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A Catalunya hi ha més de
175.000 persones grans que
viuen soles. És una situació que
cada dia afecta més gent i que,
segons les previsions de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS), el 2050 serà un feno-
men que afectarà més de 2.000
milions de persones més grans
de 65 anys a tot el món.

Aquesta situació la provo-
quen diferents motius, com per
exemple l’augment de l’esperan-
ça de vida, sobretot entre els ho-
mes, les ruptures de parella que
es produeixen just abans de la ju-
bilació i el fet que cada vegada
més persones arriben a la velle-
sa sense parella. Això acaba pro-

vocant que augmenti el risc d’a-
parició de la soledat no desitjada.

El problema és que aquest fe-
nomen que cada vegada va a
més té un impacte molt impor-
tant sobre la salut física, mental
i emocional de les persones que
ho pateixen.

COMPANYIA PER NADAL
Un dels moments en què la crue-
sa de la soledat es fa més evident
és durant el Nadal, unes festes
que gairebé tothom relaciona
amb estar en família. És per això
que des d’Amics de la Gent Gran,
una entitat que lluita per com-
batre la solitud que pateixen les
persones grans, organitza una
vintena de dinars de Nadal per a
unes 1.500 persones.

Una de les beneficiàries d’a-
quests dinars és Lara Millán, que
té 87 anys i que en fa vuit que rep

les visites dels voluntaris de l’en-
titat. En declaracions a aquesta
publicació, Millán explica que, per
a ella, el més important no és el
menjar, sinó el fet de tenir com-
panyia durant una estona, amb
altres persones grans, i compar-
tir aquests moments en unes da-
tes assenyalades.

Aquesta activitat és puntual i
es fa per Nadal, però Amics de la
Gent Gran té gairebé 2.000 vo-
luntaris que, cada setmana, pas-
sen dues hores amb la gent gran.
Com explica la mateixa Lara Mi-
llán, durant aquesta estona surten
al carrer per anar al teatre o a be-
renar, entre altres activitats, però
el més important és que li fan
companyia. Per això, afirma que
està “molt contenta” de poder
tenir un voluntari d’Amics de la
Gent Gran, perquè és una estona
que assegura que gaudeix molt.

Lluitant contra la solitud
» Més de 175.000 catalans i catalanes majors de 65 anys passaran sols les festes de Nadal  

» Amics de la Gent Gran treballa per reduir la soledat no desitjada, que cada dia afecta més gent

Pau Massip / Anna Utiel
MONTSERRATÍ

Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran passen cada setmana dues hores amb persones grans que viuen soles. Fotos: Amics de la Gent Gran

INTERCANVI4L’Àngels Ruiz
té 55 anys i en fa 3 que és vo-
luntària d’Amics de la Gent
Gran. Va decidir sumar-se a
aquest projecte quan va pren-
dre consciència que “tothom
es fa gran i cada cop més gent
ho fa sola”. Des d’aleshores,
acompanya una senyora de 91
anys: “Ella m’està molt agraï-
da, però soc jo qui ha de do-
nar-li les gràcies”, afirma. I és
que, en les estones que passen
juntes, es produeix un inter-
canvi que acaba sent “una
mena de teràpia personal”
per a totes dues. En el cas de
Ruiz, a més de la satisfacció

que li genera poder ajudar
algú, el voluntariat li ofereix
“un descans mental” que l’ex-
treu de la seva rutina.

Pel que fa a la situació de les
persones grans, Ruiz afirma
que el més habitual és que, tot
i tenir família, passin moltes
hores en soledat. “Si no et tro-
bes bé, no pots sortir i, a més,
estàs sol, la ment et porta a llocs
no desitjables”, lamenta. En
aquest sentit, les trobades amb
els voluntaris fan que tinguin el
cap ocupat en coses positives
durant la setmana i que, quan
reben visites de familiars, tin-
guin coses noves a explicar. 

“El voluntariat és una teràpia
personal per a les dues parts”
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Ahir van banalitzar la
porta del Menjador so-

lidari del Gregal @Men-
jadorGregal. Denunciem aquest acte i
també la presència creixent del feixis-
me als nostres barris. El menjador fa
una tasca importantíssima i volem
aprofitar aquests fets per posar en re-
lleu tot allò que fa.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

En Blai Gumí, un cata-
là de 23 anys, ha obtin-

gut la plaça de solista
de contrabaix a la Bayerische Staatso-
per. És una notícia d’una volada extra-
ordinària. Els mitjans en faran la difu-
sió que mereix? Ho llegirem correcta-
ment els responsables de la cultura i de
l’educació del país?

Un dels criteris ob-
jectius per determinar

que un règim és autori-
tari i demòfob és el fet que s'atribu-
eixi el poder de limitar la llibertat
d'expressió per motius "de seguretat
nacional". És censura directa i arbi-
trària. És despotisme. És l'Espanya en-
follida.

Catalans, no parleu en
català als nouvinguts.

Es veu que és racista, clas-
sista i colonitzador. Ho podeu fer en
castellano, que és la llengua pura, que
mai no s'ha imposat a ningú i que tot-
hom sap o ha après amb gran plaer i de
forma totalment natural. Un regal dels
déus.

@LaMitjons@Joanlluislluis@eixpereiv @edmoncolomer

La lupa

per Ramon Masvidal

Qüestió de prioritats

Teresa Pàmies, en un paràgraf del seu lli-
bre Quan érem capitans, explica una
conversa amb un company basc de les
joventuts comunistes al viatge que feien
als EUA l’any 1938 per recaptar fons per
a la causa republicana. En un moment
de la conversa, el basc digué a la Tere-
sa que la diferència entre un comunis-
ta basc i un de català era que ells són pri-
mer bascos que comunistes.

Quan serem lliures els catalans? No
ho sé, perquè en certa manera ens cre-
iem que ja ho som i no ho
som ni de bon tros, només
cal veure el panorama.

Recordo quan era jove, en
ple franquisme, les discus-
sions familiars de sobretaula
entre els partidaris d’en Macià,
d’en Companys o d’en Cambó.
Ara veig que absurdes que eren aquelles
discussions quan tots els catalans estàvem
sotmesos a una implacable dictadura que
no ens permetia quasi ni respirar.

Sembla que no hem après la lliçó,
malgrat estar veient aquesta falsa auto-
nomia amb una Generalitat i un Parla-
ment castrats i tutelats per un estat que
vol mantenir el poder central i centra-
litzador utilitzant el poder judicial, ja que
ara no queda bé utilitzar el poder mili-
tar com han fet al llarg de la història.

Tenim uns poders superiors que ens
humilien i ens aixafen i, mentrestant, po-
lítics i partits catalans jugant a dretes, es-

querres, anarquistes, liberals... com si ja
fóssim un estat sobirà, amb l’agreujant
que dins de casa nostra s’ha tornat a des-
envolupar un lerrouxisme que ha pro-
piciat que una part de la població que viu
al territori s’hagi tornat anticatalana. 

Quan un passa una malaltia greu s’a-
dona que la prioritat en aquell mo-
ment crític de la malaltia és sortir-se’n
i recuperar la salut, i no t’amoïnen altres
problemes que et poden afectar encara
que siguin importants.

Ja sé que alguns em direu que els
problemes existeixen i no ens en podem
oblidar del tot, però us dic en primer lloc
que els problemes i dèficits que pateix el
nostre territori no s’han generat els
darrers anys, sinó que venen de més llu-
ny i són fruit d’un tracte diferencial i dis-
criminatori que rebem de l’estat al qual
pertanyem. I, en segon lloc, que aquest
estat (mani qui mani) no ha tingut mai
ganes de revertir la situació.

El senyor Fernández del PP va dir
l’altre dia al Parlament que Catalunya no
té dret a la independència perquè no és
una colònia. Doncs sí que ho és, i l’hi do-

naré dues raons: una, perquè vàrem ser
annexionats al “Reino de España” en un
tractat (Utrech 1713) on no vàrem tenir
ni veu ni vot i, dues, perquè l’estat ens
manlleva un 8% del PIB cada any quan
l’ONU considera colònia un territori
quan l’aportació a la metròpoli és su-
perior al 6%.

Ara, catalans i altra gent que viu i es-
tima aquesta terra tenim una missió
prioritària que és recuperar la llibertat.
Això vol dir recuperar la sobirania na-

cional que permet, en primer
lloc, administrar el total dels
ingressos fruit del treball
dels seus habitants i decidir
com i a què es destinen i
quin grau de solidaritat vo-
lem tenir amb altres pobles.

També em direu alguns
que el món és cada cop més “interde-
pendent”. D’acord, però aquesta cessió
de sobirania a institucions supranacio-
nals, com pot ser la UE, es fa amb trac-
tats prèvia negociació i respon a la so-
lució de problemes globals que un estat,
sigui gran o petit, no té capacitat de re-
soldre, i no es posen en problemes do-
mèstics, com per exemple quina llengua
has de parlar.

No sé si ha quedat prou clar quina
és la prioritat: construir la casa de la
llibertat abans que discutir el color de
les cortines i, en tot cas, la roba bruta
es renta de portes endins.

La prioritat és construir la casa 
de la llibertat abans que discutir 

el color de les cortines

Jordi Morales
El palista esparreguerí va fer història a

Barcelona fa unes setmanes, convertint-
se en el primer jugador amb discapaci-
tat que disputa el Ciutat de Barcelona.
La seva participació, però, va ser breu,
ja que va perdre en la primera ronda. 

pàgina 28

Els semàfors

Cavalcada de Martorell
TV3 ha escollit retransmetre, per 

segona vegada en onze anys, la cavalcada
de Reis de Martorell. Un dels motius per
fer-ho ha estat que la rua martorellenca
compta amb un Baltasar de veritat des 

de fa molts anys, i no practica ‘blackface’.
pàgina 14

Aj. d’Esparreguera
El POUM ha rebut prop de 100 al·lega-
cions presentades per entitats, partits
polítics i, sobretot, particulars. Des de
l’Ajuntament, però, consideren que és

una xifra “acceptable” que demostra que
el document és “raonable i coherent”. 

pàgina 24
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Existeix una perversa tendència,
per part d’algunes institucions de
l’Estat, de banalitzar el terrorisme,
confiant fer passar bou per bèstia
grossa i així poder tirar pel dret, ac-
tuant a conveniència per poder re-
primir les accions de manifesta-
cions i protestes independentistes.
Un exemple: un tribunal de l’au-
toanomenada justícia espanyola
condemna a quatre anys de presó,
per delicte d’odi, un ciutadà que es
va alegrar de la mort d’un torero en
una plaça de Terol. L’anomalia no
té límits, s’ha desbocat!

