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Una foto d’un plat d’escudella a
Instagram, dir a Twitter l’últim co-
mentari absurd que ha fet el cun-
yat o una felicitació graciosa de
l’any nou al grup de WhatsApp dels
companys de feina o dels pares de
l’escola. Segur que més d’un lector
ha viscut alguna d’aquestes situa-
cions durant les festes nadalen-
ques. I segur que més d’un també
ha assegurat, com a propòsit d’any
nou, que deixarà de mirar tant el
mòbil als dinars familiars.

Segons una enquesta elabo-
rada per Groupon, set de cada deu
catalans voldrien que festes sen-
yalades com Nadal estiguessin
lliures de telèfons mòbils per pas-
sar més temps amb la família,

però segons el mateix estudi un
45% dels enquestats reconeixen
que el dia 25 van dedicar més
temps de l’habitual al mòbil.

LA MILLOR FOTO
De tots els participants a l’estudi
que van fer servir el seu mòbil du-
rant el dia de Nadal, un 69% el van
treure per fer fotografies, moltes
de les quals van anar a parar a les
xarxes socials, principalment a
Instagram. En aquest sentit, el
professor de la UOC expert en no-
ves tecnologies, Enric Puig, con-
sidera que “en molts casos no es-
tem tant en cos present en què està
passant sinó, més aviat, centrats
en la imatge que podem generar
a les xarxes socials”.

PRENDRE CONSCIÈNCIA
Tot i aquesta realitat, un 31% dels
catalans que van contestar l’en-

questa van assegurar que, durant
les festes, passen menys estona de
l’habitual mirant el seu mòbil.

Per a Puig, “sempre és conve-
nient” reduir-ne l’ús, però expli-
ca que els ciutadans s’han de pre-
guntar què passa al voltant de les
xarxes socials. L’expert defensa
que és normal que “acabem
caient” en l’addicció a aquestes
plataformes, ja que aquest és el
seu negoci, i defensa que, quan
parlem d’empreses com Google o
Facebook, no hem de parlar d’em-
preses tecnològiques sinó publi-
citàries, que volen que passem
“com més temps millor a les xar-
xes per obtenir dades nostres” que
acabaran venent per fer publici-
tat personalitzada a cada usuari. 

Amb tot, defensa que, si algú
es planteja una desconnexió del
mòbil, ho ha de fer després d’una
reflexió crítica i no per moda.

Enganxats a les pantalles
» 7 de cada 10 catalans haurien volgut deixar el telèfon i passar més temps amb la família per Nadal
» Les desconnexions del mòbil no s’han de fer per moda sinó després d’una reflexió, diuen els experts

Pau Massip / Anna Utiel
MONTSERRATÍ

Les pantalles han passat a formar part de la vida de petits i grans. Fotos: Pexels i Flickr (Nenad Stojkovic)

INFANTS4Sempre s’ha dit
que els fills imiten els pares, i
amb l’ús dels mòbils no fan
una excepció. El problema és
que, tal com explica el profes-
sor de la UOC Enric Puig, l’a-
bús de les pantalles té un im-
pacte especialment greu en
els infants. “Són dispositius
pensats per generar depen-
dència i els nens encara no te-
nen la capacitat crítica per
gestionar-ho”, diu aquest aca-
dèmic. Per aquest motiu, els
compara amb altres fonts
d’addicció: “En el fons, és com
posar-los davant d’una am-
polla d’alcohol”.

A més, el fet d'estar massa
exposats a les pantalles tam-
bé afecta la vista dels més pe-
tits. En els darrers cinc anys,
la miopia dels menors de 8
anys d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat en 1,75 diòptries, i
això és perquè prop del 30%
fan servir el mòbil cada dia, se-
gons un estudi del Col·legi
Oficial d'Òptics i Optometris-
tes de Catalunya.

Per tot plegat, el 66% dels
pares consideren que hauria es-
tat positiu per a la família fer
“una desintoxicació digital”
durant les festes nadalenques,
segons l’enquesta de Groupon.

“Donar un mòbil a un nen és
com posar-li alcohol davant”
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La lupa

per Francesc Reina

Teoria general de l’engany

La veritat sobre la mentida és que tothom
menteix, uns més que altres, amb més o
menys intenció. A més, és més fàcil fal-
sejar que detectar l'engany, doncs prefe-
rim la ficció al dubte. La realitat està ple-
na de rumors, prejudicis, estafes i im-
postors. Des d'aquesta visió deformada,
anem construint l'existència
a partir de dades incompletes,
un viatge ple de trampes per
als nostres sentits. Quan no hi
ha informació ens la inven-
ten, forma part de la nostra
estructura perquè necessi-
tem creure, resoldre contra-
diccions, trobar una explicació a les co-
ses. La història de la humanitat està
plena de grans fal·làcies col·lectives.

Seguint les petjades de l'ensarronada,
veurem que sempre fan falta creients. A
la galeria de mentiders infames o il·lus-
tres, públics o privats, els potentats usen
la seva màgia més mitòmana sobre el fe-
ble “per salvar-nos del caos”. Per natu-
ralesa, el poder utilitza el frau com a es-
tratègia racional, de vegades és produc-
te d'un trastorn, com el d'aquell francès,
Antoine de Tounens, qui es va autopro-
clamar rei de Sud-amèrica i que va aca-

bar els seus dies en un psiquiàtric, o la d'a-
quell altre que va protagonitzar una de les
històries més surrealistes, Boris Skossy-
reff, en el seu afany de pretendre el tron
d'Andorra; fracassat, es va sumar al con-
traespionatge nazi. La pseudologia,
aquesta necessitat narcisista de brillar per

sobre de tot, va ser comú entre monar-
ques i cabdills que deien governar amb
la complicitat divina; “Per la gràcia de
Déu” es va encunyar en una moneda, la
nostra fa anys.

D'aquest carnaval de disfresses s’o-
cupen filòsofs, artistes, psiquiatres, poli-
cies, jutges, periodistes, investigadors...
D'altra banda, no és difícil desarmar la in-
credulitat més gran. Avui dia convivim
amb temoroses històries, tremendes lle-
gendes, com la tràgica actualitat que
converteix en advertència el sotrac que
produeix el carruatge de morts que s'o-

feguen en les boires del nostre mar.
Malgrat tot, la mentida més bella segu-
irà sent la fabulació dels misteris incre-
ïbles, l'elegància harmoniosa de la retò-
rica vestida de metàfores, el maneig des-
tre de l'adjectiu. Tal és l'obstinació de la
literatura, l'art de somiar la realitat.

És la nostàlgia la notícia
fràgil de la memòria, doble-
ga herois rebels, els despulla
de tot el que un dia va ocór-
rer, ens castiga a no poder
tornar als vells llocs. Però
només l'oblit ens salva de la
vida, aquest serè plaer que

rendeix lleialtat al valor de la veritat: la
cara més complexa del món.

Si en algun punt del nostre cos habi-
ta la mentida, aquest lloc és l'ànima; la
neurociència en diu cervell. Si el gene-
rador del pensament és aquí, aquest
evoluciona gràcies a l'educació. No està
clar que s’enxampi abans un mentider
que un coix. Per tant, cal trobar meca-
nismes per no caure en el forat; invertir
la ignorància per la invenció, ja que hi ha
qui treballa amb especial dedicació en
l'enginyeria de les ments, en un temps,
aquest, de tants significats.

No està clar que s’enxampi abans un 
mentider que un coix. Per tant, cal trobar

mecanismes per no caure en el forat

Alivio. Mucho alivio.
Estas derechas autor-

retroalimentadas, gol-
pistas, dan mucho miedo. Al gobierno
hay que pedirle que trate de cumplir las
muchas y buenas expectativas que
genera, sin complejos, sin miedo y sin
medias tintas o la alternativa solo será
la derecha ultramontana.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Me quedo con seis mo-
mentos: Pedro Sánchez

citando a Manuel Aza-
ña, Pablo Casado delirando con Cam-
boya, el aplauso a Aina Vidal, el silen-
cio sepulcral ante la intervención de
Ana Oramas, la rabia de Montse Bassa
y Vox abandonando la sala cuando ha
hablado Oskar Matute.

Quan la majoria de
nens i nenes obren re-

gals, un nou crim mas-
clista posa fi a la vida d'una nena i la
seva mare. Ens estan matant. Cal una
societat feminista per combatre la vio-
lència masclista. I per això calen re-
cursos i voluntat política. #NiUnaMenos
#NiUnaMenys #Feminicidi.

@jonathanmartinz@TeresaRodr_ @susannasegovia

El Tribunal Suprem no
permet que Oriol Jun-

queras vagi a Estrasburg
a prendre possessió de l'escó d'euro-
diputat. El tribunal del procés diu que,
amb condemna ferma, no té immuni-
tat. Els magistrats tampoc anul·len la
sentència, tal com demanava l'advocat
Andreu Van den Eynde.

@MarPoyato

Els semàfors

Amics de St. Antoni
Martorell va celebrar aquest passat cap
de setmana una de les seves tradicions
més antigues: la festa de Sant Antoni
Abat, amb els Tres Tombs com a mo-

ment àlgid. La festivitat va tornar a 
demostrar que segueix ben viva. 

pàgina 15

CN Martorell
El 2020 ha començat de forma convulsa

per al CN Martorell. L’acomiadament
d’Aitor Sújar, un dels entrenadors del

club, després d’un incident en un entre-
nament ha portat part de l’afició a de-

manar la dimissió de la presidenta.
pàgina 20

Teatre Núria Espert
El Teatre Núria Espert de Sant An-
dreu ja ho té tot a punt per donar el
tret de sortida a la nova temporada,

que s’escriurà en femení: la gran 
majoria dels espectacles estaran pro-

tagonitzats o dirigits per dones. 
pàgina 15
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Felip Segura: “No hauríem 
d’haver arribat mai a aquest judici”1

2
El Montserratí surt al carrer 
i clama contra la violència masclista

Montse Font i Carme Gil (La Mercè): 
“El cyberbullying és molt preocupant”

Diversos veïns, entitats i partits 
qüestionen el POUM d’Esparreguera

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

El + llegit línianord.cat

3

4

5

Safata d’entrada

Veient com s’esveren els diputats
del PP i de Vox quan al Congrés es
critica el Rei o es qüestiona la
“unidad de España”, es veu per-
fectament quin és el problema del
nacionalisme espanyol.

