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decensuradeSantEsteve

El canvi d’opinió de Galceran (ARA) obliga a fer marxa enrere i el socialista Carbonell seguirà sent alcalde pàg 3
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En portada

El socialista Enric Carbonell con-
servarà, almenys de moment,
l'alcaldia de Sant Esteve Sesro-
vires. La moció de censura que
van presentar ERC, l'Alternativa
Unitària i ARA el 14 de gener, i
que estava previst que es votés
avui, ha quedat en un no-res.
Diumenge passat, dia 26, ERC i
l'Alternativa anunciaven en un
comunicat que retiraven la mo-
ció, després que el líder d'ARA,
Joan Galceran, es fes enrere.

De fet, els canvis de parer de
Galceran no són cap novetat. Du-
rant més de vint anys va ser al-
calde amb el PSC, partit del qual
va marxar per fundar ARA, grup
amb què va donar suport a la

candidata d'ERC, Carme Rallo,
l'any 2015. Contràriament, el
juny passat, el seu vot va decan-
tar la balança a favor de Carbo-
nell, però veient que en aquests
mesos no s’havia establert un
pacte de govern, va optar per im-
pulsar una moció de censura
que va abandonar dos dies abans
de portar-la al Ple.

OPINIONS CREUADES
Rallo, que hauria estat alcaldes-
sa si hagués prosperat la moció,
matisa que va ser Galceran qui,
el mes d’octubre, els va plante-
jar aquesta opció, però li van dir
que no perquè “volia tenir l’al-
caldia durant dos anys” (cal re-
cordar que ARA va aconseguir 1
regidor a les eleccions, mentre
que els republicans en van ob-
tenir 5). També admet que ERC
i l’Alternativa eren conscients del

“risc que suposava” signar un
acord amb ell, però que “da-
vant la possibilitat de fer fora el
senyor Carbonell, que s’està ca-
rregant el poble”, no podien dir
que no. Ara, amb el darrer cop de
volant de l’exsocialista, ambdós
partits li han retirat del tot la con-

fiança: “No ho tornarem a in-
tentar amb Galceran, per a no-
saltres ja no és una opció viable”,
sentencia Rallo.

Per la seva banda, el regidor
d’ARA atribueix aquest canvi
d’última hora a discrepàncies

dins del seu partit. Assegura
que la figura de Rallo no gene-
rava prou confiança entre els
seus companys i que, a més, hi
ha intervingut “el tema de les
banderes”, ja que els membres
no independentistes del grup
no se sentien còmodes amb el
pacte. Aquest argument no con-
venç Rallo, que el considera una
“excusa” i afirma que hi ha tin-
gut més a veure “el lloc que li han
ofert”. En aquest sentit, Galceran
avança que el PSC, tant a nivell
local com comarcal, li ha donat
garanties d’entrar al govern ses-
rovirenc. “S’ha aconseguit més
en aquests dies que en set me-
sos”, reconeix.

En la mateixa línia, l’alcalde
Carbonell justifica els moviments
del seu excompany de partit.
Diu que, quan es va assabentar
de la presentació de la moció, va

“analitzar el perquè” de l’actua-
ció de Galceran i va entendre que
“s’havia sentit desatès”, però que
“estava disposat a recuperar l’es-
perit que els havia portat a la in-
vestidura”. Per això, el batlle de
seguida li va transmetre que la
intenció del PSC havia estat sem-
pre “fer un acord” que permetés
incloure altres forces a l’equip de
govern. 

Tot i que, en més de mig
any de mandat, això no s’ha
materialitzat, Carbonell assegu-
ra que ara sí que passarà i que
“serà ràpid”. Malgrat que les al-
tres forces que van investir-lo al-
calde (Ciutadans i En Comú)
no formaran part d’aquest nou
govern, el batlle afirma que ha
mantingut tots dos regidors in-
formats de les negociacions amb
ARA i que continuarà intentant
que entrin en un futur acord.

Copde volant
L’alcalde Enric Carbonell (PSC), la cap de l’oposició, Carme Rallo (ERC), i el polèmic Joan Galceran (ARA). Foto: Arxiu

El PSC ha ofert 
a Joan Galceran
garanties d’entrar 
al govern municipal

» El canvi d’opinió de Galceran (ARA) fa que es retiri la moció de censura contra el PSC a Sant Esteve
» Línia Nord parla amb els protagonistes: Enric Carbonell (PSC), Carme Rallo (ERC) i Joan Galceran

Anna Utiel
SANT ESTEVE

línianord.cat



Opinió

| 4

28 de gener del 2020

Dipòsit Legal: B 12314-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Cap de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Han intentat desnonar
un home de 92 anys

amb un 75% discapacitat
(grau 2 de dependència) per l'impaga-
ment d'un mes de la quota de lloguer (té
contracte des de 1959) al Camp de l'Ar-
pa del Clot. Una veritable vergonya que
es repeteix constantment a la Barcelo-
na del segle XXI.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Muchos niños viven
desde siempre en su

casa el infierno del mal-
trato. ¿Creéis que un padre maltratador
autorizaría a sus hijos a acudir a una char-
la informativa sobre violencia de géne-
ro? No. Así evitan la posibilidad de que
el niño pueda hablar y denunciar. Y
esto existe.

@bearicoactriz

Impresiona ver como
las armas usadas contra

la sociedad catalana aho-
ra van contra el resto: acusación de gol-
pismo, jueces contra políticos, militares
franquistas amenazando, ahora la es-
cuela. ¿Sacará alguna conclusión la iz-
quierda que se unió a la derecha cuado
le tocó a Catalunya?

En menys de vint dies
de gener, tres feminici-

dis. Homes que assassi-
nen dones amb les quals han tingut al-
guna relació. Ara un Mosso d’Esquadra,
amb arma reglamentària, guardià de l'or-
dre i la llei... i us estranya que acumulem
odi? #EnsVolemVives #NiUnaMés #NiU-
naMenys.

@junyopir@AlbanoDante76@CarlesVinyas

La lupa

per Jaume Martorell

Doctrina Junqueras
Els subscriptors de l’ABC, el Mundo o
El País deuen haver passat un Nadal
desconcertant, sense entendre ben bé
què succeïa entre el 19 de desembre,
quan el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE) va reconèixer com a di-
putat Oriol Junqueres, i el 6 de gener,
quan el Parlament Europeu va confir-
mar que era eurodiputat des del 2 de ju-
liol. Possiblement, el nostre lector
“constitucionalista” es preguntarà per-
què les institucions europees afavorei-
xen un moviment “euroescèptic” i “su-
premacista”.

La decisió del TJUE i la posterior ac-
tuació del Parlament Europeu suposa
un cop definitiu als esforços de la Es-
paña Global per a presentar l’inde-
pendentisme com un perillós movi-
ment anti-europeu, tot desdibuixant l’in-
dependentisme i els seus referents in-
ternacionals. S’ha intentat fer creure a
Europa que l’independen-
tisme català és més similar
al Brexit que no a l’Scottish
National Party. 

Propaganda sense fona-
ment. Ni demoscòpicament
ni programàticament l’in-
dependentisme s’assembla
al Brexit. El moviment del Brexit està
basat en un nacionalisme identitari
d’Estat que ha atret sobretot les capes
altes de la població, el món rural, els més
grans i aquells sense educació univer-
sitària. El carril central de l’indepen-
dentisme, tal com explica Joan Manu-
el Tresserras, s’ha embolcallat en un re-
publicanisme cívic que enllaça la lluita
per l’autodeterminació amb altres re-
ivindicacions socials. De fet, tal com
apunta el politòleg Lluís Orriols, els par-
tidaris a la independència actuen mo-
guts per motivacions de caire instru-
mental, mentre que els contraris actu-
en per motivacions de caire més iden-
titari. També, tal com el periodista de

dades Roger Tugas ha analitzat, ten-
deixen a tenir actituds més xenòfobes.
En resum, l’independentisme català
s’assembla més a l’independentisme es-
cocès, mentre que l’unionisme té més
punts en comú amb el nacionalisme dels
brexiters, per molt que l’Estat vulgui fer
passar bou per bèstia grossa. 

