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El PSC s’ha tornat a imposar en
unes eleccions generals al Mont-
serratí. El passat 10 de novembre,
els socialistes van aconseguir el
triomf a la zona amb el 24,2%
dels vots, fet que va suposar una
pèrdua de més de 3 punts per-
centuals respecte al 28 d’abril,
quan van assolir el 27,4%. En xi-
fres totals, la llista encapçalada
per Meritxell Batet va passar
dels 19.712 vots del 28A als
16.302 del 10N, deixant més de
3.400 paperetes pel camí.

Una situació similar va ser la
d’ERC, que es va mantenir com
a segona força malgrat la pèrdua
de suports des dels comicis de fa
sis mesos i mig. Els republicans

van baixar de 15.367 sufragis
(21,4%) a 14.040 (20,9%); és a
dir, van perdre més de 1.300
vots, però només mig punt per-
centual. Per tant, va ser una cai-
guda molt inferior a la del PSC,
de manera que la candidatura de
Gabriel Rufián va poder retallar
distàncies amb el partit guan-
yador al Montserratí.

On tampoc no hi va haver
canvis va ser en el tercer lloc del
podi, que va ocupar de nou En
Comú Podem. El partit de Jau-

me Asens va perdre més de
1.600 vots i més d’un punt res-
pecte a les eleccions anteriors.
Així, va passar dels 13.040 su-
ports (18,2%) de l’abril als 11.425
(17%) del novembre. 

CREIX LA ULTRADRETA
Una de les novetats –i preocu-
pacions– de la repetició electoral
va ser el creixement de Vox, que
ja havia entrat al Congrés el 28A.
Aquest cop, al Montserratí, el
partit d’extrema dreta es va alçar
com a quarta força amb 5.233
vots (7,8%). En comparació amb
els resultats de l’abril a la zona,
la formació ultra va ser la que
més va crèixer: unes 2.100 pa-
peretes i 3,5 punts.

Amb només una dècima
menys, JxCAT es va haver de con-
formar amb la cinquena posició
que ja havia aconseguit als co-

micis anteriors. Tanmateix, va
millorar el resultat, passant del
6,5% al 7,7% dels suports, un aug-
ment de prop de 500 vots.

CIUTADANS S’ENFONSA
Si bé entre el PP i Cs només hi va
haver 6 vots de diferència, es van

trobar en situacions oposades.
Mentre que els populars van
crèixer més de 2 punts, sumant
1.400 suports nous, la formació
taronja va patir una patacada
històrica, perdent 4.700 vots i

6,2 punts. Així, la llista d’Inés
Arrimadas va passar de ser la
quarta opció, amb el 12,8% dels
vots, a ser la setena amb un
6,6%, a tocar del PP de Cayeta-
na Álvarez de Toledo.

D’altra banda, un dels as-
pectes més rellevants dels co-
micis a Catalunya va ser l’estre-
na de la CUP en unes eleccions
al Congrés. Al Montserratí, però,
la candidatura de Mireia Vehí va
ser la menys votada, amb un
4,5% dels vots, l’equivalent a
3.011 sufragis en xifres totals. 

LA PARTICIPACIÓ CAU 5 PUNTS
La participació del 10N a la zona
va patir una caiguda de 5,4 punts
de mitjana respecte del 28A,
passant del 79,6% al 74,2%. Per
tant, el descens al Montserratí va
superar el del conjunt de Cata-
lunya, situat en els 2,4 punts.

Victòria vermella a la baixa

3,5
són els punts que ha
guanyat Vox respecte
del 28A, la crescuda
més gran al Montserratí

6,2
són els punts
percentuals que ha
perdut Cs, la formació
que més ha caigut

» Els socialistes, tot i perdre vots, repeteixen com a vencedors de les eleccions generals al Montserratí
» ERC i comuns, que també perden suports, completen el podi d’un 10N que deixa Cs molt debilitat

Anna Utiel
MONTSERRATÍ



19 de novembre del 2019

3 | 

línianord.catEspecial 10N

10N4El PSC va ser el guanyador
del 10N al Montserratí en nom-
bre de vots, però tenint en comp-
te els resultats per municipis,
ERC va aconseguir més victòries.
Els republicans van mantenir
els triomfs que ja havien assolit
el 28A a Castellví, Collbató, Ole-
sa i Sant Esteve i, a més, van arra-
bassar Esparreguera al PSC per
primera vegada. Els socialistes,
per la seva banda, van tornar a
vèncer a Abrera i als dos muni-
cipis més poblats: Martorell i
Sant Andreu. Aquest últim factor
explica que la llista de Meritxell
Batet s’acabés imposant al con-
junt del Montserratí.

POCS CANVIS A MARTORELL
Els partits més votats a Martorell
en la repetició electoral van ser el
PSC (26,2%), ERC (20,9%)  i
ECP (16,6%); és a dir, els matei-

xos que a l’abril, malgrat que tots
tres han perdut suports en
aquests mesos. 

On sí que es van produir mo-
viments va ser més enllà del podi:
JxCAT va escalar fins a la quarta
posició amb el 8,5% dels vots, se-
guit de Vox, amb el 7,2%. De fet,
la d’extrema dreta va ser la for-
mació que més es va beneficiar
d’aquests segons comicis –va
créixer 3,5 punts percentuals res-
pecte al 28A– i va avançar els seus
rivals directes, PP (7%) i Cs
(6,5%). La llista d’Inés Arrimadas,
que havia estat la quarta opció les
passades eleccions, va patir una
gran desinflada, encara que la
candidatura menys votada va ser
la de la CUP (4,3%). 

ELS MILLORS RESULTATS DEL PSC
Sant Andreu i Abrera són els mu-
nicipis on el resultat del PSC va

ser més ample, entorn del 30%,
tot i que va empitjorar en com-
paració al 28A. També tenen en
comú que són les poblacions on
Vox aconsegueix els percentatges
més alts i on els partits inde-
pendentistes tenen menys pes.  

El 30,9% dels vots santan-
dreuencs els va rebre Batet, se-
guida dels comuns (18,4%) i

ERC (14,9%). El quart lloc va ser
per al partit d’ultradreta, que va
aconseguir el 10,5% dels sufragis.
El PP i Cs van empatar amb el
7,7%, mentre que els pitjors re-

sultats van ser per a JxCAT
(3,5%) i la CUP (2,2%).

A Abrera, el PSC va assolir el
27,6% dels vots; la llista de Jau-
me Asens, el 19,3%, i la de Ru-
fián, el 16,3%. Vox, que va ser
quarta força, va rebre un 9%, se-
guit del 7,6% de Cs i el 7,2% del
PP. La setena opció va ser JxCAT
(4,8%) i l’última, la CUP (3,2%).

GIR HISTÒRIC A ESPARREGUERA
Esparreguera és l’única població
que ha canviat de guanyador en els
darrers sis mesos i mig, i ha des-
fet l’empat que s’havia produït a l’a-
bril al Montserratí entre ERC i PSC.
El dia 10, els republicans (23,8%)
es van imposar als socialistes
(22,2%), aconseguint la primera
victòria del partit independentis-
ta al municipi en unes eleccions ge-
nerals. ECP va ocupar el tercer lloc
amb el 16,1% i la llista de Laura Bo-

rràs el quart amb el 8,9%.  Aquest
ordre es va donar també a Olesa,
Castellví i Sant Esteve.

Els olesans van votar ERC
amb un 24,2%; el PSC, amb un
20,5 i ECP, amb un 16,3%. A més,
van ser dels pocs que van  donar
més suport a Cs que a Vox, dei-
xant el PP com a última opció, per
darrere de la CUP. A Castellví, els
republicans es van endur el 27%
i a Sant Esteve, el 25%. 

Finalment, Collbató és el poble
que més es desmarca de la dinà-
mica general. És aquí on ERC
aconsegueix el seu percentatge
més elevat (31,9%), però també on
ho fan JxCAT (14,2%) i la CUP
(7,2%), establint-se així com el
municipi amb més vot indepen-
dentista. A més, el PSC hi obté el
seu pitjor resultat: 11,6%. 

Més pobles tenyits de groc
» El PSC revalida la victòria a Abrera i a les poblacions amb més habitants: Martorell i Sant Andreu
» ERC venç per primer cop a Esparreguera i repeteix triomf a Castellví, Collbató, Olesa i Sant Esteve

El PSC aconsegueix el
seu millor resultat a
Sant Andreu (30,9%) i
ERC, a Collbató (31,9%)

Segueix a la pàgina següent
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La lupa

per Paula Carpintero Páez (@paulacpaez)

Quan el nostre cos crida

Totes les persones experimentem episo-
dis puntuals d'ansietat al llarg de la nos-
tra vida, amb una intensitat lleu o mitjana,
que té una duració limitada, i aquesta an-
sietat és normal davant d'estímuls pre-
visibles o dels problemes de la vida quo-
tidiana. Però vull parlar de l'ansietat pa-
tològica, també anomenada ansietat ge-
neralitzada, que es produeix de manera
reiterativa i té una intensitat molt alta, ar-
ribant a impedir a les persones que con-
tinuïn amb normalitat la seva vida. Es
produeix una por constant, sensació
d'angoixa i desig de fugir, sense que la per-
sona pugui identificar amb
claredat el factor o causa del
que li està passant. 