El nacionalisme espanyol es
fonamenta en un dogma de fe. La
“unidad de España”, aquest és el
bé suprem, intocable, sagrat. Tant
és que la consecució d’aquest
dogma hagi demostrat ser un es-
trepitós fracàs històric, perquè un
dogma mai no es valida i passa
per sobre de qualsevol altre valor
social, com la convivència, el res-
pecte o la mateixa democràcia.
Només el fanatisme pot arribar a
imposar per la força un dogma
que ha demostrat ser invàlid. Parlo
del fanatisme d'arrel franquista
d’aquell coronel de la Guàrdia Ci-
vil que va dir que “el cumplimiento
de la ley está por encima de la
convivencia”, per justificar la vio-
lència policial de l’1-O.  Parlo del
fanatisme patriòtic dels diputats
quan amenacen, insulten i criden
per no deixar parlar.

El nacionalisme català, en
canvi, no té la independència com
a cosa sagrada i una prova d’això
és que la manera de validar aquest
projecte és mitjançant referèn-
dum i no per imposició. Els pro-
jectes es proposen, es qüestionen,
es deliberen, s’avaluen… i final-
ment es voten. L’independen-
tisme sap que pot perdre en un re-
ferèndum, però no està disposat a
perdre la democràcia. 

Em sembla legítim que s’in-
voqui la “unidad de España”, però
no que se’ns imposi amb bel·lige-
rància. Voleu “unidad”? Perfecte:
comenceu per respectar els drets
de les persones i dels pobles.

Divideix
per Salvi Pardàs

El conflicte, en forma de conte
per Màrius Calvet

Visc a Catalunya i, des de petit,
he viscut el conflicte entre Es-
panya i Catalunya. Moltes vega-
des se’ns aconsella que dialogu-
em per solucionar el conflicte,
però hi ha un principi científic
que diu: “Tot conflicte té solució,
sempre que ambdues parts tin-
guin un objectiu comú”. Fa més
de quatre anys que cerco aquest
objectiu comú entre Espanya i
Catalunya i no l’he trobat. Per als
que no viviu a Catalunya, us ex-
plicaré un conte que representa
la situació que vivim: 

“Hi havia una vegada dues
famílies que es barallaven des de
feia molts anys. Vivien en una
gran finca, una tenia la major
part i l’altra una part molt més
petita. Després d’una gran llui-
ta, el líder de la família més for-
ta li va dir al de la més petita que
ells serien els únics propietaris de
la finca, però que els deixarien se-
guir vivint en la parcel·la que ha-
via sigut seva amb unes condi-
cions: Haurien de treballar i el
que guanyessin aniria directa-
ment a la família propietària. Ells
els hi donarien diners per anar
sobrevivint. Només podien par-
lar el seu idioma entre ells. I tot
i viure en una part de la finca,
qualsevol situació de conflicte es

resoldria segons les disposicions
de la família propietària. Durant
generacions, la família subordi-
nada va estar demanant a la
propietària un tracte més just. La
resposta va ser sempre: «No. Soc
jo qui et salva de la pobresa i pots
viure gràcies al que et dono».
Però cada vegada aportaven
més diners als propietaris i cada
vegada en rebien menys, i a so-
bre els hi deien que, si no es por-
taven bé, els castigarien. De ma-
nera que cada vegada més mem-
bres de la família sotmesa s’a-
donaven que no seria possible
cap canvi en un sistema tan
tancat i intolerant. Creien que,
per respectar-se a si mateixos, o
compraven la part on vivien i que
originalment havia sigut dels
seus avantpassats, o demanaven
ajuda a altres famílies de l’entorn
per assolir la independència i
construir una vida millor”. 

Si substituïu les famílies i la
finca pels espanyols, els catalans
i Espanya, podreu entendre la
nostra situació. Des de Catalunya
us demanem que penseu en la
nostra situació i ens ajudeu.
Aquesta ajuda crearà una gran
onada de força a favor de la de-
fensa de la llibertat i la dignitat
de tots els pobles del món.

Les millors
perles

El Rei Melcior de la cavalcada de Terrassa no va donar el millor
exemple als nens i nenes que van anar a veure’l. Durant la rua,
algunes persones del públic li van retornar diversos caramels,

fet que va ofendre Sa Majestat, que va respondre tornant a llançar
agressivament els dolços contra els suposats autors de l’ofensa.

Els Boixos Nois van cridar proclames nazis, van insultar Dani
Jarque i van cantar cançons sobre matar aficionats de l’Es-
panyol durant el derbi de filials que es va jugar per primer

cop a l’estadi Johan Cruyff. El Barça i els Mossos d’Esquadra
col·laboren per identificar els culpables. 

La hipocresia d’algunes celebritiesno coneix límits. Kylie Jenner, la
petita del clan Kardashian, es va convertir en Trending Topic a
Twitter després de lamentar la mort de milions d’animals als in-

cendis d’Austràlia i, tot seguit, publicar una foto de les seves sabatilles
d’estar per casa fetes amb pell d’animal i valorades en 1.100 euros.

Enmig de retrets i males paraules, la sessió d’investidura de
Pedro Sánchez va comptar amb un moment de qualitat
humana. La gran majoria de diputats i diputades del Con-

grés van oferir una ovació a Aina Vidal, la diputada dels co-
muns que va assistir a la votació malgrat patir un càncer sever.

Brad Pitt sí que hauria compartit la fusta amb en Jack al final de
Titanic, no com va fer la Rose. Durant el seu discurs d’agra-
ïment pel Globus d’Or a Millor Actor de Repartiment, Pitt va

donar les gràcies al seu company i amic Leonardo DiCaprio i va
aprofitar per fer-li aquesta broma que s’allarga des del 1997.

A les xarxes

@Jjsb441: La universidad de Sidney cifra
en 500 millones los animales muertos en
los incendios que están destruyendo Aus-
tralia. ¡500 millones! Sobran las palabras. 

@Congreso_Es: El Pleno otorga su con-
fianza a Pedro Sánchez, quien, con 167 vo-
tos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones,
queda investido presidente del Gobierno.

#SánchezPresident #ElSupremContraEuropa #AustràliaEsCrema

@jcuixart: La justícia espanyola ja no s'o-
beeix ni a ella mateixa, més d'hora que
tard implosionarà. Europa té l'obligació
de reaccionar.
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Entrevista

Des de la Nit de Reis, ets co-
neguda com la historia-
dora de Martorell. Com

valores l’experiència amb TV3?
Estava nerviosa perquè em van avi-
sar amb una setmana de marge,
però em van fer sentir molt cò-
moda i em va fer il·lusió fer-ho. Re-
alment m’agrada molt comunicar
la història, és el que sempre he fet.

Vas començar parlant del pont
del Diable. En coneixem la lle-
genda i sabem que és el símbol
del municipi, però quina és la
seva importància històrica?
És un punt estratègic. Abans que
els romans vinguessin a Martorell
(Ad Fines) i hi instal·lessin aquest
pont, ja era un lloc de pas natural
que unia les comarques del Vallès
i el Penedès. Per tant, no ens ha
d’estranyar que abans dels romans
hi hagués altres comunitats que s’hi
establissin; de fet, tenim un conjunt
funerari del Neolític. 

Com s’ha vist reflectit això al
llarg de la història local?
Aquesta importància estratègica va
comportar que moltes de les gue-
rres tinguessin Martorell com a
escenari, perquè és a les portes de
Barcelona. Sempre que es volia ata-
car Barcelona, s’havia de passar pri-
mer per Martorell, des de la Gue-
rra dels Segadors fins a la Guerra Ci-
vil, quan els republicans van dina-
mitar l’arc central del pont del
Diable per evitar l’entrada de les
tropes feixistes. 

El pont del Diable és el monu-
ment més conegut del municipi,
però quins diries que són els
imprescindibles de Martorell?
N’hi ha moltíssims, i els hem de
conservar. Per exemple, si partim
del pont del Diable, de seguida tro-
bem les restes de l’ermita de Sant

Bartomeu i la Caserna de Cavalle-
ria. Després hi ha les cases de la Vila
amb esgrafiats a les façanes, que
serveixen per veure quins eren els
oficis més habituals i mostren el
passat agrícola del municipi. Tam-
bé tenim la Casa Gausa i la Casa Par
(l’actual Espai Muxart), que són
d’origen medieval, quan Martorell
estava emmurallat. I, per des-
comptat, la Farmàcia Bujons, l’En-
rajolada, el Vicenç Ros, El Progrés,
El Círcol, l’església de Santa Maria...
Jo diria que aquestes són les joies.

A part, hi ha algun tresor amagat?
Potser Can Bros, que està molt
oblidat i s’ha de potenciar. 

Creus que els martorellencs i
les martorellenques són cons-
cients del patrimoni que tenen?
No, però la veritat és que jo tampoc
ho era fins que vaig començar a tre-

ballar a Museus de Martorell. És ne-
cessari continuar fent aquesta tas-
ca de difusió, tant als museus com
a altres espais que normalment no
s’ensenyen. Fa pena que no cone-
guem els elements patrimonials
que tenim i que tampoc valorem
el nostre poble com es mereix. 