La Doctrina Junqueras, la decisió del
TJUE que reconeix que Oriol Junque-
ras és eurodiputat des del moment de
la proclamació dels resultats, ha clari-
ficat qui es creu de debò en les institu-
cions europees. Si demoscòpicament l’u-
nionisme és més similar al Brexit, l’ú-
nic trencament amb la legalitat europea
s’ha produït per part del búnquer judi-
cial de l’Estat. 

La decisió del TJUE estableix que els
membres del Parlament Europeu són
representats directes del poble europeu
i que els estats membres no poden

condicionar l’accés a la condició d’eu-
rodiputat a un ciutadà que ha estat es-
collit en les eleccions europees. Certifi-
ca que la repressió posterior a l’octubre
del 2017 s’ha fet sense cap tipus de res-
pecte pels drets fonamentals de la ciu-
tadania. Si Junqueras és eurodiputat des
del 2 de juliol, la seva immunitat només
pot ser revocada pel vot del Parlament
Europeu, per tant el TS no podia dictar
sentència. No només la sentència hau-
ria de ser nul·la, sinó que també ho han
estat les suspensions dels diputats al
Congreso i al Senat sense suplicatori. No
hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets bàsics. I el Suprem s’ha ra-
tificat en aquest abús.

L’Estat espanyol no ha dubtat a fer
les institucions europees còmplices.
L’anterior president del Parlament Eu-
ropeu, Antonio Tajani, soci de Berlus-
coni, va vetar l’entrada de Puigdemont
i Comín. El TJUE va permetre al nou
president, el socialdemòcrata David
Sassoli, girar full, malgrat no resistir
l’embat del TS i finalment suspendre
Junqueras. No obstant, es reconeix
que hi va haver un eurodiputat que no
va poder exercir durant mesos i suspès
sense vot al Parlament Europeu. No és
descabellat suposar que Sassoli va pres-
sionar l’Estat espanyol, en una roda de
premsa pública, pensant que el Tribu-
nal Suprem no s’atreviria a desoir el
TJUE, però que un cop ho va fer no s’ha
vist amb prou força com per a mante-
nir el pols. 

En l’agenda immediata hi ha tres òr-
gans i tres decisions rellevants. ERC pre-

sentarà recursos tant a la co-
missió d’Afers legislatius del
Parlament Europeu com al
Tribunal General de la UE
respecte de la decisió de
Sassoli de suspendre Jun-
queras. Les advertències pú-
bliques de Koen Lenaerts, el

president del TJUE, exigint a la Co-
missió europea no fer cap concessió en
defensa dels drets civils i els valors eu-
ropeus i citant expressament la proli-
feració de mesures cautelars semblen
apuntar que la decisió del Suprem no ha
caigut gaire bé entre l’estament judicial
europeu. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets com-
partits o un club d’estats que condicio-
nen la democràcia i els drets civils a la
seva arbitrarietat. La resposta de les ins-
titucions europees als dilemes plante-
jats per l’independentisme català con-
tribuiran a moure substancialment la
Unió cap a un dels dos models. 

El debat de fons és si la UE és una
comunitat democràtica de drets

compartits o un club d’estats arbitrari
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Els semàfors

Rosalía
Enèsim semàfor verd per a la cantant de
Sant Esteve Sesrovires, aquesta vegada

per haver guanyat el seu primer
Grammy. Rosalía va recollir el premi
emocionada i va tenir unes paraules 

en català per a la seva família. 
pàgina 13

Endesa
La saturació de la companyia elèctrica
pel temporal va provocar que un cente-
nar de llars d’Esparreguera estiguessin
sense llum durant entre quatre i cinc

dies. L’Ajuntament ajudarà els veïns a
posar les reclamacions pertinents. 

pàgina 15

Núria Pradas
L’escriptora barcelonina, que des de fa
anys viu a Sant Esteve Sesrovires, ha

guanyat la quarantena edició del Premi
de les Lletres Catalanes Ramon Llull

amb l’obra Tota una vida per recordar,
que es publicarà el 4 de març.

pàgina 13
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Entrevista

L’any passat vas dir que ha-
vies aconseguit un dels teus
somnis (anar al Dakar), però

que te n’havia quedat pendent
un altre: acabar-lo. Ara els has fet
realitat tots dos. Sembla que ren-
dir-te mai va ser una opció. 
No. Si l’any passat l’hagués acabat,
aquest any m’hauria pensat si tor-
nar-hi o no, però com que no ho
vaig aconseguir, havia de tornar-hi
sí o sí. I ha valgut molt la pena. 

Comencem pel principi. L’ende-
mà d’acabar el teu pas pel Dakar
2019, vas començar a buscar
patrocinadors per poder parti-
cipar en el de 2020. Com va anar
aquesta recerca?
Vam mantenir gairebé tots els es-
pònsors de l’any passat, com l’A-
juntament de Martorell, i en vam
trobar alguns de nous. El problema
és que a última hora, al setembre,
se’ns va fer enrere un dels principals
i vam arribar a dubtar si hi podrí-
em anar o no. Al final, amb l’ajuda
de l’equip Pedregà, d’amics i tot
plegat, ho vam poder fer. 

A l’edició anterior, el teu pres-
supost era un dels més ajustats
del ral·li. En aquesta has pogut
augmentar-lo?
No, hi hem anat amb el mateix pres-
supost que l’any passat, amb una
moto del 2016 i amb pocs recanvis.

Però aquesta vegada sí que has
comptat amb una moto de ral·li. 
Exacte. L’any passat duia una d’en-
duro adaptada, però aquest any ja
he pogut anar amb una de ral·li de
veritat, una moto per fer un Dakar.
És un altre món, perquè està pre-
parada per al desert: és més llarga,
porta més benzina, té 15 cavalls
més, és més estable, més fiable... Et
sents súper còmode i no pateixes
com vaig patir jo amb l’altra. 

Pel que fa a l’entrenament, un
dels teus objectius era poder
fer més ral·lis durant l’any per
arribar més preparat al Dakar.
Ho vas poder fer?
Al final no, perquè no hi havia
més pressupost. Vaig entrenar una
setmana d’abril amb el Jordi Ar-
carons, excorredor del Dakar, i una
setmana de setembre al desert
de Merzouga, al Marroc. Durant
aquest any, m’he dedicat sobretot
a la feina i a la família. Això sí, he
preparat molt el físic al gimnàs,
amb la bicicleta...

Sigui com sigui, el 5 de gener vas
començar el teu segon Dakar.
D’entrada, canvi d’ubicació res-
pecte del primer: del Perú a l’A-
ràbia Saudita. Quines diferències
vas notar?
Principalment, que el de l’Aràbia
Saudita és un Dakar en línia, molt

més llarg en quilòmetres i molt
més variable, i això és el que ens
agrada als pilots de ral·li. M’ho
vaig passar molt bé, més que l’any
passat, i aquest era precisament un
dels meus objectius: passar-m’ho
bé dalt de la moto. Això sí, anava a
un 50 o 60% per por de trencar i no
tenir recanvis.

Creus que l’experiència de l’any
passat et va ajudar?
Sí, aquest cop ja sabia més o menys
per on venien les coses. Per exem-
ple, allà has de ser com un robot.
M’aixecava a les 3-4 del matí, em
vestia (feia molt de fred, més del
que esperàvem) i sortia a fer l’eta-
pa. Després havia d’arribar, dutxar-
me, parlar amb els mecànics, sopar
i dormir. Potser l’any passat, quan
arribava, perdia una mica més de

temps, però aquest cop ja sabia
que el descans és primordial.

Els primers dies et vas col·locar
entre els 100 primers corredors
i, de seguida, vas anar escalant
posicions. Era la teva idea?
El primer dia vaig sortir amb la in-
tenció de veure com estaven les co-
ses. A mesura que anaven passant
els dies, m’anava trobant millor i
anava apretant una mica, però
sense exagerar, al meu ritme. Al
principi no em fixava gaire en la
classificació, perquè el ral·li és molt
llarg, però després vaig veure que
anava pujant. Cal tenir en compte
que és una cursa d’autoeliminacó. 

