començar a preparar aquest disc.
Per tant, són dos discos molt units,
tenen molt a veure. De totes ma-
neres, jo penso en cançons, i tant les
de Kevin com les de Blanc formen
part d’una mateixa etapa vital meva,
la dels últims dos o tres anys.

Podríem dir-ne l’etapa del pop
metafísic, el terme que feu ser-
vir El Petit de Cal Eril i tu?
Sí, es podria dir així. Jo crec que a
l’últim disc he arribat a trobar millor
algunes idees que buscava a l’an-
terior. És a dir, hi ha idees apuntades
a Blanc que potser es resolen una
mica millor a Kevin, i el mateix pas-
sarà amb el següent disc que faci.

Això vol dir que ja estàs pensant
en el següent disc?
Sí, per descomptat! Jo funciono
així, i crec que molts altres músics
també. Acostumem a anar un any
i mig o dos anys avançats a la gent
que després ens escolta. També és
veritat que ara el consum de mú-
sica ha canviat molt i fa la sensa-
ció que el temps passa més ràpid.
Ara, en un any, passen moltes
més coses que fa 10 o 15 anys. Per
això he trobat aquesta fórmula de
fer discos curts, d’una mitja hora,
i això em permet fer un disc súper
compacte i mantenir molt la qua-
litat, i alhora em permet treure mú-
sica sovint. 

Però tornem a Kevin i a les seves lle-
tres. Hi ha més presència de l’amor
respecte de treballs anteriors?
He continuat treballant aquest
punt volàtil que tenen les meves lle-

tres. Sempre hi ha el tu, el jo i un es-
pai indefinit. No parlo de coses
certes ni poso paraules molt con-
cretes. Això m’interessa molt i he
trobat una escletxa escrivint així. No
hi ha gaire gent que ho faci. Crec
que les meves lletres s’emmar-
quen en el misteri, i l’amor és mis-
teri. La Louise —la seva parella i can-
tant d’Anímic— ho ha anomenat
easy loving, música d’estimar fàcil. 

Aparentment, el títol del disc no
dona cap pista en aquest sentit.
Kevin era un nom que tenia al
cap, l’utilitzava a casa, amb els
amics... a tothom li deia Kevin.
Quan vaig començar a pensar com
titular el disc, tot em semblava
pretensiós, en canvi Kevin és anti-
poètic, i per això m’encanta. En ge-
neral, la meva manera de fer les co-
ses és no saber per què les faig, i

després la màgia es fa sola. Quan
controlo la situació fent una cançó,
per exemple, després no m’agrada,
és massa cerebral. Prefereixo es-
criure des de l’inconscient. Moltes
frases se m’ocorren quan faig mig-
diades, me les gravo amb el micro
i continuo dormint, quasi no arri-
bo ni a despertar-me. I d’allà sem-
pre surten les frases més bones,
perquè és una part poc racional la
que parla.

A part del teu projecte en solitari,
també continues a Anímic. Com
encaixen tots dos projectes?
Són les dues cares de la mateixa
moneda. En el meu projecte en so-
litari hi ha el Ferran més Ferran,
però també tinc necessitats que
se’n van molt del que faig en soli-
tari. Hi ha coses que fem amb Aní-
mic i amb la Louise que jo sol no

faig, com música per desfogar-se
o més electrònica... Per tant, si no
tingués això, trobaria a faltar aques-
ta part creativa. 

El grup està en funcionament
ara?
Ara estem parats perquè els mem-
bres estem molt escampats. Men-
trestant, la Louise i jo estem fent
cançons amb un grup nou. També
tinc un projecte amb El Petit de Ca
l’Eril per fer una banda, a veure què
passa. Però sobretot ara estaré als
escenaris tocant Kevin.

Com encares aquesta gira?
No pararé. Precisament avui he
dimitit de la feina per això. M’ha
costat decidir-me perquè tenia
una súper feina: feia de guia turís-
tic a les Coves de Montserrat. Però
ara ja se’m feia impossible combi-
nar les dues coses. 

Fins ara, no et podies guanyar la
vida només amb la música?
Podia a èpoques, però és clar, no és
un sou fix. Has de ser molt bon ges-
tor i tenir una continuïtat perquè
no et faltin els ingressos, i això no
depèn només de tu. Per això tenia
una feina a mitja jornada, perquè
em donava certa estabilitat eco-
nòmica. Ara m'he tirat a la piscina.

Sempre havies volgut ser músic?
De petit m’agradava molt la músi-
ca i em vaig apuntar a l’Escola de
Música d’Esparreguera. Em van
fer triar un instrument i vaig co-
mençar a fer classes de guitarra i de
solfeig, però ho feia molt mala-
ment, no entenia el solfeig. Fins i tot
recordo amagar-me al pati de l’es-
cola, enterrat en fulles, per perdre
10 o 15 minuts de classe. Ho odia-
va. Vaig repetir un any, un altre... i
al final em van dir que no servia, em
van expulsar. Allò per a mi va ser un
fracàs rotund.

Això et va fer apartar-te de la
música?
Sí, me’ls vaig creure, realment vaig

pensar que no podia fer música,
que no se’m donava bé, tot i que
m’encantava. Però cap als 13 anys,
remenant per casa vaig trobar una
guitarra elèctrica i li vaig demanar
al meu cosí, el Jordi Matas –que en
aquell moment ja era un guitarrista
espectacular i feia classes a nens–,
que m’ensenyés a tocar. Però li
vaig dir: “A mi no m’ensenyis notes,
diga’m on he de posar els dits per
fer cançons com els grups que
m’agraden”. I així vaig començar a
muntar grups de punk: Tippex,
Tobby te odia… i després ja va ve-
nir Anímic, quan tenia uns 20 anys.

Va ser en aquests anys quan vas
decidir estudiar Arts Plàstiques?
Sí. Sempre m’havien agradat els cò-
mics, el cine de terror... era un friki
d’aquestes coses. Vaig acabar l’ESO
a dures penes, amb la promesa que
quan acabés ja no caldria que es-
tudiés més. A casa em van dir que
podria fer el que volgués, i com que
m’agradava dibuixar, vam escollir
una escola d’arts plàstiques. Em
vaig treure un títol d’il·lustrador
de vinyetes, crec. Després vaig fer
l’intent d’exposar, però era com-
plicat i, a més, de seguida vaig co-
mençar a funcionar amb la música
i em vaig centrar en això. 

Fem un salt a l’actualitat. Ahir [14
d’octubre] va sortir la sentència

del judici del Procés i a les xarxes
vas manifestar el teu suport als
presos. Tot i que la teva música
no parli de política, la situació
que viu Catalunya afecta la teva
activitat com a músic?
Sí. Ahir tenia organitzat tot el dia a
Barcelona per fer promoció del disc,
però a la segona entrevista vaig
decidir suspendre-ho tot i marxar
cap a casa. I això perquè tinc un fill
que havia de tornar a casa, però si no
per descomptat que me n’anava on
calgués, perquè és una barbaritat el
que està passant. A la meva música
no hi ha política, però soc una per-
sona compromesa. També diré que
soc molt crític amb els polítics i
que no sé si soc independentista; és
a dir, votaria que sí en un referèn-
dum, però la independència de Ca-
talunya no em defineix com a per-
sona. Sigui com sigui, estic dintre,
però a la meva manera.

De manera indirecta, tot plegat
acaba tenint un impacte en les
teves cançons?
Quan passen coses així, que em fan
tremolar per dins, acabo fent mú-
sica perquè és la meva manera
d’expressar-me. Em va passar l’1-O:
vaig tenir la necessitat de fer una
cançó i em va sortir Amén, que està
al disc. Això sí, qui l’escolti veurà que
no hi té res a veure, però va sortir
aquell dia arran del que va passar.

“Quan era petit em van
expulsar de l’Escola

de Música d’Esparreguera”
Ferran Palau / Cantant

L'any 2003, Collbató va ser l'escenari de la creació del grup Anímic. El 2012, un dels seus
membres, Ferran Palau, va iniciar la seva carrera en solitari –sense desvincular-se del
grup– i, el passat dia 18, va publicar el seu quart disc, Kevin. Poc abans de l’estrena, 

l'artista va rebre Línia Nord a casa seva per parlar de l’àlbum i repassar la seva trajectòria.