Precisament aquesta va ser la
teva feina durant molt temps i,
l’any passat, coincidint amb el 8
de març, vas fer un pas més: vas
presentar ‘Martorell, femení plu-
ral’, una ruta pel patrimoni local
amb perspectiva de gènere. 
Tot això va començar un 8M en què
vaig decidir que les meves vagues
serien de fer més feina encara.
Vaig començar a investigar a l'Ar-
xiu Municipal i vaig recuperar mol-
ta informació. Aquest últim any,

com que estava a l'atur, vaig tenir
més temps per preparar una ruta
que no deixa de banda els llocs
més emblemàtics, però que ofereix
una altra mirada. La meva intenció
era parlar de les dones que, a tra-
vés de les lluites col·lectives, van fer
possibles moltes de les millores so-
cials que tenim avui dia. Es tracta
de persones que estaven als mar-
ges de la societat i que han quedat
fora de la història oficial, que està
explicada des del poder i sempre
amb una mirada masculina.

Per tant, quines dones ens per-
met conèixer aquest itinerari?
La idea és poder-ne fer un altre no-
més d’obreres i dones de classe po-
pular, però de moment és un recull
de totes les que han format part de
Martorell, des de les senyores feu-
dals fins a les activistes feministes
de la Segona República. Durant la
ruta, fem dialogar les dones ri-
ques i les més humils i comparem
les seves realitats. Al final, tot i
que les riques ho tenien més fàcil,
sempre ho tenien més difícil que
un home de la mateixa classe. 

Per quins espais i èpoques trans-
portes els visitants?
Parlem de les minyones de l’Enra-
jolada, de les dides, de les estades
de la reina Isabel II a Cal Nicolau
(una altra joia!) i de com se la
qüestionava per la seva fama de
“fresca”, com si els reis Borbons es
quedessin enrere... També recor-
dem les obreres tèxtils i fem un re-
coneixement a les monges mer-
cedàries, que es van posar fermes
per obrir la seva escola, així com a
les mestres de la Segona Repúbli-
ca. Un dels moments més desta-
cats és quan ens acostem a El Pro-
grés per parlar de les activistes fe-
ministes d’aquest període, que es
van organitzar en grups com Mu-
jeres Libres i que tractaven temes
que encara són actuals, com ara el
dret a l’avortament. Les feministes
d’avui som les seves hereves, no se-
ríem res sense elles.

Però això va durar poc...
Sí, amb el feixisme totes les reformes
que s’havien aconseguit van que-
dar aniquilades i això costa de re-
cuperar, perquè les conseqüències
de la història es veuen reflectides en
l’actualitat. Però és important saber
que hi va haver dones que van llui-
tar molt pels seus drets en aquell
moment, com també és impor-
tant conèixer quin paper van tenir
les dones durant la Guerra Civil. Per
això la ruta s’atura al refugi antiae-
ri, on comentem que la imatge de
la miliciana no és ben bé real. Quan
l’exèrcit republicà es va regularitzar,
les dones van ser expulsades del
front i van haver de tornar a la re-
reguarda, a les fàbriques i a les tas-
ques de la llar. A més, les acusaven
de propagar malalties venèries i les
titllaven de prostitutes.

Finalment, el recorregut acaba al
pont del Diable.
Sí, allà parlem de les bugaderes i de
com canviaven les feines domès-
tiques en funció del nivell adqui-
sitiu. Però abans ens aturem al ca-
rrer Àngela Benaca, una dona que
va ser processada per bruixeria.
També reflexionem sobre el no-
menclàtor de Martorell i sobre
com s’hauria de canviar o resigni-
ficar. La majoria dels noms de ca-
rrers són d’homes, i els que són de
dones són de monges, de santes o
bé són compartits amb un home,

com el carrer Mestres Gomila i Re-
niu: Manel Gomila i Júlia Reniu.

Aquesta és una de les rutes que
forma part de La Imaginot, el
projecte que vas impulsar l’any
passat. Quines altres visites guia-
des has creat sota aquest nom?
A Barcelona en faig una de la Set-
mana Tràgica, que és el fet històric
que més he estudiat, i una sobre els
feminismes de la Transició, que
van situar les reivindicacions en un
context creatiu. També n’estrena-
ré una que recuperarà les vagues
de dones des del segle XVIII fins al
1939 i explicarà com es comença
a plantejar el feminisme de classe.
A Girona en tinc una que repassa
cent anys d’història, del segle XIX
als anys 90, per entendre com sor-
geix i evoluciona el feminisme en
aquesta ciutat, molt conservado-
ra. I, quan arribi el bon temps, po-
saré en marxa una ruta a Tossa que
parlarà de la gent jueva que s’hi va
refugiar i va veure truncats els
seus plans per la Guerra Civil.

N’hi haurà de noves a Martorell?
M'agradaria fer-hi una ruta de cul-
tura llibertària durant la Guerra
Civil, per parlar de com va canviar
Martorell amb les col·lectivitza-
cions i la revolució social. El que tinc
clar és que no vull deixar aquest
projecte i que aquesta és la histò-
ria que vull difondre.

“La història oficial està
explicada des del poder 
i amb mirada masculina”
Gemma Giménez / Historiadora

El passat 5 de gener, TV3 va aterrar a Martorell per emetre en directe la cavalcada
de Reis i va aprofitar per donar a conèixer la història del municipi. En aquest 
context, Gemma Giménez va ser l’escollida per compartir amb la resta de 

Catalunya els secrets que s’amaguen més enllà del peatge i la Seat.

Anna Utiel
MARTORELL

Foto: Anna Utiel

Perfil | Explicar la història en femení
Després de llicenciar-se en Història, Gemma Giménez (Martorell, 1985) va cursar un
màster d’Estudis de Gènere, Dones i Ciutadania. Va treballar a Museus de Martorell

durant gairebé 12 anys, però l’any passat va crear un projecte propi: La Imaginot.

“Fa pena que no
coneguem el patrimoni
i no valorem el nostre
poble com es mereix”
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La Diputació millora
l’accessibilitat de 14 llars

GENT GRAN4Catorze llars de
Martorell han millorat la seva ac-
cessibilitat gràcies al Programa
d’Arranjament d’Habitatges de
la Diputació de Barcelona, que
s’adreça a la gent gran en situa-
ció de dependència. 

En el marc d’aquest projec-
te, l’ens supramunicipal ofereix
suport econòmic als ajunta-
ments per fer reformes i ins-
tal·lacions en domicilis on vis-
quin persones de la tercera edat,
per tal que les seves llars s’a-
daptin a les seves necessitats i
garanteixin la seva seguretat. 

Des de Serveis Socials Bàsics
de l’Ajuntament, s’ocupen de
detectar quines persones majors
de 65 anys i quins habitatges s’a-
justen als requisits del projecte.
Després, els Serveis Tècnics exe-
cuten les obres necessàries i en
fan el seguiment.

Tal com ha explicat la regi-
dora de Benestar Social i Gent
Gran, Cristina Dalmau, al web de
notícies municipal, l’objectiu del
programa és  “promoure l’auto-
nomia personal i millorar la
qualitat de vida de les persones
grans en els seus domicilis”.

Es regularà l’ús de patinets,
monopatins i bicicletes

MOBILITAT4El darrer Ple mu-
nicipal de Martorell va servir per
aprovar una moció per regular
l’ús dels vehicles de mobilitat
personal (VMP). Així, l’Ajunta-
ment farà un estudi de mobilitat
i una modificació de l’ordenan-
ça de circulació per pacificar el
trànsit entre vianants i patinets,
monopatins i bicicletes. 

Aquest compromís va sorgir
d’una moció sobre el tema pre-
sentada per Ciutadans. Durant la
sessió plenària, el regidor de
Seguretat Ciutadana i Mobilitat,
Lluís Sagarra, va dir que l’equip

de govern encara no havia fet
canvis en l’ordenança perquè
estava pendent “de la modifica-
ció del Reglamento General de
Vehículos” de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT).

Sigui com sigui, tots els grups
municipals van considerar ne-
cessari donar respostes als via-
nants i als usuaris d’aquestes no-
ves formes de mobilitat. No obs-
tant, ERC va ser l’únic que es va
abstenir en la votació, ja que des
del partit consideren que el que
cal és “adequar la recent ins-
trucció de la DGT” al municipi.

Oberta l’assignació dels
habitatges de Sostre Cívic

HABITATGE4Ja està en marxa el
procés d’adjudicació dels habi-
tatges de l’immoble de la Vila
que Sostre Cívic va adquirir el
març de l’any passat. 

En una xerrada informativa
celebrada a finals de desembre,
l’entitat va explicar a la ciutada-
nia quins són els requisits que
s’han de complir per accedir a al-
gun d’aquests onze domicilis,
que funcionaran en règim d’ha-
bitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Es tracta d’un model que, segons
l’entitat, “té dues característiques
bàsiques que el diferencien d’al-
tres tipus d’habitatge cooperatiu:
la propietat col·lectiva i el dret
d’ús”. Els pisos de l’edifici, ubi-
cat al carrer Sant Antoni, tindran
la qualificació de protecció oficial
i es destinaran a socis de la co-
operativa que tinguin uns in-
gressos no superiors a 3,5 de l’in-
dicador de renda de suficiència
de Catalunya (IRSC).

Successos | Denunciat per quadruplicar la taxa d’alcohol
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment un home que conduïa un camió pe-
sant amb una taxa d’alcohol quatre vegades superior a la màxima permesa. Va passar

el mes passat, quan el van enxampar en un control a l’AP7 al seu pas per Martorell.

SALUT4L’alcalde de Sant An-
dreu, Enric Llorca, ha denunciat
recentment les llistes d’espera de
l’Hospital de Martorell. Segons
el batlle, en els casos d’algunes
especialitats, com traumatologia,
l’espera pot arribar a l’any i mig,
mentre que a oftalmologia o
dermatologia pot ser d’entre 9 i
10 mesos.