Fins a quin punt s’ha arribat
que el senyor Robert Manrique,
víctima de l’atemptat de l’Hiper-
cor, hagi dit això: “No m’agraden
els actes vandàlics, però no són
terrorisme. No es pot banalitzar el
dolor per rapinyar quatre vots”. 

També hem patit la banalit-
zació del feixisme de Vox. Se’ls ha
donat cobertura mediàtica, s’ha
minimitzat el seu ideari neofalan-
gista, homòfob, racista, masclista
i catalanòfob. Aitor Esteban del
PNB, després d’un debat a la tele-
visió, es va negar a donar la mà a
Espinosa de los Monteros de Vox. 

L’autoesbombada justícia es-
panyola va pendent avall, cap al
precipici de l’arbitrarietat abso-
luta. S’està fent l’harakiri i, el que
és més greu, no se n’adonen!

A quants taxistes, pagesos, es-
tibadors, controladors aeris, tre-
balladors de drassanes i miners
que han cremat cotxes, conteni-
dors, pneumàtics i tallat carrete-
res i vies de tren i han col·lapsat
aeroports els ha aplicat l’Audièn-
cia Nacional la llei antiterrorista? 

Ah! Però no eren indepen-
dentistes catalans, i aquests sí que
no tenen perdó.

Banalitzar
per Jordi Lleal 

Les millors
perles

El propietari d’una bici robada l’ha recuperat gràcies als Mossos
després de veure-la a Wallapop. Així ho ha explicat recentment
El Periódico, que detalla que un policia de paisà es va fer passar

per amic del propietari en la cita amb la lladre per recomprar el ve-
hicle. És un exemple més dels fraus a l’empara d’internet.

Una família de Palamós ha aconseguit inscriure la seva filla
amb el nom de Pau després de la negativa que es va tro-
bar al registre civil de la Bisbal de l’Empordà. Des del jut-

jat de Palamós argumentaven que la llei no ho permetia, però fi-
nalment hi han donat llum verda.

Set de cada deu conductors no saben canviar una roda i el 60%
no sap reaccionar davant de situacions imprevistes a la carrete-
ra. Són dades d’un estudi de l’Associació Professional d’Empre-

ses Formadores en Seguretat Vial (Formaster), que també indiquen
que el 90% dels conductors no ha llegit mai el manual del seu cotxe.

Almenys tres tones de cocaïna del narcosubmarí enfonsat
recentment a Galícia ja han estat descarregades per efec-
tius policials després de reflotar la nau. La quantitat de

droga que transportava podia superar els 100 milions d’euros
al mercat negre.

L’exjugador del Barça Samuel Eto’o s’ha convertit en estudiant
de Harvard. L’exfutbolista estudiarà un grau en administració
d’empreses a la prestigiosa universitat nord-americana. És per

això que Eto’o es traslladarà a viure a Boston. Tot plegat després
d’haver muntat una casa d’apostes al Camerun. 

Ales trencades
per Mari Carmen Lozano

A fora plou i a dins també. La por-
ta s’obre i ella comença a tremo-
lar. El got d’aigua rellisca tren-
cant-se en mil trossets on veu re-
flectida la por. Sent com avança
pel passadís l’olor agre de begu-
da. Les petjades són cada cop
més sonores. Només obrir la
porta de la cuina, li pregunta si li
ha comprat l’escuma d’afaitar. La
dona fa un esforç perquè la veu
li surti del coll i li respon que no
se n’ha recordat. Ell li crida que
no serveix per a res. Amb la mà
dura, fa un cop a la taula i llença
el dinar a terra. Ella s’ajup per re-
collir la destrossa i ell ho aprofi-
ta per llançar-se-li a sobre, aga-
far-la pels cabells i amenaçar-la
dient-li que mai més es torni a ob-
lidar de les seves comandes.

I així la llar en mans del mal-
tractador es converteix en un
camí ple de mines a punt d’es-
clatar. Elements domèstics con-
vertits en armes llancívoles i
punxants. La casa ha deixat de ser
un lloc acollidor i segur per trans-
formar-se en un infern on l’ho-
me violent llança els plats a ter-
ra, posa les mans al coll o a la
cara, crida, insulta... deixant les
seves empremtes fora i dins del
cos de la dona.

L’article 1 de la llei de violèn-
cia de gènere assenyala que la vio-
lència de gènere no és un pro-
blema que afecta només l’àmbit
privat, sinó que també es mani-
festa públicament com el símbol
més inhumà de la desigualtat

existent a la nostra societat. Una
violència que es dirigeix sobre les
dones pel fet mateix de ser dones,
per ser considerades pels seus
agressors faltes dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de
decisió.

L’educació és l’eina primor-
dial en la prevenció de la vio-
lència de gènere perquè és l’ú-
nica que pot canviar les ments
dels éssers humans. Cal intro-
duir en les nostres escoles el va-
lor de la igualtat entre sexes i el
rebuig decidit a la violència de
gènere i a qualsevol forma de
violència física o psicològica.
Si tenim en compte que l’esco-
la és un dels contextos de so-
cialització més importants per
a la creació de la pròpia identi-
tat, dels nostres ideals i objec-
tius, s’ha de treballar perquè des
del professorat, les famílies i el
propi alumnat s’informi de qual-
sevol forma de violència que es
pugui detectar per tal de poder
frenar-la i aturar-la.

Des del terra la dona mira
cap al passadís fosc i allunyat,
sent el seu cos i els seus peus dè-
bils i cansats, però sap que si
aconsegueix aixecar-se i córrer
podrà fugir de l’infern. Enrere
quedaran la culpabilitat, la ver-
gonya, la indefensió, la intimi-
dació, les amenaces, les triste-
ses, la solitud... Podrà salvar-se
i volar. Ser una dona lliure,
sense pors, respectada i feliç. A
fora fa sol i a dins també.

Safata d’entrada

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

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

El PSC s’imposa el 10N al 
Montserratí, però perd vots1

2
ERC guanya el 10N a més pobles, 
entre ells Esparreguera

La gestió del Centre d’FP 
d’Automoció podria ser pública

Felip Segura: “Si et jutgen per opinar, 
és que no hi ha llibertat d’expressió”

Inquietud per les paraules de De Meo 
sobre el futur de Seat a Martorell

El + llegit línianord.cat

3

4

5

A les xarxes

@chelodelagarza: Ya me imagino a
Trump pidiéndole a su staff: “Rápido, ha-
gan un fotomontaje del póster de Rocky
con mi cara. Se viene un tweet genial!

@jordiPuignero: El decret que pretén
però no aturarà "la #RepúblicaDigital" per-
metrà intervenir Internet i les comunica-
cions dels ciutadans sense ordre judicial. 

#155Digital

@10ClaraVila: Han passat 48 hores i ja
ningú se'n recorda. No som res important,
aquest és el problema. Continuem sent
invisibles a ulls de la societat. #25N.

#EnsMaten #RockyTrump
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Entrevista

La Mercè ha estat una de les
26 escoles catalanes que
ha posat a prova el projec-

te de la Fundació Barça per llui-
tar contra el bullying. En què
consisteix aquesta iniciativa?
(M) El projecte busca principal-
ment conscienciar els alumnes de
primària, des de 1r fins a 6è. L’ob-
jectiu és que, des de petits, en-
tenguin què és el bullying i el mal
que pot fer, per tal que no apare-
gui en etapes posteriors. A més, els
ofereix eines per saber com actuar
si en perceben un cas a l’escola.

Com va sorgir la participació en
la prova pilot?
(M) Vam rebre la proposta de la Fun-
dació Barça i, des de l’equip direc-
tiu i el claustre de professors, vam
considerar que era una bona ini-
ciativa, perquè el bullyingés un pro-
blema que afecta totes les escoles. 

S’havien donat molts casos d’as-
setjament escolar a La Mercè?
(C) No havíem tingut cap cas en

què calgués obrir un protocol,
però vèiem que era un tema que
preocupava molt les famílies. El
bullying fa molta por, però és una
cosa molt específica i no tot el que
passa a les escoles és bullying, per
això vam creure necessari posar
una mica d’ordre i explicar què ho
és i què no ho és. 
(M) Quan hi ha un conflicte a l’es-
cola, la paraula bullying de se-
guida surt i espanta molt. Per
això des del principi vam infor-
mar les famílies sobre aquest
projecte i l’han rebut molt posi-
tivament. 

Com heu posat en pràctica el
programa?
(C) El primer any el vam aplicar no-
més a final de cicle, però el segon
ja ho vam fer a tots els cursos. Es
tracta de fer diverses sessions des
de tres assignatures: tutoria, edu-
cació física i plàstica. Per començar,

es passa un test anònim als alum-
nes per veure en quina situació es
troba l’escola pel que fa al bullying.
A partir d’aquí, es fan els tallers i ac-
tivitats que proposa el programa i,
al final, es tornen a passar els qües-
tionaris per veure si hi ha hagut
canvis. Nosaltres hem notat molta
millora, sobretot en el grau de co-
neixement del tema.

Com ha viscut l’alumnat aquest
projecte?
(C) Les activitats proposades han
estat molt motivadores i han agra-
dat molt als nens i nenes. Han
après molt i han treballat espe-
cialment la figura de l’observador,
de manera que han pres cons-
ciència que, si veuen un cas de bull-
ying, no han de callar. 

I el professorat, com s’ha pre-
parat per dur-lo a terme?
(M) Es va fer una formació inicial en
què el professorat va aprofundir en
el tema, va conèixer les eines que
es farien servir a les classes... Des del
minut 1 hi ha hagut una implica-
ció absoluta per part seva. Tot i ser
un afegit de feina, el claustre ho ha
rebut amb motivació i interès.
(C) Sense l’equip que tenim al

claustre això no hauria estat pos-
sible, hi ha posat moltes ganes per
tirar-ho endavant. A més, el pro-
jecte també ens ha donat eines
que ens són útils en el dia a dia,
com ara per al pla de convivència
de l’escola.

Hi ha la possibilitat d’aplicar el
projecte a l’ESO?
(M) Sabem que l’adolescència és
una etapa difícil i conflictiva en què
acostumen a aparèixer casos de
bullying. Tot i això, la Fundació
Barça –i nosaltres a l’escola també
ho estem veient– creu que, com
que aquest és un programa de pre-
venció, és millor que es faci en
edats primerenques. La idea és
que els alumnes interioritzin totes
les estratègies des de petits per tal
que no es donin casos de bullying

quan arribin a l’ESO. A banda, cal
destacar que, a partir del cicle su-
perior, el projecte inclou la qüestió
del cyberbullying.