Anna Utiel
COLLBATÓ

Foto: Martina Matencio

Perfil | Un so molt personal
Nascut a Esparreguera el 1983, Ferran Palau ha viscut a Collbató des dels 4
anys. Després d’acabar l’ESO, va estudiar Arts Plàstiques a l’Escola Joso de

Barcelona, però de seguida es va centrar en la seva veritable passió: la música.

“La independència 
de Catalunya no em
defineix com a persona,
però votaria ‘sí’”
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VAGA 18-O4La planta de Seat a
Martorell va aturar la producció
durant la tarda i la nit del dia 17
i tot el dia 18 d’octubre, coinci-
dint amb la vaga general convo-
cada com a resposta a la sen-
tència del judici del Procés. En
conseqüència, la fàbrica va dei-
xar de produir uns 3.500 cotxes. 

L’empresa va decidir fer
aquesta aturada perquè es veia in-
capaç de garantir l’arribada del
personal de producció i el sub-
ministrament de material a cau-
sa de les mobilitzacions socials. En

aquest sentit, cal tenir en comp-
te que dues columnes de les Mar-
xes per la Llibertat van arribar di-

jous a la tarda a Martorell per pas-
sar-hi la nit i sortir l’endemà cap
a Barcelona, amb els talls de cir-
culació que això va comportar. 

Tanmateix, ni la companyia
ni el sindicat majoritari entre la
plantilla, UGT, van secundar la
vaga. Per tant, tot i que la mesura
va afectar 6.600 treballadors de
cinc torns de producció, els seus
sous no es veuran alterats a final

de mes. A banda, el personal no
relacionat directament amb la
cadena de producció no va haver
d’aturar la seva activitat. 

Segons han confirmat fonts
de Seat a l’ACN, la fàbrica auto-
mobilística preveu recuperar en
“algunes setmanes” les pèrdues
ocasionades per haver deixat de
produir uns 3.5000 vehicles en
un dia i mig d’aturada. 

L’aturada va afectar uns 6.600 treballadors. Foto: Seat

Seat atura la producció per 
les protestes i la vaga general

» La producció a Martorell va parar la tarda i la nit del dia 17 i tot el 18
» L’aturada va fer que es deixessin de fabricar uns 3.500 vehicles 

Adeu a la Setmana de la
Residència Sant Joan de Déu

TERCERA EDAT4Les persones
de la tercera edat de Martorell
han donat un adeu molt festiu a
la Setmana Gran de la Residèn-
cia Sant Joan de Déu. Acom-
panyats dels seus familiars i del
personal de la residència, els
usuaris van gaudir d’una festa de
cloenda el diumenge dia 20.

Els atractius principals pro-
gramats aquest darrer dia van
ser una missa, una actuació
dels Gegants de Martorell, un
aperitiu i una exhibició a càrrec
del grup Olesa Ball, que va tan-
car la celebració.

Però deixant de banda de la
cloenda, durant la setmana van
tenir lloc diverses activitats i ta-
llers adreçats a la gent gran. De
fet, una de les propostes –la
sortida a Calafell– es farà avui,
dimarts 22, ja que s’havia de fer
el dia 18 i es va ajornar per la
vaga general.

Amb tot, tal com va dir la re-
gidora de Benestar Social i Gent
Gran, Cristina Dalmau, en de-
claracions al web municipal, la
setmana “és una manera de do-
nar visibilitat a l’equipament i im-
portància a la tasca que s’hi fa”.

Can Bros gaudeix de la
tercera edició del Mercabros
COMERÇ4El barri martorellenc
de Can Bros va acollir, el diu-
menge 20 d’octubre, la tercera
edició del Mercabros, un mercat
de segona mà, artesania i col·lec-
cionisme. Des de les 10 del matí
i fins a les 2 del migdia, la plaça
del Llobregat del barri va aple-
gar un gran nombre de parade-
tes de comerciants i artesans, en-
tre d’altres.

Els visitants i compradors
que es van acostar a la zona van

poder trobar objectes i produc-
tes de tota mena, com ara roba,
contes o obsequis decoratius
fets a mà. 

És per això que el Mercabros
no és només un mercat, sinó que
esdevé un aparador per als cre-
adors locals, com ara l’artista i
modista Pili Pico. A més, aques-
ta activitat ajuda a promocionar
i dinamitzar el barri de Can
Bros, així com a donar un segon
ús a objectes ja fets servir.

L’empresa assegura 
que no podia garantir
l’arribada del personal i
el material de producció 

Creu Roja del Baix Llobregat
Nord celebra el 80è aniversari
SOLIDARITAT4La Creu Roja del
Baix Llobregat Nord celebra
aquest 2019 els seus 80 anys de
vida. Per aquest motiu, el pròxim
dissabte 26 d’octubre, l’entitat
celebrarà un acte commemora-
tiu al Centre Cultural de Marto-
rell, municipi on hi ha la seu co-
marcal.

L’esdeveniment servirà per
reconèixer la tasca i el compro-
mís dels socis que, des de fa més
de vint anys, col·laboren amb
les tasques que realitza l’orga-
nització solidària a la zona. A
més, també rebran un reconei-

xement quatre entitats que es
bolquen des de fa anys amb els
projectes benèfics que emprèn la
Creu Roja.

Actualment, segons fonts de
l’Ajuntament, l’entitat compta
amb uns 800 socis, dels quals
200 són actius i fan de volunta-
ris a les diferents campanyes, i
600 són subscriptors i fan l’a-
portació econòmica. El reconei-
xement que tindrà lloc a l’Audi-
tori Joan Cererols anirà adreçat
a aquests últims, concretament
als 150 que són socis des de fa
dues dècades.

Economia | Acaba el curs de comptabilitat empresarial
Empresaris i emprenedors han acabat el curs ‘Gestió administrativa, comptable i
tributària a l’empresa. La pràctica’, que s’ha ofert al Centre de Promoció Econò-
mica en el marc de les activitats de suport al teixit empresarial de la Diputació.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

11 | 

línianord.cat22 d’octubre del 2019



22 d’octubre del 2019

| 12

línianord.cat Martorell

‘Xarxes’, un projecte per crear
una xarxa social històrica 

HISTÒRIA4El projecte ‘Xarxes’,
que digitalitza els padrons mu-
nicipals del Baix Llobregat i l’Alt
Penedès, es va posar en marxa a
Martorell el passat 15 d’octubre.
Es tracta d’una iniciativa im-
pulsada pel Centre d’Estudis
Demogràfics i el Centre de Visió
per Computador de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona
(UAB), a la qual s’ha sumat l’Ar-
xiu Municipal de Martorell.

L’objectiu del projecte és re-
construir la genealogia dels mu-
nicipis per tal de formar xarxes
socials històriques. Per fer-ho,
calen voluntaris de cada pobla-
ció. A Martorell, s’hi han ofert
una vintena de veïns i veïnes,
que es comprometen així a re-
visar i transcriure documents
per, després, passar les dades als
aplicatius. 

Segons el web de notícies
municipal, un membre del Cen-
tre d’Estudis Demogràfics, Mi-
quel Valls, va explicar en la pri-
mera sessió que el ‘Xarxes’ es
basa en els padrons municipals,
“una eina de recompte de la
gent que viu en un poble i les se-
ves dades”. Primer, es digitalit-
zen els padrons i, després, es
transcriuen les dades amb dos
mecanismes: omplint formula-
ris i creant jocs de mòbil. Valls,
segons recull el web, va afirmar
que la finalitat és “crear un bus-
cador onomàstic que permetrà
buscar la gent que vivia a Mar-
torell i com es movia en diferents
moments”. 

A més dels voluntaris amb
què ja compta el projecte, enca-
ra són a temps de sumar-s’hi tots
els ciutadans que vulguin.