Quina va ser l’etapa més dura per
a tu?
N’hi va haver dues especialment
dures, però a la quarta pensava que
se me n’anava el ral·li a l’aigua. Vaig
fer un enllaç de 250 km i vaig arri-
bar a la part especial sense em-
bragatge. Vaig trucar als de l’e-
quip, però estaven a 800 km de dis-
tància i, per tant, vaig haver de fer
els 450 km així. Jo no ho veia pos-
sible. Al principi encara, perquè ha-
via d’anar per camins, però els úl-
tims 50 km eren per muntanyes de
sorra amb pedra i se’m van fer
eterns. Jo només pensava: “Salva
l’etapa, Pep, com sigui”. I ni se’m va
parar la moto ni vaig caure en cap
moment: la vaig salvar. Després,
Carlos Sainz [guanyador del Dakar
en cotxes] va dir que havia estat
una de les etapes més dures que
havia corregut mai al Dakar. I jo
fent-la sense embragatge [riu].
Això demostra que hi ha una part
mental molt important: jo tenia al
cap que no se’m podia calar la
moto de cap manera. 

Aquest Dakar va quedar marcat
per la mort del pilot Paulo Gon-
çalves. Com es va viure això des
de dins?
Quan ens van desviar del recorre-
gut, ja vam notar que havia passat
alguna cosa greu. En acabar l’eta-

pa, ens ho van comunicar i va ser
un bajónmolt dur. Jo no el conei-
xia personalment, però era un dels
pilots que més m’agradaven quan
seguia el ral·li des de casa. Ens
vam quedar molt tocats, perquè
vam veure la realitat: un pilot que
feia el Dakar per 13a vegada, que
havia dit que aquest seria l’últim i
que li passés això... L’endemà es va
suspendre l’etapa de motos i
quads, tots els pilots ens vam que-
dar allà i no podíem parlar d’una al-
tra cosa. El dia següent, durant l’e-
tapa, vaig estar pràcticament tota
l’estona pensant en això. T’ho has
d’anar traient del cap, però és im-
possible, se’t queda a dins. Tots sa-
bem que és un esport de risc i que
hi ha coses que hem d’assumir,
però això va ser un cop molt fort.

Amb tot, vas aconseguir quedar
en la 69a posició. Estàs satisfet?
Molt, molt satisfet. La veritat és que
no m’hauria imaginat mai quedar
el 69è i el 16è de la meva catego-
ria (Marató). Estic súper content.

Et tornarem a veure en un altre
Dakar?
Ja veurem, perquè costa molt. En
realitat, nosaltres fem dos Dakars.
Un és abans de començar, buscant
espònsors, preparant-nos... i des-
prés toca el de veritat. No ho sé, he

de parlar amb la família i amb els
patrocinadors. 

Diries que la teva vida ha canviat
després d’aquesta experiència?
De moment [21 de gener], fa tres
dies que soc a casa i dos me’ls he
passat dormint. He patit molt del
braç i de la mà, les últimes nits m’ai-
xecava quatre o cinc vegades per-
què em feia molt de mal, i encara
em dura. M’ha canviat la vida per-
què he arribat fet caldo [riu].
Aquests dies la gent em felicita, em
fan entrevistes... però ara tornaré a
la meva feina i suposo que tot se-
guirà com sempre.

A banda de tot això, tens un al-
tre projecte: l’Escola Pep Mas,
que es va posar en marxa el se-
tembre passat.  
Això va ser una idea de Guaja
Aventuras, que és una empresa de
Cellers (Lleida). Em van proposar fer
una escola de moto off-road a
Martorell que portés el meu nom.
Ho vam tirar endavant i estem sú-
per contents, perquè s’hi ha apun-
tat molta canalla, una trentena de
nens. Tenim un circuit on els nanos
s’ho passen molt bé, tot i que ara
volem fer-ne un de més gran. Sigui
com sigui, la veritat és que, quan
arribo i els veig amb el casc i aquell
somriure a la cara, jo em desfaig.

“Vaig fer 450 km sense
embragatge: els últims 
50 se’m van fer eterns”
Pep Mas / Pilot de motos i pagès

El 17 de gener de 2020 és un dia que Pep Mas no oblidarà mai. Aquell divendres,
després de molts quilòmetres i esforços, va aconseguir completar el Rally Dakar,
demostrant que, en el seu cas, la segona és la bona. Quatre dies després, amb 

l’alegria encara intacta, el pilot va parlar amb Línia Nord sobre aquesta experiència.

Anna Utiel
MARTORELL

Foto: Rally Dakar

Perfil | Empremta martorellenca al Dakar
Josep Maria Mas (Martorell, 1977) prové d’una família de pagesos locals i té una
empresa de fruita i verdura, ofici que combina amb la seva passió per les motos.

Ara ha fet història convertint-se en el primer martorellenc que ha acabat un Dakar. 

“Sabem que és un
esport de risc, però 
la mort de Gonçalves 
va ser un cop molt fort”
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Martorell

SALUT4El Ple municipal va
aprovar, en la primera sessió
de l'any, una moció per demanar
al Departament de Salut de la
Generalitat que executi el Pla Di-
rector de l'Hospital de Martorell,
que ha de servir per fer realitat
les millores previstes a l’edifici.

Segons va detallar la regido-
ra de Salut, Soledad Rosende, el
text reclama “la dotació econò-
mica necessària” per tirar enda-
vant les reformes que han de
“donar resposta a la demanda as-
sistencial” del centre, així com
l’elaboració d’un “calendari con-
sensuat per executar el Pla Di-
rector”. A més, reivindica “la
formació de més professionals de
les especialitats deficitàries” i la
millora de les condicions laborals
dels treballadors de l’hospital.

La proposta, presentada per
Junts per Martorell, va tirar en-
davant amb els vots favorables
del PSC, ERC i Cs i l’abstenció de
Movem. Sobre aquesta última

decisió, el líder de Movem, Xavier
Sáez, ha afirmat a aquest mitjà
que des del grup estan a favor de
les obres de l’hospital, però que
no van poder votar a favor de la
moció perquè no tenien prou
informació: “No hem vist aquest
Pla Director”, ha lamentat. D’al-
tra banda, ha recordat que “cap
banc ha volgut finançar les obres”
i que, per això, ha calgut dema-
nar finançament a la Generalitat.
En aquest sentit, els preocupa
que els diners públics “es desti-

nin als pacients de mútues pri-
vades”, una qüestió que ja va sor-
tir al Ple i sobre la qual l’alcalde
Xavier Fonollosa va apuntar que
“prop del 98% de les atencions
que es fan a l’hospital són a tra-
vés del Servei Català de la Salut”.

Amb tot, cal recordar que les
llistes d’espera del centre mar-
torellenc poden arribar a l’any en
algunes especialitats i que els
treballs d’ampliació, que havien
d’engegar l’1 d’agost i acabar el
2027, encara no han començat.

Les obres per ampliar l’equipament encara no han començat. Foto: Arxiu

Martorell reclama a Salut 
que faci millores a l’Hospital

» S’aprova una moció que exigeix que es desenvolupi el Pla Director
de l’Hospital per “donar resposta a la demanda” del centre

Premi per al Joan Oró a les 24
Hores d’Innovació Barcelona

EMPRENEDORIA4Un grup d’a-
lumnes de l’institut Joan Oró,
concretament del Cicle Forma-
tiu de Grau Superior de Màr-
queting i Publicitat, va guanyar
el segon premi de les 24 Hores
d’Innovació Barcelona. L’acte,
que es va celebrar el mes passat,
va comptar amb la participació
de més de 200 alumnes vinguts
de prop de 50 instituts d’arreu de
Catalunya.

La idea amb la qual van
triomfar els estudiants del cen-
tre martorellenc va ser una apli-
cació per a mòbils que es desti-

naria a Transports Metropoli-
tans de Barcelona i que tindria
l’objectiu de donar visibilitat als
músics del metro de la ciutat.
Aquesta eina inclouria una agen-
da de concerts amb la ubicació
corresponent i la informació de
l’artista en qüestió. 

El concurs 24 Hores d’Inno-
vació Barcelona, que funciona
com una marató, proposa als
participants crear prototips de
projectes per a empreses i orga-
nitzacions. Les millors propostes
de l’última edició es presentaran
en una mostra el mes de maig.