El cyberbullying és un fenomen
que va més enllà de l’escola.
Això us preocupa especialment?
(M) Sí, el mòbil i les xarxes socials
formen part d’un món més parti-
cular dels alumnes, i això fa que el
cyberbullying sigui més difícil de de-
tectar, perquè se’ns escapa tant a
les escoles com a les famílies. A
més, els nens i nenes cada cop co-
mencen abans a fer servir les xar-
xes, per això des del projecte s’han
plantejat començar a parlar del
temafins i tot a 4t de primària. Hem
de ser conscients que, a la llarga,
aquest problema pot ser tant o
més greu que el bullying en si.

“El cyberbullying és molt
preocupant perquè és 
més difícil de detectar”

Montse Font i Carme Gil / Directora i cap d’estudis de La Mercè

Durant dos anys, el Col·legi La Mercè ha participat en la prova pilot d’un programa
de prevenció de l’assetjament escolar, impulsat per la Fundació Barça i dissenyat
per la Universitat de Còrdova. A més, el centre martorellenc va ser un dels dos 
únics escollits per fer la presentació del projecte al Camp Nou el mes passat.

Anna Utiel
MARTORELL

Perfil | Mestres d’un centre amb 150 anys d’història
La Mercè és un col·legi concertat de Martorell que ofereix des d’educació infantil

fins a batxillerat. Des de fa 7 anys, la Montse Font n’és la directora pedagògica,
mentre que la Carme Gil en fa 3 que n’és la cap d’estudis d’infantil i primària. 

“S’ha treballat molt la
figura de l’observador
perquè entenguin 
que no han de callar”
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa la campanya de publicitat Un
gir de 174 graus, que vol millorar
la percepció i ampliar el coneixe-
ment que es té de la Formació Pro-
fessional Inicial, incloent-hi la mo-
dalitat dual, la Formació Profes-
sional per a l’Ocupació de les per-
sones aturades i la Formació Pro-
fessional Contínua. 

Un gir de 174 graus vol trans-
metre que l’FP és una opció de
qualitat, flexible i innovadora, que
permet la formació al llarg de la
vida, essent la millor via per adap-
tar-se a les necessitats actuals i de
futur del mercat laboral, alhora
que permet l’actualització pro-
fessional permanent. 

El lema de la campanya respon
al nombre de titulacions que ac-
tualment ofereix la formació pro-
fessional inicial, que de manera
metafòrica s’aproxima a l’expres-
sió de fer un gir de 180 graus, per
transmetre que a través de l’FP es
pot dur a terme un canvi rellevant
a la vida.

La campanya s’adreça tant a
alumnes, persones en situació
d’atur, persones que poden tenir
interès a fer un reciclatge forma-
tiu, al món empresarial -per fer
veure els avantatges de la seva
implicació en l’FP- i també al con-
junt de les famílies i de la societat.
S’ha fet amb actors reals -street
casting- per dotar-la de més ve-
racitat, entre els quals hi ha es-
tudiants de dos centres d’FP de
Barcelona (l’Escola del Treball i La
Mercè).

MITJANA EUROPEA
Un dels principals objectius de la
campanya és arribar a la mitjana
europea en implantació de l’FP
dual de cara al 2022, xifra que su-
posaria el 30% sobre el total dels
alumnes de segon curs; el curs
passat la xifra d’implantació va ser
del 18,4%. Actualment s’està tre-
ballant per implementar al primer
curs del 2020-2021 la reestruc-
turació del model curricular de
tots els cicles formatius, fet que fa-
cilitarà aquest creixement. En
aquest sentit, ja s’ha elaborat un
document base sobre les carac-
terístiques generals del currícu-
lum d’FP.

MÉS OFERTA
El Departament d’Educació ha
incrementat aquest curs l’oferta
d’FP amb 106 grups nous, 55
grups en FP -22 cicles de grau mit-
jà i 33 de grau superior- i 51 en al-
tres ensenyaments professiona-
litzadors. L’objectiu per al 2022 és
superar l’oferta del 60% en FP
dins dels estudis postobligatoris
–aquest curs del 51%-. 

A Catalunya actualment es
poden cursar 174 títols d’FP, de 24
famílies professionals diferents.
D’aquests títols, 37 són adapta-
cions curriculars que s’adeqüen a
les noves necessitats de les em-
preses i del territori. Dels 174, un
total de 72 són de tècnics en cicles
formatius de grau mitjà i 102, de
tècnic superior.

RECICLAR-SE
La formació professional també
està al servei de les persones tre-
balladores, tant les que estan en
actiu, com les aturades. Els orga-
nismes encarregats d’aquesta
tasca són, per una banda el Ser-
vei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) encarregat de la For-
mació Professional per a l’Ocu-
pació adreçada a persones en si-
tuació d’atur, i per l’altra el Con-
sorci per a la Formació Contínua
de Catalunya, organisme inte-
grat per la Generalitat a través del
Departament de Treball, Afers
Social i Famílies i per les organit-
zacions sindicals i empresarials,
que s’encarrega de la formació
professional contínua, adreçada
a persones treballadores en actiu.

El Consorci destina aquest
any 35 milions d’euros a progra-
mes de formació del que es be-
neficiaran 120.000 persones tre-
balladores. Aquests programes
estan orientats a la millora de
competències professionals i a
l’obtenció de certificats de pro-

fessionalitat, d’acord amb les ne-
cessitats dels sectors productius
catalans. Les formacions són tant
de tipus transversal –idiomes, ei-
nes tecnològiques, seguretat la-
boral, entre altres- com sectorial
–metall, agroalimentària, comerç,
química, etcètera-.

L’FP per a l'Ocupació és el
conjunt d'accions formatives en
l'àmbit laboral que tenen com a
finalitat millorar la qualificació
professional i la capacitat d'in-
serció o reinserció laboral a través
de la consecució i el perfeccio-
nament de les competències. Els
darrers tres anys, el SOC ha invertit
més de 210 milions d’euros a for-
mar unes 100.000 persones atu-
rades, sobretot en administració
i gestió, comerç i màrqueting,
serveis socioculturals i a la co-
munitat. Les dades ens diuen
que un 55% de les persones be-
neficiàries són dones. Amb rela-
ció a l’edat, els joves representen
un 28% i els més grans de 45 anys
el 32%. El 55% són aturats de cur-
ta durada. El 2018 s’ha incre-
mentat un 12% el nombre de
beneficiaris de l’FP per a l’Ocu-
pació respecte a l’any anterior.

ESPAI WEB ESPECÍFIC
Tota la informació sobre els es-
tudis de formació professional
(inicial, ocupacional i contínua, in-
cloent-hi la modalitat dual), es
pot trobar a l’espai web següent:
fp.gencat.cat.

L’FP, una opció de qualitat
» La Generalitat engega la campanya ‘Un gir de 174 graus’ per impulsar la formació professional 
»Un dels principals objectius és millorar la percepció i el coneixement que es té d’aquests estudis

fp.gencat.cat

A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols d’FP, de 24 famílies professionals diferents. Fotos: Generalitat de Catalunya

4Un dels objectius de la cam-
panya és afavorir l’equitat de gè-
nere en l’alumnat que cursa
aquests estudis professionalitza-
dors. En aquest sentit, el Depar-
tament d’Educació, a partir d’a-
quest curs bonificarà la matricu-
lació de dones en els cicles de for-
matius de grau superior vinculats
al sector industrial. De cara al
curs vinent, està treballant per in-
crementar aquesta possibilitat
en altres sectors en què es pro-
dueixi disparitat de gènere i de-
manda laboral, com és el cas del
sector industrial. 

Per la seva banda, el Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies impulsa mesures d’igualtat
amb la priorització de determinats
col·lectius, entre ells les dones, i
l’impuls de plans concrets adreçats
a garantir aquesta igualtat.

Cal destacar també la funció
social de la campanya, que vol pro-
moure aquelles famílies profes-
sionals que més necessita el mer-
cat laboral i, alhora, situa a dones
en aquelles professions més mas-
culinitzades i a homes en sectors
feminitzats, com el de serveis i
atenció a les persones. 

Afavorir l’equitat de gènere

Pàgines especials
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SUCCESSOS4La Policia Nacio-
nal ha detingut un home per te-
nir un arsenal d’armes de guerra
i municions al seu domicili de
Martorell. Els agents van inter-
venir a casa seva setze armes de
foc, vuit llargues i vuit curtes, en-
tre elles un fusell d’assalt. A
més, també van trobar disposi-
tius silenciadors, visors teles-
còpics i peces convertidores per
transformar armes semiauto-
màtiques en automàtiques. Per
fer aquesta tasca, l’arrestat havia
habilitat un taller il·legal al ma-
teix habitatge. 

La investigació va començar
a partir d’informacions de l’Eu-
ropol que van permetre detectar
que l’home, propietari de diver-
ses llicències d’armes, havia
comprat per internet dispositius
per convertir-les en metralla-
dores. D’aquesta manera, arri-
bava a tenir armes que podien
disparar fins a 1.100 cartutxos
per minut. Així ho va anunciar la

policia espanyola el dia 2 en un
comunicat, on també va explicar
que l’operació s’emmarcava en
una estratègia de seguretat de la
Unió Europea per evitar que el
material de guerra acabi en mans
de grups o persones relacionats
amb el terrorisme o la delin-
qüència organitzada.

El detingut està acusat d’un
delicte de dipòsit d’armes de
guerra i municions. La investi-
gació ha estat dirigida pel jutjat
1 de Martorell i realitzada per
agents de la Comissaria General
d’Informació, en col·laboració
amb la Brigada Provincial d’In-
formació de Barcelona. 

L’home tenia un taller per convertir les armes en metralladores. Foto: CNP

Detingut per tenir un arsenal
d’armes de guerra i municions
» La policia troba fins a 16 armes de foc en un domicili martorellenc

» El propietari era un home amb diverses llicències d’armes

Seat torna a la normalitat 
a totes les línies de producció
INDÚSTRIA4Les tres línies de
producció de la planta de Seat a
Martorell van poder tornar a la
normalitat a principis d’aquest
mes, després de veure’s afecta-
des per un incendi en la fàbrica
de Faurecia a Abrera, un dels
proveïdors de l’empresa auto-
mobilística.