A Espanya, 1.911.186 per-
sones s’han vist afectades
per trastorns relacionats amb
l'ansietat en aquests darrers
anys, el que suposa el 4,1% de
la població, d'acord amb l'OMS, que ja ha
qualificat els problemes d'estrès i ansie-
tat com una pandèmia silenciosa a esca-
la mundial, on les consultes en l'àmbit de
la salut són cada vegada més elevades.
L'estil de vida que porta la nostra socie-
tat no és el millor ni el més adequat; al
contrari: contribueix al fet que el nostre
cos es converteixi en un monstre que ens
va devorant sense adornar-nos. 

Com es produeix aquesta ansietat?
Quan apareix un perill, el cervell posa en
marxa mecanismes per tal d'afrontar-lo.
La veu d'alarma comença en la regió de l'a-
mígdala cerebral que va passant la infor-

mació al sistema nerviós simpàtic i para-
simpàtic i, a la vegada, en tot l'organisme,
alertant que alguna cosa passa. Aquest me-
canisme pot activar-se per l'estrès i les
presses que tenim i, com aquestes són ha-
bituals en el dia a dia, llavors és com si
sempre estiguéssim en estat d'alerta. 

Les primeres etapes de la vida poden
jugar un paper determinant en això. De
fet, hi ha estudis que afirmen que existeix
una relació de l'estrès durant l'embaràs
o l'etapa del nadó amb l'ansietat de l'adult,
ja que durant la gestació es van formant
estructures cerebrals que posteriorment

s'encarregaran de modular la resposta da-
vant els estats d'ansietat durant la resta
de vida. També els traumes o problemes
que es pateixen abans de néixer, els pe-
rinatals i els que succeeixen els primers
anys tenen una especial rellevància en l'a-
parició de l'ansietat patològica quan
anem creixent.

La finalitat de l'ansietat és assenya-
lar allò que fem i el que no va bé a la nos-
tra vida. Ens brinda l'oportunitat d'en-
tendre què funciona malament, per
tant s'ha d'expressar i, després, desxifrar
què ens vol dir el símptoma, perquè té
una funció en aquell moment concret de

la vida d'una persona i no s'ha de tenir
pressa per eliminar-ho ràpidament. El
problema és que en la majoria de tras-
torns psicològics es posa més èmfasi en
tallar les seves conseqüències que en co-
nèixer l'origen d'aquest. El desig de cu-
rar immediatament, sense escoltar pri-
mer el sentit de què ens passa, no és sa-
ludable. S'ha de deixar que faci la seva
funció fins que un estigui preparat i pu-
gui deixar anar. Com deia Carl Jung:
"Allà on tu nades, un altre pot ofegar-se".
Tots som diferents, tots tenim un pro-
cés i un ritme. 

L'ésser humà sempre ha
amagat l'ansietat menjant
molt, bevent molt, treba-
llant molt... és a dir, tot en ex-
cés, quan apareix l'angoixa.
Anem acudint a una sèrie
d'addiccions per tapar aquell
forat, mentre ens va marxant

a poc a poc la vida. Com a societat, hem
d'aprendre a renunciar, a saber perdre
sense identificar-nos amb el perdedor,
a abandonar aquella obsessió per l'èxit,
per l'excés d'ego, que és la malaltia de l'a-
mor propi. Ens acaben educant i pre-
parant per mirar tant per nosaltres ma-
teixos, que al final ens desconnectem de
la nostra essència i de les nostres emo-
cions; tota una paradoxa. En definitiva,
la recuperació d'una persona que pateix
d'ansietat ha de fer un gran treball in-
terior, però com a reflexió final: fins a
quin punt el sistema i el model en què
vivim ens predisposa a patir-la?

L’OMS ja ha qualificat els problemes 
d’estrès i d’ansietat com una 

pandèmia silenciosa a escala mundial

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Intel·lectuals espany-
ols, gent de la cultura,

del Foro Babel a Babelia,
de Letras Libres a Libres e iguales, de
Mongolia als Goya: aquests escons
verds són vostres, són el vostre silenci,
els vostres articles, els vostres sarcas-
mes sobre Catalunya. Us hi vau asseu-
re fa temps.

@FrancescSeres

Quan la Policia Nacio-
nal eixia de cada co-

munitat cap a Catalunya
per atonyinar gent que solament vo-
lia votar, vosaltres callàveu quan can-
taven “A por ellos”. Ja us vàrem avisar
que “a por ellos” també era “a por vos-
otros”, però “os pillaba lejos” i ara els te-
niu a prop.

@AlvaroMunyoz

España merece un Go-
bierno de coalición

progresista. Las cosas
importantes no salen a la primera. El
camino no ha sido fácil y tampoco lo
será ahora, pero la vida es demasiado
valiosa como para no intentarlo. Da-
remos lo mejor de nosotras para me-
jorar la vida de las personas.

És surrealista. Fan ara
el que tothom espera-

va que pasés fa quatre
mesos, malgrat que sumen 10 diputats
menys que aleshores i han provocat
que l'extrema dreta sigui la tercera for-
ça política. Pedro Sánchez és dels di-
rigents polítics més inconsistents i
mediocres que he vist mai.

@gerardgomezf@Irene_Montero_

Els semàfors

Generalitat
El concurs del Centre d’FP d’Automoció
de Martorell ha quedat desert. Des de la
Generalitat ja s’ha admès que és “una
mala notícia per al sector” i es planteja

que la gestió sigui pública, però tot 
plegat torna a endarrerir el projecte. 

pàgina 10

Jordi Morales
El palista esparreguerí farà història

aquest cap de setmana, convertint-se en
el primer jugador paralímpic que dispu-
ta el Trofeu Internacional Ciutat de Bar-
celona de Tennis de Taula. Morales de-

butarà contra el bielorús Samsonov.  
pàgina 20

Rosalía
Rosalía s’ha convertit en una col·leccio-
nista de premis. L’estrella internacional
ha arrasat a la gala dels Grammy Llatins,
on ha rebut cinc guardons. Però a més
ha sigut notícia per posicionar-se clara-

ment contra l’extrema dreta de Vox. 
pàgina 18
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Entrevista

T’enfrontes a 4 anys de pre-
só i a una fiança de 145.334
euros per un tuit sobre la

Guàrdia Civil. L’argument de la
fiscalia i l’acusació particular és
que et vas alegrar de la mort de
dos agents del cos. És cert que ho
vas fer?
No, en absolut. Això va passar el
mes de desembre del 2017, des-
prés de l’1-O i de l’aplicació del 155.
En aquest context, va sortir la no-
tícia i jo vaig fer un tuit crític, però
en cap cas me’n vaig alegrar. De fet,
en el mateix tuit dic que em sap
greu pel tràngol de la família, però
que ells havien triat la seva pro-
fessió. Està clar que tothom pot de-
nunciar algú pel motiu que sigui;
una altra cosa és que la policia ad-
meti la denúncia i el jutge la tiri en-
davant. 

I, encara que te n’haguessis ale-
grat, creus que la resposta és
proporcional?
No. Un comentari crític pot ofen-
dre, però no és delicte. A més, la
Guàrdia Civil no està subjecte al de-
licte d’odi del qual m’acusen, per-
què els delictes d’odi estan pensats
per protegir les minories socials vul-
nerables. També m’acusen de de-
lictes d’injúries greus, d’injúries
contra els cossos i forces de segu-
retat de l’Estat, contra la moral i de
lesa humanitat, com si els hagués
torturat! D’altra banda, a més de les
peticions de presó, hi ha la fiança,
que en teoria ha de servir per fer
front a les responsabilitats civils que
pugui tenir en cas de condemna.
Doncs bé, si sumem el que em de-
mana cada part, són 10.000 euros
i escaig. És una barbaritat que la
fiança superi els 145.000 euros.

Com et vas assabentar de la de-
núncia?
Va ser uns 20 dies després de fer el

tuit. Tornava de treballar al vespre
i em vaig trobar dos funcionaris a
la porta de casa meva. Duien una
ordre de citació per delictes d’odi
i d’injúries greus, que després s’han
ampliat a tres més. Vaig al·lucinar
i vaig trigar a entendre que el mo-
tiu era aquella piulada. 

A la instrucció, el jutge fa refe-
rència a la teva ideologia i parla
amb grandiloqüència de la Guàr-
dia Civil. Creus que si no fossis in-
dependentista et trobaries en
aquesta situació?
Tal qual. Malgrat que també han
enxampat dues persones que no
són ni independentistes ni catala-
nes, però que la van dir més gros-
sa (tot i que tampoc han comès cap
delicte). Jo crec que els han utilit-
zat per posar-nos a mi i a un altre
independentista en el mateix sac
que ells, i poder-nos demanar més
càrrecs. A l’escrit d’acusació –que
acostuma a tenir quatre fulls com
a màxim, mentre que el meu sem-
bla un llibre– queda palesa la ca-
talanofòbia amb què han retorçat
el Codi Penal per castigar-me per
la meva ideologia. Han hagut de
justificar-se moltíssim per arribar
fins a on han arribat, i per això
diuen coses com que tinc “un cla-
ro sentimiento independentista” i
que, per tant, he d’odiar tot allò que
sigui espanyol. Fins i tot, el jutge diu
que els valors de la Guàrdia Civil
s’haurien d’ensenyar a les escoles
públiques. 

Consideres que a l’estat espan-
yol hi ha llibertat d’expressió?
No, la resposta és un ‘no’ com una
casa de pagès. Si t’enfrontes a un
procés penal per donar la teva
opinió, és que no hi ha llibertat
d’expressió.