Rebuig al tancament dels
jutjats de violència masclista
TRIBUNALS4L’Ajuntament ha
emès recentment una declaració
institucional per rebutjar la pro-
posta del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
de traslladar els jutjats de vio-
lència sobre la dona exclusiva-
ment a les capitals de comarca.
El canvi d’ubicació suposaria
eliminar els que ja existeixen a
diversos municipis catalans, en-
tre els quals hi ha Martorell.

Aquesta qüestió va entrar
amb caràcter d’urgència al darrer
Ple municipal a proposta del
PSC i tots els partits van aprovar

la declaració institucional per de-
manar a la Generalitat i al govern
espanyol l’aturada del trasllat
proposat pel TSJC. La regidora
d’Igualtat, Belén Leiva, va dir que
permetre la supressió d’aquests
jutjats de violència masclista
“seria deixar desemparades les
dones que la pateixen”. 

La proposta afectaria quatre
municipis més del Baix Llobre-
gat: Cornellà, Sant Boi, El Prat i
Esplugues. Justament en aquests
dos últims hi ha hagut assassi-
nats masclistes al desembre i al
gener, respectivament.

Una bufanda gegant 
per visibilitzar l’autisme

SOLIDARITAT4L’associació As-
sotea, que ofereix suport a les
persones amb Trastorn de l’Es-
pectre Autista (TEA) i a les seves
famílies, ha impulsat la cam-
panya ‘Teje por el autismo’, que
pretén teixir una bufanda de
llana gegant que s’estengui pel
pont d’Anoia el pròxim 2 d’abril,
el Dia Mundial de Consciencia-
ció de l’Autisme. 

De moment, s’hi han sumat
una quarantena de voluntàries i

ja han començat a teixir aques-
ta bufanda, que ha d’arribar als
188 metres. Es tracta sobretot
d’usuàries dels esplais de gent
gran de La Vila i Buenos Aires,
així com membres de l’entitat
Puntaires de Martorell. 

La presidenta d’Assotea,
Merche González, ha anunciat
recentment a Ràdio Martorell
que el 21 de març es farà un acte
obert a la plaça de les Cultures
per augmentar el voluntariat.  

Successos | 44 mòbils amagats en paquets de xocolatines 
Els Mossos van detenir, el dia 16 a Martorell, un home que portava 44 mòbils ama-

gats en embolcalls de barretes de xocolata. El detingut, acusat d'aprofitar-se de
béns procedents d'un delicte contra la propietat, ha quedat en llibertat amb càrrecs.
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‘Fem Xarxa, Fem Empresa’ 
fa una sessió de networking

EMPRENEDORIA4El projecte
‘Fem Xarxa, Fem Empresa’, im-
pulsat pel Centre de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de
Martorell i la resta de consisto-
ris de la zona, ha anunciat que
oferirà una nova sessió de net-
working per als emprenedors
dels vuit municipis del Baix Llo-
bregat Nord. Serà el 14 de febrer,
tindrà lloc a l’Auditori Polivalent
d’Abrera i durà el títol ‘Vols po-
tenciar el teu negoci?’. 

L’acte, que arrencarà a les 9
del matí, comptarà amb tres
conferències sobre el treball en
xarxa. La primera serà ‘Design
thinking: donant resposta a ne-
cessitats reals dels clients’, del
consultor Marc Fernández. Des-

prés arribarà el torn de la con-
sultora Merixell Junyent, amb
‘Iniciant la internacionalització
i exportació a l’empresa’. Per
últim, la també consultora Ivet-
te García oferirà ‘Experiència
d’emprenedoria a l’àmbit de
l’assessoria sobre la identitat
digital corporativa’.

A la segona part de la jorna-
da, hi haurà un exemple pràctic
de networking empresarial, que
inclourà diferents dinàmiques i
jocs per tal que els participants
reforcin la seva capacitat de tre-
ballar en equip, des del conei-
xement i la projecció empresa-
rial. Aquesta darrera activitat
anirà a càrrec de Xavier Tovar,
de Societat i Empresa.

INDÚSTRIA4Seat ha estat re-
coneguda recentment amb el
premi Connected Car Award a
l’empresa de l’any 2019. Aquests
guardons es concedeixen cada
any a la fira Consumer Electro-
nics Show (CES) de Las Vegas i,
concretament, el que ha rebut
l’empresa amb seu a Martorell
s’atorga a les millors innova-
cions en el camp de l’anomenat
“cotxe connectat”. 

En aquest cas, els organitza-
dors dels premis ha valorat l’a-
posta per la sostenibilitat i la mo-
bilitat urbana de Seat. Aquesta fi-
losofia es veu reflectida en alguns
projectes que ha creat la com-
panyia darrerament, com ara el

servei gratuït de bicicletes per a
treballadors o el servei de bus
sota demanda per a desplaça-
ments més llargs dins de les
instal·lacions, disponible a través
d’una aplicació amb la qual cal
reservar amb 10 minuts d’ante-
lació. A més, un altre projecte

que s’ha valorat molt positiva-
ment ha estat el transport de pe-
ces de vehicles amb drons, que
poden recórrer 2 quilòmetres
en 15 minuts.

LOGÍSTICA SOSTENIBLE
Seguint en aquesta línia, Seat
ha ampliat aquest gener la flota
de duotràilers i gigatràilers, i
farà més rutes de proveïdors
amb aquests vehicles. Són els
camions amb més  capacitat i lon-

gitud que existeixen actualment
a Europa. L’empresa va fer ser-
vir per primera vegada els giga-
tràilers l’any 2016 i els duotrài-
lers, el 2018. Ara utilitza els pri-
mers per a les rutes que uneixen
la planta de Martorell amb les de
Gestamp i KWD, a Orcoyen (Na-
varra). D’altra banda, empra els
segons per a dues rutes més: la de
Martorell fins a la fàbrica Teknia
(Azuqueca d’Henares, Madrid) i
a la de Global Laser (Àlaba). 

Es tracta del premi Connected Car Award de la fira tecnològica CES. Foto: Seat

Seat, escollida empresa 
de l’any 2019 a Las Vegas

Els organitzadors 
han valorat l’aposta 
per la sostenibilitat 
i la mobilitat urbana
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CINEMA4El rodatge de la pel·lí-
cula La vampira de Barcelona,
que ha tingut Martorell com a es-
cenari, ha arribat al seu punt fi-
nal. Durant 23 dies, els 5.000
metres quadrats de la Nau 1 de
Ca n’Oliveres s’han convertit en
els carrers del barri del Raval de
principis del segle XX. 

El film, del director Lluís
Danés, narra la història d’Enri-
queta Martí (coneguda popu-
larment com la Vampira del Ra-
val), una dona que va ser acusa-
da de segrestar nens i de ser una
assassina en sèrie. Amb aques-
ta pel·lícula, tant Danés com
l’actriu Nora Navas, que dona
vida al personatge protagonista,
volien mostrar la persona que hi
havia realment darrere del per-
sonatge i posar la realitat per da-
vant de la llegenda. 

En aquest sentit, el director
va parlar en una roda de prem-
sa a Ca n’Oliveres de “la unió del
poder, la policia i la premsa” i del
naixement, en aquella època,
de les fake news i la premsa gro-
ga, tal com recull l’ACN. “Cap al
1912 és quan la premsa veu que,
com més grotesques siguin les
notícies, més diaris ven”, va ex-
plicar Danés, i va sentenciar:
“Estem explicant la història d’u-
na mentida que, com sempre,

servia per tapar una veritat molt
aterridora”.

A LA TARDOR, L’ESTRENA
El rodatge va acabar el dia 18 i
està previst que la pel·lícula,
produïda per Brutal Media i Fil-
max, s’estreni durant la tardor
d’aquest 2020. Sigui com sigui,
tot apunta que el film serà un èxit
de públic, tant per la popularitat
de la història que explica com pel
repartiment que encarna els per-
sonatges. Nora Navas compar-
teix el protagonisme amb l’actor
Roger Casamajor, que interpre-

ta el periodista que investiga el
cas d’Enriqueta Martí, alhora
que artistes com Bruna Cusí,
Sergi López i Francesc Orella
també tenen papers importants.
A més, hi apareixen de forma
més anecdòtica Itziar Castro i el
Mag Lari, entre d’altres.