SALUT4La Fundació Hospital
Sant Joan de Déu de Martorell
ha posat en marxa un programa
d’activitats per celebrar la Set-
mana de la Lactància Materna,
que va començar ahir, dia 21, i
acabarà aquest dissabte, 26 d’oc-
tubre. Amb el suport de l’Ajun-
tament, el Banc de Llet Materna
i l’Institut Català de la Salut, la
fundació ha organitzat una dot-
zena d’actes, dels quals gairebé
tots són gratuïts.

Sota el lema ‘Empoderem-
nos. Fem possible la lactància’,
la programació ha arrencat
aquesta setmana amb una con-
ferència sobre l’anticoncepció
en el postpart i la lactància, a l’A-
tenció a la Salut Sexual i Repro-
ductiva (ASSIR) del Torrent de
Llops. Avui dimarts tindran lloc
dos tallers: ‘Música per a na-
dons’, al matí a Cal Nicolau, i ‘Ai-
gua per a nadons’, a la tarda al
Complex Esportiu La Vila. 

Demà, dia 23, l’ASSIR To-
rrent de Llops acollirà els tallers
‘Massatge infantil’ i ‘Ball de na-
dons’, ambdós al matí. A la tar-
da, a la Biblioteca, hi haurà la
presentació del llibre Què fan les
tetes quan dormen?, d’Elisa Ca-
pellades, que parla de les difi-
cultats que comporta el procés de
deslletament. Dijous al migdia es

farà la sessió d’Hipopressius en
el postpart, a la sala polivalent de
l’Hospital. A la tarda, s’oferirà un
taller de “porteig” de nadons i un
d’alimentació BLW a la Llar
d’Infants Pont d’Estels. 

El taller ‘Matronatació en
l’embaràs’, al Complex Esportiu
La Vila, serà una de les activitats
de divendres. A més, durant tot
el dia, tindrà lloc un curs de pa-
tologia benigna de mama al Cen-
tre Cultural, adreçat exclusiva-
ment a professionals. Aquesta és
l’única proposta de la setmana
que no és gratuïta. 

Finalment, el darrer dia, la
Biblioteca serà l’escenari de
l’acte de cloenda, que consisti-
rà a celebrar una taula rodona
sobre lactància materna i a en-
tregar els premis del cinquè
Concurs de Fotografia i el pri-
mer Concurs de Dibuix. Totes
les obres presentades en
aquests dos certàmens s’uniran
per formar una mostra, que
s’exposarà a l’entrada de
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell durant tot un mes,
des del dilluns 21 d’octubre fins
al dijous 21 de novembre. 

Ja està en marxa la Setmana de la Lactància Materna. Foto: Flickr

La Fundació Hospital 
promou la lactància materna
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Xavier Bosch presenta
‘Paraules que tu entendràs’

LITERATURA4L’escriptor i pe-
riodista Xavier Bosch ha pre-
sentat la seva darrera novel·la,
Paraules que tu entendràs, al
públic martorellenc. L’autor va
aconseguir omplir l’acte de pre-
sentació que va tenir lloc el
passat dia 15 a la biblioteca
municipal.

Al llibre, Bosch aprofundeix
en les relacions de parella, els se-
crets i la veritat. Ho fa a través
d’una parella, la Mara Lincoln i
el Xavi Vera, una aventurera i un
arquitecte, que celebren l’any
nou amb dues parelles més als
Alps suïssos. El que no saben és
que l’any que tot just comença
els canviarà la vida. 

Durant l’acte, l’autor va ex-
plicar que la trama transcorre en
un any, del 2017 al 2018, i que la
història es comença a complicar
quan decideixen jugar a un joc
de confessions que els farà en-
frontar-se als seus secrets i a les
seves mentides. Arran d’això,
els personatges veuran les con-
tradiccions entre el que volen
ser, el que els altres creuen que
són i el que són realment. 

Xavier Bosch és autor d’al-
tres novel·les exitoses, entre les
quals destaca Algú com tu
(2015), guanyadora del premi
Ramon Llull, traduïda a set
llengües i amb més de 60.000
exemplars venuts.

OCI4Martorell s’acomiadarà
del mes d’octubre amb un cap de
setmana ple de propostes te-
rrorífiques. Entre els dies 25 i 27,
el barri de la Vila acollirà les ac-
tivitats, tallers i paradetes de la
Fira de Bruixes i el MartHorror
Cinema.

El divendres a la tarda, un
concert vibracional tibetà a la bo-
tiga Mahi Herbodietètica inau-
gurarà la tercera edició de la
Fira de Bruixes i, al vespre, hi
haurà un espectacle de foc, ma-
labars i roda alemanya a la pla-
ça de la Vila. A més, a partir de
les cinc, començaran a desfilar
personatges mitològics pels ca-
rrers de la zona. 

No serà fins dissabte al matí,
però, que s’instal·laran les para-
detes a la plaça de l'Església, al
carrer Francesc Santacana i a la
plaça de la Vila, i s’hi estaran du-
rant tot el cap de setmana. A
banda, el Círcol acollirà un taller
de tarot, un de runes vikingues
i un sobre el poder de les espel-
mes, unes propostes que s’aniran
combinant amb diversos espec-
tacles i exhibicions.

APOSTA PEL CINEMA DE TERROR
En paral·lel a la Fira de Bruixes,
Cinema del Diable impulsa, per
segon any consecutiu, una ma-

rató de pel·lícules de terror al Ci-
neclub del Diable, ubicat a la
Casa de Cultura de la Vila. 

Tot i que l’essència de l’acti-
vitat és la mateixa que la de les
‘12 hores de terror’ –una pro-
posta que es va recuperar l’any
passat després de 35 anys sense
fer-se–, el format del MartHo-
rror és diferent. En comptes
d’oferir una única sessió de 12
hores de projeccions des de la
tarda fins a la matinada, es faran
dues sessions més curtes, una di-
vendres i una altra dissabte. Se-
gons explica l’entitat a la seva pà-

gina web, aquest canvi s’ha fet
per adaptar-se a les circums-
tàncies i integrar-se a la resta
d’actes programats en el marc de
la Fira de Bruixes.

Entre els films que es pro-
jectaran al cineclub, hi ha prin-
cipalment títols actuals, com Un
lugar tranquilo, però també un
de més antic: Un hombre lobo
americano en Londres. 

A banda, el teatre El Foment
serà l’escenari de l’obra La núvia,
l’Ateneu oferirà la Halloween Party
i la Nau 2 de Ca n’Oliveras, el tú-
nel del terror Panic Experience.

El dia 25 comença la 3a edició de la Fira de Bruixes. Foto: Ajuntament

Tot a punt per viure un cap 
de setmana terrorífic a la Vila
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Castellví de Rosanes

Sant Andreu de la Barca

TERCERA EDAT4La Setmana
de la Gent Gran de Castellví de
Rosanes va començar diumen-
ge passat, dia 20 d’octubre, i aca-
barà aquest dijous 24.

La festa va començar amb un
acte al saló de plens, diumenge
al migdia. Aquesta primera ac-
tivitat va servir per oferir un re-
coneixement al veí i la veïna de
més edat del municipi. Després,
els assistents es van traslladar al
Casal de la Gent Gran, que va

acollir un vermut musical amb
accés obert a públic de totes les
edats. 

El programa d’activitats con-
tinua avui, dimarts 22, amb una
sortida cultural al Berguedà, per
a la qual cal tenir inscripció prè-
via. Finalment, dijous arribarà la
proposta Bingo Memòria, que es
farà a la tarda al Casal. Es trac-
ta de jugar al bingo tot entrenant
la memòria, però sense fer ser-
vir diners ni fer apostes.

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Castellví de Rosanes ha anun-
ciat que fomentarà l’ús de l’e-
nergia solar a través de bonifi-
cacions d’impostos a partir de
l’any que ve. En concret, preveu
mesures tant en l’impost de béns
immobles (IBI) com en l’im-
post d’instal·lacions, construc-
cions i obres (ICIO), per tal d’a-
favorir les persones que, sense
estar-hi obligades, decideixin
utilitzar sistemes d’energia solar
a les seves propietats. 