Et preocupa el judici?
El judici com a tal no, però em pre-
ocupa l’ambient que hi haurà. Hi ha
tres parts que acusen: la fiscalia, el
sindicat majoritari de la Guàrdia Ci-
vil i les famílies dels agents. Dins

d’aquesta última part, n’hi ha qua-
tre més: les vídues i els germans i
pares de cadascun. Normalment,
els judicis es plantegen de cara al
jutge, però aquest molt proba-
blement s’acabarà fent de cara al
públic. Segurament la sala estarà
plena de guàrdies civils i de prem-
sa d’allà, que ha fet bullir l’olla
amb aquest cas des del principi.

Quan es coneixerà la sentència?
Pels volts de Nadal. El més proba-
ble és que el dia 19 el judici quedi
vist per sentència i que tothom tor-
ni a casa seva. Però també pot ser
que dictin presó preventiva perquè
m’han imposat una fiança i no
l’he pagat. És una possibilitat mí-
nima, però pot passar. 

I això com ho vius?
No diré que amb tranquil·litat, per-
què mentiria. Per això no només
estic treballant com enfocar la de-
fensa, sinó també com enfocar les
meves emocions i aquesta sensa-

ció de viure amb una espasa de Dà-
mocles. La fiança ja fa uns mesos
que me la van imposar i en qual-
sevol moment em poden embar-
gar. Aquest estat d’alerta cons-
tant, quan es dilata en el temps, pot
derivar en angoixes i ansietat, i això,
en depressió. Per sort no he arribat
al tercer punt, però sí als altres dos,
i de vegades em costa dormir. A
més, la meva família està vivint tot
aquest procés amb mi i també els
afecta. Des de l’Oficina de Drets Ci-
vils i Polítics, em van fer entendre
que soc un represaliat i em van ofe-
rir fer teràpia emocional amb un
grup de professionals experts en
repressió. Gràcies a això, cada dia
que passa estic més fort. 

Què faràs si et condemnen?
Recorreré, sigui una pena gran o
petita. Una multa, per petita que si-
gui, ja indica que soc un delinqüent
per haver fet un tuit, i per aquí no
passo. Ja que m’han agafat com a
exemple per dissuadir la gent, in-
tentaré que la meva resposta sigui
exemplar. A banda, en cas d’abso-
lució, de ben segur que la Guàrdia
Civil recorrerà i tot plegat s’allargarà
un any més.

Finalment, t’ajudaran des de
l’ANC amb la caixa de solidaritat?
No, perquè la caixa està pensada
per a casos de repressió en accions
col·lectives, i no en accions indivi-
duals. Tanmateix, amb les darreres
onades repressives, s’ha anat am-
pliant el tipus de casos que s’ac-
cepten, però el meu de moment
no hi entra. De totes maneres, en-
tenc i trobo lògic que es posin lí-
mits. Això sí, aquí a Olesa m’han
creat un grup de suport a través del
qual la gent pot col·laborar, i l’ANC
local ha promogut una mena de
caixa per a represaliats del muni-
cipi. No soc l’únic cas. 

Tots els grups del Ple Municipal
d’Olesa, tret de Ciutadans, van
aprovar una moció en què et
mostraven el seu suport. A més,
s’han fet grans actes a favor teu
al municipi. Et reconforta sentir
l’escalf del teu poble?
Molt. Gent que potser no et coneix
però et saluda pel carrer, que t’atura
per preguntar-te... Tota mostra
d’interès és un suport emocional
impagable, perquè t’adones que
no estàs sol. El cercle va començar
amb la família i els amics, però s’ha
anat ampliant i fins i tot he rebut un
missatge des de Waterloo. I el dia
del judici a Terol [avui, 19 de no-
vembre], a part d’estar acompan-
yat de la meva família i el meu ad-
vocat, Carles Perdiguero, també ho
estaré de gent que s’ha apuntat al
trajecte en autocar que ha orga-
nitzat el grup de suport. 

Per acabar: tornaries a fer el tuit?
No l’he esborrat. El vaig fer amb
ànim de crítica. És cert que és
una crítica àcida que podia ofen-
dre i, efectivament, ha ofès, però
és una crítica al cap i a la fi.

“Ja que m’han agafat 
com a exemple, la meva 
resposta serà exemplar”
Felip Segura / Olesà acusat per un tuit sobre la Guàrdia Civil

A finals de 2017, Segura va fer una piulada sobre la mort de dos guàrdies civils. Per
això, ara s’enfronta a tres peticions de 4 anys de presó i a una de 10 mesos, mentre
que el jutge li demana una fiança de 145.000 euros. Avui, dia 19, té el judici a Terol,
on hi ha el jutjat que porta el cas. Uns dies abans de marxar, va parlar amb Línia Nord.

Anna Utiel
OLESA DE MONTSERRAT

Foto: Anna Utiel

Perfil | Fer poble com a forma de vida
Tot i que no va néixer a Olesa, Felip Segura es considera olesà adoptiu. Als seus

41 anys, en fa 15 que viu al municipi i des del principi s’ha bolcat amb les entitats
culturals locals: és geganter, toca la gralla i balla sardanes, entre altres coses.

“L’Oficina de Drets Civils
i Polítics m’ha facilitat
fer teràpia emocional
com a represaliat”
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FORMACIÓ4El concurs del Cen-
tre de Formació Professional
d’Automoció ha quedat desert.
Després d’endarrerir el procés de
licitació en dues ocasions, el de-
partament de Treball ha confir-
mat les sospites: cap empresa ha
presentat la seva candidatura a
liderar el projecte.

En un comunicat emès el dia
8, la conselleria va admetre que
la situació és “una mala notícia
per al sector”. Davant d’aquest
fracàs, ara hi ha dues possibili-
tats: “la gestió pública conjunta
amb el Departament d’Educació
i Treball, Afers Socials i Famílies”
o l’impuls d’una nova licitació. Si-
gui com sigui, en el mateix text,
el departament va anunciar que
es reuniria amb Presidència, Vi-
cepresidència i Economia, Edu-
cació i Empresa i Coneixement,
i que elevaria la qüestió “als es-
pais de diàleg i concertació” en
què es va acordar el model de
gestió i el futur del centre.

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de Martorell ja ha reiterat
en nombroses ocasions la im-
portància de desencallar amb ur-
gència aquest projecte per tal
que el centre pugui funcionar a
ple rendiment. És per això que,
el passat mes de febrer, el con-
sistori va reclamar a la Genera-

litat els terrenys on s’ubica l’e-
difici, cedits l’any 2009, en cons-
tatar que la situació continuava
paralitzada. En aquest sentit,
cal recordar que l’equipament va
ser inaugurat el 2015, després
d’una inversió de 13 milions
d’euros, amb l’objectiu de donar
servei a 14.000 alumnes.

El centre té capacitat per a 14.000 alumnes. Foto: Gemma Sánchez/ACN

La gestió del Centre d’FP
d’Automoció podria ser pública
» Treball es planteja diverses opcions per tirar endavant el centre 
després que cap empresa es presentés al concurs per gestionar-lo

Inquietud per les paraules de
De Meo sobre el futur de Seat
INDÚSTRIA4“Si això [els talls de
carreteres] continua, el grup té al-
tres opcions, disposa de plantes
a gairebé tots els països d’Euro-
pa. Això és el que em fa por”.
Aquestes són les paraules que va
pronunciar el president de Seat,
Luca de Meo, en una entrevista
a La Vanguardiapublicada ahir,
18 de novembre. Unes declara-
cions que de seguida van agafar
volada i que van generar inquie-
tud pel que poden dir entre línies.

A la mateixa conversa, però, De
Meo va recordar els bons resultats
que està aconseguint l’empresa en
els darrers anys i va admetre la
seva estima per Catalunya.

Aquestes paraules arriben un
mes després de la vaga general del
18-O, quan la fàbrica de Martorell
va haver de parar l’activitat per-
què no podia garantir l’arribada de

la plantilla i les peces a causa dels
talls de circulació. “D’acord amb
els sindicats, vam decidir parar
per prudència”, afirma el presi-
dent de la companyia automobi-
lística a l’entrevista. L’aturada va
afectar uns 6.600 treballadors i va
fer que es deixessin de produir
3.500 cotxes, aproximadament.
Segons De Meo, això va generar
pèrdues econòmiques “de desenes
de milions d’euros”. En aquest
sentit, assegura que l’empresa
pot fer front a això un cop o dos,
però que els preocupa que passi
més cops. “El que ens inquieta no
és que es pari el país, sinó que per-
què es talli una carretera hàgim de
parar la planta”, matisa.

EVITA PARLAR DE POLÍTICA
En general, el directiu de Seat ha
evitat sempre pronunciar-se sobre
la situació política de Catalunya,
perquè creu que és un “guiri” i no
té “la mateixa sensibilitat que la
gent d’aquí” en aquesta qüestió.
Així, només n’ha parlat quan ha
afectat al funcionament de la fà-
brica. Amb tot, diu que vol “con-
tinuar treballant amb normalitat
i mantenir les bones relacions”
amb les autoritats catalanes. 

INFRAESTRUCTURES4Ferroca-
rrils de la Generalitat està duent
a terme obres de millora als en-
torns de les estacions de Marto-
rell Central i Martorell Enllaç.
Una de les més importants és la
remodelació del Centre Opera-
tiu a l’estació d’Enllaç, pas im-
portant per al creixement de la
línia Llobregat-Anoia, que es
perllongarà i s’unirà amb la línia
Barcelona-Vallès cap al 2025
per poder oferir fins a 60 milions
de viatges anuals, segons l’ACN.

