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Any 1939. La Guerra Civil es-
panyola ha deixat un escenari de
fam i misèria arreu de l’Estat. En
aquest context, a Martorell, un
grup de ciutadans demana a l’A-
juntament l’obertura d’un dis-
pensari per atendre les necessi-
tats bàsiques de la població. 

Així va néixer la Creu Roja de
Martorell, la llavor del que des-
prés seria la Creu Roja del Baix
Llobregat Nord. D’això ja fa 80
anys i, des d’aleshores, l’entitat
ha perseguit sempre el mateix
objectiu: “arribar allà on no arri-
ben les administracions”, tal
com afirma la vicepresidenta
Isabel Canals, que en va ser la co-
ordinadora durant 20 anys. 

Precisament, durant aquesta
etapa de coordinadora, Canals va
viure el moment més important
de l’entitat a la zona. L’any 2000,
la Creu Roja va perdre la com-
petència del transport sanitari,
que va passar a mans de l’em-
presa privada. El 2003, per fer
front a l’impacte econòmic d’a-
questa nova situació, les oficines
locals de Martorell, Olesa i Sant
Andreu es van unificar, creant
així la Creu Roja del Baix Llo-
bregat Nord, que actua als vuit
municipis del Montserratí. 

Tot i que aquest moviment es
va fer per necessitat, ha acabat do-
nant fruits molt positius: “En
unificar recursos, vam aconseguir
tenir més força”, afirma la vice-
presidenta. Tanmateix, reconeix
que la diversitat de la zona, amb
pobles petits i viles grans, va re-
querir tot un procés d’adaptació. 

L’ENTITAT QUE NO S’ATURA
Des de la seva arribada al territori,
la Creu Roja no s’ha aturat mai.
Actualment, al Baix Llobregat
Nord, hi ha 179 voluntaris que
atenen un total de 1.273 persones
en situació de vulnerabilitat, se-
gons la referent tècnica de l’enti-
tat a la zona, Griselda Sanahuja.

Pel que fa al funcionament,
Sanahuja explica que treballen
per projectes emmarcats en di-
ferents àrees, que poden anar des
de temes d’infància i adolescèn-
cia fins a accions en centres pe-
nitenciaris. Sigui com sigui, afir-
ma que busquen “empoderar les
persones”. Per fer-ho, diu, un
dels objectius que persegueix la
Creu Roja és “atendre de mane-
ra transversal”, és a dir, anar
més enllà de l’entrega de pro-
ductes de primera necessitat i afa-
vorir aspectes com la formació.

Empoderant les persones
La Creu Roja del Baix Llobregat Nord va celebrar el seu aniversari al Centre Cultural de Martorell, que ara acull una exposició de l’entitat. Fotos: Aj. de Martorell

RECONEIXEMENT4Si els vo-
luntaris són el motor de la
Creu Roja, els socis en són el
combustible. És per això que
l’oficina del Baix Llobregat
Nord va aprofitar la celebra-
ció del seu 80è aniversari,
que va tenir lloc el dia 26 al
Centre Cultural de Martorell,
per oferir un reconeixement
a les persones que en són sò-
cies des de fa, com a mínim,
dues dècades.

En la mateixa línia, la
Creu Roja va agrair la col·la-
boració i el compromís d’al-
tres entitats, com els clubs
martorellencs de futbol i de

rugby, la secció local de Cà-
ritas i Ràdio Martorell.

L’acte, que va incloure
una actuació musical i una de
dansa, va comptar amb la
presència dels representants
locals, provincials i autonò-
mics de la Creu Roja, així
com de l’alcalde de Martorell,
Xavier Fonollosa.

A més, també el dia 26, es
va instal·lar al vestíbul del
Centre Cultural una exposi-
ció. La mostra, formada per
uns plafons, explica la histò-
ria de com es va crear l’enti-
tat a nivell internacional, i ho
fa en forma de còmic. 

Celebració amb els socis 
com a protagonistes

En portada

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

» La Creu Roja del Baix Llobregat Nord celebra el 80è aniversari de l’arribada de l’entitat a Martorell
» 179 voluntaris atenen actualment prop de 1.300 persones en situació de vulnerabilitat a la zona
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Objectivitat qüestionada

Amb el panorama polític actual, és evi-
dent que els mitjans de comunicació co-
bren especial rellevància. Sempre la te-
nen, però... fins a quin punt en moments
de crisi en la nostra societat ens mostren
la realitat?

L'àmbit de la transmissió de la in-
formació és un terreny delicat. Els
mitjans, i això inclou qualsevol d'ells,
mai han volgut ser un mirall de la ve-
ritable realitat, perquè
aquesta és una construc-
ció: la que al final fa cadas-
cú individualment. No exis-
teix el que no sabem, exis-
teix allò que té una paraula,
un concepte, un símbol, una
comprensió. I saben com ju-
gar amb això, però principalment són
experts en una altra cosa: les ideologies
i el poder. Els mitjans són institucions
que principalment tenen la funció d'in-
formació i entreteniment, però també
serveixen per a l'expressió i per qües-
tionar-se públicament les ideologies
dels que ostenten el poder i dels que, si
poden, abusen.

L'educació té molt a veure amb la
simbologia i la construcció que fem.
Aquest procés és essencial per entendre
el món en què vivim, però no ens hem
ocupat gaire d'adquirir-lo bé. Amb els
mitjans de comunicació, el sentit de què

passa no el troben les persones, sinó el
sistema. És a dir, allò que es represen-
ta no simbolitza persones, sinó sistemes
dels quals es produeix la transmissió
d'una ideologia concreta que els acaba
afavorint. Per això, cada vegada costa
més identificar-se amb alguna posició
o amb alguna mentalitat. Hi ha una cri-
si de la identificació, perquè no acon-
seguim adonar-nos com, a poc a poc i

sense ser conscients, anem adquirint
unes idees gràcies a la imposició d'una
determinada cultura de masses, que ens
homogeneïtza i, per tant, ens fa menys
lliures, menys diferents, amb menys
pensament crític, però més iguals a tota
la resta de la societat.

Ens trobem que, al final, els mitjans
mostren que són actors socials i polítics,
que creen la realitat segons uns parà-
metres que s'adapten als nostres con-
sensos. Quan ens trobem en un conflicte
de repercussió mediàtica, més que re-
córrer a la cooperació, la majoria de ve-
gades recorren a la confrontació. La pro-

ducció d'una notícia és un treball de dis-
curs i la majoria de vegades es parteix
del titular, que des del punt de vista del
lector o espectador, serà el més impor-
tant. Però és important saber que com-
prendre una notícia no significa que hà-
gim comprès el que ha passat, i per això
recorrem a la memòria social, on les ac-
tituds i la ideologia són la base que ens
facilita una consciència de pertinença a

un grup o un altre. I d'aquí
poden sorgir els prejudicis,
que es produeixen i repro-
dueixen a través dels mit-
jans, projectats per aquella
veu que té accés a crear el tò-
pic, quasi sempre el mateix
que selecciona les fonts, i

amb el control de manipular i contro-
lar el context, ja que té més facilitat per
accedir-hi. Qui té una sobrepresència se-
gurament és perquè paga. 

Vull tancar el tema amb una frase del
periodista Pascual Serrano, on vull
convidar a la reflexió col·lectiva sobre
aquest tema: “Si no desarrollamos un
espíritu crítico y un sentido de bús-
queda de la información alternativa a
las vías formalmente establecidas, es-
tamos condenados a la desinformación,
a la incapacidad para comprender
nuestro mundo y, por tanto, incapaci-
tados para actuar con libertad.”

Hi ha una crisi de la identificació: a poc 
a poc anem adquirint unes idees gràcies 

a la imposició de la cultura de masses

¿De verdad nadie le ha
dicho a Pedro Sánchez

que venir hasta aquí, vi-
sitar policías heridos pero no a ciuda-
danos heridos, tampoco al president Tor-
ra ni a la delegada del gobierno pero sí
a los mandos policiales era MALA IDEA?
Visita en clave electoral para votantes
conservadores.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Desde 1976, en las re-
uniones de los gobier-

nos de UCD, PP y PSOE
con la banda terrorista ETA, ¿pidieron a
los terroristas que condenaran el terro-
rismo o la violencia o los actos vandali-
cos?  En Catalunya se condenan pero no
les sirve, ¿qué mas quieren entonces, que
pidamos perdon por existir?

@robmanrique

Diuen que una pàgina
web és "terrorisme". En

primer lloc, és una man-
ca de respecte a la gent que ha perdut
familiars i amics per bombes i trets. En
segon lloc: és d'inútils. En tanquen
una i se n’obriran 1.000. P.D.: Un Estat
que ha de tancar webs per defensar-se,
està acabat.

En només sis dies hi
ha hagut 579 ferits,

quatre dels quals han
perdut la visió d’un ull. Una de les
persones ferides està molt greu i es tem
per la seva vida. 60 ferits són perio-
distes acreditats. Hi ha hagut 179 de-
tinguts, 18 dels quals han estat enviats
a la presó.