Pel que fa a l’IBI, segons in-
formen fonts del consistori, els
propietaris d’immobles que hi
hagin instal·lat voluntàriament
“sistemes d’aprofitament tèr-
mic o elèctric de l’energia solar
per a autoconsum” rebran una
bonificació del 50% de la quota
durant tres anys. Per aconseguir
aquesta bonificació, caldrà que
els qui la demanin acompanyin
la sol·licitud amb els documents
acreditatius corresponents. 

Quant a l’ICIO, l’Ajuntament
preveu la bonificació del 95% en
instal·lacions o obres en què
“s’incorporin sistemes d’aprofi-
tament tèrmic o elèctric de l’e-
nergia solar” a edificis que, com
en el cas anterior, no hi estiguin
obligats per llei.

Aquestes són dues de les no-
vetats que s’inclouen al projec-
te d’ordenances municipals per

al 2020, que es van explicar als
veïns i veïnes en audiència pú-
blica, en un acte que va tenir lloc
el passat 16 d’octubre al saló de
plens. 

Amb aquestes noves pro-
postes, el consistori castellvi-
nenc fa una aposta per la pre-
servació del medi ambient, tot
incentivant l’ús d’una de les
energies renovables.

La mesura afavorirà els propietaris que usin l’energia solar. Foto: Ajuntament

Castellví fomenta l’energia solar
amb bonificacions d’impostos

En marxa la Setmana 
de la Gent Gran 

POLÈMICA4Sant Andreu de la
Barca ha estat escenari de po-
lèmiques, un cop més, durant
aquest mes d’octubre. El passat
dia 9, la Guàrdia Civil va cele-
brar l’acte en honor a la seva pa-
trona a la caserna del municipi,
amb la presència de l’alcalde
Enric Llorca i amb la del fiscal
del Tribunal Suprem, Javier Za-
ragoza, entre d’altres.

Durant l’esdeveniment, el
cap del cos policial a Catalunya,
Pedro Garrido, va pronunciar un
discurs enaltint les detencions
del 23 de setembre i l’actuació
policial de l’1-O, i es va fer seu un
lema de Jordi Cuixart: “Ho tor-
narem a fer”. Les paraules del
general Garrido van aixecar pol-
seguera a les xarxes socials, al
Parlament i, fins i tot, al mateix
acte. En aquest sentit, els co-
mandaments dels Mossos d’Es-
quadra presents a la celebració
van marxar abans d’hora, tan
bon punt van acabar els discur-
sos, ofesos especialment per les
referències a l’exmajor Josep

Lluís Trapero i a la intendenta
Teresa Laplana. 

L’ANIVERSARI DE LA LEGIÓ
Uns dies abans de l’acte de la
Guàrdia Civil, un magatzem
cedit per l’Ajuntament de Sant
Andreu va acollir la celebració

del 99è aniversari de la funda-
ció de la Legió Espanyola. Per
aquest motiu, les xarxes so-
cials es van omplir de críti-
ques, especialment adreçades al
regidor d’Esports i tinent d’al-
caldia Luis Oulego, que va as-
sistir a l’esdeveniment. 

Les autoritats a la caserna de la Guàrdia Civil. Foto: Àlex Recolons/ACN

La Guàrdia Civil celebra l’acte de
la seva patrona a Sant Andreu

El comerç local surt al carrer
amb el SAB Street Imatge

COMERÇ4Els comerciants de
Sant Andreu de la Barca torna-
ran a sortir al carrer aquest dis-
sabte, 26 d’octubre, en una nova
edició del SAB Street Imatge.
Des de la tarda i fins a mitjanit,
una desena de botiguers mos-
traran la seva oferta a la plaça
Catalunya. 

L’esdeveniment fomenta que
els santandreuencs coneguin el
seu comerç local i en siguin

clients, però també esdevé un
acte cultural i d’oci, amb un es-
pai gastronòmic, actuacions i
ambientació musical.

Tal com ha recordat a l’e-
missora municipal el president
de l'Associació de Comerciants i
Serveis, Frederic Cardús, aques-
ta fira s'emmarca en el conveni
signat aquest mes amb l'Ajun-
tament per "dinamitzar i pro-
moure el comerç local".

Inversió de 200.000 euros
per millorar la zona industrial
EMPRESA4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha
anunciat, aquest mes d’octubre,
que invertirà 200.000 euros per
millorar una de les zones in-
dustrials del municipi. La in-
versió sorgeix d’un conveni sig-
nat entre el consistori i l’Asso-
ciació d'Empresaris i Propietaris
del Polígon Industrial Nord-est.

El projecte de millora inclou
obres al clavegueram, renovació

de la senyalització i la instal·la-
ció de punts de recàrrega de ve-
hicles elèctrics, segons fonts de
l’Ajuntament. Tot plegat s’ha
acordat amb el suport de la Di-
putació i es preveu que es co-
menci a executar al febrer. 

A més, amb el conveni, les
dues parts es comprometen a
treballar juntes per identificar les
mancances de la zona i la millor
forma de solucionar-les.

Aigua | Les deficiències a la xarxa concentren les inversions
Les inversions en la xarxa d’aigua fetes a Castellví entre el 2015 i el 2019 s’han

destinat sobretot a reparar deficiències, fuites i problemes causats per canalitza-
cions i materials obsolets, així com per millorar els sistemes de control de la xarxa. 

Successos | Conductor sancionat per cinc infraccions
La Policia Local ha sancionat recentment un conductor que havia comès
cinc infraccions: havia perdut tots els punts del carnet, anava drogat, duia
marihuana al cotxe, no tenia el vehicle assegurat i no havia passat la ITV.
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Olesa de Montserrat

Sant Esteve Sesrovires

HISTÒRIA4Olesa de Montse-
rrat ha commemorat el 80è ani-
versari de la fi de la Guerra Ci-
vil Espanyola amb la vuitena
edició de les Jornades de Me-
mòria i Justícia. Es tracta d’uns
actes que busquen mantenir
viva la memòria històrica del
municipi i que se celebren, des
de fa 8 anys, al voltant del 15
d’octubre, Dia Nacional de les
Víctimes de la Guerra Civil i els
Represaliats.  

La primera proposta de les
jornades, que va tenir lloc a
l’Auditori de la Casa de Cultura
el mateix dimarts 15 a la tarda,
va ser la representació de l’obra
de teatre Rastres_Argelers, es-
crita i dirigida per Aina Huguet
i produïda per Maldà Teatre. L’o-
bra mostra la situació que vivien
els refugiats de la Guerra Civil
tancats al camp de concentració
d’Argelers, a la Catalunya Nord. 

El dia 18, quan s’havia de ce-
lebrar el segon acte programat,

l’actualitat es va imposar. La
conferència ‘Testimonis de l’exili’
va quedar anul·lada per la vaga
general convocada amb motiu de
la sentència del Procés.

L’endemà, el dissabte 19,
l’associació L’Arrel Acció Cultu-
ral va oferir una visita guiada
pels espais olesans més simbò-

lics durant la Guerra Civil i el rè-
gim franquista. El recorregut
va començar al cementiri vell, on
hi ha la fossa comuna dels re-
publicans afusellats el 1939, i va
acabar a la plaça Fèlix Figueras
i Aragay. Allà, per acabar, es van
instal·lar  uns  plafons informa-
tius de Memorial Democràtic.

Visita pels punts centrals de la Guerra Civil i el franquisme. Foto: Ajuntament

Olesa celebra la 8a edició de les
Jornades de Memòria i Justícia

MASCLISME4El personal dels
serveis municipals d’Olesa de
Montserrat va poder conèixer en
detall el circuit municipal de
violència masclista, en una ses-
sió informativa que va tenir lloc
el passat dia 17 a l’Ajuntament.
L’acte, organitzat pel departa-
ment de Polítiques de Gènere i
LGTBI del consistori, es va fer
amb la intenció de millorar la
preparació del personal per tal
de poder donar una resposta
coordinada en casos de violèn-
cia masclista.