Aquesta i altres problemàti-
ques s’haurien tractat a la reunió
que van mantenir l’alcalde de
Martorell, Xavier Fonollosa; el di-
rector del Servei Català de la
Salut (CatSalut), Adrià Comella,
i el mateix Enric Llorca a finals
del mes passat. Sobre aquesta
trobada, l’alcalde santandreuenc
va afirmar públicament que ha-
via demanat “mesures urgents”
i que CatSalut s’havia compro-
mès a buscar solucions per reduir
les llistes d’espera. Tanmateix,
des de l’Ajuntament de Martorell
i el Departament de Salut no
han donat detalls de la reunió.

Tot plegat arriba un mes des-
prés de la declaració institucio-
nal aprovada pel Ple municipal
de Sant Andreu, en què es de-
nunciava “la situació que viu
actualment l'hospital amb llistes
d'espera desmesurades”. 

Cal recordar que ara fa 10
mesos es van posar en marxa les
obres de remodelació que han de

servir per ampliar la superfície de
l’equipament en un 25%.
Aquests treballs es van iniciar,
precisament, amb l’objectiu de
millorar l’atenció a les 160.000
persones del Baix Llobregat
Nord a les quals dona servei
l’Hospital de Martorell. Tot i
això, aquestes obres no estaran
enllestides fins al 2027. 

Les obres d’ampliació del centre van començar fa 10 mesos. Foto: Arxiu

Crit d’alerta d’Enric Llorca per
les llistes d’espera de l’Hospital

» L’alcalde de Sant Andreu avisa d’esperes de fins a un any
» Martorell i Sant Andreu es reuneixen amb Salut per tractar millores
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Martorell acull i lidera 
les Iniciatives Empresarials

RECONEIXEMENTS4El Centre
de Promoció Econòmica Molí
Empresa va acollir l’entrega de
premis del 10è Concurs d’Ini-
ciatives Empresarials del Baix
Llobregat Nord, que va reco-
nèixer sobretot projectes mar-
torellencs.

Els guardons que es van que-
dar a casa van ser els de les ca-
tegories de Millor Empresa en
Creació de Llocs de Treball, que
es va endur DressMobile, i de
Millor Parada de Mercat, que va
ser per a Serra Xarcuters. Tots
dos negocis van rebre un premi
de 2.000 euros. D’altra banda, el
projecte La Mediterrània de
l’institut Joan Oró va ser consi-
derat la Millor Idea Jove de Ne-
goci en l’àmbit de cicles forma-

tius, de manera que es va endur
3.000 euros a repartir entre el
centre educatiu i els alumnes
participants. 

PREMIS A ALTRES MUNICIPIS
Pel que fa a la Millor Empresa en
el Sector Comerç, la guanyado-
ra va ser @l teu gust, de Sant An-
dreu, mentre que la Cooperati-
va del Montserratí, d’Olesa, va
ser reconeguda com la Millor
Empresa en el Sector Serveis. 

Pel que fa a la Millor Idea
Jove de Negoci, el projecte Dyna-
sim de l’institut Voltrera d’A-
brera va vèncer en l’àmbit de Se-
cundària i la iniciativa Safeme-
als, de l’institut esparreguerí El
Cairat, va ser la millor proposta
d’estudiants de Batxillerat. 

INDÚSTRIA4Luca de Meo ja no
és el president de Seat. En un co-
municat emès el passat dia 7,
l’empresa automobilística va
anunciar que l’italià havia deixat
el càrrec “a petició pròpia i d’a-
cord amb el Grup Volkswagen”,
alhora que va afirmar que se-
guiria “formant part del grup fins
a nou avís”. 

Tot i això, de seguida es va
començar a parlar del seu pro-
bable fitxatge com a director
general de Renault, malgrat que
de moment no hi ha hagut cap
confirmació oficial. Sigui com si-
gui, mentre la companyia amb
seu a Martorell li busca un subs-
titut definitiu, qui ocupa el seu

càrrec de manera temporal és l’a-
lemany Carsten Isensee, vice-
president de Finances. 

LES XIFRES DE LUCA DE MEO
De Meo va arribar a Seat a finals
de l’any 2015, quan feia sis anys

que l’empresa tenia pèrdues, i ha
marxat després de tancar el 2019
amb un nou rècord de vendes.
En aquest últim any, la com-
panyia ha viscut el millor exer-
cici de la seva història: ha venut
574.100 vehicles, xifra que su-
posa un creixement del 10,9%
respecte del 2018. De fet, les da-
des de l’any passat (517.600 cot-
xes) també van ser de rècord, en-
cara que ara s’hagin superat de
forma clara. 

Aquests són els números que
va fer públics Seat dijous passat,
dos dies després d’anunciar la di-

missió de De Meo. Es tracta
d’unes dades que arriben amb el
record recent de l’incendi a la
planta de Faurecia a Abrera,
que es va produir a finals de no-
vembre i va obligar la fàbrica
martorellenca a aturar la pro-
ducció. El mateix va haver de fer
un mes abans a causa de les pro-
testes i la vaga del 18 d’octubre
per la sentència del judici de l’1-
O. En definitiva, el darrer any de
l’empresari italià al capdavant de
Seat no ha estat un camí de ro-
ses, però això no ha tingut cap
impacte en les xifres. 

De Meo ha presidit la companyia des del 2015. Foto: Àlex Recolons/ACN

Luca de Meo deixa Seat
després de batre un nou rècord 

10,9%
ha estat el creixement
de les vendes de Seat
aquest 2019, el millor
any de la seva història
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Oberta la convocatòria del
Concurs de Cant Josep Palet
MÚSICA4El Concurs de Cant
Josep Palet s’ha convertit ja en
una cita indispensable del ca-
lendari cultural martorellenc.
Aquest any, el certamen cele-
brarà la seva quarta edició del 13
al 15 de març a l’Auditori Joan
Cererols del Centre Cultural,
però el període d’inscripció ja
s’ha obert aquest mes de gener. 

El concurs, impulsat per Jo-
ventuts Musicals de Martorell i
l’Ajuntament, s’adreça a joves
cantants lírics d’entre 18 i 35
anys i atorga fins a tretze premis,
tres de principals (amb dotacions
econòmiques de 2.000, 1.000 i
500 euros) i deu d’especials. Els
dos primers dies tindrà lloc la
fase preliminar, en què cada

participant haurà de cantar dues
peces en una actuació de, mà-
xim, 15 minuts. El darrer dia se
celebrarà la final, en què els in-
tèrprets que hi hagin arribat
hauran de fer una intervenció de
fins a 20 minuts, amb tres peces
diferents. 

UN CERTAMEN INTERNACIONAL
En les tres edicions que ja ha
viscut el concurs, hi han parti-
cipat cantants vinguts d’arreu
del món. El primer any, el
2017, hi va haver concursants
de nou nacionalitats i, l’any
següent, aquesta xifra ja va as-
cendir a onze. Finalment, el
2019 es va batre un nou rècord:
tretze nacionalitats. 

TRADICIÓ4Encara amb ressa-
ca per les activitats del Nadalem
i l'èxit de la retransmissió de la
cavalcada de Reis a TV3, el mu-
nicipi va celebrar el cap de set-
mana passat una de les seves tra-
dicions més antigues: la festa de
Sant Antoni Abat, amb els Tres
Tombs com a moment àlgid.
De fet, Martorell és un dels mu-
nicipis més matiners de Cata-
lunya a viure aquesta celebració,
que té lloc a més de vuitanta po-
blacions entre els mesos de ge-
ner i maig.

Tot i que la festa va comen-
çar divendres al vespre, diu-
menge va ser el dia que va con-
centrar el gruix de les activi-
tats. Des de primera hora del
matí, l’exterior del local dels
Amics de Sant Antoni Abat va
acollir l’esmorzar traginer, que va
servir perquè unes 900 persones,
entre socis, participants i cu-
riosos, agafessin forces i fessin
front a les baixes temperatures. 

Després, es va fer l’enganxa-
da dels carros i carruatges als
animals de tir i va començar la
passejada d’un centenar de ca-
valls i una quarantena d’aquests
vehicles, alguns vinguts de llocs
com Castellbisbal, Igualada o
Castelldefels, però la majoria de
Martorell. El recorregut, que va

començar al pont del Diable, va
estar amenitzat per la música de
la Banda Simfònica local i va pas-
sar pel portal d’Anoia, la plaça
del Vi i la rambla de Les Bòbiles,
entre altres punts importants
del municipi. Un cop van tornar
a la Vila, es van iniciar els tres
tombs que donen nom a la tra-
dició i que van acabar a la plaça
de l’Església, on el mossèn Fran-
cesc Tirado va beneir els animals.

Per tancar la jornada festiva,
l’activitat es va traslladar a El
Progrés, que va acollir el concert
vermut a càrrec de l’Orquestra

La Principal de la Bisbal i, al ves-
pre, el ball de gala.

EL PREGÓ DE CAPGROSSOS
Aquest any, els pregoners i aban-
derats de la festa de Sant Anto-
ni Abad han estat els Capgrossos
de Martorell, coincidint amb el
seu 65è aniversari. El president
de l’entitat, Pep Segura, va apro-
fitar el seu discurs per reivindi-
car la importància de mantenir
vives les tradicions martore-
llenques, una tasca que els
Amics de Sant Antoni duen a
terme des de fa 373 anys.

Uns 40 carros i carruatges van desfilar pels carrers de Martorell. Foto: Ajuntament

Martorell torna a matinar 
per celebrar els Tres Tombs
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Dues empreses locals fan
regals als infants vulnerables
INFÀNCIA4Dues empreses del
polígon industrial Rosanes van
donar un gran nombre de regals
per als infants del municipi ate-
sos pels Serveis Socials coinci-
dint amb les festes de Nadal. Les
companyies que van fer aquest
gest solidari van ser GMV i Me-
tarom, així com el personal que
hi treballa, i van comptar amb la
coordinació de l’Associació Em-
presarial del Polígon Industrial
Rosanes (AEPIR). 