El president d’FGC, Ramon
Font, i l’alcalde Xavier Fonollo-
sa van fer una visita a les obres
el passat dia 13. En aquest acte,
també van explicar les nove-
tats amb què comptarà Marto-
rell Central, entre les quals des-
taca un nou aparcament per fo-
mentar el Park & Ride, que
consisteix a agafar el cotxe no-
més fins a l’estació i després
anar en tren a la feina o centre
d’estudis. A més, s’urbanitzarà
el carrer d’accés a l’estació i es

reubicaran les instal·lacions del
Club de Petanca de Martorell a
causa de les obres.

Una altra novetat és la crea-
ció, també en aquesta zona, de
‘L’espai de la via mètrica’, un cen-
tre que servirà per exposar el pa-
trimoni històric ferroviari d’FGC.
El material exposat no serà sem-
pre el mateix, ja que existeixen
més centres d’exposició a altres
municipis i l’objectiu és que els
trens antics puguin anar rotant
per arribar a tothom. 

Millores als entorns d’FGC

Empresa | Cabify arriba a Martorell i opera sota reserva
L’empresa Cabify ha ampliat la seva presència a la província de Barcelona aterrant
a Martorell i tres municipis més, en què opera sota reserva. Per això, el departa-
ment de Territori oferirà a la Policia Local cursos sobre la normativa dels VTC. 

El president d’FGC, Ricard Font, i l’alcalde Fonollosa. Foto: Xavi Toscano/ACN

3.500
són els cotxes que es
van deixar de produir
el 18 d’octubre a causa
de la vaga general
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El moviment veïnal Revivim 
La Vila comença a caminar

BARRIS4Diversos veïns i veïnes
de La Vila han impulsat el pro-
jecte Revivim La Vila, que bus-
ca visibilitzar i solucionar els
problemes del nucli antic de
Martorell. El dia 16, sota el lema
“Passem del rumor a l’acció”, van
organitzar la primera activitat
com a plataforma ciutadana: un
taller de pancartes per penjar al
balcó. Aprofitant aquesta pro-
posta, que es va fer a la plaça de
la Vila, els impulsors van poder
explicar els detalls de la nova pla-
taforma a molta gent del barri.

“Revivim La Vila neix de les
inquietuds compartides pels
veïns arran de la deixadesa que
pateix el barri en molts aspec-
tes”, afirmen des de la platafor-

ma. En aquest sentit, han esta-
blert quatre eixos: social, co-
merç, habitatge i infraestructu-
res i serveis. Per exemple, de-
manen recuperar la biblioteca o
tenir un centre cívic, i denuncien
que cada vegada tanquen més
botigues de la zona, que hi ha
molts pisos i locals buits i que els
preus del lloguer són molt alts.
També recorden que cada cop
manquen més serveis: el CAP
del barri no té pediatra i Correus
ha marxat de La Vila.

A més, aquest moviment
veïnal proposa actuar en matè-
ria de patrimoni cultural i his-
tòric, d’espai públic i de dina-
mització permanent, “no no-
més en dates assenyalades”.

VIOLÈNCIA MASCLISTA4El 25
de novembre és el Dia Interna-
cional per a l'Eliminació de la
Violència envers les Dones i les
Nenes. Per això, el Col·lectiu
Feminista de Martorell està pre-
parant una acció amb l’objectiu
de conscienciar sobre aquesta
xacra i recordar-ne les víctimes.
Algunes integrants de l’entitat
s’han reunit recentment a Ca l’O-
ller per deixar-ho tot a punt.

Per a la primera part de l’ac-
te –que començarà a les set de la
tarda a la rambla de Les Bòbiles,
a l’altura de la plaça del Vi– el
col·lectiu ha demanat via xarxes
socials que les assistents du-
guin sabates de dona i de nena,
que serviran per representar les
víctimes de la violència mas-
clista. Així, es recordarà el nom-
bre d’assassinades aquest 2019
a mans d’homes al Baix Llobre-
gat, a Catalunya i a l’estat es-
panyol. A més, es llegiran tres re-
lats personals de dones que han
patit algun tipus de violència
de gènere i, tot seguit, s’iniciarà
una marxa nocturna que culmi-
narà a la plaça de la Vila amb la
lectura d’un manifest.

Les organitzadores volen
commemorar també el fet que va
donar origen al 25N: l’assassinat
de les germanes Mirabal, l’any

1960, per haver-se oposat al
dictador dominicà Rafael Truji-
llo. Des del Col·lectiu Feminista
tenen molt clar que cal seguir rei-
vindicant aquesta data i que
queda molt camí per recórrer.
“Les dones no deixem de morir,
continuem perdent companyes
a mans d’homes”, lamenten. Per
tant, reiteren que cal anar més
enllà del 25N i el 8M, perquè “la
lluita és els 365 dies de l’any”. 

Pel que fa a la situació del
col·lectiu, que ja fa més d’un any
i mig que es va posar en marxa,

les integrants veuen amb preo-
cupació que algunes dones no
puguin assistir a les activitats
perquè han d’assumir tasques de
cura. Des de l’entitat, creuen que
“s’ha de fer entendre que els ho-
mes també s’han d’implicar en
les cures i que les dones han de
poder empoderar-se en espais
feministes” per sentir-se capaces
de delegar les cures. Aquesta si-
tuació, doncs, “és una roda”,
tal com diuen les activistes mar-
torellenques que treballen per-
què les coses canviïn. 

El col·lectiu ha iniciat els preparatius de l’acció a Ca l’Oller. Foto: Línia Nord

El Col·lectiu Feminista prepara
un acte reivindicatiu per al 25N
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CINEMA4El rodatge de la pel·lí-
cula La vampira de Barcelona
començarà el mes de desembre
a Martorell. Es tracta d’un film
dirigit per Lluís Danés i prota-
gonitzat per Nora Navas (Dolor
y gloria, Pa negre), Bruna Cusí
(Estiu 1993) i Roger Casamajor
(Pa negre). A més, està produït
per Brutal Media, Filmax i TV3.

Ahir mateix, 18 de novem-
bre, el Molí Empresa va acollir
el càsting de figurants, coordinat
per l’empresa Actor’s Gallery.
L’objectiu d’aquesta compan-
yia era trobar dos centenars
d’homes i dones d’edats com-
preses entre els 18 i els 60 anys,
que rebran una remuneració. 

Està previst que, un cop co-
menci el rodatge el mes que ve,
la gravació s’allargui fins al fe-
brer, de manera que la pel·lícu-
la es pugui estrenar a finals de
l’any 2020.

UNA HISTÒRIA REAL
El llargmetratge de Lluís Danés
explica la història d’un perso-
natge que va existir realment:
Enriqueta Martí (1868-1913),
coneguda popularment com la
vampira de Barcelona o la vam-
pira del Raval. L’any 1912, Mar-
tí va ser acusada d’haver se-
grestat una nena, Teresa Guitart.

Tot i que aquest va ser l’únic de-
licte que es va demostrar que ha-

via comès, la premsa i l’opinió
pública de l’època es van enca-
rregar de crear una llegenda que

ha durat fins als nostres dies. Per
això, en comptes d’alimentar la
concepció de personatge mons-
truós que es té d’aquesta dona,
la pel·lícula de Danés vol des-
marcar-se’n i mostrar un costat
més humà i més allunyat del sen-
sacionalisme. 

A banda, en declaracions al
web de notícies municipal, el di-
rector de Producció, David Mas-
llorens, ha afirmat que a Marto-
rell han trobat espais adequats
per ambientar aquesta història.

Nora Navas, Bruna Cusí i Roger Casamajor, protagonistes. Foto: Brutal Media

Martorell serà l’escenari del
film ‘La vampira de Barcelona’

CONDOL4L’escriptor martore-
llenc Josep Carol ha mort als 89
anys. A més de ser autor d’obres
com El parador (1959) o La
riada (1966), publicada per l’e-
ditorial Planeta i convertida en
un èxit de vendes, Carol també
va ser un dels impulsors del
Premi Vila de Martorell, del
qual va presidir el jurat durant
trenta anys. 

Més enllà de la seva faceta
d’escriptor de novel·les i assajos,
Carol va ser crític literari de
publicacions importants i es va
implicar en la promoció de la
cultura. A Martorell, va ser pa-
tró de la Fundació Francesc Pu-
jols, que posa en valor la figura
del filòsof. 

Per al regidor de Cultura,
Andreu González, aquest autor
local “va ser un lector voraç i fi”
i va estimular d’altres escriptors
martorellencs “en el conreu de
les lletres”, tal com ha dit al web
de notícies municipal. En la
mateixa línia, González ha re-
cordat el paper clau que va tenir
Carol en el naixement dels Pre-
mis Vila, l’any 1975. En decla-
racions al mateix mitjà, assegu-
ra que, gràcies al fet que ell en
presidís el jurat, també s’hi van
sumar altres personatges il·lus-
tres de la literatura catalana. 

Mor l’escriptor
martorellenc
Josep Carol

Premi per al
compositor local
Daniel Gasulla 

RECONEIXEMENT4De Perala-
da a Barcelona, la creació del
compositor de sardanes mar-
torellenc Daniel Gasulla, ha
guanyat el 35è Premi Compo-
sició Sardanista Ceret-Banyoles,
que ha estat dedicat a Manel Sa-
derra i Puigferrer. 

Tot i que Gasulla ja s’havia
presentat en tres ocasions a
aquest certamen i havia que-
dat en bones posicions (segon
l’any 2015 i tercer el 2017), fins
ara mai n’havia estat el guan-
yador. L’obra amb què ha
aconseguit el triomf és un ho-
menatge al compositor de co-
bla Joaquim Serra. En total,
una dotzena de composicions
van participar en el concurs,
encara que només cinc van
arribar a la final, celebrada el
dia 10 a Ceret, una ciutat ubi-
cada a la Catalunya Nord. 