El protocol d'abordatge in-
tegral de la violència masclista
treballa els quatre àmbits clau –
la prevenció, la detecció, l'aten-
ció i la recuperació– i vol ajudar
tant les víctimes com els seus fills
i filles. A més, preveu la impli-
cació de totes les institucions, or-
ganismes i actors socials locals
rellevants per contribuir a l'e-
rradicació de la violència en-
vers les dones.

Difusió del circuit
local de violència
masclista

Es creen nous
ajuts a l’activitat
econòmica

ECONOMIA4L’Ajuntament d’O-
lesa de Montserrat ha obert un
nou paquet d’ajuts per promou-
re l’activitat econòmica i l’ocu-
pació. Aquestes subvencions es
poden sol·licitar fins demà, 23
d’octubre, a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana. 

Hi poden accedir les perso-
nes que hagin iniciat una activi-
tat econòmica a Olesa entre l’1 de
desembre de 2018 i el 2 d’octu-
bre de 2019. Aquesta és una de
les nombroses accions que el
consistori olesà ha impulsat per
incentivar l’economia local. 

Cultura | El 25è Concurs de Poesia de l'AVO és a tocar
La lectura de poemes i l’entrega de premis de la 25a edició del Concurs de Poe-
sia de l’Associació de Voluntaris d'Olesa (AVO) tindrà lloc aquest divendres, 25

d’octubre, a partir de les sis de la tarda, a l’Auditori de la Casa de Cultura.

TRADICIONS4Sant Esteve Ses-
rovires va viure, el passat diu-
menge 20 d’octubre, una jorna-
da plena de tradicions. D’una
banda, en el marc de la 5a Fira
del Vi i del Cava, va tenir lloc el
23è Concurs de Carabasses. De
l’altra, per segon any consecutiu,
el municipi va acollir una prova
de la Lliga d’Enganxes.

El que se celebra a Sant Es-
teve és el concurs de carabasses
més antic de Catalunya, tal com
va recordar l’Ajuntament a tra-
vés de les seves xarxes socials. De
fet, el certamen ja acumula més
d’una vintena d’edicions. La

d’enguany es va fer a la plaça
Doctor Tarrés, el diumenge 20 a
partir de les 12 del migdia.

El mateix dia, durant tot el
matí, es va fer una de les fases
de la 13a Lliga d’Enganxes al
camí del cementiri. Aquest és
el segon cop que la Lliga In-
tercomarcal d’Enganxes Ama-
teur tria Sant Esteve per cele-
brar-hi una prova. 

La competició d’enganxes és
una modalitat de conducció de
carruatges amb cavalls, en què
els participants han de passar
tot un seguit de portes i obsta-
cles. L’objectiu és fer-ho en el
mínim temps possible i sense
penalitzacions.

El Concurs de Carabasses ja suma 23 edicions. Foto: Ajuntament

Sant Esteve acull el Concurs de
Carabasses i la Lliga d’Enganxes

Música | Rosalía, la cantant amb més visites a YouTube
El videoclip de Con altura, la cançó d’èxit de Rosalía i J Balvin, ha arribat als
1.000 milions de reproduccions a YouTube. Amb aquesta nova fita, la sesrovi-
renca s’ha convertit en la cantant femenina amb més reproduccions del 2019.

EDUCACIÓ4L’escola La Rou-
reda va acollir, durant la segona
setmana d’aquest octubre, una
trentena d’alumnes i docents
provinents d’Itàlia, Turquia,
Malta, Grècia i Portugal. La vi-
sita d’aquestes cinc delegacions
escolars es va fer en el marc del
programa Erasmus+, cofinançat
per la Unió Europea. 

El centre sesrovirenc els va
rebre el dilluns dia 7 amb una vi-
sita per l’equipament, una mos-
tra de balls tradicionals i una ac-
tuació musical. Tot seguit, es va

fer la rebuda institucional al Ca-
sino, amb la presència de l’al-
calde Enric Carbonell i el regidor
d’Educació, Òscar Rodríguez. 

Durant la setmana, els alum-
nes visitants van poder partici-
par en jornades de treball, així
com conèixer atractius turístics
locals i del voltant. 

Aquest és el segon curs del
projecte Erasmus+ que, tal com
informa l’Ajuntament, acabarà
l’any que ve amb el viatge dels
estudiants de Sant Esteve a Mal-
ta i a Grècia.

La Roureda rep alumnes 
del programa Erasmus+

El Concurs de
Carabasses de Sant
Esteve Sesrovires és el
més antic de Catalunya
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OBRES4Els treballs de millora
de l’accessibilitat del carrer Ma-
jor continuen avançant i ja són
més a prop de finalitzar. El pas-
sat dia 15, es va asfaltar el tram
del carrer ubicat entre l'avingu-
da de Lluís Companys i el carrer
de l'Era. El dia 17, l’Ajuntament
d’Abrera va informar que els
passos següents consistirien a
enllestir la barana, fer el tracta-
ment del mur de contenció i
col·locar la senyalització vertical
i horitzontal, a més de rematar
paviments i façanes. 

La finalitat d’aquestes obres
és crear una plataforma única
perquè vianants i vehicles cir-
culin al mateix nivell, donant
prioritat als vianants. En aquest
sentit, l’actuació també inclou la
millora dels passos de vianants
situats a l’inici de l’avinguda de
Lluís Companys i la creació d’un
pas elevat per a vianants al pas-
seig de l’Església. 

Per tot plegat, el trànsit al co-
mençament del carrer Major es
manté tallat. Com a alternativa,
s’ha modificat temporalment el

sentit de la circulació al carrer de
l’Era i s’ha permès circular en
ambdós sentits al carrer de la Flo-
rida, també de manera temporal,
motiu pel qual s’ha prohibit l’es-
tacionament en aquest punt. 

CREAR CARRERS INCLUSIUS
El consistori abrerenc està
duent a terme totes aquestes

obres arran de la col·laboració
amb ECOM, un moviment as-
sociatiu format per entitats de
persones amb discapacitat físi-
ca. Per tant, l’objectiu dels tre-
balls és aconseguir que els ca-
rrers del municipi siguin in-
clusius per a tots els veïns, in-
dependentment de quines si-
guin les seves capacitats.

Es crearà una plataforma única per a vianants i vehicles. Foto: Ajuntament

La millora de l’accessibilitat 
del carrer Major, més a prop

SALUT4El 10 d’octubre és el Dia
Mundial de la Salut Mental. Al
voltant d’aquesta data, Abrera
organitza el seu particular Mes
de la Salut Mental amb diverses
activitats. Enguany, l’Ajunta-
ment ha ofert tres propostes
pensades per donar visibilitat a
les malalties mentals i suport als
afectats.

Els dies 7 i 9 d’octubre, la Bi-
blioteca Josep Roca i Bros va aco-
llir un taller d’educació emocio-
nal per a nens i nenes entre 7 i 12
anys, a càrrec de la psicòloga
Maite Deamo. La primera sessió
va servir per aprendre a gestio-
nar la felicitat i reforçar l’estima
dels infants. En canvi, la segona
va consistir a aprendre a con-
trolar la ira i mantenir la calma. 

A banda, el dia 10, es va fer
un col·loqui sobre el Dia Mundial
de la Salut Mental a la Casa de
Cultura, que va aplegar una
trentena de persones. A l’acte, hi
van participar la psicòloga Olga
Tort i el psiquiatre Magí Flo-
rensa, a més de diferents testi-
monis en primera persona. 

Abrera dona
visibilitat a 
la salut mental

Una treballadora
mor al magatzem
de Mercadona

LABORAL4Una treballadora
del centre logístic de Mercado-
na a Abrera va ser trobada mor-
ta el dia 10 d’octubre, després
d’haver desaparegut la tarda
anterior a dins del recinte. 

El cos de la dona, de 36 anys
i veïna de Monistrol de Mont-
serrat, va ser localitzat a l’interior
d’una sitja ubicada a la nau on
s’elabora el pa per a tots els su-
permercats de la zona. Era en
aquest espai on ella treballava re-
alitzant tasques de neteja. El
sindicat CCOO ha demanat que
s’esclareixin les causes d’aques-
ta mort. Tot apunta que es trac-
taria d’un cas d’accident laboral.