El donatiu incloïa principal-
ment llibres, jocs de taula i ma-
terial escolar. Aquests regals es

van dividir en diversos lots en
funció de l’edat dels nens i nenes,
i es van atorgar a les famílies cas-
tellvinenques amb menys re-
cursos econòmics. 

Abans de Nadal, l’àrea de
Serveis Socials de l’Ajuntament
ja s’havia posat en contacte amb
l’AEPIR per demanar la col·la-
boració en aquesta iniciativa
per part de les empreses del po-
lígon, una petició a la qual GMV
i Metarom van respondre amb
generositat. Per aquest motiu,
van rebre l’agraïment dels inte-
grants del govern municipal.

MEDI AMBIENT4Castellví ha
començat el 2020 amb l’objec-
tiu de complir un bon propòsit
d’any nou: reduir l’ús del plàstic.
És per això que, la setmana pas-
sada, la Regidoria de Medi Am-
bient va començar a repartir
ampolles d’aigua reutilitzables a
totes les llars del municipi. 

Es tracta d’una campanya
adreçada especialment als in-
fants i joves castellvinencs, tal
com expliquen des de l’Ajunta-
ment. De fet, els domicilis on
viuen persones de fins a 18 anys
empadronades al poble han re-
but una ampolla per a cadascun
d’aquests membres, mentre que
la resta d’habitatges n’han rebut
només una. 

Les agents cíviques han estat
les encarregades de passar per
totes les cases per fer entrega de
les ampolles. Tot i això, si algun
veí o veïna no ha rebut la seva,
té temps per recollir-la fins al
pròxim 28 de gener. Ho pot fer
a l’Ajuntament els dilluns de
quatre a set de la tarda, o bé al
Centre Cívic de Can Sunyer i

Valldaina els dimarts de sis a nou
de la tarda. 

ESFORÇ PER PREVENIR RESIDUS
Aquesta iniciativa està vincula-
da a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus, que es va
celebrar el mes de novembre. En
aquell moment, el consistori va
organitzar una acció informati-

va per tal que els ciutadans
prenguessin consciència de la
quantitat de residus que genera
una sola persona en només una
setmana, centrant-se sobretot en
les ampolles de plàstic d’un sol
ús. Ara, amb les noves ampolles
que duen la inscripció ‘Reutilit-
za’m i beu de forma sostenible’,
es pretén que això canviï. 

Cada infant o jove de fins a 18 anys tindrà la seva ampolla. Foto: Ajuntament

Ampolles reutilitzables a totes
les llars per reduir l’ús del plàstic

Castellví de Rosanes Solidaritat | Recollida d’aliments i productes d’higiene
Fins al dia 17, el municipi viu els darrers dies de la campanya impulsada per Ser-

veis Socials amb l’objectiu de recollir aliments, productes d’higiene personal i
productes de neteja de la llar per a les famílies castellvinenques més vulnerables.  
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Sant Andreu de la Barca

Comencen les obres del nou
pavelló de gimnàstica artística
EQUIPAMENTS4La construc-
ció del nou pavelló annex al
Complex Esportiu L’11, que es
destinarà a la pràctica de gim-
nàstica artística i esportiva, ja
està en marxa. El passat 29 de
desembre es va col·locar la pri-
mera pedra del futur equipa-
ment, que tindrà una superfície
de 600 metres quadrats i que
compta amb un pressupost de
gairebé 200.000 euros.

Un cop acabin les obres, els
més de 270 esportistes i els 9 en-
trenadors de l’Associació Es-
portiva de Sant Andreu de la

Barca (AESAB) que practiquen
gimnàstica podran traslladar-
se de la nau de la zona industrial
de Camp Llarg al nou espai. De
fet, ja feia temps que els mem-
bres de l’entitat demanaven
aquesta construcció, ja que la
gimnàstica ha guanyat molta
popularitat al municipi en els da-
rrers anys.

Així doncs, aquestes instal·la-
cions disposaran de tot el mate-
rial necessari per practicar acro-
bàcies, salts i altres exercicis
amb la màxima seguretat i co-
moditat garantides. 

CULTURA4El Teatre Núria Es-
pert ja ho té tot preparat per do-
nar el tret de sortida a una nova
temporada que s’escriu en fe-
mení: la gran majoria dels es-
pectacles programats entre ge-
ner i juny estan protagonitzats
i/o dirigits per dones. 

N’és un exemple El lunar
de Lady Chatterley, l’obra en
què l’actriu Ana Fernández dona
vida a Constance Chatterley,
que s’haurà de defensar d’una
demanda imposada pel seu ma-
rit davant d’un tribunal format
únicament per homes. Aquesta
proposta, dirigida per Antonio
Gil, marcarà l’inici de la tempo-
rada el pròxim dissabte 25. 

Entre les propostes teatrals
també destaquen Lapònia, de
Cristina Clemente i Marc Ange-
let, i Solitud, l’obra més cone-
guda de Caterina Albert (que sig-
nava com a Víctor Català),
aquest cop dirigida per Alícia Go-
rina. Per al públic infantil, hi ha
programada la versió de Sopa de
pedres de la companyia Engru-
na Teatre, entre d’altres. 

Pel que fa a l’aposta musical,
la popular cantant Sole Giménez
reivindicarà les compositores
femenines coincidint amb el 8 de
març, mentre que, ben entrada
la primavera, Dàmaris Gelabert
farà feliços els més petits. No fal-
tarà la ració imprescindible de
dansa, a més del monòleg d’An-
tonia San Juan, Mi lucha.

TORNA EL FESTIVAL ZERO
Per tercer any consecutiu, Sant
Andreu celebrarà el Festival
Zero, que busca animar els joves
a anar al teatre. Els dies 13 i 14
de març, el Núria Espert acolli-
rà tres espectacles: dos teatrals
–Rebota rebota y en tu cara ex-
plota i Els dies mentits– i un de
circ, sota el títol Peix. 

Ana Fernández marcarà l’inici de la programació. Foto: Marzo Producciones

Tot a punt per a la temporada
més femenina del Núria Espert

Treball | 18 contractes amb un nou pla d’ocupació
L’Ajuntament ha contractat 18 aturats de llarga durada que no rebien

cap ajut econòmic. Els contractes són d’entre 6 i 12 mesos i s’han pogut
fer gràcies a un nou pla d’ocupació engegat amb el suport del SOC.
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Abrera

Inaugurada l’ampliació 
del laboratori de l’ACA

EQUIPAMENTS4 El centre de
referència en el control de la
qualitat de l’aigua a Catalunya
està ubicat a Abrera. El passat
20 de desembre va quedar in-
augurada l’ampliació del labo-
ratori de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) al municipi, que
ha suposat la integració dels
laboratoris analítics que fins
aleshores estaven dividits entre
Barcelona i Abrera. Amb ques-
ta actuació, que ha requerit una
inversió de prop de dos milions
d’euros, es podran analitzar més
de 16.000 mostres anuals.

En l’acte d’inauguració, el
conseller de Territori i Sosteni-
bilitat, Damià Calvet, va parlar
de l’ACA com una “estructura
d’Estat” i es va mostrar orgullós
del nou laboratori, que consi-
dera molt ambiciós, tal com va
recollir l’ACN. Per la seva ban-
da, en declaracions al web mu-
nicipal, l’alcalde Jesús Naha-
rro va destacar la inversió en
“tecnologia i seguretat” que ha
suposat l’ampliació de l’edifici i
va recordar que Abrera ha estat
un lloc adient per acollir un
“projecte modern” com aquest.  

PREMI4El sorteig de la loteria
de Nadal va ser generós amb
Abrera. L’administració del cen-
tre comercial Montserrat Centre
va vendre una trentena de sèries
del 49797, el segon quart premi
de la rifa del 22 de desembre. Tal
com va explicar a l’ACN una de
les treballadores de l’establi-
ment abrerenc, Montse Fanés,
amb aquesta venda van aconse-
guir repartir un total de sis mi-
lions d’euros.

Els afortunats que van com-
prar el número premiat van ser
membres del Club Tennis Es-
parreguera, que en van enca-
rregar dotze sèries, i treballadors
d’una empresa ubicada a prop
del centre comercial, que en van
encarregar divuit. En aquest
sentit, Fanés es va mostrar con-
tenta perquè el premi havia anat
a parar a “gent treballadora que
realment ho necessita”. I és que
per aquesta administració, la
número 1 del poble, hi passen
molts transportistes i empleats
de les fàbriques properes que vo-
len provar sort.

NO ÉS LA PRIMERA VEGADA
Per a aquestes venedores, l’ex-
periència de repartir alegria en-
tre els seus clients no és nova. En
declaracions a l’ACN, van expli-
car que fa tres anys van “repar-
tir un tercer premi i, en fa dos, un
segon”. Ara, Fanés està conven-
çuda de quina serà la pròxima
fita de l’administració: “Això ha

de voler dir que l'any que ve do-
narem el primer”.

Els sis milions d’euros re-
partits a Abrera han arribat
en un any de fortuna per a Ca-
talunya. Entre els municipis
amb més sort, destaca Salou,
on hi ha l’administració que va
vendre més dècims del primer
premi a tot l'Estat. 

El número premiat es va vendre al Montserrat Centre. Foto: Norma Vidal/ACN

La loteria de Nadal reparteix 
sis milions d’euros a Abrera

Educació | El bus escolar, ara també per al Batxillerat
Des del 8 de gener, els estudiants de Batxillerat de l’institut Voltrera poden fer ser-
vir el transport escolar, que fins ara estava destinat només als alumnes d’ESO. L’A-
juntament ha ampliat aquest servei a través d’un conveni amb el Consell Comarcal.