Enriqueta Martí, la
vampira de Barcelona,
va ser acusada de
segrestar una nena 
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Castellví escalfa motors per a
la 4a edició de la Fira de l’oli

TRADICIÓ4La plaça del poble
acollirà, el pròxim dia 24, la
quarta edició de la Fira de l’oli,
que posa en valor la relació de
Castellví amb aquest producte.

L’activitat començarà a les 10
del matí amb una botifarrada po-
pular per agafar forces. Des d’a-
questa hora fins a les dues del
migdia, el centre neuràlgic del
municipi s’omplirà de paradetes
de productors i artesans, que
exposaran, vendran i permetran
degustar oli d’oliva als visitants.
També hi haurà una mostra d’es-
tris i productes del camp, a més

d’una exhibició i explicació de l’o-
fici de terrissaire, a càrrec de
Montse Carafí. En la mateixa lí-
nia, Pere Font ensenyarà com
destil·lar plantes aromàtiques
per extreure’n olis essencials.

Els més petits també tindran
el seu moment durant aquesta
fira. Cap a les onze, estan con-
vocats a la plaça per anar a re-
collir olives i, mitja hora més
tard, podran participar en els ta-
llers infantils de terrissa i de
pintura. Tot plegat acabarà amb
un àpat: una fideuada a la qual
cal inscriure’s abans del dia 22.

VIOLÈNCIA MASCLISTA4Cas-
tellví viurà enguany un 25 de no-
vembre especialment impor-
tant. Les reivindicacions del Dia
Internacional per a l'Eliminació
de la Violència envers les Dones
es materialitzaran en el nou
protocol d’atenció a les vícti-
mes de violències masclistes. El
document es presentarà dilluns
a les set de la tarda al saló de
plens i, l’endemà a la mateixa
hora, al Centre Cívic de Can
Sunyer i Valldaina. 

El protocol, que es va co-
mençar a preparar el mes de se-
tembre, ha de servir per abordar
tots els tipus de violència mas-
clista i per millorar la informa-
ció, la detecció i l’actuació en
aquests casos. Així doncs, l’ob-
jectiu és que funcioni com una
eina tant per a la ciutadania
com per als professionals. 

CINC DIES DE REIVINDICACIÓ
A més del protocol, aquest 25N
compta amb un programa d’ac-
tes que s’allargarà durant cinc
dies. La primera proposta a què

es poden sumar les veïnes i
veïns de Castellví és la Marxa
contra la violència masclista del
Baix Llobregat, que es farà el dia
24 a Sant Feliu. La tarda del ma-
teix dia, el Teatre Núria Espert
de Sant Andreu acollirà l’obra Si-
lencio. Després, tant el dia 25
com el 26, el protagonista serà el
protocol, mentre que l’endemà

ho serà la defensa personal fe-
menina. Dijous 28 i divendres
29, hi haurà un taller solidari
d’autodefensa per a dones, el
preu del qual serà un donatiu per
a la Fundació Vicky Bernadet
d’atenció als abusos sexuals in-
fantils. Finalment, el 29 es farà
un taller de sensibilització a l’es-
cola per a nens i nenes.   

El protocol es va començar a preparar fa dos mesos. Foto: Ajuntament

El nou protocol d’atenció 
a les víctimes centrarà el 25N

Medi ambient | Edificis municipals més eficients
Castellví, amb el suport de la Diputació, ha posat en marxa un projecte per millo-
rar l’eficiència energètica dels edificis municipals, començant per l’escola Mare
de Déu de Montserrat, l’Ajuntament i el Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina. 
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Promouen la igualtat amb 
un concurs per a joves

VIOLÈNCIA MASCLISTA4L’A-
juntament ha creat un concurs
en què proposa als joves del
municipi que creïn una frase
curta amb un missatge contun-
dent contra la violència masclista
i a favor de la igualtat.

S’hi poden presentar, fins a
l’11 de desembre, estudiants de
secundària, de batxillerat i de ci-
cles formatius. Els autors de les
frases guanyadores, que s’eme-

tran a Ràdio Sant Andreu, s’en-
duran premis diversos, com ara
entrades per a esdeveniments
culturals locals. 

ACTES PER AL 25 DE NOVEMBRE
El consistori també ha anunciat
recentment les accions progra-
mades per al 25N. La plaça Gar-
cía Lorca acollirà l’acte central,
que comptarà amb actuacions
musicals, tallers i altres activitats.

Rebaixa del 30% de l’IBI 
en cas de lloguer assequible
IMPOSTOS4Els propietaris que
lloguin els seus pisos a un preu
assequible a partir de l’any que
ve tindran una rebaixa del 30%
en l’Impost sorbe Béns Immo-
bles (IBI). Tanmateix, en gene-
ral, el preu d’aquest impost s’in-
crementarà un 2%, després de
set anys congelat. 

El Ple Municipal va aprovar
les ordenances fiscals per a l’e-
xercici del 2020 en una sessió ex-
traordinària celebrada el dia 7. Els

vots favorables del PSC, Cs i Fem
van donar llum verda als comp-
tes, que també preveuen mesures
per afavorir l’ocupació i l’econo-
mia local. Així, les empreses que
incrementin les seves plantilles,
tindran una bonificació d’entre el
20 i el 50% en l’impost d’activi-
tats econòmiques. També tin-
dran rebaixes en l’impost de
construccions les que rehabilitin
espais i instal·lin punts de recà-
rrega elèctrica per a vehicles.

INFÀNCIA4L’avinguda de la
Constitució, una de les vies prin-
cipals de Sant Andreu, va ro-
mandre tallada al trànsit el diu-
menge 17 al matí. El motiu: l’A-
juntament va voler reservar el
centre del municipi a la cele-
bració del Dia Universal dels
Drets dels Infants. 

Així, els santandreuencs més
petits van comptar amb dife-
rents opcions de joc en aquesta
zona. S’hi van instal·lar inflables
i un circuit de bicicletes, però
també s’hi van proposar jocs tra-
dicionals i esportius i diversos
tallers i actuacions musicals.

La iniciativa, que comme-
mora l’aprovació de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant per part
de Nacions Unides, s’emmarca
en l’objectiu del consistori de
garantir els drets i llibertats dels
nens i nenes, per tal de promou-
re “una societat igualitària”, tal
com s’afirma al web municipal.

EDUCARTAMBÉPARES IMARES 
Més enllà de la data assenyalada,
a Sant Andreu es promouen actes

per afavorir els infants durant tot
l’any. I una de les maneres per mi-
llorar la situació de la canalla és
donar un cop de mà als pares i
mares. És per això que les escoles
bressol del municipi han creat un
servei d'atenció i suport adreçat
sobretot a famílies primerenques,
però també a la resta de progeni-
tors. En el marc d’aquesta pro-

posta, aprenen a posar èmfasi en
el joc i a estimular els seus fills i fi-
lles, alhora que reben consells so-
bre cures i benestar emocional.

A banda, aquesta setmana, les
escoles bressol rebran la visita
dels membres de l'Escola Munici-
pal de Música i Dansa, que volen
oferir concerts als menuts. Tam-
bé ho faran a la residència d’avis.

El Dia dels Drets dels Infants es va celebrar el diumenge 17. Foto: Ajuntament

Sant Andreu aposta per la
defensa dels drets dels infants

Acte | Els premis ADF es lliuraran a Sant Andreu
Els premis de prevenció d'incendis forestals a projectes de les Agru-

pacions de Defensa Forestal (ADF), que atorga la Diputació de Barce-
lona, s’entregaran al Teatre Núria Espet el pròxim 24 de novembre.
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Enllestides les obres d’un
dels tams del carrer Major

ACCESSIBILITAT4Les obres de
millora de l’accessibilitat d’un
dels trams del carrer Major ja es-
tan enllestides. Es tracta de l’à-
rea situada entre el carrer de l'E-
ra i l'avinguda Lluís Companys.

La remodelació ha consistit
a posar al mateix nivell el pas
per als vianants i per als vehicles,
a través de la creació d’una pla-
taforma única. Així, s’han eli-
minat les voreres estretes que di-
ficultaven la mobilitat dels via-
nants. També s’ha millorat l’en-
llumenat del carrer Major, el
mur de contenció i la barana de

la seva cruïlla amb Lluís Com-
panys i la connexió entre el pas-
seig de l’Església i el passatge de
les Escoles Velles. A més, tal
com informa l’Ajuntament, “les
línies elèctriques de baixa tensió
i els encreuaments aeris de te-
lefonia han quedat soterrats”. 

Segons el consistori, totes
aquestes tasques de millora
s’han dut a terme amb l’objectiu
de crear uns carrers que donin
prioritat a tots els vianants i que
no suposin una barrera per als
abrerencs i abrerenques amb
problemes de mobilitat. 

INFÀNCIA4L’auditori del Cen-
tre Polivalent va rebre la visita
de desenes de famílies abre-
renques el passat dia 16. Els pe-
tits, acompanyats de mares i pa-
res, es van aplegar en aquest es-
pai per celebrar els seus drets, en
els dies previs a la commemo-
ració del Dia Universal dels
Drets de l’Infant. 