@jordiborras@AlbanoDante76@SoniaAndolz
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Israel Núñez
El veterà ciclista martorellenc va rebre,
la setmana passada, un homenatge per
part de les autoritats de la seva ciutat.
Núñez, que és agent dels Mossos d’Es-
quadra, va assegurar que és “un plaer
sentir que la gent se’n recorda de tu”.  

pàgina 21

Els semàfors

Creu Roja Baix Nord
La Creu Roja del Baix Llobregat Nord ha

celebrat el seu 80è aniversari amb un
acte de reconeixement als socis al Centre
Cultural. Avui dia, l’entitat compta amb
179 voluntaris que ajuden 1.273 habi-

tants en situació de vulnerabilitat.
pàgina 3

Aj. de Castellví
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes
ha aprovat l’increment del 15,7% de les
tarifes del servei de l’aigua per al 2020.
El govern local justifica l’augment amb
l’entrada del barri del Taió a la xarxa
municipal, entre altres arguments.

pàgina 14
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El tribut metropolità de l’AMB 
s’aplica ara a Sant Andreu1

2
Ferran Palau: “La meva manera de
fer les coses és no saber per què les faig”

Noves reunions per intentar aturar 
l’ampliació de Can Mata

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

Contra la injustícia, amb pas ferm: 
el Montserratí reacciona a la sentència

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Ja s'ha dictat la sentència del ju-
dici als líders catalans que van
realitzar el referèndum d'auto-
determinació de Catalunya el
2017, desobeint a la justícia es-
panyola. Aquesta sentència, lluny
de ser un punt final, ha donat
una nova embranzida al movi-
ment independentista amb el
Tsunami Democràtic. Què és el
Tsunami? Una campanya popu-
lar, massiva i anònima que, te-
nint ben present la repressió pa-
tida fins avui dia per part
d'Espanya, innova en les mane-
res: no se sap qui ho dirigeix. Ara
estic fora de Catalunya, als EUA,
i he pogut seguir amb orgull la
desbordant resposta –i a voltes
desbordada– del meu poble. Una
nova amiga iraniana em pregun-
tava sorpresa com puc confiar en
el Tsunami si no sé qui hi ha al
darrere. Pensant-ho bé té tota la
lògica del món, però no neces-
sito saber els noms de les perso-
nes concretes que l'estan dirigint
per tenir clar que darrere hi ha
tot el meu poble amb l'anhel de
llibertat i la determinació per
bandera. Un poble que se les
pensa totes, com per exemple
aquest nou moviment que apro-
fitarà la tecnologia per poder or-
ganitzar grans mobilitzacions de
desobediència massiva i no vio-
lenta. Que l'aigua s'escoli per tots
els racons fins que tombem l'im-
mobilisme espanyol.

La reacció
per Joana Cortils

Sobre la infelicitat
per Francesc Reina

Diuen que Copèrnic va patir un
gran complex quan va orquestrar
aquell ball entre la Terra i el Sol;
sabia que l'establishment cientí-
fic, filosòfic i religiós el jutjaria.

Sobre l'origen de la infelici-
tat, una teoria explica que cen-
tenars de milions de persones
aprenen a pensar-se inferiors.
Ho paguen ben car les genera-
cions de la precarietat, també
aquelles que intenten saltar-se
els límits establerts.

De les històries explicades a la
cua de l'atur o en els centres de
col·locació, s'intueix un marc d'a-
tenció més social que psicològic,
una connexió íntima entre la vul-
nerabilitat i la política: sempre les
mateixes cauen amb la delicade-
sa tràgica, a plom sord, davant l'ex-
pedient que passa de mà en mà.
Els empleats i aturats estructurals
es culparan de la seva sort, una ex-
cusa més dels febles que no tenen
altre remei que portar-se bé.

Fa temps que el control a la
classe subordinada, a fi de no re-
bel·lar-se en la seva misèria, va
promocionar la creença que tot-
hom té la capacitat de ser allò que

vulgui.  Aquest voluntarisme mà-
gic impulsat per "experts" va re-
emplaçar el vertigen per històries
positives; un despropòsit des-
connectat del paisatge, melodra-
ma sec aferrat a la idea que no hi
ha raó per al malestar ja que cada
un respon de la seva misèria.

En el triomf de la impotència,
els bons per a res senten la seva
identitat tristament certificada i
molt lluny per prendre cons-
ciència dels seus drets. La des-
esperació i la depressió són les ca-
res d'una mateixa moneda: a
una encara no se li ha ennuvolat
l'energia, l'altra és un salt al buit,
un ramell de flors marcides.

Transformar el sofriment en
capacitat és assolir solidaritat, ab-
raçades després d'un no desno-
nament; carícies més que fe, va
dir el Papa Francesc. El cert és
que es fa difícil ocupar espais co-
muns, fer alguna cosa pel clima,
aturar el racisme, el patriarcat ...

Es pot intentar la felicitat,
canviar la desafecció per empa-
tia, tot i que no parem la guerra,
ni males finances, ni armes. Cui-
dant els barris i la seva gent.

A les xarxes

@jcuixart: Ho estem tornant a fer! Hem atu-
rat el país! No ens aturarem fins a guanyar la lli-
bertat. Al Suprem ja vam avisar: “Serenament,
però amb tota la determinació del món".

#MarxesPerLaLlibertat

@MelciorComes: He passat d’esperar que
la independència me la facin els senyors
de 50 anys als despatxos, a esperar que me
la facin els nens de 20 als carrers.

#TsunamiDemocràtic

Les millors
perles

Un nen amb paràlisi cerebral fa realitat el seu somni d'anar
amb monopatí. Ha passat a la ciutat de Curitiba, al Brasil, on
la mare del petit Joao, de només set anys, ha aconseguit

que dos fisioterapeutes i skaters creïn un monopatí especial per a
persones amb discapacitat.

Troben 39 cadàvers al contenidor d’un camió a un polí-
gon industrial d’Essex, Anglaterra. La policia ha detingut
el conductor del vehicle, un home de 25 anys d’Irlanda

del Nord, com a sospitós d’assassinat. Entre els cossos trobats,
hi havia el d’un menor. 

El reporter de TVE Àngel Pons pateix un lapsus en directe i con-
fon la dona de Francisco Franco, Carmen Polo, amb la vicepresi-
denta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo. Així, el

periodista va afirmar que “Franco descansarà juntament amb la seva
dona, Carmen Calvo”. El presentador del programa va corregir l’error.

Detenen un home que s’havia atrinxerat al Museu Ar-
queològic de Saint Raphael, al sud de França. La secretà-
ria de l’edifici va alertar la policia que la porta estava blo-

quejada per l’interior. Quan van arribar els agents, l’home ha-
via deixat un missatge a les parets: “El museu serà un infern”.

Escollir què regalar a algú que ho té tot no és fàcil. Però el ra-
per Kanye West ha aconseguit encertar amb el regal que ha
fet a la seva dona, Kim Kardashian. El cantant ha donat un mi-

lió d’euros a les ONG amb què Kardashian col·labora, que lluiten
sobretot per la reforma del codi penal als Estats Units.

@aleixrenye: El món a l'inrevés. A Catalu-
nya ara és el rei d'Espanya qui entra clan-
destinament i amaga on anirà a dormir.
Abans ho fèiem els independentistes.

#NoTenimRei
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Entrevista

Vas publicar Sex¡oh!el 12 de
setembre i ja va per la 4a
edició. T’ho esperaves?

No, ha estat una sorpresa brutal. En
una setmana, l’editorial ja s’estava
plantejant fer la 2a edició. Amb co-
ses així es confirma que hi ha una
necessitat de parlar d’aquest tema.

I tu, com vas detectar que exis-
tia aquesta necessitat?
Pel meu aniversari, em van regalar
un vibrador i vaig compartir una
foto a les històries d'Instagram. De
seguida vaig començar a rebre
molts missatges, sobretot de dones,
que em preguntaven si em mas-
turbava, si es podien fer servir jo-
guines tenint parella... Jo pensava
que hi havia moltes coses que ja te-
níem superades i em vaig adonar
que no, que encara hi ha molt des-
coneixement, moltes pors i molts ta-
bús. De fet, fent el llibre, jo mateixa
em vaig adonar que no en tenia ni
idea. Fins fa un any no sabia com era
el clítoris realment! També vaig ser
conscient que a les dones ens han
ensenyat a dependre d’un home i
a fer-lo feliç. Ens han ensenyat molt
poc, però el que ens han ensenyat
ho han fet molt malament.

Per què creus que tot això s’ha
posat de manifest ara?
Crec que ha coincidit amb aques-
ta nova onada feminista. La se-
xualitat és una part molt important
del feminisme, perquè ha estat
una arma de repressió molt forta
cap a les dones al llarg de la histò-
ria. Ara hem de treballar per allibe-
rar-nos, i el plaer ens fa lliures.

Ara que es comença a parlar de
sexualitat femenina, hi ha homes
que se senten atacats. Com han
reaccionat al teu llibre?
Al principi rebia molts missatges
d’homes que se’l prenien com un

atac i vaig fer una vinyeta explicant
que ells no són els meus enemics,
sinó que el problema és el sistema
patriarcal. A més, n’hi ha que em
diuen que ells també han estat re-
primits sexualment, i no és com-
parable: a la meva classe els nois
parlaven de masturbar-se tran-
quil·lament, estava ben acceptat,
cosa que no passava entre les noies. 

Actualment, la majoria dels joves
entren en contacte amb el sexe
a través de la pornografia, que
en certa manera omple el buit
que deixa l’educació sexual...
Més que joves, són nens, comen-
cen als 9 anys! El que no aprenen
amb l’educació sexual ho apre-
nen amb el porno, que en general
és molt masclista i tracta les dones
amb violència, i així es van multi-
plicant les manades. Per això l’e-
ducació sexual és tan important

des de ben petits. I quan parlo d’e-
ducació sexual em refereixo tam-
bé a explicar que el sexe no és no-
més reproduir-se, sinó que és plaer,
amor, respecte... Perquè si l’únic
que t’ensenyen és com posar un
preservatiu, els inputs que tindràs
seran evitar quedar-te embaras-
sada i evitar agafar una malaltia de
transmissió sexual, en lloc de veu-
re el sexe com una cosa bonica. 

Amb Sex¡oh!volies aportar llum
en aquest sentit?
He intentat que, més enllà de les vin-
yetes, també aportés informació. Co-
menço el llibre preguntant-me on és
el meu plaer i faig un viatge per la
història, tractant diferents temes
relacionats amb el sexe, fins a recu-
perar aquest plaer. Algunes educa-
dores sexuals m’han dit que el for-

mat vinyeta arriba molt bé als ado-
lescents. Tot i això, la millor crítica que
he rebut ha estat la de la meva
mare, que em va dir que tant de bo
hagués tingut aquest llibre de jove.
La veritat és que hi falten molts te-
mes, també perquè està fet des del
meu punt de vista –el d’una dona
cisgènere i heteronormativa– i no
trobava honest parlar d’experiències
que no he viscut.