Enmig de totes aquestes ca-
res conegudes, els espectadors
podran veure també uns 200 fi-
gurants, molts d’ells martore-
llencs, ja que el càsting per tro-
bar-los es va fer al Molí Fariner.
I és que Martorell ha estat im-
prescindible per al projecte.

Lluís Danés, Roger Casamajor, Nora Navas i Bruna Cusí. Foto: Ajuntament

Martorell diu adeu a 
‘La vampira de Barcelona’

EXPOSICIONS4El Muxart Espai
d’Art i Creació Contemporanis
acull des del passat dia 17 l’ex-
posició ‘Paraula de Dona’, que
aplega obres de cinc artistes de
diferents modalitats amb l’ob-
jectiu de visibilitzar la violència
masclista. Les autores són la
martorellenca Laia Sisteró, Moli
Molina, Jun Hi, Eva Fernández
i Mary Gumà.

Les obres –que van des de la
pintura fins a la literatura, pas-
sant per l’escultura– són fruit de
la reflexió personal de cadascu-
na de les artistes. En aquest
sentit, Sisteró ha recordat, en de-
claracions al web de notícies
municipal, que l’art “és treure
allò que portes a dins i saber-ho
expressar”, i que no necessà-
riament ha de ser bonic. 

El projecte ‘Paraula de Dona’
va néixer el 8 de març de fa dos
anys a Olesa i ara, per primer
cop, ha sortit del seu municipi
d’origen. És per això que des
d’Olesa Ateneu, entitat impul-
sora, creuen que aquest podria
ser el primer de molts inter-
canvis artístics entre olesans i
martorellencs. De moment, es
podrà visitar al Muxart fins al 8
de març, i funcionarà com a
prèvia dels actes del Dia Inter-
nacional de les Dones. 

El Muxart 
acull la mostra 
‘Paraula de Dona’

Ada Parellada 
i Bel Olid passen
per la Biblioteca

LITERATURA4La Biblioteca
Martorell ha acollit recentment
dues presentacions de llibres
que han omplert de gom a gom
la sala d’actes de l’equipament.
Les autores que ho han aconse-
guit han estat la xef Ada Pare-
llada i l’escriptora i professora
Bel Olid. Tot i que tracten temes
molt diferents, tenen en comú un
tret important: són mediàtiques.

Parellada va presentar el dia
15 el seu llibre divulgatiu  La cui-
na sostenible. Idees, trucs i re-
ceptes per no llençar res. Així, va
compartir amb el públic alguns
consells per menjar sa, a un
preu econòmic i respectant el
medi ambient. D’altra banda,
Olid va visitar la biblioteca el dia
24 per presentar Follem?, el lli-
bre en què parla de sexualitats,
desig i plaer, trencant els tabús
que envolten aquests conceptes.

línianord.cat
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Castellví de Rosanes

ECONOMIA4El primer Ple de
l’any a Castellví, celebrat aquest
dilluns, ha servit per aprovar un
pressupost municipal de 2 mi-
lions d’euros per al 2020. 

Segons fonts del consistori,
una de les voluntats principals de
l’Ajuntament per a l’exercici
d’enguany és impulsar plans
d’ocupació amb recursos propis.
L’equip de govern preveu tam-
bé ampliar els serveis de neteja
i tirar endavant el pla de gestió

forestal de la finca de bosc mu-
nicipal. D’altra banda, si bé s’ha
rebaixat el pressupost destinat al
manteniment de la via pública,
el consistori matisa que això es
deu al fet que es finançarà per al-
tres vies, com ara el romanent de
tresoreria del 2019. 

Quant a ajuts socials i sub-
vencions, es mantindran els que
ja existien en matèria d’educació:
llibres, estudis no obligatoris i es-
cola bressol, entre d’altres.

IGUALTAT4El personal de l’A-
juntament que treballa de cara al
públic ha rebut, durant aquest
mes de gener, formació espe-
cialitzada per atendre víctimes
de violència masclista. Concre-
tament, les sessions formatives
s’han adreçat a la plantilla d’a-
tenció ciutadana i a la Guàrdia
Municipal.

Les encarregades d’impar-
tir aquestes classes han estat la
directora del Servei d’Interven-
ció Especialitzada (SIE) del Baix
Llobregat, Maria Jesús Rodrí-
guez, i l’advocada del SIE Mai-
te Estruch, que s’ha centrat en la
resolució de dubtes sobre qües-
tions jurídiques. Aquesta for-
mació és un dels punts previstos
en el protocol integral d’atenció
a les víctimes de violències mas-
clistes i ha d’oferir al personal
municipal eines per respondre
davant d’aquests casos.

Cal recordar que el protocol
es va posar en marxa a finals de

l’any passat i que, a més de for-
mar professionals per actuar en
casos concrets, també busca mi-
llorar la informació i la capacitat
de detecció que té la ciutadania
castellvinenca per enfrontar-se
a aquesta xacra. 

IGUALTAT A LES AULES
Seguint en la línia de l’aposta per
la formació, el passat dia 15 la
Regidoria d’Igualtat i diversitat

sexual i de gènere va atorgar a
l’escola Mare de Déu de Mont-
serrat diversos llibres sobre
aquestes temàtiques. En total, es
tracta d’una dotzena de lectures
adaptades a cada etapa escolar,
des d’educació infantil fins a 6è
de primària, que contribuiran a
la sensibilització i presa de cons-
ciència dels més petits sobre la
importància de la igualtat i el res-
pecte per la diversitat.

S’han fet sessions formatives per al personal municipal. Foto: Ajuntament

Castellví aposta per la formació
davant la violència masclista

Aproven un pressupost de 
2 milions d’euros per al 2020

Infància | Renoven el sorral del pati d’educació infantil
L’Ajuntament ha renovat recentment el sorral del pati d’educació infantil de

l’escola Mare de Déu de Montserrat. En paral·lel, ha aportat sorra nova al pati
de primària d’aquest centre, situat a la part davantera de l’equipament. 

CULTURA4Sant Andreu de la
Barca es va submergir ahir en el
món de l’escriptura amb la con-
vocatòria de la 21a edició del
Certamen Literari de la ciutat.
L’Ajuntament i el Fòrum Cultu-
ral Gaspar de Preses van donar
el tret de sortida al concurs,
que busca reunir els autors amb
més talent a l’hora de crear
mons, narrar històries i trans-
metre emocions a través de la
paraula. Fins al 25 de març els
apassionats de la literatura po-
dran presentar les seves obres al
jurat. Hi haurà premis de 1.000
euros al millor relat curt  i a la
millor obra poètica, amb la no-
vetat enguany de la categoria de
microrelat, que tindrà una re-
compensa de 500 euros.

UN PREMI QUE VA A MÉS
El regidor de cultura, Juan Pa-
blo Beas, va destacar l’evolució
del certamen durant la presen-
tació del mateix: “És un premi
força prestigiós i cada cop més
conegut en l’àmbit literari”, va

remarcar. En aquest sentit, as-
segura que el concurs compta
amb “obres i figures literàries de
qualitat”, més enllà del nombre
de participants. 

A més, Beas va voler fer èm-
fasi en la importància d’aquesta
proposta per a la vila, ja que “aju-

da a incentivar l’escriptura i la
lectura”.

D’altra banda, el regidor va
avançar que s’està estudiant la
possibilitat de publicar un llibre
que recopili les obres guanya-
dores de totes les edicions que
s’han celebrat.

El regidor de Cultura va presentar el premi. Foto: Jordi Millan/Ràdio Sant Andreu

Tret de sortida a una nova
edició del Certamen Literari 

Sant Andreu de la BarcaPremis | L’empresa Wallbox triomfa a Las Vegas
L’empresa santandreuenca Wallbox, dedicada a la creació de carrega-
dors per a vehicles elèctrics, ha estat reconeguda amb quatre premis in-
ternacionals a la fira de tecnologia més gran del món a Las Vegas. 