Precisament, els nens i nenes
assistents van poder participar
en la lectura de la Declaració
dels Drets Universals de la In-
fància, amb l’ajuda de la tècni-
ca d'Infància municipal, Cristi-
na Sarrà. Tot seguit, van gaudir
de l'obra de teatre Olívia, la
nena viatgera, a càrrec de la
Companyia Patawa. Amb aquest
espectacle, el públic es va trans-
portar a Àsia, Àfrica i Amèrica.
Finalment, l’activitat va cloure
amb una xocolatada. 

La regidora d’Infància, Giu-
lia Mirto, va explicar al web
municipal que, a través d’a-
quest esdeveniment, volien
“contribuir a donar a conèixer”
i reivindicar els principis que

l’ONU va incloure en la decla-
ració de l’any 1959. Mirto tam-
bé es va comprometre a seguir
treballant per oferir “el millor
servei” als més menuts del mu-
nicipi i els seus familiars, tot po-
tenciant la seva “autonomia i
participació activa”.

En la mateixa línia, el pròxim
dia 22, també al Centre Poliva-

lent, hi tindrà lloc el taller ‘Coneix
els drets de la infància’. Els par-
ticipants, nens i nenes d’entre 3
i 12 anys, crearan un joc tipus
memory gegant per recordar
tots els seus drets. També amb
aquest objectiu, el passat dia 8 es
va fer una altra activitat a la
Casa de Cultura, consistent a
construir una flor gegant. 

Els nens i nenes van participar en la lectura dels seus drets. Foto: Ajuntament

Desenes de famílies omplen
l’auditori pels drets dels infants

Inclusió | Dia de les Persones amb Diversitat Funcional
El  3 de desembre, Abrera celebrarà el Dia de les Persones amb Diversitat Fun-
cional. L’objectiu de l’Ajuntament amb aquesta jornada és “sensibilitzar la po-

blació” i promoure “la integració social de les persones amb capacitats diverses”.
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Olesa de Montserrat

Sant Esteve Sesrovires

REIVINDICACIÓ4Centenars de
persones van omplir el Casal
d’Olesa el dia 14 per mostrar el
seu suport a Felip Segura, el veí
que s’enfronta a quatre anys de
presó i 145.000 euros de fiança
per una piulada [vegeu pàg. 8].
L’èxit d’assistència va ser tan
gran que fins i tot hi va haver gent
que es va quedar fora, en haver-
se superat la capacitat de la sala. 

L’acte va comptar amb la
presència de personalitats de
l’independentisme –des de polí-
tics fins a familiars de represa-
liats– que es van solidaritzar
amb el cas de l’olesà. Un exem-
ple és Laura Borràs, la portaveu
de JxCAT al Congrés, que esta-
va convidada a la gala dels pre-
mis Ondas (se celebrava en
aquell mateix moment) i va pre-
ferir desplaçar-se fins a Olesa.
També hi van assistir l’alcalde
Miquel Riera; Roger Español,
el votant que va perdre un ull l’1-
O; Jaume Alonso-Cuevillas, un

dels advocats de Carles Puigde-
mont, i Maribel Sabaté, mare
d’Anna Gabriel, entre d’altres. 

En total, hi va haver onze po-
nents, que van participar en dues
taules rodones: la de repressió i la
politicojurídica. Tots ells van
compartir experiències i opinions,
a més de transmetre missatges
d’escalf a Felip Segura i el seu en-
torn. A més, el batlle d’Olesa
també va fer un parlament i el pe-

riodista local Marc Amat va llegir
un manifest. Tot plegat, en un acte
conduït per Joan Sebarroja.

Finalment, Segura va pujar a
l’escenari acompanyat de tots els
participants i, plegats, van can-
tar Els Segadors. Després, a la
sortida, tothom qui va voler va
poder col·laborar amb la causa i
apuntar-se a l’autocar que arri-
barà avui, 19 de novembre, a Te-
rol, on tindrà lloc el judici.

Personalitats de l’independentisme a l’acte de suport a l’olesà. Foto: Línia Nord

El Casal s’omple de gom a gom
en suport a Felip Segura

MÚSICA4El fenomen Rosalía és
imparable. La cantant sesrovi-
renca, convertida ja en una es-
trella internacional, arrasa allà
on va. Aquest cop ho ha fet a la
gala dels Grammy Llatins, on ha
rebut cinc premis –quatre pel
disc El mal querer i un per la
cançó Con altura– i ha signat
una nova actuació memorable.

En la cerimònia, que es va ce-
lebrar el dia 14 a Las Vegas, el se-
gon treball discogràfic de l’artista
va ser escollit àlbum de l’any i
millor àlbum vocal de pop con-
temporani. A més, també va
triomfar en dues categories tèc-
niques: millor empaquetat i mi-
llor enginyeria de gravació. A
banda, Con altura, un dels dos
temes que Rosalía té amb J Bal-
vin, es va endur el premi a millor
cançó urbana. Precisament, la
sesrovirenca va posar el públic
en peu amb aquest èxit i amb A
palé, la seva darrera creació. 

Tot plegat, en una setmana
molt intensa per a ella. El dia 8
va recollir dos guardons a Los40

Music Awards i, la mateixa nit
dels Grammy, els premis Ondas
la reconeixien com a fenomen
musical de l’any.

MISSATGE CONTRA EL FEIXISME
Fora del terreny musical, Rosalía
també ha centrat totes les mira-

des recentment. L’endemà del
10N, la cantant va deixar un mis-
satge molt clar al seu Twitter:
“Fuck vox” [sic]. El partit d’ex-
trema dreta va respondre amb
una frase que s’atribueix a Ramiro
Ledesma, un dels impulsors de
Falange Española y de las JONS.

Rosalía es va endur cinc dels set premis a què optava. Foto: Reuters/ACN

Rosalía arrasa als Grammy
Llatins amb ‘El mal querer’

MEDI AMBIENT4Olesa s’ha su-
mat a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus amb una
jornada de xerrades i tallers,
que es va celebrar el dia 16 a la
Casa de Cultura, tant a l’audito-
ri com al pati.

Sota el nom ‘Recicla, reuti-
litza, redueix. És la teva respon-
sabilitat’, la jornada va començar
a la tarda a l’auditori. La prime-
ra xerrada va ser sobre “el model
de gestió integral i sostenible del
residu tèxtil municipal”, i la va
seguir una altra sobre com reduir
el consum de plàstic en el dia a
dia. Tot seguit, es van oferir fins
a quatre tallers al pati de l’edifi-
ci. Així, els participants van po-
der millorar els seus coneixe-
ments sobre reciclatge i van po-
der elaborar desodorant natural,
entre altres aprenentatges. 

El departament de Medi Am-
bient, Creu Roja Baix Llobregat
Nord i la Comunitat Minera Ole-
sana en van ser els organitzadors.

Olesa fomenta
la prevenció 
de residus

A punt d’acabar
les obres a
l’avinguda Macià

MILLORES4Els treballs de mi-
llora que s’estan executant a
l’avinguda Francesc Macià aca-
baran molt aviat, si no hi ha cap
contratemps. El passat dia 7, l’A-
juntament va dir que estarien
enllestits “durant les següents
setmanes de novembre”.

El tram de l’avinguda afectat
és el que hi ha entre els carrers
Mallorca i Jacint Verdaguer, la
plaça de l'Oli i els laterals del
Mercat Municipal. En aquesta
zona, s’hi han fet tasques d’as-
faltat, plantació d’arbres i ins-
tal·lació de nou mobiliari urbà. 

Patrimoni | 60 persones a la travessa de les tres ermites
La 5a edició de la Travessa de les tres ermites d’Olesa es va celebrar el dia 10.

Malgrat la coincidència amb les eleccions generals, l’activitat va comptar amb una
bona participació: unes seixanta persones tant d’Olesa com dels municipis veïns.

Exposició | Emilio Calvo mostra les seves fotografies
El fotògraf sesrovirenc Emilio Calvo ha inaugurat l’exposició ‘Mirades’ a la Sala
Domènech i Estapà, on es podrà veure fins al dia 24. La mostra que l’artista ex-
posa a Sant Esteve és un recull de trenta imatges dels seus nombrosos viatges.

EQUIPAMENTS4L’Àrea d’Es-
ports de l’Ajuntament ha posat
en marxa les tasques de millora
dels equipaments esportius mu-
nicipals aquest novembre. Con-
cretament, ha actuat al Camp de
Futbol i al Pavelló Poliesportiu.

Pel que fa al camp, que fins
ara estava dividit en dues pistes
de futbol 7, compta amb una de
nova però una mica més gran,
pensada per als equips alevins.
A més, el consistori ha volgut
augmentar la seguretat d’a-
questa instal·lació incorporant

una protecció en el mur que
dona al carrer Esports, tal com
expliquen des de l’Ajuntament.
Així, es redueixen els riscos a
què s’exposa un jugador que
topi per accident contra l’es-
mentat mur.

Quant al pavelló, el consis-
tori detalla que s’ha substituït el
sistema d’ancoratge de les por-
teries i s’ha reforçat el sistema de
subjecció de les cistelles. Avui
mateix, 19 de novembre, es re-
passaran les línies de la pista de
bàsquet, segons el previst. 

L’Ajuntament millora 
les instal·lacions esportives
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MEDI AMBIENT4La Comissió
Local de Seguiment de Can Mata
creu que les dades de l’Agència
de Residus de Catalunya sobre
l’abocador no són prou rigoroses.
La informació que l’Agència va
lliurar als ajuntaments afectats
va generar una protesta unàni-
me de tots els grups presents a
la reunió del passat dia 5: la
Plataforma Tanquem Can Mata
i els grups municipals del PSC,
ERC i Esparreguera 2031. 