A banda de la teva faceta d’il·lus-
tradora, ja fa anys que et vas fer
un lloc important en l’audiovi-
sual com a directora de video-
clips. Com va començar tot?
Va ser gràcies a les xarxes socials. Vaig
començar a fer videoclips i els ana-
va penjant a MySpace, fins que un
dia el Santi Balmes de Love of Les-
bian em va proposar fer-ne un amb
ells. Vaig acceptar i va funcionar
molt bé, el vídeo va tenir moltes vi-
sualitzacions i van guanyar molts
fans. Llavors, per al següent disc,
1999, em vaig encarregar dels vi-
deoclips i de la imatge de tot l’àlbum.
A partir d’aquí, em van començar a
trucar altres grups, com Amaral, Si-
donie... I fins ara. Aquest mes, per
exemple, n’he fet tres. Els faig per pur
amor a l’art, perquè el món del vi-
deoclip està súper mal pagat. 

I d’aquí, com vas fer el salt a la
il·lustració?
Va ser també per Love of Lesbian,
perquè em van demanar que fes el
merchandising de 1999 i vaig fer
il·lustracions de les cançons. Una
d’elles, Un día en el parque, tenia un
vers que deia “Yo mataré monstruos
por ti”, i vaig fer samarretes amb
aquesta frase i uns monstres. Al cap
d’un temps, un amic em va pro-
posar fer un conte per a una apli-
cació que estava creant. Jo el podia
il·lustrar, però no em veia capaç d’in-
ventar-me un conte, així que vaig
decidir proposar-li al Santi i, l’en-
demà, ja tenia al correu Jo mataré
monstres per tu. Alhora, una edito-
rial va contactar amb ell per pu-
blicar alguna cosa seva, i ell els va

oferir aquest conte. Tant el Santi
com jo pensàvem que era tan es-
trany que ni els nens l’entendrien,
ni als adults els faria gràcia. Però va
passar tot el contrari: la història té
una doble lectura que interessa a
tots els públics. Ara ja en portem 22
edicions i fins i tot hi ha gent amb
els personatges tatuats!

Una cosa semblant va passar
amb La revolta de Santa Jordina,
el llibre que vas fer amb David
Fernàndez.
Sí, va ser molt guai. El David i jo vam
participar per separat al Dibuixa-
contes, un programa de Betevé. A mi
em va tocar il·lustrar Santa Jordina,
una versió de la llegenda de Sant Jor-
di amb el gènere canviat. Al cap d'un
temps, ARA Llibres ens va proposar
a tots dos fer un conte sobre això,
però el David va fer una volta al text
i va anar més enllà, introduint el
tema de l'1-O. La veritat és que em
vaig apuntar al projecte sobretot per
treballar amb ell, perquè l'admiro
moltíssim i el trobo molt intel·li-
gent.  El dia de Sant Jordi va ser una
passada, va venir molta gent, es van
acabar els llibres... Va ser molt bonic
veure el tipus de gent tan diferent
que venia: tothom s'estima el David.

Observant la teva trajectòria,
veiem que les xarxes socials
sempre han estat presents en la
teva vida. Quina importància
han tingut per a tu?
Per a mi han estat clau, els ho dec
tot. Tota la feina que he fet a la meva

vida ha estat gràcies a les xarxes so-
cials, perquè han democratitzat
l'art. Abans, a la tele només sortien
els videoclips de les discogràfi-
ques que pagaven, però a YouTu-
be pots trobar els de qualsevol
grup desconegut. Amb la il·lustra-
ció i Instagram ha passat el mateix.
El món de la il·lustració durant
molt temps ha sigut molt mascu-
lí, però ara les xarxes s'han convertit
en un aparador on tothom pot
col·locar el que fa i cadascú pot de-
cidir el que li arriba. Això ens ha aju-
dat a les il·lustradores.

Per últim, una pregunta que et
deuen fer sovint: per què Lyona?
Vaig anar a fer una feina a Sicília i
vaig conèixer un noi, però tots dos
teníem parella. Ell em va dir que,
quan estiguéssim solters, ens re-
trobaríem a mig camí de Roma, d'on
era ell, i Barcelona: a Lió [en francès,
Lyon]. Quan vaig tornar a casa, em
vaig crear un compte a Fotolog i em
vaig posar Lyona, amb l'esperança
que algun dia em trobés per inter-
net. No ens hem tornat a veure, però
fa poc, el llibre de Jo mataré mons-
tres per tues va publicar en italià i jo
havia d'anar a Roma. El vaig buscar
a Facebook i li vaig enviar un mis-
satge explicant-li tota la història.
Quan va respondre, jo ja havia tor-
nat, però em va dir que li havia fet
molta il·lusió i que tenia un fill a qui
li podria agradar el llibre. Li vaig en-
viar i em va dir que els havia en-
cantat. Va ser una manera molt
bonica de tancar el cercle.

“Jo ho dec tot 
a les xarxes socials:

han democratitzat l’art”
Marta Puig - Lyona Ivanova / Il·lustradora i directora de videoclips

Sota el pseudònim de Lyona, Marta Puig ha dirigit videoclips de grups com 
Love of Lesbian o Amaral, però també ha publicat llibres propis i ha il·lustrat 

contes de David Fernàndez i Santi Balmes. Recentment, ha revolucionat les xarxes 
socials, la seva eina de treball, amb Sex¡oh!, un llibre sobre sexualitat femenina.

Anna Utiel
BARCELONA

Foto: Anna Utiel

Perfil | Creadora per naturalesa
Marta Puig (Esparreguera, 1979), coneguda artísticament com Lyona Ivanova, va
estudiar cinema a l'ESCAC i es va especialitzar en direcció. A banda, es va iniciar

en la il·lustració de forma autodidàctica. Ara és autora de 90 videoclips i 17 llibres.

“El món del videoclip
està súper mal pagat,
jo els faig per pur
amor a l’art”
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MOBILITAT4Adif podria apro-
fitar les obres del Corredor Me-
diterrani a Martorell, que co-
mençaran l’estiu que ve, per
acabar l’estació intermodal, una
promesa pendent des de fa més
de 10 anys. Aquest és el com-
promís que l’alcalde Xavier Fo-
nollosa va arrencar de la direc-
tora general de Planificació Es-
tratègica i Projectes d’Adif, Ma-
ría Luisa Domínguez, en una
reunió a Madrid el dia 28.

L’estació intermodal havia
de servir per connectar les esta-
cions de Renfe i Martorell-Cen-
tral d’FGC. Si bé la Generalitat es
va encarregar de fer les obres en
aquesta última, el Ministeri de
Foment va deixar a mitges els
treballs a la de Renfe, impedint
així l’enllaç entre ambdues in-
fraestructures. Ara, Adif s’ha
compromès a enllestir la part
que falta; això sí, cal que Foment
els autoritzi a fer-ho, tal com in-
formen fonts del consistori.

Fonollosa va aprofitar la reu-
nió per reclamar altres actua-
cions en matèria de mobilitat.
Una de les més demandades
per la ciutadania és la millora del
pàrquing de Renfe, molt dete-
riorat. Des d’Adif es van com-
prometre a parlar amb els res-
ponsables de Renfe per solucio-

nar les mancances de l’aparca-
ment durant el 2020, coinci-
dint amb les obres que l’Ajunta-
ment durà a terme al barri de
Can Carreres. A més, l’alcalde va
demanar la instal·lació de pan-
talles per reduir l’impacte acús-
tic a determinats punts de Can
Carreres i el Camí Fondo.

L’alcalde i els regidors de Territori i Sostenibilitat a la seu d’Adif. Foto: Ajuntament

L’obra de l’estació intermodal es
podria reprendre l’estiu que ve
» Adif podria aprofitar els treballs del Corredor Mediterrani per fer-ho
» La millora del pàrquing i la reducció de l’impacte acústic, més a prop

Els impostos i les taxes
pugen de mitjana un 1,7%

ECONOMIA4El Ple Municipal
ha aprovat les ordenances fiscals
per a l’exercici de l’any 2020, que
presenten un increment de l’1,7%
de mitjana dels impostos i les ta-
xes i preus públics. 

Pel que fa a l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI), l’actualit-
zació és de l’1,82%. Quant a l’im-
post de vehicles de tracció me-
cànica, tenen una bonificació
del 75% els cotxes elèctrics i hí-
brids i els que utilitzen biocom-
bustibles o gas natural. A més, ha

augmentat un 2,26% la taxa de la
retirada de vehicles, una mesu-
ra que ha de servir per reduir els
comportaments incívics. 

A banda, en relació al servei de
recollida de residus, l’adequació és
del 2,7%, ja que cal millorar el ser-
vei i impulsar la recollida selecti-
va, segons informa el web muni-
cipal. També s’ha creat la  tarifa
domèstica social de l’aigua amb
una bonificació del 50% en els pri-
mers 35 metres cúbics de consum
per a les famílies vulnerables.

ABUSOS SEXUALS4La Policia
Nacional ha detingut a Marto-
rell un home de 51 anys que ha-
via abusat sexualment de dues
germanes de 6 i 9 anys. 

La investigació va començar
el mes de juliol arran d’una
denúncia de les autoritats nor-
uegues, que deia que dues ne-
nes del seu país havien patit
abusos sexuals a Martorell dos
anys enrere. Les germanes ha-
vien explicat als serveis de pro-
tecció de menors de Noruega

que l’home que convivia amb la
seva mare abusava sexualment
d’elles. A més, la mare, que te-
nia problemes psicològics, les
agredia físicament en el marc
de ritus esotèrics i donava di-
ners a l’abusador. Les nenes
van poder relatar aquests fets
quan, després de constatar la
manca de recursos econòmics i
els problemes de la mare, els
serveis de protecció de menors
noruecs es van fer càrrec d’elles. 

Els agents ho van tenir di-

fícil per identificar l’autor dels
fets perquè només partien de
la descripció física que havien
donat les víctimes. Finalment,
però, van poder trobar el do-
micili de l’home, ja que les
nenes recordaven com s’hi
arribava des de l’estació de
tren. Al detingut se li atri-
bueix un delicte continuat con-
tra la indemnitat sexual i un al-
tre relacionat amb la prostitu-
ció, l’explotació sexual i la co-
rrupció de menors.