Acte d’inauguració de l’edifici. Foto: Àlex Recolons/ACN
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Sant Esteve Sesrovires

Olesa de Montserrat

POLÍTICA4Els grups munici-
pals de Junts per Catalunya i el
Bloc Olesà van acabar l’any amb
un nou pacte de govern que s’ha
de mantenir fins al final del
mandat 2019-2023. L’acord es
va formalitzar el passat 23 de
desembre amb la signatura i la
posterior encaixada de mans de
l’alcalde Miquel Riera, del Bloc,
i el regidor de JxCAT Domènec
Paloma. 

Així, des d’aquest mes de
gener, Paloma ha passat a for-
mar part de l’equip de govern i
ha assumit la regidoria d’Es-
ports, que fins ara era respon-
sabilitat de la regidora Lourdes

Vallès, encarregada també d’En-
senyament i d’Economia i Hi-
senda. Amb la incorporació de
l’únic representant que JxCAT té
al consistori, el govern local
compta amb 9 membres, una xi-
fra que encara no arriba a la ma-
joria absoluta (11 regidors). Tot
i això, durant la formalització del
pacte, els dos partits es van
comprometre a treballar per re-
forçar el consens municipal.

En el mateix acte, l’alcalde va
explicar que, després de les elec-
cions del 26 de maig, el Bloc va
“deixar les portes obertes” a la
resta de formacions i que tots
dos grups van mantenir reu-
nions des del principi. Paloma,
per la seva part, va afirmar que
durant aquests mesos de con-
verses havien “trobat molts
punts de coincidència amb el pla
d’acció del Bloc Olesà”. 

Domènec Paloma (JxCAT) i l’alcalde Miquel Riera (Bloc). Foto: Ajuntament

El Bloc Olesà i JxCAT signen 
un pacte de govern fins al 2023

SEGURETAT4El nombre de ro-
batoris amb força a domicilis a
Sant Esteve ha baixat de 65 a 48,
si comparem les dades del 2018
amb les del 2019. Aquestes xifres
suposen una caiguda del 37%
d'aquests delictes, tal com es va
fer públic en la Junta Local de
Seguretat del 20 de desembre.

Tot i que aquesta ha estat la
tònica general de l’últim any, des
de l’Ajuntament van admetre
que “l’onada de robatoris” que es
va produir durant el passat mes
de novembre va crear la sensa-
ció entre els veïns i veïnes que
havien augmentat aquests fets
delictius, una percepció que les
xifres van desmentir.

DETINGUTS QUATRE LLADRES
La Junta Local de Seguretat va
tenir lloc només dos dies després
que els Mossos d’Esquadra des-
articulessin una organització
criminal que havia comès fins a
27 robatoris violents a domicilis
de diversos municipis, 9 dels
quals a Sant Esteve. 

Agents de la Divisió d'Inves-
tigació Criminal van detenir el 18
de desembre quatre dels sis
membres del grup, que havien
assaltat també llars de Terrassa,
Cerdanyola del Vallès, Llinars del
Vallès i Tona (Osona). Mentre
que els arrestats –quatre ho-

mes d’entre 32 i 34 anys– es tro-
ben en presó provisional després
d’haver passat a disposició judi-
cial, els altres dos integrants de
la banda haurien fugit de l’estat
espanyol abans de l’operatiu po-
licial, segons van explicar els
Mossos en un comunicat.

La xifra ha baixat de 65 a 48 robatoris en l’últim any. Foto: Ajuntament

Els robatoris amb força a
domicilis cauen prop d’un 40%

BENESTAR4El Servei d'Aten-
ció Domiciliària (SAD) oferirà
aquest any 34.000 hores, men-
tre que l'any passat en va oferir
24.000. Aquest augment és el re-
sultat de la injecció de pressu-
post que ha rebut aquest servei,
que ha ascendit a més de
700.000 euros, és a dir, 370.000
més que el 2019. 

El regidor de Benestar Social,
Jordi Martínez, ha dit al web
municipal que l’objectiu d’a-
quest increment és adaptar-se a
la realitat d’una població cada
cop més envellida. En aquest
sentit, el SAD proporciona a les
persones dependents suport per-
sonal, emocional i en les tasques
de la llar, entre d’altres.

A més, durant aquest 2020,
es reforçarà la Xarxa municipal
de Gent Gran en situació de vul-
nerabilitat, que integra profes-
sionals amb coneixement de la
tercera edat i serveix per detec-
tar les necessitats del col·lectiu.

Més hores de
Servei d'Atenció
Domiciliària 

L’urbanisme lidera
els Pressupostos
Participatius

PARTICIPACIÓ4Els resultats
dels Pressupostos Participatius,
que es van fer públics a finals
d’any, van demostrar l’alt interès
dels olesans i les olesanes en les
propostes urbanístiques. Així,
les idees més votades a través de
la plataforma Olesa Decidim
van ser la millora del pati de l’es-
cola Sant Bernat, la col·locació de
més ombra als parcs infantils,
l’eliminació de barreres arqui-
tectòniques a tot el municipi i la
millora de la carretera de la
Puda. Són els resultats dels vots
d’unes 800 persones.

Equipaments | Reobre la piscina coberta municipal
Després d’unes obres de remodelació complicades, la piscina coberta municipal
va tornar a obrir les seves portes el passat dia 30. A més, des del 8 de gener, els
usuaris i usuàries ja poden gaudir, de nou, de les activitats aquàtiques dirigides.

Polèmica | Prohibida la parada d’un grup antifeixista
L’Ajuntament va denegar a la Plataforma Antifeixista Sesrovires el permís per
instal·lar una parada a la Fira de Nadal. La decisió va causar reaccions diverses
a Twitter: indignació entre l’esquerra i agraïment per part de Vox Sant Esteve.

EQUIPAMENTS4La Biblioteca
Municipal Joan Pomar i Solà va
tancar les seves portes de forma
provisional dissabte passat, 11 de
gener, amb motiu de les obres
d’ampliació de l’equipament de
l’avinguda Montserrat, que co-
mençaran a finals de mes.

Per tal de no deixar la po-
blació sense biblioteca, l’Ajun-
tament traslladarà temporal-
ment aquest servei a l’Aula Mu-
nicipal de Formació, ubicada
al carrer Gauí. Si els treballs
avancen al ritme previst, aques-

ta situació es mantindrà només
fins a l’abril. 

Tal com ha explicat recent-
ment el consistori, aquests dies
una empresa especialitzada
està duent a terme l’emma-
gatzematge temporal del fons
documental de la biblioteca.
Així doncs, els llibres que els
usuaris sol·licitin a la nova
ubicació provindran d’equipa-
ments d’altres localitats. D’al-
tra banda, l’Aula de Formació
oferirà un servei de lectura de
revistes i premsa diària. 

L’Aula de Formació acull
temporalment la biblioteca

El regidor de JxCAT
Domènec Paloma ha
assumit aquest gener
la regidoria d’Esports 
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Collbató

Esparreguera

CULTURA4El Patronat Parro-
quial va donar el tret de sortida
a la desena edició del seu Con-
curs de Teatre diumenge passat,
dia 12. Enguany, el certamen ho-
menatja l’esparreguerí Francesc
Ribera, molt vinculat al teatre lo-
cal, i ofereix una programació de
set espectacles. Entre aquests,
n’hi ha sis de companyies ama-
teurs vingudes d’Abrera, Te-
rrassa, Barcelona, Cornellà de
Llobregat i Calaf, mentre que la
setena producció, fora de con-
curs, és de la companyia espa-
rreguerina Tramateatre. 

Els encarregats d’estrenar
l’edició van ser els Illets d’Abre-
ra, amb l’obra La flama de l’a-
mor. La pròxima representació
arribarà aquest diumenge a cà-
rrec del grup terrassenc Qollu-
naka, que oferirà L’últim joc de
la nit. Durant els següents diu-
menges, fins al 23 de febrer, hi
haurà les funcions de La visita
de l’inspector, dels barcelonins

Cloteatre; Una jornada parti-
cular,de la companyia El Parti-
qui, també de Barcelona; les
obres Fum Fum Fum i El crèdit,
totes dues dels cornellanencs
Triangle Teatre i, per últim, La
Revoltade Tramateatre, tot i que
no participa en el concurs. 

Preguntat sobre aquesta ini-
ciativa ja consolidada del Patro-

nat Parroquial, el regidor de
Cultura, Juan Jurado, va dir a
Ràdio Esparreguera que això
demostra que la cultura espa-
rreguerina “la fan les entitats, els
col·lectius i la ciutadania amb la
seva participació”, i va celebrar
el fet que la proposta “implica
molta gent i també al teixit co-
mercial de la vila”. 

El programa de l’edició d’enguany presenta set obres. Foto: Ajuntament

Arrenca el 10è Concurs de
Teatre del Patronat Parroquial 

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir el mes pas-
sat a Collbató dos homes i una
dona com a presumptes autors
de delictes de tràfic de drogues
i defraudació de fluid elèctric. Els
arrestats eren membres d’un
grup que tenia una plantació
de marihuana a un domicili coll-
batoní i una altra a Sant Cebrià
de Vallalta (Maresme), on va
quedar detingut un quart inte-
grant de la banda.

La investigació va comen-
çar el mes de juny, quan la poli-
cia va detectar que unes perso-
nes estaven manipulant el comp-
tador de llum d’un habitatge
on, tres anys enrere, ja s’havia
desmantellat una plantació de
marihuana. La recerca va per-
metre identificar els inquilins i
constatar que el consum d’elec-
tricitat del domicili era trenta ve-
gades superior a l’habitual. Els
agents també van descobrir que
el grup podia tenir una altra
plantació a un habitatge de Sant
Cebrià de Vallalta.

Finalment, aquest desem-
bre, els Mossos van detenir els
sospitosos i, un cop van comptar
amb autorització judicial, van
desmantellar al domicili de Coll-
bató prop de 900 plantes de
marihuana i una instal·lació pre-
parada per al seu cultiu. D’altra

banda, la plantació de Sant Ce-
brià estava a mig desmuntar,
però el registre va servir per
arrestar un altre home que for-
mava part de l’organització. 