En declaracions a l’emisso-
ra local, el regidor d’Espai Na-
tural, Emmanuel Ortí, va dir que
en les dades faltava “rigor i de-
tall”, ja que no hi havia “parà-
metres de referència en aspec-
tes com les olors”, entre d’altres.
La primera tinent d’alcalde, Ma-
ría Vallejo, va lamentar “una cer-
ta sensació de desprotecció per
part de l’Agència” i va recordar
“la necessitat de continuar amb
la tasca de pressió”.

SALUT PÚBLICA4Aigües d’Es-
parreguera Vidal s’ha compro-
mès a buscar l’origen de les ma-
les olors de l’aigua que darrera-
ment han tornat a generar críti-
ques entre els veïns i veïnes.
L’empresa analitzarà en profun-
ditat els pous de La Mina, des-
prés de veure’s obligada a aturar
el subministrament a finals d’oc-
tubre a causa de les queixes veï-
nals. Tot i això, la companyia in-
sisteix que l’aigua ha estat “en tot
moment plenament apta per al
consum humà”.

L’anunci del compromís d’Ai-
gües Vidal el va fer el dia 13 la res-
ponsable de la qualitat de l’aigua
a l’empresa, Sònia Figuerola, en
una entrevista a Ràdio Esparre-
guera. Figuerola va dir que, mal-
grat que les analítiques fetes fins
aleshores eren correctes, farien
més estudis per detectar “quin és
el compost que, un cop clorat,
produeix els canvis” en l’olor
dels quals es queixen els usuaris.

Aquest darrer episodi de ma-
les olors es va començar a co-
mentar a les xarxes socials a fi-
nals de setembre. En aquell mo-
ment, l’empresa concessionà-
ria al municipi va dir que la
causa era el fet d’haver tornat a
subministrar aigua de La Mina
després d’uns set mesos sense
poder-ho fer. I és que l’Ajunta-
ment li havia prohibit fer-ho el
desembre de 2018 per un altre

cas de pudors. Tanmateix, el
juliol passat es va aixecar aques-
ta prohibició, ja que l’Agència
Catalana de l’Aigua va fer un in-
forme i unes analítiques favo-
rables. Sigui com sigui, des del
dia 23 d’octubre, la població
d’Esparreguera s’abasteix úni-
cament amb l’aigua que submi-
nistra Ter-Llobregat, tal com
va informar Aigües Vidal en un
comunicat.

El subministrament de La Mina es va aturar a finals d’octubre. Foto: Ajuntament

Aigües d’Esparreguera busca
l’origen de les males olors

Demanen més rigor amb Can
Mata a l’Agència de Residus

CULTURA4El quart Festival de
Músiques Amadeu Vives ha es-
tat un èxit. El cap de setmana
passat, del 15 al 17 de novembre,
Collbató va viure un dels esde-
veniments culturals més im-
portants del municipi. Els con-
certs de Ferran Palau i de l’Spa-
ragaria Orquestra van ser els
grans moments d’aquesta edició,
en què el festival ha demostrat
ser una proposta consolidada. 

Per tal d’arribar a tots els pú-
blics, el programa d’enguany
ha estat molt variat. El primer
espectacle, que es va fer diven-
dres a la tarda al Casal de Cul-
tura, va ser Marina i el somni de
volarde Núria Serra, adreçat als
més petits. Després, l’activitat es
va mantenir al mateix espai
però v canviar de registre: va
arribar el torn de la inauguració
oficial del festival, acompanya-
da d’una anàlisi de la sarsuela
d’Amadeu Vives Doña Fran-
cisquita, a càrrec de Carles Fa-
rràs, director de l'Escola Muni-
cipal de Música. A la nit, el can-

tautor collbatoní Ferran Palau
va oferir un concert íntim al
Casinet, on va presentar en
acústic el seu darrer disc, Kevin.

Dissabte a la nit, també al
Casinet, l’Sparagaria Orquestra
va oferir la seva reinterpretació
de les creacions del mestre

Amadeu Vives, sota el nom
Emocions Vives, que va fer gau-
dir i emocionar el públic. Fi-
nalment, la proposta de diu-
menge a la tarda va ser una sor-
tida cultural a Barcelona per
veure Doña Francisquita al
Gran Teatre del Liceu. 

El concert de Ferran Palau, un dels plats forts del festival. Foto: Ajuntament

Un exitós Festival Amadeu Vives
barreja tradició i modernitat

Reconeixement | Esparreguera, líder en serveis socials
Esparreguera és un dels 34 municipis de l’estat espanyol que més recursos desti-

nen i executen en matèria de serveis socials. És el tercer any consecutiu que l’Ajun-
tament obté aquest reconeixement, que aquest cop ha rebut per l’exercici del 2018.

Obres | Nova rotonda a la B-112
Han començat les obres de construcció de la rotonda de la B-112 a l’altura
del passeig de les Llongànies. La nova estructura, que tindrà 32 metres de
diàmetre, substituirà la semirotonda que hi ha actualment en aquesta via.

CULTURA4El projecte Inspira
Montserrat va organitzar, el 9 de
novembre, un espectacle amb
música, llum i dansa a les Coves
de Montserrat. La performance
pretenia transmetre un missat-
ge de “reconciliació de les di-
mensions masculina i femeni-
na”, tal com expliquen fonts
municipals.

En arribar a les coves, el pú-
blic va rebre una explicació in-
troductòria amb el gong com a
so d’ambient. Tot seguit, va
començar un seguit de reci-

tals, lectures i balls, que els
assistents no van poder aplau-
dir fins al final, per ordres dels
organitzadors. Després de cre-
ar un clima espiritual i miste-
riós, es van oferir explicacions
amb ombres xineses, així com
un tast d'òpera i reflexions pro-
fundes. 

Inspira Montserrat és una
iniciativa nascuda a Collbató,
creada per diverses persones
“que es reconcilien amb la na-
tura”, segons ells mateixos ex-
pliquen al seu portal web. 

Música, llum i dansa 
a les Coves de Montserrat
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Jordi Morales farà història aquest
dissabte a Barcelona. El palista es-
parreguerí es convertirà en el
primer jugador paralímpic que
participarà en el Trofeu Interna-
cional Ciutat de Barcelona de
Tennis de Taula, que es disputa-
rà al Poliesportiu La Salle Bona-
nova de la capital del país. L’or-
ganització va argumentar la in-
vitació a Morales assegurant que
és “un gest que vol contribuir a
equiparar la consideració de to-
tes les modalitats del tennis de
taula com l'expressió d'un sol
esport on tothom hi té cabuda”.
El campionat se celebrarà per
trenta-tresena vegada, i ja està
consolidat com a una de les grans
cites individuals de l’any.

Divendres passat es va sorte-
jar el quadre sencer, amb els vuit

aspirants. El bombo va decidir
que el bielorús Vladimir Samso-
nov (un dels quatre jugadors de
fora de Catalunya) serà el primer
contrincant de Morales, que si su-
pera aquest enfrontament, ju-
garà contra el vencedor del par-
tit de quarts de final que enfron-
tarà el romanès Ovidiu Ionescu i
Marc Duran, un dels jugadors del

Club Tennis Taula Borges, de
Superdivisió masculina.

Els altres quatre palistes que
opten a guanyar el campionat són
el danès Jonathan Groth i el
suec Jon Persson, com a repre-
sentació continental, i l’andalús
Carlos Machado (del Priego de
Córdoba) i el també palista del
Borges Jordi Masip.

Trencant barreres: Morales
jugarà el Ciutat de Barcelona
» El palista esparreguerí farà història, convertint-se en el primer 
jugador paralímpic que participa en les 33 edicions del torneig

Històric podi de Xavi Artigas
en el seu debut a Moto3

MOTOCICLISME4El jove pilot
santandreuenc Xavi Artigas no
oblidarà mai el seu debut al
Mundial de Moto3. Artigas va
poder participar en el Gran Pre-
mi de la Comunitat Valenciana
diumenge passat gràcies a una
invitació del Leopard Impala
Junior Team ... i va acabar pujant
al tercer calaix del podi. 

La gesta d’Artigas pren una
dimensió encara més gran si es
considera que, després de les
sessions de classificació, Arti-
gas partia des de la setzena po-
sició de la graella de sortida. Tot

i això, després de la cursa, el de
Sant Andreu de la Barca va as-
segurar que havia tingut “bones
sensacions” durant tot el cap de
setmana. De fet, Artigas fins i tot
va arribar a liderar la cursa du-
rant alguns trams, però final-
ment va acabar per darrere del
pilot de Burriana Sergio García
i de l’italià Andrea Migno.

Fins ara, Artigas havia com-
petit en el Campionat d’Espanya
de velocitat tot i que, amb només
15 anys, té la plena confiança
d’un dels grans pilots catalans de
la història: Toni Elías.

Victòria de l’Esparreguera 
al derbi contra el Martorell

BÀSQUET4El triomf es va que-
dar al Ramon Martí. El CB Es-
parreguera va guanyar el pri-
mer derbi de la temporada a la lli-
ga EBA dissabte passat (79-71),
un resultat que, de retruc, va
servir perquè el conjunt d’Òscar
Navarro avanci el CB Martorell
en la classificació (pel basket
average, ja que els dos conjunts
presenten un balanç de 4-5).

La victòria verda, però, només
va ser possible gràcies a una re-
muntada en la segona meitat, ja
que els dos primers parcials van
ser del CBM. Els locals ja van do-

nar-li la volta al marcador al final
del tercer parcial (53-51), mentre
que aquesta sensació de millora
va acabar de confirmar-se en la
recta final del matx.