Sessió plenària del mes d’octubre. Foto: Ajuntament

Detingut per abús de menors

Esquela | Mor el penúltim alcalde franquista de Martorell
Josep Bonastre, el penúltim alcalde franquista de Martorell, va morir el passat 31
d’octubre als 97 anys. Bonastre va governar des del 1958 fins al 1972, de manera

que va ser el batlle que va rebre Franco en la seva visita al municipi el 1966.
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Una app martorellenca, 
a l’Imagine Circular Economy
EMPRENEDORIA4Una aplicació
presentada pel Servei d'Empre-
nedoria del Molí Empresa de
Martorell ha estat un dels pro-
jectes seleccionats per Imagine
Circular Economy, un programa
de la Fundació Banc Sabadell
que impulsa projectes d'econo-
mia circular. L'aposta martore-
llenca ha estat el prototip de
l'appmòbil 'Ding Dong', creada
per Carme Moles, Raquel Moya
i Ana Millán. Es tracta d’una eina
adreçada a comunitats veïnals
que vulguin ser més sostenibles
i col·laboratives, segons expli-
quen fonts municipals.

La primera fase del programa
va ser el Dream Big Circular
Economy, que es va celebrar el
7 d’octubre a la Sala Agbar del
Museu de les Aigües de Barce-

lona i va comptar amb més de
200 participants. Després d’una
sessió de generació d’idees que
va durar tres hores i que va con-
sistir en una competició d’inno-
vació, un jurat d’experts va se-
leccionar els quatre equips guan-
yadors, entre els quals hi va ha-
ver el de Martorell.

Els grups vencedors de la
primera fase van poder parti-
cipar en la primera edició d’I-
magine Circular Economy, que
es va fer el cap de setmana del
26 i el 27 d’octubre. Els equips
afortunats van recórrer dife-
rents punts emblemàtics de la
capital catalana per dinamitzar
els seus projectes i, finalment,
van fer una presentació a l’Au-
ditori de la Torre del Banc Sa-
badell el dilluns dia 28. 

INDÚSTRIA4El sector de l’au-
tomoció de Catalunya ha triat
Martorell com a escenari per
debatre sobre els seus reptes de
futur. Els principals represen-
tants empresarials, institucio-
nals i sindicals de l’automòbil es
van trobar el dia 22 al Centre de
Formació Professional d’Auto-
moció (CFPA), per celebrar la
jornada 'Fabricar automòbils
sostenibles a Catalunya. Què te-
nim? Què cal per a una transició
justa?', organitzada per CCOO.

Els presents van assumir, en
primer lloc, que el sector passa
per un moment difícil. Tal com
informa l’ACN, els reptes més

importants als quals han de fer
front els fabricants de cotxes
actualment és la descarbonitza-
ció i l’electrificació; és a dir, la
transició del vehicle de benzina
o dièsel al vehicle elèctric. Però
per encetar aquest canvi de mo-
del en la indústria, cal “estabili-
tat política”, segons va dir el vi-

cepresident executiu de l'Asso-
ciació Espanyola de Fabricants
d'Automòbils i Camions (An-
fac), Mario Armero. Per la seva
banda, la consellera d’Empresa,
Àngels Chacón, va lamentar la
manca de pressupost, que limi-
ta l’actuació del Govern, segons
publica l’ACN.

LA FORMACIÓ, ELEMENT CLAU
El director general d’Indústria
del govern espanyol, Galo Gutí-
errez, va recordar la importàn-
cia de la formació, que ha de per-
metre que els professionals del

sector s’adaptin a la nova situa-
ció. En aquest sentit, des del
Clúster de la Indústria d'Auto-
moció de Catalunya van retreu-
re a Chacón que el CFPA de
Martorell encara no estigui en
funcionament, per la qual cosa la
consellera va admetre sentir
“vergonya”.

En un principi, el període
de licitació del CFPA havia d’a-
cabar el 30 de setembre, però es
va allargar fins al 31 d’octubre.
Ara, segons ha pogut saber Línia
Nord, s’ha allargat deu dies més,
fins al 10 de novembre.

El CFPA va acollir una jornada organitzada per CCOO. Foto: Ajuntament

El sector de l’automòbil debat
sobre el seu futur a Martorell

El principal repte del
sector és la transició 
del vehicle de benzina
o dièsel a l’elèctric
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La Biblioteca acull una
exposició sobre Pedrolo

CULTURA4La Biblioteca Mar-
torell acull, des d’aquest dilluns
dia 4, l’exposició itinerant Pe-
drolo, més enllà dels límits, im-
pulsada per la Institució de les
Lletres Catalanes.

La posada en marxa, l’any
passat, d’aquesta mostra va coin-
cidir amb la celebració del cen-
tenari del naixement de Manuel
de Pedrolo, un dels grans es-
criptors de la literatura catalana

contemporània. De fet, la Gene-
ralitat va declarar el 2018 ‘Any
Pedrolo’.

L’exposició, que es podrà
veure a Martorell fins al dia 30
d’aquest mes, està formada per
sis plafons que recullen la vida
i l’obra de l’autor, centrant-se
en la seva manera d’entendre
els límits i de buscar la llibertat,
tan anhelada en l’època que li
va tocar viure.

Un campionat de cub 
de Rubik, a l’Espai Jove

OCI4L’Espai Jove Punt Nord
acollirà, els dies 16 i 17 de no-
vembre, el Martorell Open 2019,
la primera edició del Campionat
Internacional de Cub de Rubik
al municipi. Es tracta d’un tor-
neig oficial de la World Cube As-
sociation (WCA), organitzat per
dos competidors –el martore-
llenc Mauro López i el pratenc
Òscar Sánchez– amb el suport
de la Regidoria de Joventut.

De moment, segons informa
l’Ajuntament, hi ha una trente-
na d’inscrits, però la xifra pot
augmentar, ja que les inscrip-
cions estaran obertes fins al dia
13. Sigui com sigui, el que és se-
gur és que serà un campionat de

nivell: entre els participants, hi
haurà els actuals campions de
l’estat espanyol en categoria
3x3 i 4x4, Biel Salmons i Eder
Olivencia, respectivament. A
més, també hi participarà Arnau
Tous, qui va aconseguir el rècord
espanyol en categoria Pyraminx
l’any 2017. El delegat del con-
curs serà el campió del món de
Clock a Tailàndia l’any 2011,
Javier Tirado.

Ja el dia 14 d’octubre, els
impulsors del torneig marto-
rellenc van oferir una sessió
d’iniciació de cub de Rubik a
l’Espai Jove. L’activitat va
aconseguir aplegar fins a una
dotzena d’assistents.

HISTÒRIA4La Regidoria de Par-
ticipació de Martorell ha fet pú-
blic el calendari de xerrades que
s’oferiran fins al novembre de
l’any que ve en el marc dels Ca-
fès d’El Círcol, el cicle de divul-
gació de la història i el patrimo-
ni del municipi. Les temàtiques
que tractarà l’historiador Fe-
rran Balanza, l’encarregat d’im-
partir aquestes xerrades, seran
molt diverses: aniran des d’as-
pectes culturals de Martorell
fins a qüestions relacionades
amb el comerç i l’economia.

Aquesta activitat s’ofereix un
dimecres de cada mes al Centre
de Serveis a les Entitats, el Cír-
col. La cita més pròxima és la del
13 de novembre, quan hi ha
programada una xerrada sobre
els conjunts musicals martore-
llencs.  La següent arribarà l’11 de
desembre i, com passa en mol-
tes altres ocasions, proposarà un
tema lligat a l’època de l’any en
què s’impartirà: el pessebrisme
a Martorell. Ambdues xerrades
comptaran amb la participació
de personalitats coneixedores
del tema en qüestió, que ajuda-
ran a aprofundir-hi més. En el
primer cas hi participarà Fran-
cesc Massana, que coneix els
conjunts musicals locals que hi
ha hagut des dels anys 60, men-

tre que en el segon cas hi assis-
tirà Llorenç Guich, que infor-
marà sobre les figures més re-
presentatives dels pessebres.

EL 2020, MÉS DIVULGACIÓ
Els Cafès d’El Círcol engegaran
el nou any amb la xerrada  ‘Pre-
soners de guerra a Martorell. La
seva participació en les obres de
reconstrucció del pont sobre el
riu Anoia (1939-1940)’. Aques-
ta proposta coincidirà amb el
80è aniversari de la construcció
del Pont d’Anoia.

El mes de febrer, Balanza
convidarà els martorellencs a
conèixer la relació del municipi
amb la xocolata a través de les
aventures de Bonaventura Roig.
El tema del març serà el teatre,
i els mesos següents es parlarà de
comerç, dels orígens del movi-
ment obrer local, de l’estiueig al
municipi i del 75è aniversari del
Museu Municipal Vicenç Ros.
Finalment, entre setembre i no-
vembre del 2020, les xerrades
aniran sobre l’ensenyament, el
CN Martorell i la consueta local.

L’historiador Ferran Balanza és qui imparteix les xerrades. Foto: Ajuntament

Els Cafès d’El Círcol garanteixen
un any de xerrades divulgatives 
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Castellví de Rosanes

Sant Andreu de la Barca

SEGURETAT4Castellví de Ro-
sanes ha estrenat recentment
unes proteccions per evitar el pas
de porcs senglars a espais públics
i zones de conreu. La instal·lació
s’ha pogut fer gràcies a la sub-
venció de 3.000 euros que la Di-
putació de Barcelona ha atorgat
a l’Ajuntament.

D’una banda, el consistori ha
col·locat una tanca per impedir
als animals l’entrada a la zona de
la pista poliesportiva i l’escola, a

través de la qual podien accedir
fàcilment al nucli antic des del
bosc. De l’altra, en col·laboració
amb l’associació APECRO, l’A-
juntament ha adquirit els mate-
rials necessaris per garantir que
es faci un tancament elèctric en
diferents punts. 