Educació | L’Escola de Música celebra l’inici del curs
L’Escola Municipal de Música d’Abrera va inaugurar el curs 2019-2020 el pas-
sat 14 d’octubre amb un acte al Centre Polivalent del Rebato. Alumnes, fami-
liars, docents i representants del consistori van participar en l’esdeveniment.
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Collbató

Esparreguera

MEDI AMBIENT4La Generalitat
de Catalunya ha desestimat les
al·legacions i esmenes presen-
tades al projecte d’ampliació de
l’abocador de Can Mata. Com a
resposta, els quatre municipis
afectats –Esparreguera, Hosta-
lets de Pierola, Masquefa i Pie-
ra– es tornaran a reunir per
buscar alternatives al creixe-
ment de l’equipament. D’una
banda, s’ha convocat la comissió
tècnica el 31 d’octubre i, de l’al-
tra, la comissió política, el 15 de
novembre.

Segons fonts de l’Ajunta-
ment d’Esparreguera, la darre-
ra sessió de la comissió tècnica
va ser el mes de maig, però la po-
lítica fa tres anys que no es reu-
neix. En aquest sentit, el regidor
d’Espai Natural, Emmanuel Ortí,
ha lamentat, en declaracions al
web municipal, que “la comissió
no es convoqui amb la freqüèn-
cia contemplada en els esta-
tuts”, és a dir, cada quatre mesos. 

A les trobades hi participen
representants dels quatre con-
sistoris implicats, així com l’A-
gència de Residus de Catalunya,
Cespa (empresa explotadora de
l’abocador), la Plataforma pel
Tancament de l’Abocador de
Can Mata i el Consell Comarcal
de l’Anoia. Les exigències que de-
fensaran els consistoris donaran
veu als 200 veïns que, el passat
31 d’agost, es van concentrar

davant de Can Mata per rebutjar-
ne l’ampliació i reclamar-ne el
tancament. Tant ciutadans com
polítics creuen que ja han patit
molts anys els inconvenients de
l’abocador i que ampliar-lo 17
hectàrees i allargar-li la vida fins
al 2041 –com preveu el projecte–
seria injust. A més, segons Ortí,
esperen rebre la solidaritat de
l’AMB, que aboca la majoria
d’escombraries a Can Mata.

Les comissions es reuniran el 31 d’octubre i el 15 de novembre. Foto: Arxiu

Noves reunions per intentar
aturar l’ampliació de Can Mata

SERVEIS4El Ple d’Esparregue-
ra ha aprovat les modificacions
de les ordenances fiscals per al
2020, entre les quals destaca
l’augment de les taxes per a les
places privades de la Residència
Municipal Can Comelles. Aques-
ta mesura va rebre els vots fa-
vorables del PSC, Esparreguera
En Comú i el regidor no adscrit,
mentre que la CUP, Esparre-
guera 2031, Ciutadans i Junts
per Esparreguera hi van votar en
contra i ERC es va abstenir.

Durant la sessió plenària, el
regidor de Serveis Econòmics,
Daniel Farriols, va explicar que
l’augment es vol fer “per adaptar
els preus al cost de referència de
la Generalitat”. Aquest incre-
ment per a les places privades
oscil·la entre els 50 i els 170 eu-
ros mensuals, en funció de si les
places són per a la Residència o
el Centre de Dia, dels serveis
contractats i del grau de depen-
dència dels usuaris. 

Apugen les taxes
de la Residència
Can Comelles

Acompanyament
a l’estudi per a
l'alumnat d'ESO

EDUCACIÓ4La 6a edició del
projecte d’acompanyament a
l’estudi per a l’alumnat de se-
cundària comença a finals d’oc-
tubre. Es tracta d’un programa
impulsat per l’Ajuntament d’Es-
parreguera, que enguany comp-
ta amb la col·laboració de la
Fundació Pere Tarrés. L’objectiu
de la iniciativa és fer costat als
alumnes per ajudar-los a orga-
nitzar-se i estudiar, i reduir així
l’abandonament escolar prema-
tur. Els participants es reuniran
dos cops a la setmana a la Bi-
blioteca Municipal L’Ateneu.

Salut | 2a edició del projecte ‘Activa’t Caminant’
Aquest octubre ha començat la 2a edició de la iniciativa ‘Activa’t Caminant’, les
caminades impulsades per la Regidoria d’Esports i l’Equip d’Atenció Primària.

L’objectiu d’aquest projecte és promoure un estil de vida actiu i saludable.

DIVULGACIÓ4L’associació Pe-
tit Món va oferir la xerrada ‘El
cos com experiència’, el passat
dissabte 19 d’octubre al Casal de
Cultura de Collbató. Es tracta
d’una de les xerrades que ha or-
ganitzat l’entitat per a aquesta
nova temporada. 

L’activitat va anar a càrrec de
la professora de ioga Ana Ramon
i va servir per donar a conèixer
diferents aspectes del cos. Es va
parlar sobre “el cos, les percep-
cions, la sensibilitat, la hiper-
sensibilitat i la interpretació de
les vivències”, tal com s’afirma al
web municipal de l’Ajuntament.
L’objectiu de la proposta va ser
identificar el cos com a via per
ampliar els coneixements so-
bre un mateix. 

Però aquesta no ha estat la
primera xerrada de Petit Món
des que va començar el curs. El
dia 5 d’octubre, l’associació va
oferir la xerrada informativa
‘Farmaciola natural de tardor’, a
càrrec de Jesús Aguilera al Casal
de Cultura. L’activitat estava

orientada a apropar, conèixer i
saber utilitzar les herbes re-
meieres que els collbatonins te-
nen al seu abast.

Si ens remuntem al setem-
bre, el dia 28, també al Casal de
Cultura, es va fer una xerrada
sobre un tema més delicat. Sota

el nom ‘El cicle de la vida’, Ma-
nel Terrón va parlar sobre el
pas del temps, les diferents
etapes de la vida, la responsa-
bilitat social i la mort. En aquest
sentit, va transmetre als assis-
tents que “preparar-se per mo-
rir és preparar-se per viure”.

Petit Món va oferir una xerrada per conèixer el propi cos. Foto: Ajuntament

En marxa la temporada 
de xerrades de Petit Món

Consum | L’exposició ‘Lidera el teu consum’, a Collbató
El Casal de Cultura de Collbató acull, des del passat dilluns 14 i fins aquest di-
vendres 25 d’octubre, l’exposició ‘Lidera el teu consum’. Es pot visitar, de forma
gratuïta, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.30 hores.

CULTURA4El Festival de Músi-
ques Amadeu Vives, gràcies a la
col·laboració que manté amb el
Gran Teatre del Liceu, ofereix als
collbatonins una sortida cultural
per anar a veure la representa-
ció de Doña Francisquitaa l’em-
blemàtic teatre barceloní. L’ac-
tivitat compta amb un 70% de
descompte en l’entrada de la
funció, de manera que el preu es
redueix fins a 40 euros. A més,
la proposta inclou també el
transport d’anada i tornada en
autobús des de Collbató.

Doña Francisquita és una de
les grans obres del mestre coll-
batoní Amadeu Vives, en honor
al qual s’organitza el Festival de
Músiques Amadeu Vives des
de fa quatre anys. Ara, aquesta
sarsuela arriba a l’escenari del
Liceu amb la posada en escena
de Lluís Pasqual, que canvia
els diàlegs parlats per oferir
una versió més moderna i ac-
tualitzada de l’obra. La funció
que es podrà anar a veure amb
descompte des de Collbató serà
la del dia 17 de novembre. 

Sortida cultural per veure
una obra de Vives al Liceu
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94 candidatures al Concurs
d’Iniciatives Empresarials

ECONOMIA4Un total de 94
candidatures s’han presentat al
10è Concurs d’Iniciatives Em-
presarials del Baix Llobregat
Nord. El període d’inscripció va
acabar el 4 d’octubre i les can-
didatures es van anunciar el 14.
Les propostes guanyadores,
però, no es coneixeran fins al 21
de novembre, quan es farà l’ac-
te de lliurament de premis al
Centre de Promoció Econòmica
de Martorell.