CAMPANYA4“Els patinets no
són una joguina i hem de ser res-
ponsables a l’hora d’utilitzar-
los”. Amb aquesta màxima pro-
nunciada per l’alcalde Enric
Llorca, l’Ajuntament ha iniciat
recentment una campanya in-
formativa que durarà tot el mes
de febrer per demanar als con-
ductors d’aquests aparells ci-
visme i respecte a altres vehicles
i vianants. L’objectiu és millorar
la convivència en l’àmbit de la
mobilitat, principalment insistint
a informar als usuaris de patinets

elèctrics perquè sàpiguen per
on han de circular. Entre al-
tres, la Policia Local repartirà
material informatiu, els agents
informaran els conductors i es
faran classes de seguretat viària
centrades en el tema.

El batlle també recorda que
aquest “és un mitjà de transport
que està en alça, mediambiental
i sostenible, i que pot ser una co-
rrecta alternativa per a la mobi-
litat”. Tanmateix assegura que
“un ús indegut pot provocar
greus problemes”.

Crida a la “responsabilitat”
dels patinets elèctrics

La campanya busca millorar la convivència viària. Foto: Alèxia Vila/ACN
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Olesa de Montserrat

MÚSICA4L’Ajuntament d’Ole-
sa i el Festival BarnaSants s’han
aliat per impulsar el cicle de
música d’autor In-Olesa, que va
arrencar dissabte passat, dia 25,
a l’Auditori de la Casa de Cultu-
ra. El mateix escenari acollirà
dos concerts més en el marc
d’aquesta proposta, que es faran
el 14 de febrer i el 20 de març.

El cantautor empordanès Jo-
anjo Bosk va donar el tret de sor-
tida al nou festival olesà, i el se-

guirà el duet format per Ivette
Nadal, cantautora i poeta de
Granollers, i Caïm Riba, can-
tautor formenterenc. Finalment,
arribarà el moment d’escoltar les
cançons de la barcelonina Magalí
Sare i el mallorquí Sebastià Gris.

Sobre la col·laboració amb el
BarnaSants, festival internacio-
nal de cantautors, el regidor de
Cultura, Xavier Rota, ha admès
a la ràdio local que és una gran
oportunitat per al municipi.

MOBILITAT4L’entrada en fun-
cionament de l’illa de vianants
del nucli antic es farà efectiva el
pròxim 2 de febrer, quan es co-
mençaran a interposar multes
als conductors que hi accedeixin
sense autorització. De moment,
i fins al dia 1, les persones que in-
compleixin la futura restricció no
rebran cap sanció, però les ma-
trícules dels seus vehicles que-
daran registrades i se’ls farà
arribar una notificació.

La prohibició de circular pel
nucli antic no afectarà tots els
conductors, ja que existeixen
set excepcions, com ara el cas
dels empadronats en aquesta
zona del municipi. Els veïns que
es troben entre aquestes excep-
cions poden sol·licitar, des del
mes de setembre, una autorit-
zació d’accés fixa o temporal, en
funció de la seva situació. L’A-
juntament va anunciar, ara fa
unes setmanes, que ja havien re-
but 650 sol·licituds. 

QUEIXES DEL COMERÇ
Gran part dels comerciants del
nucli antic no veuen amb bons
ulls la implementació de l’illa de
vianants. Conscient d’això, ja a
principis d’aquest mes, l’equip de
govern va convocar aquests bo-
tiguers a una reunió, en què es va
acordar ampliar l’horari de cà-
rrega i descàrrega i eliminar l’o-
bligació que els comerciants de-
manin autorització per als vehi-

cles de proveïdors. Aquestes
concessions, però, no han servit
per convèncer tot el comerç de la
zona, tal com va manifestar el
president d’Olesa Comerç, Toni
Romero, en declaracions a la rà-
dio municipal. Segons Romero,
els botiguers creuen que l’ela-
boració del projecte de l’illa de
vianants i la seva posada en
marxa haurien d’haver estat
processos més participatius.

Entrarà en funcionament el pròxim 2 de febrer. Foto: Ajuntament

Últims detalls per posar 
en marxa l’illa de vianants

Arrenca el cicle In-Olesa de 
la mà del Festival BarnaSants

Política | Paloma s’estrena a la regidoria d’Esports
Domènec Paloma, de JxCAT, ha pres possessió del càrrec de regidor d’Esports

aquest mes de gener. A banda, s’han canviat els noms d’algunes regidories, com la de
Polítiques de Gènere, que ara es diu Polítiques de Gènere, Feminismes i LGTBI+.

MÚSICA4Els adjectius per des-
criure el fenomen Rosalía co-
mencen a esgotar-se. La sesro-
virenca ha tornat a demostrar
que el seu èxit no té límits i s’ha
consolidat com a estrella inter-
nacional en aconseguir el seu pri-
mer Grammy de la Recording
Academy. Es tracta, a més, d’u-
na fita històrica: mai abans una
artista de l’estat espanyol havia
guanyat aquest premi.

El seu segon àlbum, El mal
querer, ha estat reconegut com
el millor disc llatí de rock, urbà
o alternatiu, una categoria en
què competia amb artistes com
Bad Bunny o J Balvin. La can-
tant va recollir el gramòfon dau-
rat la matinada de diumenge a
dilluns al mític Staples Center de
Los Angeles, on després va ofe-
rir una de les seves actuacions es-
pectaculars. Aquest cop, les can-
çons escollides van ser Juro que,
el tema que va estrenar fa menys
d’una setmana, i Malamente,
amb el qual va arribar a la fama
el maig de 2018. 

EN CATALÀ
Quan va pujar a recollir el pre-
mi, una Rosalía visiblement
emocionada va començar el seu
discurs barrejant el castellà i
l’anglès, però també va voler
dedicar unes paraules d’agraï-
ment a la seva família en la seva

llengua materna, el català. “Us
estimo molt, i gràcies, perquè
sense vosaltres no hauria pogut
arribar fins aquí”, va dir com-
moguda. Com ja va passar amb
la cançó de Milionària, aquesta
intervenció ha estat molt cele-
brada arreu de Catalunya.

‘El mal querer’, millor disc llatí de rock, urbà o alternatiu. Foto: Reuters/ACN

No té límits: Rosalía conquereix
el seu primer Grammy

Sant Esteve SesroviresObres | Millores al pavelló i a l’edifici de l’Ajuntament
El passat 20 de gener es van signar els contractes de les obres del pavelló polies-
portiu, així com la reforma de la planta soterrada de l’Ajuntament i la millora de
l’accessibilitat dels jardins municipals. Aquests treballs començaran al febrer.

LITERATURA4L’escriptora bar-
celonina Núria Pradas, que des
de fa anys resideix a Sant Este-
ve, ha guanyat la quarantena edi-
ció del Premi de les Lletres Ca-
talanes Ramon Llull. L’obra que
li ha valgut aquest reconeixe-
ment ha estat Tota una vida per
recordar, que es publicarà el 4
de març en català i castellà i, més
endavant, en italià i portuguès.

La novel·la explica la història
de Sophie Simmons, una jove de
16 anys que, l’any 1932, aconse-
gueix una beca per anar-se’n de

Nova York a Los Angeles per tre-
ballar com a animadora de di-
buixos als estudis cinematogrà-
fics de Disney. Tot i que la pro-
tagonista és un personatge fictici,
està inspirat en dues animado-
res reals d’aquella època, Retta
Scott y Mary Blair.

Pradas va fer els primers
passos com a escriptora en la li-
teratura infantil i juvenil, ha es-
crit unes quaranta obres i, ara, ha
guanyat un dels premis més ben
dotats de la literatura catalana,
amb 60.000 euros.

Núria Pradas guanya 
el Premi Ramon Llull
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Abrera

SERVEIS4L’Ajuntament ha en-
cetat aquest mes de gener la
recta final de l’elaboració del
Pla Local de Salut 2020-2024,
que compta amb el suport de la
Diputació de Barcelona. 

Els representants de les tres
comissions de treball (Territori
i sostenibilitat, Salut mental i
Hàbits saludables) es van reunir
el dia 14 per posar en comú les
prioritats dels tres àmbits, que
caldrà abordar a partir d’ara.