L’acció ve donada per la pre-
sència de senglars al municipi,
que han causat danys en mobiliari
urbà i espais públics, i han afec-
tat les collites de pagesos locals.

SERVEIS4El Ple de Castellví de
Rosanes ha aprovat les noves ta-
rifes del servei de l’aigua, així
com el seu reglament, després de
derogar l’antiga ordenança re-
guladora d’aquest àmbit. Aques-
ta modificació inclou un aug-
ment del 15,7% de les tarifes a
partir del 2020.

El regidor d’Hisenda, Joan
Carles Almirall, va exposar les
raons que justifiquen aquest in-
crement. En primer lloc, va re-
cordar que l’IPC ha variat apro-
ximadament un 8% des del 2014,
any en què va entrar en vigor el
darrer canvi de la tarifa de l’aigua
al municipi. En segon lloc, va as-
senyalar la incorporació del ba-
rri del Taió a la xarxa municipal,
tenint en compte que la xarxa
d’aigua d’aquesta zona està molt
malmesa i és deficitària. El ter-
cer motiu que va apuntar va ser
la necessitat de dur a terme les
grans inversions que recull el Pla
director de l’aigua per millorar el

sistema. Per últim, va indicar la
creació d’una tarifa social per a
les famílies vulnerables, que su-
posa una rebaixa del 45% en les
quotes fixes i un 38% en els
trams de consum d’aquestes fa-
mílies, tal com informa el con-
sistori. Aquesta tarifa social es fi-
nança amb els ingressos corres-
ponents a la gestió. 

La modificació de les tarifes
de l’aigua es va aprovar inicial-

ment amb els vots favorables de
l’equip de govern (Endavant i
Junts per Castellví) i l’abstenció
de Fem Poble. L’aprovació defi-
nitiva no es podrà fer fins que la
Comissió de preus de Catalunya
no en doni el vistiplau. Pel que fa
al reglament que ha de regular els
aspectes relacionats amb el ser-
vei de l’aigua, va ser aprovat per
unanimitat, però ha de passar per
un període d’exposició pública.

Sessió plenària del mes d’octubre. Foto: Ajuntament

Les tarifes de l’aigua seran 
un 16% més cares l’any vinent

Noves proteccions per
impedir el pas dels senglars

ECONOMIA4Una dotzena d’em-
preses i cinc emprenedors locals
es van beneficiar, durant l’any
passat, del suport i les subven-
cions que ofereix l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca.
Són les dades que ha fet públi-
ques el consistori, que manté
aquests ajuts per a l’activitat
econòmica.

Les ajudes a les empreses es-
tan destinades a aquells negocis
que contractin durant un any
persones del municipi en situa-
ció d’atur. Així, el 2018, es van
crear una desena de llocs de fei-
na. Per a aquesta funció, l’Ajun-
tament va comptar amb un pres-
supost de 75.000 euros i amb el
suport de l’AMB. 

Mitjançant aquesta mesura,
cada empresa pot arribar a rebre
900 euros mensuals, mentre
que els treballadors contractats
s’asseguren tenir ingressos du-
rant, com a mínim, 16 mesos: els
12 del contracte i els 4 d’atur en
cas de no renovació. A més,
aquests empleats poden acabar

quedant-se a l’empresa. L’ob-
jectiu que persegueix el consis-
tori amb aquesta acció és, d’una
banda, reduir l’atur i, de l’altra,
millorar la competitivitat dels ne-
gocis locals.

A banda, l’Ajuntament tam-
bé ofereix ajuts als emprenedors

per tal de reduir l’impacte eco-
nòmic que ha d’afrontar algú que
decideix obrir una empresa. Els
emprenedors santandreuencs
poden rebre fins a 4.000 euros
per a despeses notarials, quotes
d’autònoms o taxes municipals,
tal com informa el consistori.

L’Ajuntament manté els ajuts a l’activitat econòmica local. Foto: Ajuntament

El consistori ajuda 12 empreses
i cinc emprenedors en un any

El nou dipòsit d’aigua es farà 
el primer semestre del 2020

SERVEIS4El nou dipòsit d’aigua
de Sant Andreu de la Barca, que
tindrà una capacitat de 5.000
metres cúbics, es construirà du-
rant el primer semestre del
2020. Així ho va anunciar la re-
gidora d’Urbanisme, Ana Alba,
a Ràdio Sant Andreu, després
que Aigües Ter-Llobregat ho co-
muniqués a l’Ajuntament.

Amb aquesta nova instal·la-
ció, que estarà connectada al

dipòsit de 2.000 metres cúbics
existent, el municipi comptarà
amb una reserva total de 7.000
metres cúbics d’aigua.

En aquest sentit, també en
declaracions a l’emissora local, la
regidora va recordar que, quan
es va fer l’últim dipòsit, Sant An-
dreu tenia 13.000 habitants,
mentre que ara en té 28.000, fet
que ha accentuat la necessitat de
comptar amb aquesta novetat.

El Teatre Núria Espert acull 
la nit més terrorífica de l’any

OCI4El Teatre Núria Espert
s’ha convertit, un any més, en
l’escenari de la celebració de
Halloween a Sant Andreu de la
Barca. La nit del 2 de novembre,
aquest espai va acollir el Passatge
del Terror, que va aplegar cen-
tenars de visitants, especialment
joves.

L’ambientació d’enguany va
recrear la central nuclear de
Txernòbil tot just després de la

gran catàstrofe del 26 d’abril de
1986. Aquesta idea va atreure un
gran nombre de fans de la sèrie
d’HBO que narra aquesta ma-
teixa història. 

L’organització d’aquesta ac-
tivitat d’oci gratuïta va anar a cà-
rrec del departament de Cultu-
ra i Joventut, que també va
comptar amb la col·laboració
d’una seixantena d’actors, mun-
tadors i altres voluntaris.

Festes | Castellví celebra la Castanyada
Castellví de Rosanes va celebrar la Castanyada amb propostes per als més menuts,
que van poder gaudir de les activitats organitzades per l’AEC La Trampolina i de la

tradicional sessió de contes vora el foc, que impulsa la Regidoria de Cultura.

Condol | Moren dos santandreuencs en un accident
Dos joves de 25 i 27 anys, veïns de Sant Andreu de la Barca, van morir el
passat 20 d’octubre en un accident de trànsit amb quatre cotxes impli-
cats a la C-14, a l’altura de Bassella, a la comarca de l’Alt Urgell. 
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Sant Esteve Sesrovires

OBRES4Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) ha
posat en marxa les obres d'ade-
quació de la riera d'Oromir, que
han de servir per enllaçar el nu-
cli urbà d'Olesa amb la Via Bla-
va del riu Llobregat i millorar així
la mobilitat de veïns i veïnes. Ac-
tualment, el centre i la zona
sud-oest del municipi estan di-
vidits per la C-55 i les vies d'FGC,
és per això que es vol crear un
nou itinerari que segueixi la rie-
ra, tot creuant les vies del tren i
la carretera.

L’estructura del futur itinerari
estarà feta de formigó i, al llarg
de tot el camí, hi haurà un siste-
ma d’il·luminació LED, garantint
així un pas segur i còmode per als
ciutadans. El cost de les obres és
d’uns 296.000 euros i anirà a cà-
rrec d’FGC, que el març passat va
mostrar, junt amb l’Ajuntament
d’Olesa, la seva voluntat de ga-
rantir als seus usuaris aquesta
nova construcció.

Segons fonts del consistori,
el director de Projectes d’FGC,
Pere Mateu, va reiterar la seva
intenció de “col·laborar en el
desenvolupament dels entorns”
de les estacions, mitjançant la
coordinació amb els ajunta-
ments i, de retruc, fomentant
l’ús del transport públic entre la
població. 

Més enllà de la millora de la
mobilitat, aquests treballs ser-

viran per unir el Camí del riu
Llobregat, considerat un sen-
der de Gran Recorregut (GR),
amb el nucli urbà d’Olesa.
Aquest camí recorre el Llobregat
des del naixement fins a la des-
embocadura. 

Pel que fa als terminis, es
preveu que les tasques d’ade-
quació, que van començar a fi-
nals d’octubre, tinguin una du-
rada d’uns sis mesos.

Les obres duraran uns sis mesos. Foto: Ajuntament

Comencen les obres per unir 
el nucli urbà amb la Via Blava

ECONOMIA4El Ple de Sant Es-
teve Sesrovires ha aprovat les or-
denances fiscals per al 2020,
que inclouen la congelació de
l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI), de les plusvàlues i de les ta-
xes del servei de l’aigua. A ban-
da, però, proposen un incre-
ment del 3,5% en la taxa d’es-
combraries i del 2% en l’impost
de vehicles.

Pel que fa a l’augment de la
taxa d’escombraries, l’Ajunta-
ment al·lega que s’ha hagut de
fer perquè es tracta d’un servei
deficitari. Quant a l’actualització
de l’impost de vehicles, el con-
sistori recorda que les bonifica-
cions han pujat del 50 al 75% se-
guint “criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica”. A més,
tot i que l’IBI no ha variat, sí que
s’ha acordat establir un recàrrec
per als habitatges desocupats
de forma permanent. 

D’altra banda, les noves or-
denances estableixen bonifica-
cions en l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE) en cas de

contractar persones en situacions
desfavorables o d’implementar
sistemes d’estalvi energètic i ús
d’energies renovables. Aquestes
són algunes de les mesures que ha
aprovat el consistori per pro-
moure els negocis locals i l’ocu-
pació. Per últim, també s’ha acor-

dat l’increment de les tarifes del
Complex Esportiu Municipal, per
reduir el dèficit i perquè s’am-
pliaran les activitats l’any que ve.

Tot plegat ha estat aprovat
amb els vots a favor del PSC,
ARA, C’s i comuns, l’abstenció de
l’Alternativa i el vot contrari d’ERC.