De les iniciatives presenta-
des, 41 són del sector serveis i 25
del sector comerç. A banda, n’hi

ha 9 que opten al premi de mi-
llor empresa en creació de llocs
de treball i 5 al de millor parada
de mercat. Finalment, hi ha 14
candidatures a idees joves; en
concret, són 8 projectes de cicles
formatius, 4 de 4t d’ESO i 2 de
Batxillerat. 

El programa supramunicipal
‘Fem  Xarxa, Fem Empresa’,
que aplega totes les poblacions
del Montserratí, és l’òrgan que
organitza el concurs. L’edició
d’enguany ha superat el nombre
de candidatures que es van pre-
sentar el 2018. 

TRANSPORT4Des d’aquest mes
d’octubre, els habitants dels
municipis de la segona corona
metropolitana han de pagar l’a-
nomenat tribut metropolità de
l’AMB, un impost que permet fi-
nançar actuacions a l’espai pú-
blic i en matèria de mobilitat.
Abans, aquesta mesura només
afectava les poblacions de la pri-
mera corona, però des d’ara
s’aplica també a les divuit que es
van incorporar a les tarifes de la
zona 1 del transport públic el
passat mes de gener, entre les
quals hi ha Sant Andreu de la
Barca.

El  tribut, que suposa un re-
càrrec sobre l’impost de béns
immobles (IBI), busca “acon-
seguir un territori metropolità
més ordenat i vertebrat”, segons
l’AMB. Per això, la contribució
ha de servir per dur a terme ac-
cions per preservar els espais
naturals de la zona i per oferir
un transport públic de qualitat
i una mobilitat més sostenible,
entre d’altres.

La decisió d’ampliar l’àmbit

d’aplicació d’aquest impost par-
teix del fet que, des d’aquest
any, els municipis de la segona
corona paguen els mateixos
preus pel transport que els de la
primera corona. Així doncs,
l’AMB entén que ara els segons
han de tenir “la mateixa obli-
gació en la contribució econò-
mica per finançar els serveis pú-

blics”, ja que gaudeixen de les
mateixes condicions en el trans-
port que els primers.

Amb tot, l’òrgan impulsor
d’aquesta mesura defensa que
es tracta d’un impost que mi-
llora la cohesió i la igualtat so-
cials entre els ciutadans de les
diferents ciutats i pobles me-
tropolitans. 

La mesura afecta des d’ara els municipis de la 2a corona. Foto: Generalitat

El tribut metropolità de l’AMB
s’aplica ara a Sant Andreu

Cultura | Jornades Europees de Patrimoni al Montserratí
Diversos municipis del Montserratí es van sumar a les Jornades Europees de

Patrimoni entre els dies 11 i 13 d’octubre. Collbató, Martorell i Olesa van recu-
perar la cultura i la història locals amb activitats com xerrades i visites guiades.
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Esports
Ratxes negatives dels equips
de bàsquet de la lliga EBA

La temporada 2019-20 no ha
començat gens bé per als equips
de bàsquet de la comarca que
competeixen a la lliga EBA. I és
que tant el Martorell com l’Es-
parreguera no aconsegueixen
bons resultats i continuen en-
fonsats a la zona més baixa del
grup C-A de la competició.

El Martorell és cuer després
de patir una derrota contundent
en la seva visita a la pista de l’Al-
findén (86-56). Sergio Pino i
Álex Esteban van ser els dos
únics jugadors que van donar la
cara en la visita a la Puebla de Al-
findén, anotant 12 punts cadas-
cun. L’equip va aconseguir el
primer (i únic) triomf de la tem-
porada el passat dia 13 a casa con-
tra el Calvià (93-84) i els seus dos
pròxims reptes seran el partit

contra el Mataró-Boet i la visita,
ja al novembre, a Igualada.

L’Esparreguera, per la seva
banda, encadena quatre derrotes
consecutives que han fet que els
d’Òscar Navarro s’hagin precipi-
tat fins a l’avantpenúltima posi-
ció de la classificació. Alguns d’a-
quests partits perduts, com el
de l’Igualada, han deixat sensa-

cions positives per al conjunt
verd, però el cert és que a l’hora
de la veritat hi ha hagut detalls
que han evitat les victòries es-
parreguerines. El conjunt verd
tancarà el segon mes de la com-
petició aquest diumenge a Sara-
gossa contra l’Almozara i estre-
narà el novembre a casa rebent
els Maristes de Badalona.

» Derrota clara del Martorell a Saragossa, que col·loca l’equip cuer
» L’Esparreguera d’Òscar Navarro enllaça quatre derrotes seguides

Gil i Estany guanyen la Cursa
de la Tardor de Sant Andreu

ATLETISME4Javi Gil i Montse
Estany van ser els vencedors de
la prova de 10 quilòmetres de la
desena edició de la Cursa de la
Tardor de Sant Andreu, que es va
disputar el passat diumenge 13.
Com és habitual, el Club Atletis-
me Sant Andreu de la Barca, or-
ganitzador de la competició, tam-
bé va proposar una cursa de cinc
quilòmetres, on van triomfar
Oriol Rutllán i Anna Orozco. Els
organitzadors calculen que, entre
les dues distàncies, van aconse-
guir reunir uns 400 atletes.

Gil va completar el recorregut

en 36 minuts i 5 segons. El run-
ner de l’UGE Badalona va pujar
al podi amb Abel Beltrán i Miquel
Fresneda. Per la seva banda, Es-
tany va obtenir un triomf con-
tundent gràcies a la seva marca de
38 minuts i 59 segons, més de dos
minuts millor que la d’Airina
Guillén. La tercera en discòrdia va
ser Laura Teruzzi.

En la distància curta, Jose
Rosa i Juan José Torres van ser
segon i tercer respectivament,
mentre que les altres places del
podi femení van ser per a Maria
del Carme Vázquez i Anna Tomàs.

El Sala 5 Martorell no deixa
enrere la seva mala dinàmica

Només un triomf
en els darrers qua-
tre partits. El Sala 5
Martorell continua

immers en una mala ratxa de re-
sultats que l’ha fet caure fins a la
setena posició del grup 3 de Se-
gona B després d’un molt bon
inici de competició.

De fet, des del dia 29 del
mes passat, els martorellencs
només han pogut guanyar un
dels seus enfrontaments (contra
un dels equips que ocupen posi-
ció de descens, el Salou, per 5-1)
i en tots els enfrontaments han

concedit un mínim de quatre
gols al rival (sis contra el CN Sa-
badell i contra l’Aliança Mataró
i quatre en l’ajustada derrota
d’abans-d’ahir a la pista del Fut-
sal Lleida, per 4-3).

El conjunt vermell afrontarà
ara dos partits contra rivals di-
rectes que serviran per compro-
var si l’equip té capacitat de re-
acció. El primer d’aquests serà
l’últim del mes i farà que els
Víctor González rebin el Barce-
loneta Futsal aquest dissabte a les
sis. El primer partit del novem-
bre serà una visita a Dènia.

Futbol | Un CF Martorell molt sòlid encadena dues victòries 
1-0 contra el Mollerussa i 0-2 a Almacelles. El CF Martorell s’ha refet a la perfecció de l’única

derrota patida i ha recuperat la solidesa, especialment a la part defensiva. Els d’Albert Nualart
són quarts amb 14 punts, i els seus dos pròxims rivals seran el Santboià (a casa) i el Martinenc. 

L’Esparreguera va fregar la victòria contra l’Igualada. Foto: Jordi Pinyol

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

El CH Sant Esteve s’acosta 
a la zona perillosa de la taula

El CH Sanes necessita
una reacció que no
arriba. Els sesrovirencs

segueixen encadenant derrotes
(de fet, només han guanyat un
dels cinc partits que s’han jugat)
i s’apropen a la zona perillosa de
la Primera Estatal.

Els darrers dos partits per-
duts han estat a Barcelona con-
tra l’Handbol Poblenou (33-30)
i dissabte passat contra el líder,
l’Handbol Adrianenc al Sanes

Arena (31-41), de manera que l’e-
quip d’Oliver Roy ha de reaccio-
nar com més aviat millor.