L’objectiu del Pla Local de
Salut és posar de manifest qui-
nes són les mancances que pre-
senta Abrera en l’àmbit sanita-
ri i establir noves polítiques de
salut per fer-hi front. És per
això que, des del mes de setem-
bre, quan es va posar en marxa
el procés d’elaboració, el con-
sistori va crear dues enquestes:
una adreçada als professionals
en aquesta matèria i una altra
per a la ciutadania.  

PARTICIPACIÓ4El període per
presentar propostes als Pressu-
postos Participatius d’Abrera va
quedar obert el passat dia 20 i fi-
nalitzarà el 16 de febrer. L’A-
juntament destinarà 300.000
euros de la partida d’inversions
del pressupost municipal 2019-
2020 a fer realitat les idees que
rebin més vots en aquest procés.

Durant aquestes setmanes,
els abrerencs majors de 16 anys,
els propietaris d’empreses o co-
merços locals i els membres
d’associacions del municipi po-
den fer arribar les seves pro-
postes al consistori, sigui de for-
ma presencial o a través del web
municipal. Els projectes pre-
sentats poden requerir, entre
altres coses, fer obres o adquirir
mobiliari urbà, però en cap cas
poden superar un cost de
80.000 euros. Un cop s’hagin se-
leccionat les idees aptes per a
aquest procés participatiu, s’o-
brirà el termini de votacions. 

UN PROCÉS AMB RESULTATS
Aquest mes de gener s’ha fet re-
alitat un dels projectes guanya-
dors dels Pressupostos Partici-
patius anteriors, l’únic que en-
cara quedava pendent. Es trac-
ta de la millora de l’enllaç entre
la carretera C-55 i l’avinguda
Generalitat, la segona proposta
més votada de l’edició passada.
Amb un cost de més de 44.000
euros, aquesta actuació ha su-

posat la creació de voreres més
amples i lliures d’obstacles, do-
nant prioritat als vianants.

D’altra banda, l’any passat ja
es van dur a terme les altres dues
propostes guanyadores: la mi-
llora dels patis de les escoles
Francesc Platón i Sartí i Josefi-
na Ibáñez. En aquests espais, la
prioritat ha estat augmentar les
zones d’ombra per protegir els
infants en les estones d’esbarjo.

Les propostes de l’edició anterior ja s’han fet realitat. Foto: Ajuntament

Ja es poden fer propostes per
als pressupostos participatius

El nou pla de salut intentarà
millorar les mancances

Patrimoni | S’ajorna la visita a les trinxeres de Sant Miquel
El temporal de pluja i vent de la setmana passada va obligar a ajornar la visita co-

mentada i la recreació històrica al jaciment de les trinxeres del bosc de Sant Miquel,
programada per al dissabte 25 de gener. L’Ajuntament anunciarà aviat la nova data.

CollbatóCultura | El Casinet gaudeix de ‘Coses que dèiem avui’
El Casinet va acollir, diumenge passat, Coses que dèiem avui, un conjunt de tres
peces de teatre breus: Aventura, Les fúries i Tobogan. L’espectacle a anar a càrrec
del Grup Tripijoc de Sant Boi, en el marc de la Roda de Teatre del Baix Llobregat.

CANVI CLIMÀTIC4El temporal
Glòria es va fer notar amb força
a tot el país durant la setmana
passada. Collbató i la resta de
municipis del Montserratí tam-
bé van patir les conseqüències de
les fortes pluges i ventades, i van
ser habituals les imatges d’arbres
caiguts i altres incidències.

A Collbató, la meteorologia
va obligar a tancar la pista Mar-
tí Gil i a suspendre totes les ac-
tivitats a l’aire lliure programa-
des entre el 20 i el 23 de gener,
seguint les indicacions del De-
partament d’Interior. A més, es
van produir despreniments a la
carretera d’accés a les Coves de
Montserrat, de manera que van
haver d’estar tancades al públic
tot el cap de setmana.

INCIDÈNCIES AL MONTSERRATÍ
Un dels municipis del Montse-
rratí que més va patir el tempo-
ral va ser Esparreguera, on es
van registrar una trentena d’in-

cidències en només un dia, se-
gons l’Ajuntament. La majoria
d’aquestes afectacions van ser
caigudes d’arbres i problemes a
la xarxa elèctrica, però també pe-
tits despreniments de façanes. 

A Martorell, a més de caure
sis arbres, es van haver de des-
allotjar els cotxes aparcats a la
llera de l’Anoia i es va tancar el
trànsit del pas habilitat per
creuar-lo, ja que el cabal del riu
va registrar una gran crescuda.
La mateixa situació es va viure a
Olesa, on es van tancar tots els
accessos al Camí del Riu pel pe-
rill d’una possible pujada del
cabal del Llobregat. També hi va
haver despreniments en alguns
punts i esllavissades a la carre-
tera B-120. 

Malgrat la incomoditat que
hagin pogut generar les conse-
qüències del temporal Glòria al
Montserratí, no s’ha hagut de la-
mentar cap dany important, ni
humà ni material.

El temporal passa pelMontserratí
» La borrasca Glòria es fa notar a Collbató i als municipis veïns amb incidències de poca gravetat

» Les fortes pluges i ventades van obligar a tancar les Coves de Montserrat i la pista Martí Gil

El temporal ha deixat imatges d'arbres caiguts i rius crescuts al Montserratí. Fotos: Aj. Esparreguera/Aj. Abrera
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SERVEIS4El temporal Glòria es
va fer notar la setmana passada
a Esparreguera, especialment
als barris de Can Vinyals, La Pla-
na, Mas d’en Gall, Can Comelles
i Can Rial, on les afectacions a la
xarxa elèctrica van deixar un
centenar de llars sense llum du-
rant entre quatre i cinc dies. Di-
vendres passat a la nit es van co-
mençar a resoldre algunes si-
tuacions, però fins al vespre de
dissabte no es va poder recupe-
rar la normalitat al 100%. 

Durant els dies que van per-
durar les incidències, l’Ajunta-
ment es va mantenir en contac-
te amb Endesa per exigir la nor-
malització del servei, però la
companyia estava saturada per
les conseqüències del temporal

arreu de l’Estat i les solucions
van trigar a arribar. Mentrestant,
el consistori va oferir als afectats
algunes alternatives per poder
fer vida normal, com ara l’ús dels
vestidors i les dutxes de la piscina
de Can Pasqual.

Segons fonts municipals, a
partir d’aquesta setmana, l’A-
juntament ajudarà els veïns que

s’hagin vist perjudicats a fer les
seves reclamacions a Endesa i,
alhora, demanarà a la compan-
yia mesures urgents per millorar
la xarxa elèctrica del municipi.
Cal tenir en compte que algunes
de les intervencions que Endesa
va fer durant el cap de setmana
van ser provisionals per garan-
tir el subministrament.

La situació no es va normalitzar al 100% fins dissabte. Foto: Ajuntament

Torna la normalitat a la xarxa
elèctrica afectada pel temporal

PARTICIPACIÓ4La segona edi-
ció dels Pressupostos Partici-
patius d’Esparreguera es pre-
sentarà el pròxim 5 de febrer a
la Biblioteca Municipal L’Ateneu
i, a partir del dia 6, ja es podran
fer arribar propostes.

La novetat d’enguany és que
les idees de la ciutadania podran
requerir una inversió de fins a
100.000 euros, superant així el
màxim de 40.000 euros que hi
havia a l’edició anterior. Sobre
aquest canvi, la regidora de Bon
Govern, Maria Mas, ha explicat
al web municipal que l’objectiu
és que “es presentin projectes
més ambiciosos i més gent s’a-
nimi a participar”. Per tant, l’A-
juntament vol millorar les xifres
de 107 propostes i 483 partici-
pants (comptant les votacions)
que es van assolir el 2018.

El termini per presentar ide-
es durarà fins al 8 de març,
mentre que el període de vota-
cions serà del 8 al 25 de maig.
Només podran votar les perso-
nes majors d’edat empadrona-
des a Esparreguera.