El Ple ha aprovat les ordenances fiscals per al 2020. Foto: Ajuntament

Congelen l’IBI però apugen 
la taxa d’escombraries

ECONOMIA4Olesa ha aprovat
l’augment de l’1,4% de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI) i
del 5% de la taxa d’escombraries.
Són dues de les mesures inclo-
ses a les ordenances fiscals per
a l’exercici del 2020, a les quals
el Ple va donar llum verda el dia
24 amb els vots favorables del
Bloc Olesà, JxCAT i la CUP,
l’abstenció de C’s i els vots en
contra d’ERC i PSC. 

Una altra novetat és la boni-
ficació del 95% de l’IBI per als
immobles buits que es destinin
a habitatge social, mentre que la
resta d’impostos s’han congelat,
tal com informa l’Ajuntament. 

La regidora d’Hisenda, Lour-
des Vallès, va explicar a la sessió
plenària que l’equip de govern
havia actualitzat els impostos
d’acord amb la seva evolució
respecte de l’Índex de Preus al
Consum (IPC), amb l’objectiu
d’aconseguir un equilibri entre
despeses i ingressos.

Olesa augmenta
l’IBI i la taxa
d’escombraries

Homenatge 
a les víctimes 
de la Guerra Civil

MEMÒRIA4Olesa va aprofitar
Tots Sants per homenatjar les víc-
times que va deixar la Guerra Ci-
vil al municipi. El Bloc Olesà, ERC
i JxCAT van fer una ofrena floral,
presidida per l’alcalde Miquel
Riera, al cementiri de Can Singla.
Més tard, el Bloc i el grup repu-
blicà també van participar en
l’acte que es va fer al cementiri
vell d’Abrera, amb l’alcalde Jesús
Naharro i altres representants po-
lítics abrerencs. Precisament allà
van afusellar, el 1939, diversos
olesans, entre els quals hi havia
el batlle Fèlix Figueras i Aragay.

Polèmica | Suport al veí acusat de delicte d’odi per un tuit
El Ple d’Olesa ha aprovat una moció de l’Associació Cultural del Montserratí que

dona suport a Felip Segura, l’olesà que s’enfronta a 4 anys de presó i 145.000 euros
de fiança per un tuit contra la Guàrdia Civil. Només C’s hi ha votat en contra.

Successos | Entren a robar a la casa de Rosalía
Els Mossos investiguen un robatori a la casa de Rosalía a Sant Esteve, segons 
La Vanguardia. Uns lladres haurien obert la seva caixa forta amb una radial 
el dia 30, dies abans que guanyés un premi EMA i triomfés amb l’actuació a la gala.

CULTURA4El fons bibliogràfic
de la Biblioteca Municipal Joan
Pomar i Solà s’ha ampliat aques-
ta tardor: ara compta amb gai-
rebé una trentena de llibres
nous, adquirits durant la Set-
mana del Llibre en Català 2019.
L’equipament sesrovirenc s’ha
beneficiat d’un ajut de 500 euros
que ha atorgat la Diputació de
Barcelona. 

Pel que fa a la tipologia dels
llibres que s’han incorporat a la
biblioteca, s’hi poden trobar
obres molt variades. Els usuaris

ja poden gaudir, sobretot, de
novel·les com Paraules que tu
entendràs, de Xavier Bosch, o Pa
de llimona amb llavors de ro-
sella, de Cristina Campos. A
més, també compten amb llibres
de divulgació científica o de te-
mes relacionats amb la salut.

Aquesta ampliació de l’o-
ferta de llibres arriba un mes i
mig després de l’aprovació del
projecte de reforma i ampliació
de la biblioteca, que implicarà
l’annexió a l’equipament actual
del local del costat. 

Prop de 30 llibres nous 
a la Biblioteca Municipal
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Llum verda a la pujada de l’IBI
tot i el rebuig de l’oposició

ECONOMIA4El Ple d’Abrera va
aprovar, en la sessió extraordi-
nària del 29 d’octubre, la reno-
vació de les ordenances fiscals
per al 2020, que inclouen l’in-
crement d’un 2% de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI). La
modificació va rebre els 12 vots
favorables de l’equip de govern –
PSC i ERC– mentre que l’oposi-
ció –Alternativa d’Abrera, Abre-
ra En Comú i Ciutadans– hi va
votar en contra. 

Segons el consistori, l’aug-
ment de l’IBI, congelat des del
2013, suposarà que el 70% dels

contribuents hagin de pagar 2,18
euros més en cada rebut, tot i que
si domicilien aquests rebuts tin-
dran una bonificació de l’1%.
L’Ajuntament afirma que “el
30% restant dels contribuents
són majoritàriament d’ús in-
dustrial i gran comercial”. Altres
novetats afecten l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques (IAE), en
què s’aplicarà la modificació dels
coeficients de situació, i l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecà-
nica (IVTM), del qual s’elimina-
rà la bonificació en la taxa dels
vehicles de més de 25 anys.

CULTURA4Abrera es troba im-
mersa aquesta tardor en el Cicle
de Flamenc, una iniciativa pio-
nera al municipi organitzada
per l'Ajuntament i el Taller de
Músics. El segon concert pro-
gramat en el marc d’aquesta
proposta és el de María José
Llergo, que arriba aquest di-
vendres 8 de novembre a l’Au-
ditori del Centre Polivalent, es-
cenari del cicle.

Llergo és una cantaora cor-
dovesa establerta a Barcelona
que, amb només 25 anys, s’ha
convertit en una de les grans
veus de la nova generació del fla-
menc que encapçala Rosalía.
L’andalusa s’ha fet coneguda
amb temes propis com Niña de
las dunas, Ya se sabe la Luna i
Nana del Mediterráneo, i aviat
publicarà un àlbum amb la dis-
cogràfica Sony Music.

Després d’aquesta actuació,
caldrà esperar fins al 5 de des-
embre per veure el tercer i últim
concert del cicle. Serà el del
grup Los Aurora, format pel
cantaor Pere Martínez, el pia-

nista Max Villavecchia, el bai-
xista Javi Garrabella i el bateria
Joan Carles Marí. Tots quatre es
van formar al Taller de Músics i
actuen acompanyats pel ball de
José Manuel Álvarez. 

ESTRENA EXITOSA
El Cicle de Flamenc d’Abrera es
va estrenar el 18 d’octubre amb

èxit de participació gràcies al
concert de Juan Gómez ‘Chi-
cuelo’. Aquest guitarrista i com-
positor català va guanyar el pre-
mi Goya a la millor cançó origi-
nal l’any 2013 amb No te puedo
encontrar, cançó de la pel·lícu-
la Blancanieves. A més, ha anat
de gira arreu del món amb ar-
tistes com Miguel Poveda.

Concert de Chicuelo a Abrera. Foto: Marina Ransanz / Ajuntament

Arriba el segon concert 
del Cicle de Flamenc d’Abrera

Condol | Abrera lamenta la mort de Jordi Casas
Abrera lamenta la pèrdua del jutge de pau i artista local Jordi Casas, mort als 78
anys. Professor de piano i pianista de la Coral Contrapunt, era un gran aficionat a

les arts plàstiques, i va exposar 45 peces a la Casa de Cultura la primavera passada.
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Collbató

POLÍTICA4Nabila Belghanou,
regidora d'ERC a Esparreguera,
va fer a finals d’octubre una
piulada criticant el líder de Vox,
Santiago Abascal, per recitar
cognoms d'immigrants que, se-
gons ell, reben ajudes públi-
ques. Un tuit que ràpidament es
va fer viral. I és que va superar
els 34.000 retuits i els 78.000

m’agrada a la xarxa social Twit-
ter. A la piulada, que reproduïm
en aquesta notícia, Belghanou
afirmava que ella, filla d'immi-
grants, ha cotitzat més que Abas-
cal tot i ser molt més jove. 

Les reaccions, tant favora-
bles com contràries al missatge,
no van tardar a arribar. De fet,
Belghanou es va mostrar sor-

presa per l’impacte de la piulada
i va donar les gràcies a totes les
persones que li van transmetre “el
seu punt de vista, la seva empa-
tia i el seu suport”. Tanmateix, la
regidora d’ERC també va rebre
respostes masclistes i racistes,
qüestionant el seu físic i els seus
orígens, algunes de les quals va
rebatre públicament.

Una captura d’imatge del tuit de Nabila Belghanou, que es va fer viral. Foto: Twitter

Belghanou (ERC), a Abascal: 
“Fa més anys que cotitzo que tu”

CULTURA4Collbató escalfa mo-
tors per viure una cita musical
que ja s’ha consolidat com una
de les grans propostes culturals
del municipi. Es tracta del Fes-
tival de Músiques Amadeu Vives,
que celebrarà la seva quarta edi-
ció entre el divendres 15 i el
diumenge 17 de novembre.

El primer espectacle progra-
mat és Marina i el somni de vo-
lar, de Núria Serra, una barreja
de dansa, teatre i titelles pensa-
da per a tota la família. Aquest
primer show tindrà lloc diven-
dres a la tarda al Casal de Cul-
tura, el mateix espai que, més
tard, acollirà un taller sobre
Doña Francisquita, d’Amadeu
Vives, que anirà a càrrec del di-
rector de l’Escola Municipal de
Música, Carles Farràs. Tot seguit,
es farà l’entrega de premis del
Concurs de Superlectors a la bi-
blioteca de Collbató.

A la nit, el Casinet serà l’es-
cenari del plat fort d’aquesta
edició: el cantant collbatoní Fe-
rran Palau presentarà el seu

nou disc, Kevin, amb un concert
en acústic. L’endemà, també a la
nit i al Casinet, l’Sparagaria Or-
questra oferirà el concert Emo-
cions Vives.

Finalment, el dia 17, l’activi-
tat sortirà de Collbató i es tras-
lladarà a Barcelona, on diversos

veïns i veïnes gaudiran de l’obra
Doña Francisquita al Gran Te-
atre del Liceu. Les entrades per
poder participar en aquesta sor-
tida cultural, que tenen el preu
rebaixat i inclouen el transport
des del municipi, es van esgotar
el dia 25 d’octubre. 