Així, el conjunt sesrovirenc
tancarà el segon mes de lliga
aquest dissabte a tres quarts de
sis de la tarda a la pista de
l’Handbol Banyoles, mentre que
el pròxim partit a casa que seria
el primer enfrontament del mes
de novembre, s’ha avançat fins al
dimecres 30; serà la visita del fi-
lial del BM Granollers.
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No hi ha cap dubte que Pep Guardiola és un dels grans noms
del futbol mundial. Durant més de 15 anys, va fer carrera com
a futbolista, vinculat principalment al Barça. Si bé va viure una

de les millors èpoques del club com a jugador, com a entre-
nador va ser l’artífex d’una etapa encara millor, aconseguint

un total de 14 títols. L’any 2013, però, va deixar el Barça i va
començar a entrenar el Bayern de Munic, equip amb què va

guanyar 7 títols. Des del 2016 fins a l’actualitat, és el tècnic
del Manchester City i, de moment, ha aconseguit també 7

trofeus. Malgrat haver marxat de Catalunya, no se n’ha
desvinculat mai políticament. Arran de l’empresona-

ment dels líders independentistes el 2017, va comen-
çar a lluir un llaç groc, un gest que li va costar críti-
ques i sancions. Ara, ha fet un pas endavant en el
seu activisme polític, posant veu al comunicat de
Tsunami Democràtic –emès a la BBC, l’AFP i TV3–

denunciant la sentència del Procés i la
“deriva autoritària” de l’Estat, i demanant

suport a la comunitat internacional.

L’autora del llibre juvenil Xènia, tens un
WhatsApp fa el salt a la literatura per a
adults de la mà de l’editorial Comanegra.
A Viure perillosament, Gemma Pasqual pre-
senta un recull de contes protagonitzats
per catorze dones de totes les èpoques.
Des de Virginia Woolf fins a Caterina Albert,
l’escriptora valenciana recupera alguns
dels grans noms femenins de la història.

Llibres

Viure perillosament
Gemma Pasqual

Sota la direcció de Joel Joan, Joan Pera in-
terpreta el mestre galeter Francesc Ramon
Pujols-Pinyol. El creador de les Galetes Pu-
jols-Pinyol celebra que la seva filla Merit-
xell es casa amb el gendre perfecte, el Ber-
nat, per als quals ha organitzat un gran ca-
sament. Però tot canvia quan s’adona que
els nuvis podrien ser germans. 

Al Teatre Condal de Barcelona.

Teatre

El pare de la núvia
Joel Joan i Hèctor Claramunt

El mes d’octubre de 1999, començava a
caminar Estopa, un duo musical format
per David i José Muñoz, dos germans de
Cornellà de Llobregat. Ara, vint anys
més tard, els germans Muñoz celebren
aquest aniversari amb el seu desè disc:
Fuego. Durant els mesos previs a l’estre-
na, la banda ha publicat tres avenços: Fue-
go, El último renglón i Yo no estoy loco.

Música

En Gatsby i l’Ashleigh (interpretats per Ti-
mothée Chalamet i Elle Fanning) són dos
joves universitaris enamorats que deci-
deixen passar un cap de setmana a Nova
York. Allà, ella coneixerà un cineasta i un
actor, mentre que ell coneixerà una noia,
la Chan, interpretada per la mediàtica Se-
lena Gomez. Dia de pluja a Nova York és la
cinquantena pel·lícula de Woody Allen.

Pelis i sèries

Dia de pluja a Nova York
Woody Allen

Fuego
Estopa

48h Open House Barcelona
L’Associació Cultural 48h Open House Barcelona celebra en-

guany la desena edició del seu festival d’arquitectura a la ciu-
tat. Durant el cap de setmana del 26 i el 27 d’octubre, més de
200 edificis barcelonins obriran les seves portes i permetran
l’accés gratuït al públic, que podrà descobrir la diversitat del
patrimoni arquitectònic de la capital catalana. A més, la pro-

gramació d’aquesta edició busca posar en valor i retre home-
natge a les dones arquitectes, tant a aquelles que exerceixen
la seva feina actualment com a les que, al llarg de la història,

se’ls ha impedit dedicar-s’hi per culpa del masclisme.

P E P  G U A R D I O L AQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un dels millors entrenadors del món

Ha guanyat més de 25 títols com a entrenador de futbol

Famosos

Posar veu a Tsunami Democràtic
Va llegir un comunicat emès a la BBC, l’AFP i TV3 

Milers de missatges agraint-li el suport
L’independentisme aplaudeix que internacionalitzi el conflicte

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Zombieland
L’estudi High Voltage Software ha creat el videojoc Zombieland: Double Tap - Road Trip, inspirat en la saga

cinematogràfica Zombieland, que va estrenar la primera part el 2009 i n’estrena la segona aquest octubre.

No t’ho perdis

A LES XARXES...
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DISSABTE 2 DE NOVEMBRE
23:00 Ricardo F, el dj resident de la mítica dis-

coteca Chasis, visitarà la ciutat per punxar en
una sessió revival. L’entrada serà gratuïta. /
Ateneu.

DEMÀ 23 D’OCTUBRE
11:00 Demà al matí arribarà a la seva fi el cicle

feminista per empoderar la lactància amb una
xerrada sobre el tema que anirà a càrrec de
la llevadora Ruth Salazar. / Espai Jove de Sant
Andreu de la Barca.

TOTA LA QUINZENA
Tot el dia Divendres passat es va posar en mar-

xa l’exposició El arte que sana, imatges amb
les quals la tatuadora oncològica Mireia Or-
tega explica com ajuda dones que han superat
un càncer de mama. / Teatre Núria Espert.

DEMÀ 23 D’OCTUBRE
ABRERA Espai per a la recerca de feina, amb una

tècnica de suport on trobaràs material de con-
sulta, taulell d’ofertes de treball, informació
de cursos i recursos formatius de tota mena
(09:00). / Mercat Municipal.

DIMECRES 30 D’OCTUBRE
SANT ESTEVE En el marc del Bibliolab està pre-

vist que el pròxim dia 30 hi hagi un taller d'o-
rigami il·luminat. Els alumnes descobriran
aquesta disciplina oriental mil·lenària (17:30).
/ Biblioteca Joan Pomar i Solà.

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
COLLBATÓ El doctor en història Antoni Lardín

s’encarregarà de coordinar aquesta xerrada
sobre la història de Catalunya. L’activitat és
gratuïta, però les places són limitades (19:00).
/ Casal de Cultura.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
OLESA L’últim diumenge d’aquest mes es farà

la representació de l’obra anomenada Bruna
en el marc del 35è Concurs de teatre Vila d’O-
lesa (18:00). / UEC.

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
MARTORELL Partit de bàsquet corresponent a

la sisena jornada del grup C-A de la lliga EBA
entre el CB Martorell i el Mataró Parc Boet
(18:00). / Municipal de Martorell.

ESPARREGUERA Estimada senyora...
serà la funció que es representarà
per partida triple aquest cap de set-
mana. / Teatre de la Passió.

Tres funcions d’’Estimada 
senyora...’ a Esparreguera
25, 26 i 27 d’octubre a la tarda

Una de les històries més conegudes de
William Shakespeare, El Rey Lear, serà
una de les darreres propostes escèni-
ques d’aquest mes d’octubre. / Teatre
Núria Espert.

La història del Rey Lear
arriba al teatre Núria Espert
Dissabte 26 d’octubre a les 20:30

Un home llop americà, Green room, Un
lugar tranquilo, La autopsia de Jane Doe
i Crudo seran les projeccions del Ci-
neclub del Diable d’aquest divendres.
/ Casa de Cultura La Vila.

El Cineclub del Diable omplirà 
la ciutat amb cinema de terror
Divendres 25 d’octubre a les 20:00

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
setena jornada del grup D de Prime-
ra Estatal entre el CH Sanes i el BM Gra-
nollers B. / Sanes Arena.

L’Handbol Sanes tancarà el
mes contra el BM Granollers B
Dimecres 30 d’octubre a les 21:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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