L’incendi es va produir la
nit del 19 de novembre, de ma-
nera que l’endemà al matí Seat
va haver d’aturar la producció de
totes les línies per la manca de
subministrament de peces. El
dia 26 es va reprendre l’activitat

a la línia 1, que fabrica els models
Ibiza i Arona, i una setmana
més tard, el dia 3, es va posar en
marxa de nou la línia 3, que pro-
dueix l’Audi A1. Per últim, el di-
mecres 4 va entrar en funciona-
ment la línia 2, encarregada del

Seat León. Així, durant aquestes
dues setmanes d’aturada, l’em-
presa va deixar de fabricar més
de 14.000 cotxes. 

DESCARTAT L’ERO TEMPORAL
Com a conseqüència d’aquesta
situació, una de les opcions que
es va plantejar Seat va ser la pre-
sentació d’un Expedient de Re-
gulació d’Ocupació (ERO) tem-
poral pels dies no treballats,
que hauria afectat uns 6.600
treballadors. Finalment, però, la
direcció de l’empresa va descar-
tar aquesta via i va decidir as-
sumir aquestes jornades com
una aturada tècnica. 

A més, la companyia i els
sindicats van arribar a un acord
per treballar els dies 18, 19 i 20
de desembre, que en principi
havien de ser de no producció,
per tal de recuperar aproxima-
dament la meitat dels vehicles
que es van deixar de fabricar
durant l’aturada. Així, el perío-
de de vacances de Nadal serà
entre el 21 d’aquest mes i el 7 de
gener i es preveu que l’altra
meitat dels cotxes que es van
deixar de produir es pugui re-
cuperar al llarg del 2020. 

PATRIMONI4La Diputació de
Barcelona ha entregat a l’Ajun-
tament de Martorell el Pla di-
rector de la Torre Bassols, una
proposta per restaurar aquesta
casa senyorial que data del segle
XIII i està catalogada com a Bé
Cultural d’Interès Local. El do-
cument preveu una inversió de
més de 3 milions d’euros per fer
aquesta actuació.

La Torre Bassols, situada a
prop de la via de l’AVE i envol-
tada de polígons industrials, es

troba actualment en estat d’a-
bandonament. Durant més de
vuit segles, però, “va ser el cen-
tre d’una de les explotacions
agràries més importants del
Baix Llobregat Nord” i, fins i tot,
va allotjar membres de la famí-
lia reial espanyola, tal com ex-
pliquen des de la Diputació. És
per això que destaquen el seu va-
lor històric, arqueològic, arqui-
tectònic i sociocultural. 

El Pla director proposa fer
una reforma total de l’edifici a

partir de fases parcials, ja que es
tracta d’una actuació complica-
da. Aquesta dificultat rau en el
deteriorament que presenta la
casa, amb una gran part de la
teulada esfondrada i altres zones
pràcticament enderrocades, a
més de terres bombats, esquer-
des i altres conseqüències del pas
del temps i l’abandonament.
Amb tot, l’objectiu que recull el
document és aconseguir “la re-
cuperació patrimonial i la dis-
ponibilitat d’ús de l’equipament”.

Recuperar la Torre Bassols

Medi ambient | Reforestació de la zona d’El Congost 
L’Ajuntament reforestarà, a partir del gener, les més de 5 hectàrees que es van
cremar en l’incendi d’El Congost el juliol de 2017. Hi col·laboraran l’Agrupació

de Defensa Forestal (ADF) La Roca Dreta i alumnes de l’institut Pompeu Fabra.

14.000
són els cotxes que Seat
ha deixat de fabricar
durant l’aturada per
l’incendi a Faurecia
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El 45è Premi Vila reconeixerà
les traduccions dels clàssics

LITERATURA4El 45è Premi
Vila de Martorell es va presen-
tar el dia 28 a la Llibreria Laie
de Barcelona. La principal no-
vetat d’aquesta edició és el nou
guardó que s’atorgarà a les tra-
duccions al català d’obres clàs-
siques escrites en grec o en lla-
tí. Es tracta del Premi Traduc-
ció de Clàssics Memorial Mont-
serrat Ros –traductora de la
Ilíada al català– que ha estat
impulsat gràcies a una propos-
ta de l’editorial martorellenca
Adesiara.

Segons va afirmar en de-
claracions al web municipal el
director de l’editorial, Jordi Ra-
ventós, aquest nou premi és
“una primícia mundial” per-
què no hi ha constància que se’n
faci cap altre d’aquestes carac-
terístiques. El guardó està dotat

amb 2.000 euros i Adesiara
publicarà l’obra guanyadora en
edició bilingüe, és a dir, en la
llengua original i en català.

A més, es mantenen les sis
categories que ja existien. Es
premiaran els millors llibres
de poemes tant en català com en
castellà, amb una dotació eco-
nòmica de 2.000 euros cadas-
cun, a més de l’edició de l’obra.
També hi haurà un premi de
microrelat (400 euros) i tres
guardons per a adults a nivell lo-
cal: millor llibre de poemes o
obra en prosa en català, dotat
amb 780 euros, un taller d’es-
criptura i l’edició de l’obra; mi-
llor conte i millor poema. Qui
guanyi qualsevol d’aquests dos
últims premis rebrà 100 euros
i podrà participar en un taller
d’escriptura a Martorell. 

TRADICIÓ4La cavalcada de
Reis de Martorell ha estat l’es-
collida per TV3 per fer la re-
transmissió en directe el 5 de ge-
ner. El programa, que anirà a
càrrec d'Eloi Cordomí i Ester
Bertran, començarà a les 19.30
amb la tradicional arribada de
Melcior, Gaspar i Baltasar pel
pont del Diable, on l’alcalde
Xavier Fonollosa els farà en-
trega de la clau de la ciutat, el pa
i la sal. Tot seguit, s’iniciarà el
recorregut pels carrers del mu-
nicipi, que acabarà a la rambla
de Les Bòbiles. En aquesta edi-
ció, la cavalcada comptarà amb
21 elements, un més que l’any
passat.

Aquest no és el primer cop
que TV3 escull la cavalcada de

Martorell: ja ho va fer el 2009,
aviat farà 11 anys. I és que es
tracta d’una tradició que es viu
amb moltes ganes i que està
molt arrelada a la vila. De fet,
martorellencs i martorellen-

ques la gaudeixen de forma in-
interrompuda des del 1962.

NO ERA LA PRIMERA OPCIÓ
En principi, TV3 havia de re-
transmetre la cavalcada d’Igua-
lada, la més antiga i una de les
més maques de Catalunya, que
aquest 2020 celebrarà el seu
125è aniversari. Però, segons
va explicar l’entitat Casa Nostra,
Casa Vostra a Twitter, membres
d’aquest col·lectiu van parlar
amb la directiva de la cadena per
recordar-los que Igualada en-
cara fa ‘blackface’, ja que pinta

Baltasar i els seus patges amb
betum. Precisament aquesta en-
titat va engegar l’any passat la
campanya ‘Baltasar de veritat’. 

Davant d’aquesta situació,
finalment TV3 va descartar
Igualada i va escollir Martorell,
que no practica aquesta tècni-
ca en la seva cavalcada i que,
des de fa molts anys, té un rei
Baltasar de veritat. Des de Casa
Nostra, Casa Vostra van felici-
tar Martorell per haver estat el
municipi escollit i van destacar
la seva “llarga tradició de Bal-
tasar de veritat”. 

Martorell no fa ‘blackface’ i fa anys que té un Baltasar de veritat. Foto: Ajuntament

TV3 tornarà a retransmetre la 
cavalcada de Reis de Martorell

És el segon cop en onze
anys que TV3 escull la
cavalcada de Martorell:
ja ho va fer el 2009
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Castellví de Rosanes

Castellví es prepara per
viure les festes de Nadal

TRADICIÓ4L’arribada del Nadal
s’avança cada cop més i, aquest
any, Castellví ha començat a es-
calfar motors ben aviat. 

El passat 29 de novembre, la
plaça del poble va acollir la fira
nadalenca de l’AMPA de l’esco-
la Mare de Déu de Montserrat,
mentre que l’1 de desembre els
nens i nenes castellvinencs van
sortir a buscar el seu tió des de
la plaça del Roure, en una acti-
vitat solidària organitzada per
HipoFam. Seguint en la matei-
xa línia, el pròxim dia 15 el mu-
nicipi se sumarà a La Marató de

TV3 amb actes benèfics a càrrec
d’entitats i comerços locals.

Més endavant, el poble farà
caliu per viure en companyia els
moments festius. El dia 25, els
infants podran fer cagar el tió a
la plaça d’Europa i, el dia 29, tin-
dran l’oportunitat d’entregar al
Patge Picarol les seves cartes
adreçades als Reis d’Orient. Ses
Majestats arribaran al municipi
el dia 5 a la tarda i, l’endemà,
passaran per la residència de
gent gran de Can Sunyer. D’al-
tra banda, la coral ‘Donant la
nota’ oferirà un concert el dia 28.

IGUALTAT4Castellví ja ha es-
trenat el seu protocol per aten-
dre de forma integral totes les
víctimes de les violències mas-
clistes. La presentació d’aquest
nou document es va fer al saló de
plens el 25 de novembre, coin-
cidint així amb el Dia Interna-
cional per a l'Eliminació de la
Violència envers les Dones. 

L’objectiu principal del pro-
tocol és establir les pautes d’ac-
tuació que s’han de seguir des
dels diversos serveis professio-
nals davant d’aquestes situa-
cions. Més enllà d’això, també ha
de servir per a la població com a
eina d’informació i detecció. Per
aquest motiu, totes les llars cas-
tellvinenques han rebut un tríp-
tic amb un qüestionari per de-
tectar possibles casos de vio-
lència masclista i amb informa-
ció sobre el circuit d’atenció a les
víctimes. En aquest sentit, la
regidora d’Igualtat, Vicky Cas-
tellanos, va recordar en l’acte de
presentació que els ajuntaments
són “l’administració més propera
a la ciutadania”, de manera que

juguen “un paper molt impor-
tant en la lluita contra les vio-
lències masclistes”.

Tot i que la Regidoria d’I-
gualtat ha estat la impulsora
del projecte, en l’elaboració del
document han participat pro-
fessionals dels serveis socials i
dels serveis especialitzats d’a-
tenció a les víctimes, així com de

l’àmbit sanitari i educatiu i del
cos de guàrdies municipals.

L’estrena del protocol, que
va centrar els actes del 25N a
Castellví, va acabar amb la lec-
tura d’un manifest commemo-
ratiu. A més, l’endemà a la tar-
da, el nou document es va pre-
sentar també al Centre Cívic de
Can Sunyer i Valldaina.