Pau Campaña, amb 23 punts
i 21 de valoració, va ser el millor
del conjunt esparreguerí i del
partit, mentre que en el bàndol
martorellenc va brillar amb llum
pròpia Jordi Pujolreu.

El CBM voldrà refer-se d’a-
questa ensopegada aquest dis-
sabte contra el Quart, mentre
que el CBE voldrà aprofitar l’im-
puls en la visita a la pista del Vic.

Celebració | L’Escorxador acull la Nit de l’Esport d’Olesa
L’Escorxador va ser l’escenari, divendres passat, de la tercera edició de la Nit de l’Esport Local
d’Olesa. Durant la jornada es va premiar els resultats d’entitats com l’FS Olesa (en diferents

categories), l’AE Daina Isard, el Club Boxa Olesa, el Club Patí Olesa o la Unió Ciclista Olesana.

Morales, en una imatge d’arxiu. Foto: RFETM

Pau Arriaga
ESPARREGUERA

Bona ratxa de l’Handbol
Sanes, amb dues victòries

Per primera vegada en
aquesta temporada,
l’Handbol Sant Esteve

ha enllaçat dues victòries a Pri-
mera Estatal. L’equip va trencar
la seva mala dinàmica a Sabadell,
contra l’OAR (32-35) el passat
dia 9 i va confirmar la seva mi-
llora al Sanes Arena amb el
triomf més contundent d’aques-
ta temporada, per 30-24 contra
l’Handbol Sant Cugat. 

Aquests quatre punts conse-

cutius, a més, permeten que el
conjunt d’Oliver Roy abandoni la
zona baixa de la classificació i se
situi en el desè lloc.

Els sesrovirencs voldran
aprofitar aquesta inèrcia positi-
va recent per seguir escalant po-
sicions i, aquest dissabte a les sis
de la tarda, visitaran la pista del
Joventut Handbol Mataró. L’úl-
tim partit d’aquest mes serà set
dies més tard, al Sanes Arena,
contra l’Handbol Esplugues.
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La nostàlgia és l’ingredient principal del
llibre que Rosa Maria Sardà publica
aquest novembre: Un incident sense
importància. Amb una carta a la seva
mare, que va morir molt jove, l’autora
dona el tret de sortida a un conjunt de
relats que recuperen records i perso-
natges de la seva infància, com la Ma-
ria i el Pep, els seus peculiars avis.

Llibres

Un incident sense importància
Rosa Maria Sardà

Una de les obres més aclamades del
dramaturg britànic Jez Butterworth,
Jerusalem, arriba a Barcelona sota la di-
recció de Julio Manrique. El protago-
nista, interpretat per Pere Arquillué, és
el complex antiheroi Johnny 'el Gall’
Byron, l’home més odiat i estimat alhora
de la localitat rural anglesa on viu. 

Al Teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Jerusalem
Jez Butterworth

Sergio Dalma celebra els seus 30 anys de
carrera musical amb un disc que s’ha es-
trenat aquest novembre. En el nou àl-
bum, el cantant sabadellenc ofereix una
recopilació dels seus grans èxits, com Bai-
lar pegadoso Galilea, però també inclou
tres cançons inèdites. Entre aquestes,
destaca Donna, el tema de Dalma amb
Andrés Ceballos, líder del grup Dvicio.

Música

Netflix estrena la tercera temporada de The
Crown, la sèrie que repassa el regnat d’I-
sabel II durant el segle XX. La novetat d’a-
questa entrega és el canvi de repartiment
per ajustar-se a l’edat dels personatges.
Així, entre les noves incorporacions hi ha
les actrius Olivia Colman, que encarnarà
la reina d’Anglaterra, i Helena Bonham Car-
ter, que serà la princesa Margarida.

Pelis i sèries

The Crown
Peter Morgan

30... y tanto
Sergio Dalma

BCN Witch Market 2019
El festival màgic de Barcelona tornarà amb força el cap
de setmana del 23 i el 24 de novembre. Durant aquests
dos dies, els fans de Harry Potter podran gaudir de ta-
llers, classes de màgia, conferències i concursos en un

entorn que els farà sentir com si fossin alumnes de
Hogwarts: l’edifici històric de la Universitat de Barcelo-

na, ubicat a la Gran Via. La d’enguany és la quarta edició
d’aquesta proposta d’oci que demostra que el món fic-
tici creat per J. K. Rowling continua viu, malgrat que la

saga de llibres i pel·lícules hagi arribat a la seva fi.

Nascut a Vitòria el 1960, Karra Elejalde és un dels ac-
tors bascs més coneguts a l’estat espanyol. El seu de-
but al món del cinema va ser l’any 1987 amb la pel·lí-
cula A los cuatro vientos i, des d’aleshores, s’ha mantin-
gut sempre en actiu. Entre la seva filmografia, desta-
quen También la lluvia (2010) i Ocho apellidos vascos

(2014), els llargmetratges amb què ha aconseguit dos
premis Goya a millor actor de repartiment. Ara, des-
prés de l’estrena de Mientras dure la guerra (2019), el

seu nom comença a sonar entre els candidats a endur-
se el Goya a millor actor, tot i que caldrà esperar al 2 de
desembre per conèixer els nominats als guardons. De

totes maneres, el mateix Elejalde creu que el premi
serà per a Antonio Banderas. Ho ha dit en una entre-

vista que li ha fet recentment La Vanguardia, aprofitant
la seva participació en el 15è sopar benèfic de la fun-

dació Esport Solidari Internacional a Barcelona.  

K A R R A  E L E J A L D EQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un actor de renom

Ha protagonitzat pel·lícules exitoses i té dos premis Goya

Famosos

Assistir a un acte benèfic a Barcelona
Va participar en el sopar d’Esport Solidari Internacional

Continuen aclamant el seu últim paper
El públic el felicita pel seu Unamuno a ‘Mientras dure la guerra’

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Pokémon 
L’estrena, aquest novembre, de ‘Pokémon Espasa’ i ‘Pokémon Escut’
marca l’arribada de la vuitena generació d’aquests éssers animats.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Viu en línia



23 | 

Viu en línia

agenda@comunicacio21.com

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
20:00 Me llamo Violeta explica la història de la

filla dels actors de cinema per a adults Nac-
ho Vidal i Franceska Jaimes. Forma part del
Cicle Gaudí. / Casa de Cultura La Vila.

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE
Tarda Aquest divendres, clubs i esportistes de

la ciutat es reuniran al teatre per gaudir, un
any més, de la gala dels Premis de l’Esport Lo-
cal, que reconeixeran els mèrits de la tem-
porada passada. / Teatre Núria Espert.

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
18:00 La companyia Barcelona Ballet Flamen-

co arriba a la ciutat amb l’espectacle ¡Silen-
cio!, que explica la inseguretat que hi ha en
la relació d’una parella aparentment perfecta.
/ Teatre Núria Espert.

DIJOUS 21 DE NOVEMBRE
COLLBATÓ Després que fa setmanes l’acte

s’hagués de canviar de data, Núria Picas vi-
sitarà el poble per presentar el seu darrer lli-
bre, anomenat Ara o mai (19:00). / Casal de
Cultura.

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE
COMARCA Un any més, la comarca està citada

el dia 24 de novembre a la Marxa contra la
violència masclista que portarà els participants
des de cadascun dels pobles de la comarca fins
a la capital, Sant Feliu.

DEMÀ 20 DE NOVEMBRE
ABRERA Sisena sessió del taller de creació de

personatges a càrrec de Maria Rosa Nogué,
que forma part de les propostes del Premi Li-
terari Delta (19:00). / Biblioteca.

FINS AL 24 DE NOVEMBRE
SANT ESTEVE Dissabte passat es va fer la in-

auguració de l’exposició Mirades, una sèrie de
fotografies d’Emilio Calvo, que es podrà vi-
sitar fins a aquest diumenge (Matí-Tarda). /
Sala Domènech i Estapà.

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE
MARTORELL Partit de futbol sala de l’onzena jor-

nada del grup 3 de Segona Divisió B entre el
Sala 5 Martorell i l’Escola Pia Sabadell (12:00).
/ Pavelló Municipal de Martorell.

ESPARREGUERA Divendres de la set-
mana que ve s’estrenarà l’adaptació de
La revolta de les bruixes, de Josep Ma-
ria Benet i Jornet. / Teatret.

‘La revolta de les bruixes’
arriba a Esparreguera

Divendres 29 de novembre a les 21:00

Escape room, una proposta teatral
que ha viatjat per tot el país, arriba a
Sant Andreu amb un gran repartiment
en el qual destaca Joel Joan. / Teatre
Núria Espert.

‘Escape room’, amb Joel 
Joan, al teatre Núria Espert
Dissabte 30 de novembre a les 20:30

El guitarrista extremeny Javier Lucío
s’encarregarà d’un concert diumenge
que ve. Ha ofert concerts en nombro-
ses sales d’àmbit nacional i interna-
cional. / Escola Municipal de Música.

El guitarrista Javier Lucío
oferirà un concert a la ciutat

Diumenge 24 de novembre a les 19:00

ESPARREGUERA Partit de bàsquet de
l’onzena jornada del grup C-A de la lli-
ga EBA entre el CB Esparreguera i l’A-
renys. / Pavelló Ramon Martí.

El CB Esparreguera tancarà 
el mes a casa contra l’Arenys
Dissabte 30 de novembre a les 18:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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