Un moment de la tercera edició del festival. Foto: Ajuntament

El Festival de Músiques Amadeu
Vives prepara la quarta edició

SERVEIS4La primera fase de
les obres del clavegueram de
Can Rial i Mas d'en Gall es tro-
ba en espera que Endesa faci la
connexió elèctrica perquè fun-
cionin els equips de bomba-
ment, que han de servir per se-
parar els residus i canalitzar-los
cap als col·lectors. Per ara, l'em-
presa no ha comunicat la data
d'inici de la seva intervenció,
de manera que l'Ajuntament
d'Esparreguera ha anunciat que
encara no instal·larà les estacions
de bombament.

Cal tenir en compte que l’o-
bra civil de la primera fase sí que
està enllestida, i que hi ha dues
fases més a realitzar. El consis-
tori recorda que la segona fase es
troba en període de redacció
del projecte i que s’ha demanat
finançament a la Generalitat de
Catalunya per dur-la a terme. En
total, la segona i tercera fase
comptaran amb un pressupost
d’uns 3 milions i mig d’euros.

El clavegueram 
de Can Rial i Mas
d’en Gall, aturat

Senyalitzats els
camins turístics
d’Esparreguera

TURISME4El Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat ha
senyalitzat els camins turístics
de la comarca al seu pas per Es-
parreguera, en el marc del Pla
de Senders Turístics, un pro-
jecte creat l’any 2014. 

Els camins esparreguerins
senyalitzats sumen un total de
6,5 quilòmetres i, segons in-
forma l’Ajuntament, van des de
la Serra de Can Rubió fins a Can
Roca, tot passant pels camins
romeus, el Camí de Sant Jau-
me, el nucli urbà i, finalment, el
camí de les Tres Rieres. 

Política | Millorar la transparència i la informació
L’elaboració del nou Pla d’Actuació Municipal (PAM) ja està en marxa. Aquesta legislatura
anirà acompanyat del Pla d’Inversions del Mandat (PIM), que permetrà exposar les accions
de govern de forma més entenedora. També s’actualitzarà el web per millorar la informació.

Oci | Les entrades de les Coves, ara disponibles a internet
S’ha estrenat recentment un sistema que permet reservar i comprar les entra-
des de les Coves de Montserrat per internet. Fins ara, la reserva només es podia
fer per correu electrònic o per telèfon i la compra es feia en persona a les Coves.

EQUIPAMENTS4La sessió ex-
traordinària del Ple celebrada el
dia 21 va servir per aprovar la
modificació puntual del Pla Ge-
neral d'Ordenació Urbana
(PGOU), un pas imprescindible
per garantir la legalitat dels
usos socioculturals que es donen
a la pista esportiva coberta. A
més, la mesura també ha de per-
metre l’entrada en funciona-
ment del bar d’acord amb els re-
quisits legals.

L’alcalde de Collbató, Mi-
quel Solà, va explicar que, per tal

de no perdre superfície destina-
da a l’activitat esportiva, es fi-
xaria com a espai d’ús esportiu
una zona ubicada a sota de la pis-
cina que fins ara constava com a
equipament sense qualificar.

La proposta de l’equip de
govern per modificar el PGOU
no va convèncer l’oposició, i va
rebre els vots en contra dels so-
cialistes i de Ciutadans, i l’abs-
tenció de Junts per Collbató.
Tot i això, va quedar aprovada
amb els vots favorables de la for-
mació del govern, ERC-GIC.

Refermen l’ús sociocultural 
de la pista coberta
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Una jornada per dinamitzar
el comerç del Montserratí

MONTSERRATÍ4Els tècnics dels
vuit ajuntaments del Montserratí
estan convidats, el pròxim dia 14,
a la ‘Jornada de dinamització del
mercat local Reempresa’. Es
tracta d’una trobada que tindrà
lloc al Centre de Promoció Eco-
nòmica Molí Fariner de Marto-
rell, i que servirà per donar a co-
nèixer el servei Reempresa i, de
retruc, garantir la continuïtat
de les empreses del territori. 

La jornada començarà amb
la presentació d’aquest servei
als tècnics municipals i a pres-
criptors externs del territori,

com ara gestories o associacions
empresarials i de comerciants.
Tot seguit, s’obrirà un torn de
preguntes i, després, es farà una
sessió de networking relacional
entre els assistents.

Reempresa, un servei im-
pulsat amb el suport de la Di-
putació, és un sistema que faci-
lita la compravenda de negocis
fent d’intermediari entre em-
preses que es troben en procés
de cessió i emprenedors que te-
nen les ganes i la capacitat de
continuar un negoci que ja exis-
teix i funciona. 

MARTORELL4L’Ajuntament de
Martorell vol posar en marxa una
plataforma que permeti als co-
merços locals vendre els seus
productes per internet. El con-
sistori ja està treballant perquè
aquesta nova eina pugui entrar
en funcionament de cara a la
campanya de Nadal.

La presentació de la iniciati-
va es va fer el dia 22 al Complex
Educatiu, i va anar a càrrec de
l’alcalde Xavier Fonollosa i de la
regidora de Comerç i Promoció
Econòmica, Rosa Cadenas. Du-
rant l’acte, Fonollosa va avançar
el nom de l’aplicació –’A prop
Martorell’–  i va donar detalls so-
bre el seu cost i funcionament.
En aquest sentit, va dir que els
comerciants que vulguin sumar-
s’hi hauran de pagar 25 euros al
mes i el 5% de cada venda que hi
facin, tot i que el primer any l’A-
juntament finançarà la meitat
dels costos. A més, va explicar
que una empresa gestionarà
l’app i farà els catàlegs virtuals de
les botigues que en formin part. 

Quan es posi en marxa, els

comerciants rebran les comandes
abans de les dues del migdia i, a
la tarda, els repartidors les pas-
saran a recollir. Els compradors
s’hauran d’encarregar de les des-
peses de l’enviament, excepte
quan l’import de la compra su-
peri un preu determinat. Segons
fonts municipals, l’aplicació per-
metrà buscar ofertes i localitzar

les botigues més properes, i in-
dicarà com arribar-hi.

Tal com va dir l’alcalde, l’ob-
jectiu d’aquesta eina és incre-
mentar el volum de negoci del
comerç de proximitat, que es
pot veure amenaçat per les grans
superfícies i plataformes online
en cas de no adaptar-se al nou
model de consum de la societat.

Presentació del projecte de la plataforma. Foto: Ajuntament de Martorell

Martorell vol fomentar la venda
per internet entre els comerços

Comerç Sant Andreu | Èxit del SAB Street Imatge
Una desena de botigues santandreuenques van omplir, el passat 26 d’octu-
bre, la plaça Catalunya del municipi amb motiu de la quarta edició del SAB

Street Imatge, una iniciativa pensada per promoure el comerç de proximitat. 
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Cop d’autoritat 

del CF Martorell a Barcelona

El CF Martorell ja havia aconse-
guit guanyar al camp d’un rival di-
recte en aquest inici de curs,
però abans-d’ahir va afegir al
seu balanç de resultats un triomf
en un escenari mític del futbol de
casa nostra: el Municipal del
Guinardó, el camp del Marti-
nenc. El conjunt d’Albert Nualart
va derrotar els barcelonins (1-2)
i recupera la cinquena posició
després d’haver sumat 17 punts
en les primeres nou jornades.

Aquests tres punts, de fet,
serveixen perquè l’equip es refa-
ci anímicament de la primera
derrota del curs al Torrent de
Llops, contra el Santboià (1-3), en
el darrer partit del mes passat. El
CFM, doncs, va resoldre per la via
ràpida la seva visita a Barcelona;
Pau Hernández, al primer minut

de la represa, i un autogol d’Edu
García quatre minuts més tard
van dibuixar l’escenari somiat.

Els blanc-i-vermells podrien
haver aconseguit la sentència
abans del minut 20 del segon
temps, però les rematades de
Jordi Pérez i Adrián Arenas no
van trobar porteria. A partir d’a-
leshores, els de Nualart van haver
de defensar-se de l’ofensiva a la
desesperada del conjunt local,

que només podria retallar la di-
ferència al minut 76.

CALENDARI EXIGENT
Els primers partits del mes, però,
seguiran sent duríssims per als
martorellencs. L’equip rebrà,
aquest diumenge al migdia, la
Monta, l’únic equip que ha sumat
els 27 punts que ha disputat. Sis
dies més tard, el CFM visitarà el
camp de l’Atlètic Sant Just.

» L’equip suma 17 punts en nou jornades i segueix a la zona alta
» Monta i Atlètic Sant Just, dos exàmens per als d’Albert Nualart

Martorell reconeix l’últim
gran èxit d’Israel Núñez

CICLISME4Sempre que es par-
la d’esportistes martorellencs
que destaquen en la seva moda-
litat cal posar sobre la taula el
nom d’Israel Núñez. El ciclista,
que durant el mes de setembre va
guanyar el Campionat del món
de mountain bike BTT de Poli-
cies, Bombers i Agents Rurals a
Vandellòs, va rebre un reconei-
xement per part de l’Ajunta-
ment durant la setmana passada.

Núñez (agent dels Mossos
d’Esquadra des de l’any 2011) va
guanyar mountain bike (la seva
gran especialitat), va acabar en la

vuitena posició en la contrare-
llotge individual i en el setè lloc
en la prova de ruta.

“És un plaer sentir que la
gent se’n recorda de tu i té aquest
detall que commemora la teva
carrera esportiva”, va dir Núñez,
emocionat després de rebre una
placa commemorativa i una li-
tografia del pont del Diable. L’al-
calde Xavier Fonollosa, per la
seva banda, va lloar la trajectò-
ria del ciclista, de qui va dir que
és “un prodigi de la naturalesa”
i va destacar la seva llarga car-
rera, que va començar el 1994.

En ratxa: els equips de la lliga
EBA encadenen dos triomfs

BÀSQUET4Dues victòries con-
secutives que serveixen per re-
cuperar el somriure. Tant el CB
Esparreguera com el CB Marto-
rell van tancar l’octubre i han co-
mençat aquest mes guanyant, re-
sultats que els han permès esca-
lar fins a la setena i la novena pla-
ça del grup C-A de la lliga EBA.