La presentació del protocol es va fer coincidint amb el 25N. Foto: Ajuntament

S’estrena el protocol per a les
víctimes de violència masclista

Temporal | El mal temps obliga a tancar diversos espais
El temporal de fort vent i pluja que es va produir a principis d’aquest mes va

obligar a tancar l’accés d’alguns parcs, places, jardins, camins i boscos de Cas-
tellví com a mesura de seguretat tant per a vianants com per a conductors. 
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Sant Andreu de la Barca

L’Ajuntament vol més mitjans
per a l’Hospital de Martorell 

SANITAT4L’Ajuntament dema-
na més mitjans i recursos per al
centre sanitari de referència de
Sant Andreu, l’Hospital de Mar-
torell. El consistori va emetre
aquesta petició a través d’una de-
claració institucional aprovada
en el darrer Ple municipal.

Segons l’alcalde Enric Llorca,
les llistes d’espera de l’hospital
martorellenc són “inadmissi-
bles”, tal com va denunciar du-
rant la presentació de la decla-
ració. És per això que va recla-
mar “mesures urgents per mi-
llorar la qualitat del servei que

reben els ciutadans”. En la ma-
teixa línia, el text critica casos
concrets, com el fet que els pa-
cients de traumatologia hagin de
suportar llistes d’espera que po-
den arribar a l’any i mig.

Amb tot plegat, cal recordar
que el passat mes de març van
començar les obres d’amplia-
ció i remodelació d’aquest equi-
pament de més de 850 anys
que dona servei a uns 160.000
habitants. Està previst que els
treballs, que permetran aug-
mentar la seva superfície en un
25%, s’allarguin vuit anys. 

FESTES4Sant Andreu ha cele-
brat la festa del seu patró amb un
programa d’activitats que s’ha
desenvolupat del 20 de novem-
bre a l’1 de desembre. En aques-
ta festivitat, el municipi combi-
na actes tradicionals i moderns,
aquests últims relacionats so-
bretot amb moviments socials.

Les primeres propostes pro-
gramades van girar entorn de la
Setmana del Medi Ambient i al
Dia Internacional per a l'Elimi-
nació de la Violència envers les
Dones. Així, es van fer des de ta-
llers de reducció de residus fins
a sessions de defensa personal
femenina, per tal d’implicar
veïns i veïnes tant en la lluita eco-
logista com en la feminista. 

TRES ÚLTIMS DIES INTENSOS
La Festa de Sant Andreu és la ce-
lebració d’hivern per excel·lèn-
cia al municipi. Per aquest mo-
tiu, serveix també per marcar l’i-
nici del Nadal. Enguany el mo-
ment seleccionat va ser el di-
vendres 29 al vespre, quan es va
encendre la il·luminació nada-

lenca i es va decorar amb regals
l’arbre de Nadal de la plaça Fe-
derico García Lorca. Després, un
espectacle pirotècnic i una ac-
tuació musical van donar el tret
de sortida a un cap de setmana
ple d’activitats.

El 21è Concurs de Pintura
Ràpida i la ballada de sardanes
van centrar el matí de dissabte,

mentre que la cultura popular va
agafar protagonisme al vespre,
amb el correfoc dels Diables de
Sant Andreu. L’endemà, que va
ser el darrer dia festiu, colles ge-
ganteres vingudes de fins a vuit
poblacions diferents van oferir
una cercavila de nivell, amb l’A-
grupació Cultural d’Aigüesto-
ses com a entitat organitzadora. 

El dia 30 es va fer el 21è Concurs de Pintura Ràpida. Foto: Ajuntament

La Festa de Sant Andreu 
uneix tradició i reivindicació

Urbanisme |Una passarel·la per millorar la connexió
Una nova passarel·la ha permès superar una barrera arquitectònica i millo-
rar la connexió entre el nord i el sud del municipi. La plataforma, inaugu-
rada el dia 1, ha costat mig milió d’euros i s’ha fet amb el suport de l’AMB.
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L’encesa de llums dona el tret
de sortida al Nadal abrerenc
OCI4Abrera ha fet, per quart
any consecutiu, una gran festa
per celebrar l’encesa dels seus
llums de Nadal. Aquest acte va
tenir lloc el passat dia 5 a la pla-
ça Pau Casals, on s’ha col·locat
un gran arbre nadalenc que és
l’atractiu principal de l’enllu-
menat d’enguany. L’esdeveni-
ment va comptar amb les ac-
tuacions de Big Tour, l’Associa-
ció Cultural Bailamos, Juventu-
des Rocieras i Vive y Baila, a més
d’un taller de hip-hop que va
anar a càrrec del Casal de Joves. 

El senyal que va marcar l’inici
de l’encesa va ser un compte en-
rere entonat per alumnes de 3r
de primària de les escoles Ernest
Lluch, Francesc Platón i Josefi-
na Ibáñez. De fet, aquests nens
i nenes van ser els encarregats
d’il·luminar el municipi junt
amb l’alcalde Jesús Naharro i el
regidor de Cultura, Francisco
Sánchez. A més de les actuacions
culturals, una desena de co-
merços abrerencs van oferir du-
rant tota la tarda una nova edi-
ció de la Fira de Comerciants. 

IGUALTAT4El Ple municipal
ha donat llum verda a una mo-
ció per tenir en compte la pers-
pectiva de gènere a l’hora d’e-
laborar els pressupostos muni-
cipals. La proposta, presentada
per Abrera En Comú en la ses-
sió plenària del 28 de novem-
bre, va ser aprovada per una-
nimitat després d’incorporar
algunes esmenes de l’equip de
govern.

Amb aquest acord, el con-
sistori s’ha compromès a “in-
corporar la perspectiva de gè-
nere a tots els nivells del procés
pressupostari”, una mesura que
s’aplicarà “progressivament en-
tre els anys 2021 i 2023”. A
més, la moció també planteja la
necessitat de fer “informes sobre
impacte de gènere” en les dife-
rents decisions que es prenguin
en relació amb el pressupost.

DESACORD EN ALTRES PUNTS
Més enllà d’aquesta moció, en
la mateixa sessió el Ple va de-
batre sobre altres qüestions.
Un dels punts on no hi va haver

consens va ser en la delegació de
competències a l’alcalde Jesús
Naharro en matèria de bonifi-
cacions de l’impost de cons-
truccions. En aquest cas, només
els regidors del govern munici-
pal (és a dir, del PSC i ERC) hi
van votar a favor, mentre que
l’oposició (Alternativa d’Abrera,

comuns i Cs) s’hi va posicionar
en contra. 

A banda, també es van apro-
var quatre punts sobre bonifi-
cacions del 95% de l’impost de
construccions per a la implan-
tació d’instal·lacions fotovol-
taiques en algunes llicències
d’obres particulars.

Sessió plenària del 28 de novembre. Foto: Ajuntament

Acorden fer pressupostos 
amb perspectiva de gènere

Tradició | 25è aniversari de la Comissió de Patges
La Comissió de Patges i Patgesses va celebrar, el dia 30, el seu 25è aniversari.

L’escenari de l’acte va ser la Casa de Cultura, on també van assistir els represen-
tants de l’Ajuntament. L’entitat va mostrar un recull de fotografies i anècdotes. 
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Sant Esteve Sesrovires

EQUIPAMENTS4Les obres del
nou edifici de vestidors de la pis-
cina municipal coberta han aca-
bat aquest mes de desembre i l’e-
quipament podrà entrar en fun-
cionament el pròxim dia 30. A
més, l’Ajuntament ha organitzat
dues jornades de portes obertes
a la ciutadania els dies 19 i 20.

La primera fase de la reforma
del complex esportiu Les Planes
ha requerit un import de més
d’un milió d’euros. S’han ende-
rrocat els antics mòduls de ves-
tidors i l’antiga sala de màquines,
i se n’han construït de nous.
Així, el nou edifici de vestidors
compta amb dos vestuaris per a
abonats, quatre per a grups i un
per a persones amb mobilitat re-
duïda i personal de la piscina.

També s’han renovat els ac-
cessos de les piscines d’hivern i
d’estiu i, a banda, queda un es-
pai per aixecar una nova planta
on es crearà una sala de fitness.
Els darrers treballs han consis-

tit principalment a posar en
marxa la nova sala de màquines,
les instal·lacions climàtiques de
l’edifici i la recirculació i l’escal-
fament de l’aigua, tal com ha in-
format el consistori.

La reobertura de la piscina
coberta d’Olesa arriba després
d’haver patit nombrosos con-
tratemps. El mes de setembre de
l’any passat, l’Ajuntament va
haver de rescindir el contracte

amb l’empresa que estava fent
les obres dels vestidors i, ara fa
un any, va anunciar que no era
viable obrir la piscina sense ha-
ver acabat aquestes obres. El
juliol passat, el concurs per a l’ad-
judicació d’uns treballs comple-
mentaris al nou mòdul de vesti-
dors va quedar desert, impe-
dint així la reobertura de l’equi-
pament al setembre, que final-
ment arribarà el 30 de desembre.

S’han enllestit les obres del nou edifici de vestidors. Foto: Ajuntament

La piscina coberta s’obrirà 
al públic el 30 de desembre

INFRAESTRUCTURES4El des-
doblament de la carretera B-
224 entre Sant Esteve i Marto-
rell es troba una mica més a prop
de fer-se realitat. El Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat n’ha adjudicat
la redacció del projecte per
420.000 euros i un termini de
nou mesos, tal com informa
l’ACN. Segons el previst, les
obres es licitarien l’any que ve i
comptarien amb una inversió
d’uns 20 milions d’euros, apro-
ximadament. 

El tram de la B-224 entre la
rotonda del polígon Anoia i el ca-
rrer martorellenc de Puig del Ra-
vell té 2 kilòmetres de longitud.
A Sant Esteve, aquesta via comp-
ta amb un trànsit diari de 18.200
vehicles i, en acostar-se a l’entorn
de Martorell, ascendeix als
25.000. Amb la proposta de Te-
rritori, la carretera es desdo-
blarà en el seu primer tram de
500 metres a partir de la calça-
da actual i després es desviarà en
sentit nord. Així, hi haurà una

nova connexió a Martorell i la B-
224 podrà tenir una funció més
local, segons publica l’ACN. 

La redacció d’aquest projec-
te s’ha adjudicat juntament amb
una altra: la de la construcció de
la variant de la carretera al seu
pas per Piera, per un valor de

330.000 euros i un termini de
deu mesos. Aquesta acció tam-
bé es licitaria l’any que ve, amb
una inversió d’uns 15 milions
d'euros. Totes dues actuacions
responen a la voluntat de Terri-
tori de millorar la B-224 entre
Vallbona d'Anoia i Martorell. 