Tots els detinguts van passar
a disposició judicial i van quedar
en llibertat amb càrrecs. 

Desmantellen 900 plantes en un domicili collbatoní. Foto: Mossos d’Esquadra

Detinguts a Collbató per tenir
dues plantacions de marihuana

Memòria | Trenta anys de queixes per l’autovia A-2
L’any 1987, ja hi havia queixes a Collbató per un projecte que acabaria fent-
se realitat i portant cua: l’autovia A-2. Així ho demostra una notícia d’aquell
any que l’alcalde Miquel Solà ha compartit recentment a les xarxes socials.

CULTURA4El Club de Lectura
de la Biblioteca de Collbató ha
donat el tret de sortida al calen-
dari del 2020 amb una sortida li-
terària. Dissabte passat, dia 11, la
directora de l’equipament, Sílvia
Closas, va oferir una visita guia-
da per la Barcelona de Manuel
Vázquez Montalbán (1939-
2003), l’escriptor barceloní que
va crear el mític personatge del
detectiu Pepe Carvalho.

La ruta, que va començar al
carrer de Sant Antoni Abad, va
servir per identificar els escena-

ris de les novel·les de Vázquez
Montalbán, però també per co-
nèixer alguns espais que van
marcar la seva vida. Així, les
participants van passar per llocs
com el carrer d’en Botella, on va
néixer l’autor, o el restaurant Can
Lluís, punt de trobada per ex-
cel·lència dels intel·lectuals del
segle XX. Finalment, després
de visitar la plaça que porta el
nom de  l’escriptor, el recorregut
va acabar a l’Hotel Barceló Ra-
val, que ofereix una vista pano-
ràmica de la capital catalana.

El Club de Lectura estrena
l’any amb una sortida literària

SERVEIS4L’Ajuntament ha aug-
mentat un 16% el pressupost del
Programa d’Aliments aquest
2020, fet que suposa passar de
150.000 a 175.000 euros. L’ob-
jectiu d’aquest increment és am-
pliar l’ús de la targeta moneder,
una eina que va entrar en fun-
cionament a finals de 2017 com
a alternativa al repartiment de
productes del Banc d’Aliments i
amb la intenció d’evitar l’estig-
matització de les persones que
se’n beneficien. 

Aquesta targeta té un valor
monetari definit pels Serveis
Socials i serveix per fer la com-
pra en establiments, millorant
així la varietat de productes que
poden adquirir els usuaris. Se-
gons dades del consistori, l’any
2018 hi havia a Esparreguera
241 famílies que disposaven de
la seva targeta moneder i, ara, la
voluntat és que pugui donar
servei a més persones en situa-
ció de vulnerabilitat.

Més pressupost
per a la targeta
moneder

Un incident
elèctric afecta el
‘mapping’ de Reis

OCI4La projecció del mapping
per donar la benvinguda als
Reis d’Orient al municipi es va
veure afectada per un incident
elèctric. Pocs minuts després
de començar, l’espectacle es va
haver d’aturar per problemes
amb el voltatge elèctric. 

En declaracions a Ràdio Es-
parreguera, Joan Nieto, un dels
responsables de l’empresa local
VPM (encarregada del mapping
des de fa dos anys) va demanar
disculpes als esparreguerins i
va lamentar que la projecció no
funcionés per causes alienes.

Successos | Detinguts per dos robatoris a gent gran
Els Mossos d’Esquadra van detenir el mes passat dos homes i una dona que ha-
vien comès un robatori a una persona gran quan sortia del banc a Esparreguera.
També eren autors d’un delicte de les mateixes característiques a L’Hospitalet. 
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LABORAL4“TGSS informa: ja
pot accedir a la comunicació
anual de vida laboral a la Seu
Electrònica de la Seguretat So-
cial”. És probable que les darre-
res setmanes hagi rebut un mis-
satge SMS com aquest al seu te-
lèfon mòbil i s’estigui preguntant
per què. D’entrada no ha de fer
cas als falsos rumors que han co-
rregut per les xarxes socials, ja
que es tracta d’una campanya
real i amb totes les garanties de
la Tresoreria General de la Se-
guretat Social (TGSS).

I és que aquest organisme
públic està duent a terme una
campanya específica perquè tots
els treballadors i treballadores
disposin de la informació relati-
va a la seva situació laboral i les
seves bases de cotització a través
d’internet, amb l'objectiu que
tinguin coneixement de totes
aquestes dades i puguin fer les
comprovacions oportunes.

La TGSS ha pretès eliminar
tant com pugui els enviaments en
paper, de manera que el 70% dels
avisos s'han realitzat per SMS als
números de telèfon mòbil que
consten en el fitxer d'afiliats. En
aquests SMS s'inclou un enllaç

des d'on es pot descarregar l'in-
forme de vida laboral. 

A Catalunya s'estan enviant
a 3.863.142 catalans i catala-
nes, dels quals 2.863.723 co-
rresponen a la província de Bar-
celona, 1.980.754 a través d’SMS
i la resta (882.969) per correu or-
dinari. 

De fet, tots aquells treballa-
dors i treballadores que estiguin

registrats en el sistema cl@ve o
disposin de certificat electrònic
també poden descarregar l'in-
forme de vida laboral directament
des de la Seu Electrònica de la

Tresoreria General sense neces-
sitat de rebre l'SMS, a través del
servei Comunicació de Vida la-
boral i Bases de Cotització als tre-
balladors, de l'apartat Ciuta-
dans/Informes.

D'aquesta manera, la TGSS ha
reprès la campanya d'enviament
d'aquests informes, que es va
dur a terme any a any entre el
2011 i el 2017 amb informació re-
lativa a l'exercici anterior, però
que no es va fer el 2018. Per això,
en la campanya d'aquest any
s'inclouen les bases de cotització
dels anys 2017 i 2018, així com el
període de gener a setembre del
2019 de tots aquells treballadors

i treballadores que hagin estat do-
nats d'alta en algun moment d'a-
quest període.

QUANT COBRARÉ DE PENSIÓ?
A l'informe de vida laboral i bases
de cotització es poden trobar els
dies que s’ha estat donat d’alta en
cadascun dels exercicis, les si-
tuacions de pluriocupació i plu-
riactivitat, el coeficient a temps
parcial (si n'hi ha) i el conveni
col·lectiu que s'empara en cada si-
tuació. Aquesta última és una de
les novetats d'aquesta campanya. 

A més, l'apartat de Bases de
Cotització inclou les bases de
2017, 2018 i des de gener de

2019 fins a l'últim període de li-
quidació disponible. Als treba-
lladors de més de 60 anys se'ls ha
ampliat la informació de les ba-
ses de cotització als darrers 21
anys, ja que la quantia de la seva
futura pensió de jubilació està
vinculada a elles.

Una altra novetat és que, al
costat de l'habitual informe amb
dades de la situació actual del  tre-
ballador, s'incorpora un segon in-
forme amb continguts d'interès
sobre la seva cotització l'any
2018, com per exemple les si-
tuacions d'incapacitat temporal i
de maternitat, paternitat, risc
durant l'embaràs i la lactància.

La vida laboral, a un clic
» La Seguretat Social impulsa una campanya perquè els treballadors i les treballadores 

coneguin i comprovin la seva vida laboral i les seves bases de cotització a través d’internet

LA IMPORTÀNCIA DE
REVISAR LES DADES

4Des de la TGSS insisteixen
en la importància que tots
els treballadors comprovin
que les dades de la seva
vida laboral i bases de co-
tització es corresponen amb
els períodes en què han co-
titzat i per les bases que ho
han fet. Aquestes dades són
fonamentals a l'hora de re-
bre prestacions socials.



| 20

Esports
| 20

L’any 2020 i la segona volta de la
lliga han començat de la millor
manera possible per al CB Mar-
torell i el CB Esparreguera. I és
que els dos equips del grup C-A
d’EBA van retrobar-se amb les
seves respectives aficions després
de les vacances i els van regalar
les primeres victòries de l’any.

Els martorellencs van exhibir
el seu millor nivell dissabte pas-
sat per derrotar un dels seus ri-
vals directes, el Martinenc bar-
celoní (76-56) en una tarda en la
qual va brillar amb llum pròpia
Nil Brià, que va fregar el doble-
doble amb 26 punts i 8 rebots.
L’equip blau va estar a punt de
recuperar el basket average par-
ticular contra el Martinenc (en la
primera volta va perdre de 24) i
el triomf deixa els de Toni Oli-

vares en la sisena posició. Els dos
pròxims reptes del Martorell se-
ran la visita a Vic d’aquest dis-
sabte i el partit a casa contra l’A-
renys del pròxim dia 25.

El conjunt d’Òscar Navarro,
per la seva banda, també va ini-
ciar la segona volta amb una ex-
hibició contra el Mataró Parc
Boet (73-54). Francesc Riera,
amb 13 punts, va ser el jugador

verd més inspirat en una tarda
plàcida al Ramon Martí. El CBE
ja havia tancat el 2019 guanyant,
de manera que aquesta victòria fa
que l’equip segueixi vuitè amb sis
triomfs i vuit partits perduts. Els
esparreguerins tancaran el primer
mes del 2020 amb dos despla-
çaments consecutius: aquest dis-
sabte a Igualada i el de la setma-
na que ve a Andorra la Vella.

Els dos equips d’EBA
arrenquen l’any guanyant

» La primera jornada del 2020 també era l’inici de la segona volta 
» El CB Martorell es manté sisè, mentre que l’Esparreguera és vuitè

Demanen la dimissió de la
presidenta del CN Martorell

El 2020 ha començat
de forma convulsa
per al CN Martorell.
L’acomiadament

d’Aitor Sújar, un dels entrena-
dors del club, per part de la di-
rectiva, després que aquest ex-
pulsés un nedador d’un entre-
nament per haver-lo desautorit-
zat, va ser l’espurna que va fer
saltar bona part de l’afició, que va
demanar la dimissió de la presi-
denta del club, Eva Rodríguez. 