El conjunt d’Òscar Navarro
va recuperar la seva versió sòli-
da lluny de casa per aconseguir
un bon resultat a Saragossa con-
tra l’Almozara (59-66), mentre
que dissabte passat els verds
van apallissar els Maristes de Ba-

dalona (82-58). Els homes de
Navarro visitaran el SESE de
Barcelona aquest dissabte en el
darrer partit abans del derbi del
dia 16 al Ramon Martí.

Per la seva banda, el Marto-
rell també ha millorat notable-
ment en les dues darreres jor-
nades. Prova d’això són els
triomfs contra el Mataró Parc
Boet (82-64) i l’ajustada victòria
contra el fins ara invicte CB
Igualada (69-71). Els de Toni
Olivares rebran el filial del Mo-
rabanc Andorra abans d’afrontar
el derbi a Esparreguera.

Futbol sala | Derrota del Sala 5 Martorell a la pista del CFS Dénia
Tercera derrota seguida a domicili. El Sala 5 Martorell ha estrenat el novembre perdent contra

un rival directe, el CFS Dénia (4-2), resultat que fa que els vermells cedeixin el sisè lloc a l’equip
alacantí. El partit contra el CFS la Unión i el viatge a Pallejà seran els dos pròxims reptes.

Hernández marca el primer gol contra el Martinenc. Foto: Txell Mas / CFM

Pau Arriaga
MARTORELL

El CH Sanes cau a la zona 
de descens de Primera Estatal

El CH Sant Esteve con-
tinua encadenant der-
rota rere derrota i ha

caigut a la zona de descens del
grup D de la Primera Estatal. El
conjunt sesrovirenc va tancar el
mes d’octubre (el partit de la se-
tena jornada es va jugar de forma
anticipada dimecres de la set-
mana passada) perdent per la mí-
nima contra el BM Granollers B
al Sanes Arena (33-34).

Durant gairebé tot el partit l’e-

quip va anar perdent, tot i que a
principis de la segona meitat va
aconseguir un parcial de 5-1 per
dominar de forma temporal per
17-16. Els d’Oliver Roy, però, van
tornar a veure’s amb desavan-
tatge després d’un 2-5 dels va-
llesans i ja no podrien remuntar.

La visita a la pista de l’OAR
Gràcia de Sabadell d’aquest dis-
sabte i l’enfrontament al Sanes
Arena contra el Sant Cugat seran
els dos pròxims reptes de l’equip.
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Mario Casas (La Corunya, 1986) es va convertir en una cara
coneguda de la pantalla petita amb les sèries SMS (2006-
2007) i Los hombres de Paco (2007-2010). En poc temps, va

aconseguir guanyar-se un espai propi a l’audiovisual espan-
yol i, gràcies als seus papers a la pel·lícula Tres metros sobre
el cielo (2010) i a la sèrie El barco (2011-2013), es va conso-
lidar com un dels grans ídols adolescents de la indústria.
Amb el temps, però, va anar madurant com a actor, i el
mateix va passar amb els seus personatges. Així, va co-
mençar a desvincular-se de la imatge que l’havia acom-
panyat fins aleshores i va mostrar una cara completa-
ment diferent a films com El fotógrafo de Mauthausen
(2018). Seguint en aquesta línia, aquesta tardor està

rodant El practicante, la nova pel·lícula de Netflix dirigi-
da per Carles Torras, que narra la vida d’un tècnic d’e-
mergències sanitàries que pateix un accident i es que-
da en cadira de rodes. El rodatge s’està fent a diferents
punts de Catalunya, com Badalona, Barcelona i Lleida.

Raül Romeva presenta un recull dels es-
bossos i dibuixos que va fer durant els me-
sos del judici del Procés al Tribunal Suprem.
Així, a Des del banc dels acusats, l’excon-
seller d’Exteriors, ara empresonat a Lle-
doners, torna a fer ús del dibuix com a eina
d’expressió i mostra al món com va viu-
re aquells dies durs i tensos a Madrid, so-
vint incloent-hi fins i tot un toc d’humor.

Llibres

Des del banc dels acusats
Raül Romeva

Joan Ollé dirigeix la seva adaptació teatral
de La mort i la primavera, la novel·la pòs-
tuma de Mercè Rodoreda. La història se
centra en un poble on els desitjos sexuals
es reprimeixen amb tortures i on, cada any,
se sacrifica la vida d’un jove llançant-lo pel
riu per comprovar el bon estat del túnel
que passa per sota del municipi.
A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La mort i la primavera
Joan Ollé

Un any després de publicar el seu primer
disc, Más de ti, el grup barceloní Maruja
Limón presenta el seu segon treball dis-
cogràfic, Ante mí. Format per onze can-
çons, aquest nou àlbum manté la per-
sonalitat de l’anterior, amb la barreja de
rumba, pop i música llatina. A més, les
cinc integrants del grup aposten per
tractar temes complexos de la societat.

Música

Angelina Jolie es torna a posar a la pell
d’un dels grans personatges antagònics
de Disney: Maléfica. La trama d’aquesta
seqüela transcorre uns anys després dels
fets de la primera pel·lícula i introdueix un
nou personatge: Queen Ingrith, inter-
pretada per Michelle Pfeiffer. La relació en-
tre Maléfica i Aurora (Elle Fanning) can-
viaran amb aquesta incorporació.

Pelis i sèries

Maléfica: Maestra del mal
Joachim Rønning

Ante mí
Maruja Limón

M A R I O  C A S A SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor espanyol reconegut

S’ha guanyat la fama amb sèries i pel·lícules de gran èxit

Famosos

Rodar una pel·lícula a Catalunya
Barcelona i Badalona fan d’escenari a ’El practicante’

Ganes de veure’n el resultat
Una fotografia del rodatge ha generat expectació

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Call of Duty
Aquesta tardor arriba una nova entrega de la famosa saga d’Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare. El
popular videojoc bèl·lic torna a la guerra moderna i recupera la campanya, però ofereix una història nova.

A LES XARXES...

No t’ho perdis

Exposició sobre Papanek
L’exposició ‘Victor Papanek: la política del disseny’ s’ha
instal·lat al Museu del Disseny de Barcelona, on roman-
drà fins al 2 de gener. Es tracta de la primera retrospecti-

va que s’ha fet d’aquest dissenyador, autor i activista
austríac, nascut l’any 1923 i mort el 1998. La mostra s’es-
tructura per diversos temes i parteix de l’obra de Papa-
nek i altres artistes contemporanis, com ara Catherine

Sarah Young o Jim Chuchu. Aquesta proposta neix de la
col·laboració entre el museu barceloní, el Vitra Design
Museum d’Alemanya i la Fundació Victor J. Papanek.



23 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
18:30 El que la Walaa vol és el títol d’un docu-
mental sobre la història d’una noia palesti-
na que ha estat escollit per ser el Documen-
tal del mes. / Casa de Cultura La Vila.

DILLUNS I DIMECRES
16:00 Josefina Casañas, professora d’institut ju-
bilada, s’encarregarà de coordinar totes les xer-
rades del Servei Local de Català, amb xerra-
des per a persones que vulguin practicar la
nostra llengua. / Casal de la Gent Gran.

DISSABTE 16 DE NOVEMBRE
17:00 Una nova adaptació de la popular histò-
ria de Pinotxo arriba a Sant Andreu. L’espec-
tacle, en català, està pensat per a famílies que
tinguin fills i filles majors de 6 anys. / Teatre
Núria Espert.

DEMÀ 6 DE NOVEMBRE
ESPARREGUERA Demà a la tarda es farà el ta-
ller per a adults Pantalles de lamparetes, que
servirà per donar una segona vida a les
pantalles que estiguin en mal estat (18:00).
/ Biblioteca Municipal l'Ateneu.

DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE
SANT ESTEVE En el marc del desè aniversari del
Centre de Salut Sesrovires, divendres de la set-
mana que ve es farà una conferència de sa-
lut en la qual s’admetran preguntes del pú-
blic (15:30). / Sala El Celler.

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
COLLBATÓ El grup de teatre TEI Casino Santfe-
liuenc s’encarregarà de la representació de l’o-
bra de teatre Entre dones, una de les propostes
escèniques d’aquest mes (19:00). / Casinet de
Collbató.

DILLUNS 11 DE NOVEMBRE
ABRERA Dilluns que ve es farà una sessió mo-
nogràfica de hip-hop per a dones, del poble
i de municipis veïns, que tinguin més de 18
anys (19:30). / Centre Polivalent.

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE
MARTORELL Partit de futbol corresponent a la
desena jornada del grup 1 de Primera Cata-
lana entre el CF Martorell i la Montañesa
(12:00). / Municipal Torrent de Llops.

OLESA La contacontes Sherezade Bar-
dagí arriba a la ciutat amb narra-
cions per a nens i nenes majors de 4
anys. / Biblioteca Santa Oliva.

Sherezade Bardagí visita Olesa
amb la maleta plena d’històries
Divendres 15 de novembre a les 17:30

¡Que se ponga! serà el nom de l’es-
pectacle que retrà un homenatge al po-
pular humorista madrileny Miguel
Gila en el centenari del seu naixement.
/ Teatre Núria Espert.

Un espectacle per homenatjar
el popular humorista Miguel Gila
Diumenge 17 de novembre a les 18:00

El professor Carles Adamuz serà l’en-
carregat de coordinar la sessió mo-
nogràfica Escriure ficció: tècniques na-
rratives per a la creació d’històries. / Bi-
blioteca Municipal.

Tot a punt per a una sessió
monogràfica d’escriptura

Dijous 14 de novembre a les 18:00

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
novena jornada del grup D de Prime-
ra Estatal entre el CH Sanes i el Sant Cu-
gat. / Sanes Arena.

L’Handbol Sant Esteve rebrà
la visita de l’Handbol Sant Cugat
Dissabte 16 de novembre a les 17:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S



| 24

línianord.cat 5 de novembre del 2019 Pròxima edició: 19 de novembre