La redacció del projecte s’ha adjudicat per 420.000 euros. Foto: Google Maps

Pas endavant per a l’esperat
desdoblament de la B-224

ECONOMIA4El Ple ha aprovat
el pressupost municipal per al
2020, que supera els 22 mi-
lions d’euros, dels quals més
d’1 milió es destinarà a inver-
sions i prop d’1 i mig, a l’àrea de
Serveis Socials. El pressupost
proposat per l’equip de govern
del Bloc Olesà va rebre llum
verda gràcies al vot a favor de
JxCAT, el vot contrari de Cs i
l’abstenció de la resta de partits
(PSC, ERC i la CUP). 

PROCÉS PARTICIPATIU
D’altra banda, el departament de
Participació Ciutadana ha posat
en marxa el procés participatiu
d’inversions 2019. A través de la
plataforma Olesa Decidim, la
ciutadania ha presentat 20 pro-
postes per invertir-hi 200.000
euros del pressupost munici-
pal. Des del dia 2 i fins al 20 de
desembre, els olesans i les ole-
sanes majors de 16 anys poden
votar les seves idees preferides.

El pressupost del
2020 ascendeix a
22 milions d’euros

El judici a Felip
Segura, vist per 
a sentència

TRIBUNALS4El judici a l’olesà
Felip Segura per una piulada so-
bre la Guàrdia Civil ha quedat
vist per a sentència. El dia 19, Se-
gura –acompanyat de veïns que
li van mostrar el seu escalf– va
anar a declarar al jutjat de Terol
acusat de delictes d’odi, entre
d’altres, però va poder tornar a
casa. A través de les xarxes so-
cials, l’acusat es va mostrar agraït
per les mostres d’afecte i el seu
grup de suport va afirmar que la
resolució se sabria cap a mitjans
de desembre. De moment, però,
encara no hi ha sentència. 

Tradició | En marxa la programació nadalenca
Els actes nadalencs van començar el dia 1 amb un taller de cançons tradicionals
i s’allargaran fins al dia 5, amb la cavalcada de Reis. Alguns dels atractius prin-
cipals seran el tió gegant o el concert de l’escolania de Montserrat a La Passió. 

Salut | Eliminat el focus de legionel·la de La Roureda
La darrera setmana de novembre es va dur a terme un pla de xoc per elimi-
nar el focus de legionel·la detectat a les dutxes de l’escola La Roureda. El 
problema es va poder controlar abans que es produís cap cas d’infecció.

MÚSICA4Avui dia, ningú posa
en dubte la grandesa del feno-
men Rosalía. Premis, reproduc-
cions, visualitzacions i segui-
dors l’avalen com una de les ar-
tistes més exitoses del moment.
Però ara ha fet un pas més, de-
mostrant que no té límits: ha
aconseguit omplir i emocionar el
Palau Sant Jordi de Barcelona
dos dies seguits. 

El cap de setmana passat, la
sesrovirenca més internacional va
oferir dos concerts davant d’un
públic català entregat. Els es-

pectacles no van decebre, i això
que les expectatives eren molt al-
tes: va haver d’afegir una segona
data (8 de desembre) de la gira
d’El mal querer a Barcelona des-
prés que les entrades per al dia 7
s’esgotessin en temps rècord. 

L’estadi va quedar mut amb
Catalina (interpretada a cappe-
lla), va embogir amb Milionària
i va cantar cadascun dels èxits que
va oferir Rosalía. Ella, visiblement
emocionada i agraïda amb la
que considera la seva ciutat, es va
deixar la pell a l’escenari. 

Rosalía omple i emociona 
el Sant Jordi dos dies seguits

La cantant va oferir dos concerts els dies 7 i 8. Foto: Sílvia Jardí/ACN
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Esparreguera

Collbató

URBANISME4El Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal
(POUM) no acaba de convencer:
ha rebut un total de 99 al·lega-
cions. De fet, segons el consistori,
s’han presentat fins a 436 escrits,
dels quals 337 són peticions d’a-
clariments sobre el document de
l’aprovació inicial o adhesions a
altres al·legacions ja presentades.
Si bé diverses entitats i associa-
cions veïnals, així com forma-
cions polítiques, han presentat
les seves al·legacions, des de
l’Ajuntament afirmen que la
majoria són de particulars. 

Algunes de les qüestions que
han generat més controvèrsia
han estat els polígons d’actuació,
els plans de millora urbana i la
seva viabilitat econòmica, i el
creixement urbanístic previst en
el document inicial. A partir d’a-
ra, serà l’equip redactor qui hau-
rà de valorar a nivell tècnic les
al·legacions presentades, per de-
terminar si és possible incloure-

les al POUM o no. La data límit
per enllestir aquesta tasca és el
pròxim mes de febrer, però
abans de l’aprovació provisional
caldrà rebre el vistiplau de la Ge-
neralitat i del govern central.
En aquest sentit, el consistori ha
avançat que el Ministeri de Fo-
ment ja s’ha pronunciat en con-
tra del dibuix que fa el POUM de
l’ampliació de l’autovia A-2 al seu
pas per Esparreguera.

Davant de tota aquesta si-
tuació, el regidor d’Urbanisme,
Rogeli de la Cruz, s’ha mostrat
tranquil pel que fa al nombre
d’al·legacions rebudes. En de-
claracions al web de notícies
municipal, ha assegurat que, en
comparació amb “amb altres
planejaments municipals, són
força acceptables i indiquen que
el contingut del document és
raonable i coherent”. 

El Pla ha rebut quasi 100 al·legacions. Foto: Ajuntament

Diversos veïns, entitats i partits
polítics qüestionen el POUM

TURISME4El projecte ‘Els 7 mi-
radors de Montserrat’, impulsat
pel Consorci de Turisme del
Baix Llobregat, ha aconseguit
una subvenció del Departament
d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat, que l’ha reconegut
com un dels tres millors projec-
tes de Catalunya. L’ajut concedit
és de prop de 300.000 euros.

La iniciativa, que ha tirat
endavant amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Collbató i la
resta de consistoris del Montse-
rratí, està pensada per millorar
l’atractiu turístic i, de retruc, la
situació econòmica de la zona. Es
tracta d’una proposta de turisme
de natura aprofitant la mun-
tanya de Montserrat, que ha de
fer d’eix central i nexe d’unió dels
municipis que l’envolten. En el
cas de Collbató, el mirador que
ha entrat en el projecte és el de
La Salut.

PLA DE DESENVOLUPAMENT
Aquesta actuació s’emmarca en
el Pla Estratègic de Desenvolu-

pament Turístic de la Zona Nord
del Baix Llobregat, creat i apro-
vat pel Consorci el mes d’abril del
2018. A més dels set miradors,
el pla també inclou la senyalit-
zació vertical de l’Eix de Ponent
de la Xarxa de senders turístics
de la comarca, una acció que ha

de permetre consolidar una ofer-
ta de turisme senderista en
aquest territori. Un dels princi-
pals valors de la zona que s’han
tingut en compte en aquest sen-
tit és la seva ubicació, ja que es
troba molt a prop de Barcelona
i de l’aeroport del Prat.

L’ajut és de quasi 300.000 euros. Foto: Consorci de Turisme del Baix Llobregat

Injecció econòmica per als 
set miradors de Montserrat

RETARD4Les obres del carrer
Ferran Puig no estaran enllesti-
des el 31 de desembre, tal com
estava previst. Ho va admetre el
regidor d’Urbanisme, Rogeli de
la Cruz, en declaracions a Ràdio
Esparreguera el passat dia 3.

Aquests treballs van comen-
çar a mitjans de juny amb la pre-
visió que acabarien abans del
2020. Tanmateix, el retard que
es va produir en el primer tram
de les obres –entre els carrers de
Balmes i del Beco– ha suposat
un entrebanc que ha condicionat
tot el projecte, tot i que l’Ajun-
tament confiava a poder assolir
als terminis gràcies al bon ritme
de les altres fases. 

Segons va dir el regidor a l’e-
missora municipal, el consisto-
ri està buscant “la fórmula legal”
per cobrir aquest endarreriment.
A més, va reconèixer que, de mo-
ment, no es pot determinar una
data de finalització de les obres,
que es complicaran en la fase 3.

Les obres del
carrer Ferran Puig,
endarrerides

Publiquen un
llibre sobre el
poeta de La Passió 

LITERATURA4L’historiador i
dramaturg esparreguerí Gerard
Bidegain, de la mà de la revista
Setsetset, ha publicat un llibre
sobre Ramon Torruella Sato-
rra, l’autor dels versos actuals de
La Passió d’Esparreguera. Mal-
grat la seva importància en la
cultura local, es tracta d’un per-
sonatge desconegut que Bide-
gain ha volgut recuperar i rei-
vindicar. L’acte de presentació
del llibre tindrà lloc el dia 13 a
Can Pasqual i comptarà amb
una lectura dramatitzada d’al-
guns fragments de l’obra.

MÚSICA4L’organista Bernat
Bailbé va oferir un concert a
l’església de Sant Corneli el pas-
sat dia 6. Els Amics de l’Orgue de
Collbató van organitzar aquesta
actuació, que va dur per títol ‘Un
Nadal català’, amb l’objectiu de
donar la benvinguda a aquest pe-
ríode de l’any.

Aprofitant que per Nadal
l’església permet interpretar pe-
ces més populars i no litúrgiques
–tal com va explicar el músic i va
recollir el web municipal–, Bail-
bé va tocar des del Cant dels

ocells fins a El desembre con-
gelat, passant per cançons típi-
ques de la seva terra, el Roselló,
com ara Noêl Roussillonais. El
públic va respondre molt bé al
concert d’aquest organista,
membre fundador de l'Associa-
ció Catalana de l'Orgue (ACO). 

A més, entre el públic hi ha-
via el compositor Rafael Ramí-
rez, del qual Bailbé va interpre-
tar la peça Introit. Ambdós mú-
sics es van saludar amb compli-
citat tant al començament com
al final del concert.

El músic Bernat Bailbé fa
sonar l’orgue de Sant Corneli

Entitats | Nova concessió d’ús de l’Escorxador a la Fede
L’Ajuntament va anunciar a principis d’aquest mes de desembre que estava ul-
timant un nou contracte ampliat per a la concessió de l'ús de l'Escorxador a la

Federació d’Entitats de Cultura Popular i Tradicional d’Esparreguera, La Fede.