Aquestes protestes es van fer
públiques en un dels partits de
waterpolo que el sènior femení

de l’entitat va perdre contra el
GEiEG (8-10) dissabte passat a
la piscina del Complex Esportiu
La Vila. Com va publicar La
Bústia, Laia Tena serà l’encar-
regada de rellevar Sújar.

La graderia es va omplir de
pancartes amb proclames com
“Més transparència i menys pre-
potència” o “Eva dimissió, Aitor
readmissió”. Els pares i les ma-
res, que s’han constituït en una
plataforma que vol fer oposició a
la junta de Rodríguez, també
van mostrar les pancartes a la
desfilada dels Tres Tombs.

Handbol | Derrota contundent del Sanes en el primer partit del 2020
Sense opcions. El CH Sant Esteve va perdre de forma clara a la Roca (41-23) en el primer partit de
l’any nou. L’equip perd una posició (ara és dotzè en la classificació de Primera Estatal) i buscarà la
primera victòria del 2020 en el primer partit de la segona volta, en la visita al CH Sant Joan Despí.

Els esparreguerins encadenen dues victòries a la lliga. Foto: CBE

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ

La Portals 2020 farà un
homenatge a Joseba Beloki

CICLISME4Demà al migdia es
farà la presentació de l’edició
d’enguany de la Portals que, com
és habitual, homenatjarà un mite
del ciclisme. De cara a l’edició
d’enguany, l’escollit ha estat el
guipuscoà Joseba Beloki, que
l’any 2002 va aconseguir ser
subcampió del Tour de França.
Al seu palmarès també hi ha
dues terceres posicions en la
ronda francesa i un tercer lloc a
la Vuelta, en el mateix 2002, que

va ser l’any més exitós de la seva
trajectòria professional.

En la novena etapa de l’edició
del Tour de l’any següent, Belo-
ki patiria una greu caiguda quan
competia contra Lance Arms-
trong, que el va obligar a aban-
donar i que precipitaria la seva
retirada, que va anunciar a finals
de desembre del 2007.

L’11a edició de la Portals en
BTT es disputarà durant el tercer
cap de setmana del mes d’abril.

HANDBOL4Els martorellencs Cristian Vila i David Matías es
van proclamar campions d’Espanya juvenils amb la selecció.
Els dos joves jugadors competeixen a l’Handbol Sant Quirze.
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En Marc és historiador i vol resoldre el seu
gran enigma familiar: la desaparició de la
petita Magui Viladalba, la germana de la
seva besàvia, durant la revetlla de Sant
Joan del 1919 a Barcelona. Tot i que el pro-
tagonista creu que tots els integrants de
la història són morts, troba la Teresina, una
amiga de la Magui que viu a l’antiga casa
familiar, ara convertida en residència. 

Llibres

L'ombra de Magui encara és al jardí
Sylvia Lagarda-Mata

David Selvas dirigeix aquesta peça del
dramaturg escocès David Greig, consi-
derada “una obra de teatre amb cançons”,
i no un musical. Els actors Ivan Massagué
i Marta Bayarri interpreten l’Helena, una
advocada de divorcis que té una aventura
amb un home casat, i el Bob, un escrip-
tor fracassat que fa feines il·legals.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Aquella nit
David Greig

El 2020 ja és aquí i David Bisbal ha volgut
ser un dels primers artistes a estrenar un
nou disc. A En tus planes el cantant pre-
senta tretze cançons que recuperen els
ritmes dels seus inicis, però també sons
llatins més actuals. A més, l’àlbum comp-
ta amb quatre col·laboracions amb ar-
tistes com Juan Magán, Sebastián Yatra,
Alejandro Fernández i Greeicy Rendón.

Música

El clàssic de Louisa May Alcott, publicat
l’any 1868, no passa de moda. La prova
és que aquest Nadal ha tornat a estar en
boca de tothom gràcies a l’adaptació de
la directora Greta Gerwig, la vuitena
que s’ha fet d’aquest llibre. Saoirse Ronan
dona vida a la carismàtica Jo i encapça-
la una versió entranyable i actualitzada
de la història de les germanes March.

Pelis i sèries

Mujercitas
Greta Gerwig

En tus planes
David Bisbal

24è Circ d’Hivern
Fins al 19 de gener, la Fàbrica de Creació Ateneu Popular
9 Barris de Barcelona acull el seu 24è Circ d’Hivern. L’obra

d’aquesta edició és ‘Sopa i el que el vent no s’emportà’,
un espectacle de circ contemporani que barreja tècni-

ques diverses, com ara trapezi, acrobàcia i, fins i tot, bre-
ak dance. Pel que fa a l’argument teatral, l’obra mostra

com, any rere any, la mateixa família es reuneix per fer el
sopar de Nadal i posa de manifest que aquestes celebra-

cions mai són tan idíl·liques com semblen, una reflexió
amb què el públic podrà sentir-se identificat. 

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) ha viscut so-
bre rodes des dels dos anys. Amb un talent extraor-

dinari per al motociclisme, la seva passió, ha estat
campiona del món de trial i d’enduro en tretze i cinc

ocasions, respectivament. L’any 2011 va participar
per primer cop en el Rally Dakar i, des d’alesho-
res, ha encapçalat la classificació de la catego-
ria femenina en totes les edicions, nou en to-
tal. El passat 5 de gener va començar el Dakar
2020, el desè en què Sanz participa, que se ce-

lebra a l'Aràbia Saudita. En un país on les do-
nes poden conduir des de fa només un any i

mig, la pilot catalana vol estar entre els quinze
millors corredors. Tot i que una caiguda en la

segona etapa del ral·li li ha complicat les coses,
Sanz continua endavant per aconseguir el seu

objectiu i deixar la seva empremta en una edició
amb només dotze dones entre els 572 participants. 

L A I A  S A N ZQUI ÉS?
Ser una de les millors motoristes

Ha estat tretze vegades campiona del món de trial

Famosos

Participar en el seu desè Rally Dakar
Va començar bé i ara continua malgrat una caiguda

Preocupació i ànims
La caiguda ha amoïnat els seus seguidors, que li envien escalf

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Brain Training
Brain Training del Dr. Kawashima és la seqüela del mític joc d’intel·li-
gència Brain Training de Nintendo DS, que ara arriba per a Switch. 

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...
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DIVENDRES 17 DE GENER
19:00 L’espai per a terapeutes Moment Gestalt
de Martorell organitza el taller gratuït sobre
emocions ¿Qué me pasa? Lloro por todo. / Car-
rer Montserrat, 53.

TOTA LA QUINZENA
Tarda-Nit Des del passat dia 2 i fins a l’últim dia
del mes, està habilitada una sala d’estudi noc-
turn perquè els estudiants del poble pugu-
in preparar els seus exàmens. / Biblioteca Ai-
güestoses.

DIUMENGE 26 DE GENER
12:00 Planeta M. Art és una de les propostes del
clown Marcel Gros. El protagonista ha perdut
l'avió, també se li ha acabat la bateria del seu
dispositiu mòbil i no es pot comunicar. / Tea-
tre Núria Espert.

DIMECRES 22 DE GENER
ABRERA La secció local de l’AFABAIX ha preparat
una nova sessió de l’espai d’atenció, informació
i suport a les famílies amb malalts d’Alzhei-
mer. (17:00). / Despatx número 2 de l’Hotel
d’Entitats.

DISSABTE 25 DE GENER
SANT ESTEVE Formació adreçada al teixit as-
sociatiu local sobre la nova llei de protecció
de dades. S’emmarca en el Catàleg de Serveis
Xarxa de Governs Locals 2019. (17:00). / Aula
Municipal de Formació.

DIJOUS 16 DE GENER
COLLBATÓ Comer insectos bruixes, llibre d’Isaac
Petràs, es presentarà en aquesta jornada que
comptarà amb la presència de l’autor. (19:00).
/ Biblioteca Municipal.

DIVENDRES 17 DE GENER
ESPARREGUERA Helen Doron serà l’encarregada
de coordinar la sessió anomenada Story
Time, una narració en anglès per a infants que
tinguin més de 3 anys (17:30). / Biblioteca Mu-
nicipal L'Ateneu.

DISSABTE 25 DE GENER
SANT ESTEVE Partit d’handbol de la 17a jornada
de Primera Estatal masculina entre l’Hand-
bol Sant Esteve i CH Sant Esteve de Palau-
tordera (19:30). / Sanes Arena.

OLESA El fotògraf Jaume Morera in-
augurarà la seva mostra anomenada
Somnis perduts. La llum de les ànimes.
/ Casa de Cultura.

Inauguren la mostra ‘Somnis 
perduts. La llum de les ànimes’

A partir del 24 de gener

Ana Fernández és la protagonista d’u-
na de les primeres obres de teatre d’a-
quest 2020 a la ciutat, El lunar de Lady
Chatterly, inspirada en una obra de D.H.
Lawrence. / Teatre Núria Espert.

‘El lunar de Lady Chatterly’
arriba al teatre Núria Espert

Dissabte 25 de gener a les 20:30

El Col·lectiu Feminista de Martorell ha
convidat Bel Olid a la ciutat perquè s’en-
carregui de la presentació del seu da-
rrer llibre, titulat Follem?. / Biblioteca
Municipal.

Bel Olid presenta
el seu llibre ‘Follem?’

Divendres 24 de gener a les 19:00

MARTORELL Partit de bàsquet de la
16a jornada del grup C-A de la lliga EBA
entre el CB Martorell i l’Arenys Bàsquet.
/ Pavelló Municipal de Martorell.

El CB Martorell tancarà 
el mes rebent l’Arenys

Dissabte 25 de gener a les 18:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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