Successos | Un menor ferit lleu per inhalació de fum
Un menor collbatoní va ser traslladat a l’Hospital de Martorell el passat dia 24,
després d’haver inhalat fum en l’incendi d’una casa del municipi. Segons van infor-
mar els Bombers, s’havien cremat unes fustes que eren al costat de la xemeneia.
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VIOLÈNCIA MASCLISTA4El re-
buig a la violència masclista va
inundar els carrers del Montse-
rratí amb motiu del 25N. Cente-
nars de persones van prendre
part en els actes que es van fer als
vuit municipis de la zona amb un
objectiu comú: visibilitzar i con-
demnar tots els casos de violèn-
cia contra les dones. 

Una de les mobilitzacions
més multitudinàries va ser la
del Col·lectiu Feminista de Mar-
torell, que va començar a les set
de la tarda a la rambla de Les Bò-
biles. El tret de sortida el va
marcar una acció simbòlica en
què diversos parells de sabates
representaven les dones i nenes
assassinades a mans d’homes
aquest 2019. Tot seguit, les as-
sistents van iniciar una marxa
nocturna que es va aturar al
pont d’Anoia per recordar, amb
unes papallones fetes amb tela
lila, l’origen del 25N: l’assassinat
de les tres germanes Mirabal, co-
negudes com les Papallones. La

caminada va continuar fins a la
plaça de la Vila, on es va fer la lec-
tura del manifest.

EL PAPER DELS AJUNTAMENTS
Si bé tots els ajuntaments del
Montserratí van organitzar ac-
cions amb motiu del 25N, un dels
consistoris que més es va impli-
car en la reivindicació va ser el
d’Abrera, sobretot des de la seva
Regidoria d'Igualtat, Feminis-
mes i LGTBIQ+. Així, la sala de
plens abrerenca va acollir l’acte
institucional del dia 25, que va
comptar amb la participació  d’a-
lumnes de l’institut Voltrera i de
l’Associació Abrera contra la
Violència de Gènere i amb l’ac-
tuació musical d’Abril Muntmy.
A més, el dia anterior, va tenir
lloc la 3a Marxa contra la Vio-
lència Masclista d’Abrera, que va
aplegar més de 600 persones. 

En la mateixa línia, també
destaca el paper de l’Ajunta-
ment de Castellví, que va apro-
fitar la data assenyalada per pre-

sentar el seu nou protocol d’a-
tenció a les víctimes de violència
masclista [vegeu pàg. 16].

D’altra banda, la resta de
consistoris, la majoria amb la
col·laboració d’entitats feminis-
tes locals, van programar actes
per mostrar el rebuig institucio-
nal a la violència envers les do-

nes. A Sant Esteve, per exemple,
es va fer la jornada ‘Vives i lliu-
res’ amb una actuació reivindi-
cativa que va combinar dansa i
pintura. Sant Andreu també va
organitzar una jornada amb ta-
llers, exposicions i altres activi-
tats culturals relacionades amb
la lluita contra el masclisme.

Actes semblants són els que van
acollir espais com la plaça Fèlix
Figueras i Aragay d’Olesa o el Ca-
sal de Cultura de Collbató, entre
d’altres. A Esparreguera, a més,
les veïnes es van aplegar al Casal
Popular Les Canyes vestides de
negre per recordar les víctimes
de la violència masclista. 

El Montserratí surt al carrer el 25N
» Centenars de persones participen en les accions de protesta contra la violència masclista

» Els vuit ajuntaments de la zona se sumen al rebuig d’aquesta xacra amb actes institucionals

A l’esquerra, un dels actes d’Abrera. A la dreta, l’acció simbòlica del Col·lectiu Feminista de Martorell. Fotos: Aj. Abrera i Línia

Comarca Salut | Una xerrada per conscienciar sobre el suïcidi
L’Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord va organitzar una xe-

rrada sobre la prevenció del suïcidi el dia 4 a la biblioteca de Martorell. En l’acte,
es va explicar que el suïcidi és la primera causa de mort no natural a Catalunya.
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Comerç

El comerç local, protagonista
del ‘Nadalem’de Martorell

MARTORELL4El Nadal és a to-
car i Martorell ja ho té tot a punt
per encetar-lo amb ganes. A
partir del 13 de desembre i fins
al 6 de gener, el municipi gaudirà
dels actes del ‘Nadalem’, una
programació comercial i cultural.

Enguany, l’objectiu de l’A-
juntament amb aquesta pro-
posta és fomentar el comerç lo-
cal. Un dels moviments clau
que ha fet en aquest sentit ha es-

tat traslladar la pista de gel a la
plaça Mare Caterina Coromina,
un punt més cèntric i proper a
establiments comercials que el
pavelló. De fet, la programació
del ‘Nadalem’ s’elabora en col·la-
boració amb Nou Martorell i
Fem Vila, dues associacions de
botiguers locals. Un exemple
d’això és que aquests comerços
obsequien els clients amb des-
comptes per a la pista de gel.

Sant Andreu impulsa el seu
comerç de cara al Nadal

SANT ANDREU4L’Ajuntament
de Sant Andreu s’endinsa en les
festes nadalenques amb la po-
sada en marxa de la campanya
‘Nadal quilòmetre 0’. Sota el
lema ‘Aquest Nadal, comerç lo-
cal’, la iniciativa vol convèncer els
santandreuencs perquè facin les
seves compres nadalenques al
municipi, tot recordant que
aquesta aposta “evita desplaça-
ments” i, de retruc, “redueix
l'impacte en el medi ambient”.

Per afegir més arguments a la
proposta del consistori, més de
150 establiments locals sorteja-
ran premis entre els seus clients.
Cada cop que algú compri en un
dels comerços adherits a aques-
ta campanya, rebrà un número
per participar en el sorteig, que
es resoldrà el 3 de gener al Tea-
tre Núria Espert. El premi es-
trella serà un cotxe, però també
hi haurà vals de compra i pane-
res, entre d’altres.

COLLBATÓ4La Fira de Nadal de
Collbató, que es farà el cap de
setmana del 14 i el 15 de des-
embre, presenta enguany una
gran novetat que significa l’ini-
ci d’una nova etapa. I és que, a
partir d’ara, la fira estarà dedi-
cada als productes i productors
del Parc Rural de Montserrat. 

La plaça de l’Era serà l’esce-
nari on, durant la tarda de dis-
sabte i el matí de diumenge, es
farà la presentació i s’oferirà
degustació d’aquests productes
elaborats dins del Parc Rural.
Aquesta oferta de gastronomia i
agricultura es combinarà amb els
elements artesans de decoració
nadalenca tradicional, que es
vendran, com cada any, a les pa-
rades instal·lades a la plaça de
l’Església, el carrer Amadeu Vi-
ves i el passeig de Mansuet. 

A banda d’aquestes propos-
tes, Collbató acollirà activitats
culturals i solidàries relacionades
amb el Nadal. Dissabte a la tar-
da, els més petits podran escol-
tar contes nadalencs explicats
per follets gràcies a l’espectacle

‘La Màgia del Nadal’. Més tard hi
haurà un taller de respiració i
meditació i, al vespre, els Diables
Salnitrats faran la Carretillada.
Diumenge al matí hi haurà una
xocolatada popular, una gimca-
na solidària per a menors de 14
anys, un taller de primers auxi-
lis i un de dansa en família. A la
tarda es farà el Quinto Solidari

per col·laborar amb La Marató
de TV3. 

Dissabte a la tarda i diu-
menge al migdia, la Forja Teatre
oferirà el seu pessebre vivent,
que recorrerà des de la plaça de
l’Era fins al Molí de l’Oli. Aques-
ta proposta comptarà amb la
presència del Patge Duch, que
recollirà les cartes per als Reis.

La fira tindrà lloc el 14 i el 15 de desembre. Foto: Aj. de Collbató

El Parc Rural de Montserrat, 
a la Fira de Nadal de Collbató

Abrera | 26 comerços al Concurs d’Aparadors Nadalencs
La 9a edició del Concurs d’Aparadors Nadalencs d’Abrera compta amb la partici-
pació de 26 comerços locals. Hi ha tres categories: millor aparador, millor en mo-
dalitat reciclatge i premi popular. Els guanyadors s’anunciaran el 24 de desembre.
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El passat 23 de novembre Jordi
Morales va perdre el partit de la
primera ronda del Torneig In-
ternacional Ciutat de Barcelona
de tenis taula contra Vladimir
Samsonov, però la notícia, en re-
alitat, no va ser aquesta.

La participació del palista es-
parreguerí en la 33a edició del
TICB és important i històrica
perquè Morales es va convertir en
el primer palista paralímpic que
participa en aquest campionat,
considerat la cita més prestigio-
sa d’aquest esport a Catalunya.
Morales va rebre una invitació de
la Federació Catalana, organit-
zadora de la cita, per formar
part d’un cartell amb vuit palis-
tes catalans, espanyols i de dife-
rents països d’Europa.

L’endemà d’una de les derro-

tes més dolces de la seva carrera,
una que trenca barreres i serveix
per demostrar que només hi ha
un tenis taula, Morales va com-
partir una reflexió a través del seu
perfil de Twitter que deia “atre-
veix-te a compartir tot el que és
bo i pot arribar a ser meravellós”
i va donar les gràcies a la Fede-

ració Catalana, a la Unió de Fe-
deracions Esportives Catalanes i
a Esport3 (cadena de televisió que
va retransmetre el campionat) per
“fer visibles les altres capacitats”. 

El danès Jonathan Groth, de-
butant en l’edició d’enguany, va
adjudicar-se el títol, derrotant
Ovidiu Ionescu per 3-1 en la final.

La derrota més dolça de Jordi
Morales al Ciutat de Barcelona
» L’esparreguerí va perdre en la primera ronda del campionat, 

però es converteix en el primer palista paralímpic que hi participa

Tàrrega i Alcarràs, els últims 
dos reptes per al CF Martorell

L’any 2019, que serà
recordat durant molt
temps com el del re-
torn del CF Marto-

rell a Primera Catalana, s’acabarà
amb els blanc-i-vermells rebent
la UE Tàrrega al Torrent de Llops
aquest diumenge i visitant el
camp de l’FC Alcarràs dissabte de
la setmana que ve.

El conjunt d’Albert Nualart
voldrà sumar sis punts contra
dos dels equips de la zona baixa
del grup 2 de la categoria (els tar-
garins són dotzens, amb dos
punts per sobre del descens,

mentre que els del Segrià són un
dels equips que baixarien a Se-
gona Catalana si la temporada
s’acabés avui).

Després d’aquest doble rep-
te, els martorellencs gaudiran
d’unes merescudes vacances fins
al 12 de gener, quan rebran l’As-
có en el primer partit del 2020.

BAIXA DE KEVIN DEL CORRAL
Qui no jugarà aquests partits ni
cap dels que ha de venir és el sa-
badellenc Kevin del Corral, que
dilluns de la setmana passada va
desvincular-se del club.

Martorell i Esparreguera
encaren les darreres jornades
BÀSQUET4El CB Martorell i el
CB Esparreguera afronten les
dues darreres jornades de l’any
amb dinàmiques ben diferents.

Els martorellencs, per pri-
mera vegada, presenten un ba-
lanç de victòries i derrotes posi-
tiu (després d’enllaçar dues vic-
tòries entre finals del mes passat
i principis d’aquest) i voldran
mantenir el bon moment en la vi-
sita dels Maristes Ademar de
Badalona d’aquest dissabte a la
tarda i en el desplaçament a Bar-
celona de dissabte de la setmana
que ve per jugar contra el SESE.

Els esparreguerins, per la
seva banda, estan immersos en
una dinàmica oposada a la del
CBM. El conjunt d’Òscar Na-
varro ha perdut els seus dos dar-
rers partits, cosa que fa que els
verds presentin un saldo de qua-
tre triomfs i set derrotes. L’equip,
que és vuitè en el grup C-A de la
lliga EBA, voldrà trencar aques-
ta mini crisi i allunyar-se del pe-
rill i abans que acabi el 2019 vi-
sitarà la pista del penúltim clas-
sificat, el Flanigan Calvià, i rebrà
l’Alfindén de Saragossa en l’últim
partit de l’any el dissabte 21.

Celebració | L’esport santandreuenc es troba al Núria Espert
El Teatre Núria Espert va ser l’escenari de la 23a edició dels Premis de l’Esport Local de
Sant Andreu, que van servir perquè clubs i esportistes celebressin els seus resultats. En

la gala es van lliurar dos reconeixements especials a Jordi Morales i Xavier Artigas.

Morales signa autògrafs després de la seva participació al TICB. Foto: JM

Pau Arriaga
ESPARREGUERA

Marquès tanca un gran any
recollint un dels premis d’As
NATACIÓ4L’any 2019 ha acabat
amb un nou guardó per a Núria
Marquès. El darrer honor acon-
seguit per la nedadora castellvi-
nenca va ser el Premio Paralím-
pico As del Deporte 2019, que
lliura el diari esportiu As. La cas-
tellvinenca va recollir el premi en
la gala celebrada a Madrid di-
marts passat. 

Marquès va aprofitar la cele-
bració per fer balanç d’un any que
ha tingut com a gran cita el Cam-

pionat del Món. La de Castellví va
dir que la cita celebrada l’estiu
passat a Londres li va servir per
recuperar-se després d’un mo-
ment complicat, com la desqua-
lificació en una de les proves, per
acabar conquerint un altre or en
la prova de 200 estils.

El 100% dels seus esforços
de cara a l’any que estrenarem en
unes poques setmanes seran els
Jocs Paralímpics de Tòquio, en-
tre el 25 d’agost i el 6 de setembre.

Fo
to

: M
ar

ta
 G

ila

Foto: Twitter (@Paralimpicos)
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El nom d’Aitana Ocaña va començar a sonar a finals
del 2017 gràcies al seu pas per ‘Operación Triunfo’,

concurs en què va quedar segona. Un cop acabat el
programa, la cantant de Sant Climent de Llobregat de
seguida es va convertir en la concursant més popular.
A l’estiu del 2018, va estrenar el seu primer single, Te-
léfono, que va ser un èxit de reproduccions. El mateix
any va publicar l’EP Tráiler i el juny passat va veure la

llum el seu primer àbum d’estudi, Spoiler. Actualment,
la seva carrera passa per un molt bon moment. Tot i

que no es va endur el Grammy Llatí al qual estava no-
minada, sí que va actuar a la gala d’entrega d’aquests
premis de la mà d'Alejandro Sanz. El dia 19 va assistir
a la gala People in Red de Barcelona, organitzada per

la Fundació Lluita contra la Sida. En aquest acte va
acaparar totes les mirades i va interpretar dues de les

seves cançons: Vas a quedarte i Nada sale mal.

A I T A N A  O C A Ñ AQUI ÉS?
Ser una cantant revelació

És la concursant d’OT 2017 que més ha triomfat

Famosos

Assistir a la Gala contra la Sida
Va interpretar ‘Vas a quedarte’ i ‘Nada sale mal’

Comentaris positius per la seva actuació
La seva presència a l’acte era una de les més esperades

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Lost Ember
Mooneye Studios ha publicat Lost Ember, un videojoc que permet als jugadors 

explorar la natura a través d’un llop. Disponible per a PS4, Xbox i PC.

No t’ho perdis

A LES XARXES...

Càmera i ciutat
El CaixaForum de Barcelona acull l’exposició ‘Càmera i ciu-
tat’, que dona protagonisme a l’anomenada fotografia de
carrer. Formada a partir de diverses col·leccions del Cen-
tre Pompidou de París, la mostra recull obres de fotògrafs

i cineastes com Brassaï (autor de la sèrie ’París de nit’),
Henri Cartier-Bresson o Barbara Probst. Gràcies a aquests i
altres artistes, avui dia comptem amb un extens arxiu que

ens permet comprendre com era la vida urbana al llarg
de les diferents etapes del segle XX. L’exposició es pot

veure al CaixaForum fins al 8 de març del 2020.  

Els protagonistes d’aquesta novel·la són
el Pere i el Joan, dos germans que viuen
les seves vides en paral·lel. Mentre
que el primer viu amb els pares i no pot
oblidar la seva exparella, l’altre és mes-
tre de primària i té una vida secreta.
Amb La teva ombra, Jordi Nopca ha
guanyat la primera edició del Premi
Proa de Novel·la, convocat pel Grup 62.

Llibres

La teva ombra
Jordi Nopca

Al costat d’un arbre, en Vladimir i l’Es-
tragó esperen l’arribada de Godot.
Així comença l’obra més coneguda de
Samuel Beckett, que la sala homònima
encara no havia produït mai. Ara, grà-
cies a la traducció de Josep Pedrals i a
la direcció de Ferran Utzet, l’obra es po-
drà veure fins al 4 de gener.

A la Sala Beckett de Barcelona.

Teatre

Esperant Godot
Samuel Beckett

Ginestà, el duet barceloní format pels
germans Serrasolsas, ha estrenat el
seu segon àlbum: Ginestà (Kasba Mu-
sic, 2019). En aquest disc, la Júlia i el Pau
barregen el pop-folk amb la música
electrònica i hi inclouen cançons com
Estimar-te com la terrao Kilòmetre 3, que
han aconseguit milers de reproduc-
cions a totes les plataformes.

Música

Després de l’èxit rotund de Frozen (2013),
la segona entrega de la pel·lícula era una
de les estrenes més esperades d’aquest
2019. I no ha decebut: les aventures d’El-
sa, Anna, Kristoff i Olaf han aconseguit
batre rècords de recaptació en les pri-
meres setmanes als cinemes. Aquest cop,
la trama va més enllà del regne d’Aren-
delle i s’endinsa en un bosc encantat.

Pelis i sèries

Frozen 2
Jennifer Lee i Chris Buck

Ginestà
Ginestà

ÉS FAMOSA PER...

Viu en línia
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DIMARTS 17 DE DESEMBRE
18:00 Quatre caixes i un univers serà el nom de

la darrera sessió d’aquest any de la propos-
ta cultural Laboratori de lectura. / Biblioteca
municipal.

DISSABTE 14 DE DESEMBRE
17:00 Munt de munts és una de les darreres pro-

postes escèniques familiars de l’any 2019. Els
personatges es van fent davant dels ulls de
l'espectador. Obra recomanada per a majors
de 4 anys. / Teatre Núria Espert.

DES DEL 14 DE DESEMBRE
Tarda Aquest dissabte s’inaugurarà la mostra

de pessebres al poble, organitzada per la Fe-
deració Catalana de Pessebristes, i que es po-
drà visitar fins al dilluns 6 de gener. / Teatre
Núria Espert.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
COLLBATÓ La vila serà l’escenari d’un quinto so-

lidari per recollir fons destinats a la Marató
de TV3, que enguany està dedicada a les ma-
lalties minoritàries (18:00). / Casinet de
Collbató.

DIVENDRES 3 DE GENER
ABRERA Una de les primeres activitats del

2020 estarà enfocada a la recerca de feina i
també servirà per donar recursos als em-
prenedors, del poble i de la resta de la comarca
(09:00). / Aules de Promoció Econòmica.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
ESPARREGUERA La Revolta de les bruixes nar-

ra tot allò que succeeix a sis dones i un home
en el transcurs d’una nit de lluna plena.
(19:00). / Teatret.

DISSABTE 21 DE DESEMBRE
OLESA Espe Piñero serà l’encarregada de la dar-

rera sessió de l’any del Club de lectura, ano-
menada Llegim el teatre. En els pròxims dies
s’anunciarà l’obra sobre la qual girarà la ses-
sió (11:00). / Biblioteca Santa Oliva.

DIUMENGE 15 DE DESEMBRE
MARTORELL Partit de futbol de la catorzena jor-

nada del grup 2 de Primera Catalana entre el
CF Martorell i la UE Tàrrega (12:00). / Torrent
de Llops.

SANT ESTEVE 25 dones celebren el seu
cos serà una de les exposicions del mes
a Sant Esteve. Organitzada per Glòria
Cruz. / Sala Domènech i Estapà.

‘25 dones celebren el seu 
cos’, una mostra a Sant Esteve

Del 14 al 22 de desembre

La Nadal Big Band, el pròxim dissab-
te 21, inclourà actuacions de la Dream
Big Band i la versàtil Gemma Abrié,
amb la seva veu sensible i càlida. / Tea-
tre Núria Espert.

La Nadal Big Band arriba
al Teatre Núria Espert

Dissabte 21 de desembre a les 20:30

La quarta part de la saga Toy Story,una
de les grans produccions de Disney i Pi-
xar, forma part de les propostes de l’e-
dició d’enguany del Nadalem. / Casa
de Cultura La Vila.

La quarta part de la saga
‘Toy Story’ arriba a la ciutat

Diumenge 22 de desembre a les 18:30

SANT ESTEVE Partit d’handbol de la
tretzena jornada de Primera Estatal en-
tre el CH Sanes i el Sant Quirze. / Sa-
nes Arena.

L’Handbol Sanes tancarà
l’any rebent el Sant Quirze

Dissabte 14 de desembre a les 19:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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