Tot a punt per 
als pressupostos
participatius

Troben més 
de 3.000 plantes 
de marihuana

SUCCESSOS4La Policia Local i
els Mossos d’Esquadra han des-
mantellat recentment una plan-
tació de marihuana a Esparre-
guera valorada en 155.000 eu-
ros. El cultiu, ubicat a una nau
industrial d’un polígon del mu-
nicipi, comptava amb més de
3.000 plantes en diferents fases
de creixement, a més d’una vin-
tena de bosses amb cabdells
embassats al buit. La matinada
del dia 13, els agents van detenir
dos homes com a presumptes
autors d’un delicte de tràfic de
drogues. Després de passar a dis-
posició judicial, els arrestats van
quedar en llibertat amb càrrecs.

Via pública | 2.500 ampolles per netejar orina de gos
Des del passat dia 15, els propietaris de gossos d’Esparreguera compten amb

una ampolla plegable per portar-la durant els passejos i netejar l’orina de l’ani-
mal de la via pública. En total, el consistori ha repartit 2.504 ampolles.

Les incidències van
deixar un centenar 
de llars sense llum
durant quatre dies 
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CULTURA4Ja fa prop d’un any
que Esparreguera va impulsar i
acollir una proposta alhora tra-
dicional i innovadora: la prime-
ra fira de Passions de Catalunya.
D’aquesta manera, el municipi
va deixar enrere tres edicions de
Fira Modernista i va posar en
marxa el nou Festival Cultural
FiraPassió, vinculat a la Festa
Major d’Hivern. 

Si 2019 va ser l’any de la in-
novació, 2020 ha de ser el de la
consolidació, i tot fa pensar que,
efectivament, ho serà. Del di-
vendres 7 al diumenge 9 de fe-
brer, els carrers d’Esparreguera
tornaran a transportar-se a l’any
0 i seran l’escenari on es repre-
sentaran diferents escenes del
drama sacre. Més enllà de les en-
titats locals, també hi participa-
ran la Federació de Passions de
Catalunya i alguns represen-
tants de l’associació EuroPas-
sion, que engloba una vuitante-
na de Passions de setze països.

El tret de sortida del festival
arribarà el dia 7 al vespre, amb
un acte inaugural que es farà a la
Biblioteca Municipal L’Ateneu i
en què prendran part els tres or-
ganitzadors de FiraPassió: l’A-

juntament, La Passió i Esparre-
guera Comerç. L’esdeveniment
també comptarà amb una lec-
tura dramatitzada i un refrigeri.

L’endemà al matí, després
d’una repicada de campanes al
campanar de Santa Eulàlia, que-
darà inaugurada la fira, que ofe-
rirà productes d’artesans i co-
merciants tant locals com de
fora i es mantindrà oberta durant
tot el cap de setmana. Entre la
vintena d’activitats que inclou el
programa, hi ha incloses dues
cercaviles: ‘L’entrada de Jeru-
salem’, que es farà dissabte al
matí, i ‘La Festa de la Llum’, que
es farà diumenge al vespre com
a cloenda del festival. 

Altres propostes destacades
són els concerts de dissabte –a
càrrec de Bongo Beats & The Je-
sus Christ Band i de Leipzig En-
semble–, així com la cursa de re-
lleus ‘Crucificades World Race’ i
la desfilada dels Armats de Ma-
taró, ambdues programades per
a diumenge al migdia. Gran part
dels actes, com ara el ‘Birracru-
cis’, són fruit de l’organització del
Casal Popular ‘Les Canyes’, que
instal·larà una taverna romana a
la plaça de la Pagesia. 

FESTA MAJOR D’HIVERN
El Festival Cultural FiraPassió
deixarà pas a la Festa Major
d’Hivern, que se celebrarà de l’11
al 16 de febrer, coincidint amb el
dia de Santa Eulàlia (12 de fe-
brer). Tot i això, la majoria de les
activitats culturals es desenvo-
luparan entre el divendres 14 i el
diumenge 16, especialment les
organitzades per la Federació
d'Entitats de Cultura Popular i
Tradicional Catalana d'Esparre-
guera (la Fede).

El dia 14 al vespre, hi haurà
l’encesa del fogueró de Santa
Eulàlia a la plaça homònima. Tot
seguit, es farà el Sopar de To-
rrada i la nit acabarà amb el con-
cert de The Papa’s and The Po-
po’s. El matí de dissabte anirà
marcat per les portes obertes a
l’Ajuntament, a Ceràmiques
Sedó i al Museu de la Colònia
Sedó, entre altres propostes. En
canvi, a la tarda, la tradició pren-
drà protagonisme amb la cerca-
vila de Santa Eulàlia, l’Ensierru

d’Hivern i la Nit Petarda per
celebrar el 15è aniversari de la
Colla Bastonera del Montserra-
tí. Per últim, diumenge es repe-
tiran les sessions de portes ober-
tes, però els actes principals se-
ran la diada castellera (que
comptarà amb els Castellers
d’Esparreguera i els Castellers de
Terrassa) i la passada bastone-
ra de Santa Eulàlia. Finalment,
els Polls Folls d’Esparreguera i la
colla infantil Bram de foc d’A-
brera faran el correfoc infantil.

Torna el Festival FiraPassió
» Esparreguera celebrarà la segona edició d’aquesta proposta pionera del 7 al 9 de febrer

» El festival s’emmarca en la Festa Major d’Hivern, que s’allargarà fins al cap de setmana següent

Una imatge de la primera fira de Passions de Catalunya, que es va fer a Esparreguera el 2019. Foto: Ajuntament
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El Casinet de Collbató va omplir-
se de gom a gom el passat dijous
16 per acollir la presentació de la
Portals, que durant el cap de
setmana dels dies 18 i 19 d’abril
se celebrarà per onzena vegada.
L’edició d’enguany tindrà més ac-
cent basc que mai, ja que l’orga-
nització ha decidit homenatjar
l’exciclista professional guipuscoà
Joseba Beloki, un dels grans
noms del pilot internacional que
va competir entre finals del segle
XX i principis del XXI.

Pepe Cuevas, una de les àni-
mes de la pedalada, va fer un re-
corregut per la primera dècada
d’història de la prova i va recor-
dar el seu marcat caràcter soli-
dari, ja que la Portals tornarà a
col·laborar amb Asdent, l’entitat
que impulsa la investigació de la

malaltia de Dent (una malaltia
minoritària) i va fer l’anunci ofi-
cial (tot i que la notícia ja es co-
neixia des d’uns dies abans) que
Beloki seria l’esportista home-
natjat en aquest 2020.

En aquesta onzena edició hi
haurà, un any més, dos formats:
La Portals Clàssic, que planteja-
rà un recorregut de 60 quilòme-

tres i 1.500 metres de desnivell
acumulat, i la Half, de amb un
circuit de 38 quilòmetres i 850
metres de desnivell. Com és ha-
bitual, els organitzadors també
van marcar-se un límit de 1.500
inscripcions i van presumir que,
tres mesos abans de començar a
donar pedalades, ja tenen 400
participants confirmats.

Un moment de la presentació de la prova ciclista. Foto: Aj. de Collbató

L’onzena Portals tindrà
més accent basc que mai

» La cita es va presentar el passat dijous 16 al Casinet de Collbató
» La prova homenatjarà l’exciclista guipuscoà Joseba Beloki

Martorell i Esparreguera,
cara i creu a la lliga EBA

BÀSQUET4Una de freda i una de
calenta. L’últim cap del mes s’ha
tancat amb la segona derrota
consecutiva del CB Esparregue-
ra, mentre que el CB Martorell va
aconseguir un triomf important.

Els martorellencs van sumar
la novena victòria de la tempo-
rada gràcies a una primera mei-
tat més que notable contra l’A-
renys (65-51). El conjunt blau és
sisè amb un balanç de 9-7 (i ha
aconseguit fer-se fort a casa) i els
seus dos primers partits del febrer
seran contra el Calvià (el dissab-
te 1 a partir de les sis de la tarda),

mentre que una setmana més
tard rebrà l’Alfindén aragonès.

Els esparreguerins, per la
seva banda, van perdre al Prin-
cipat d’Andorra (69-56), resultat
que no els permet allunyar-se del
perill, que ara és més a prop
després de la victòria del Mataró
Boet. L’equip verd, doncs, bus-
carà trencar la seva mala dinà-
mica recent aquest dissabte a
les sis de la tarda a Barcelona, vi-
sitant el Martinenc, mentre que
el següent partit ja no serà fins al
15 de febrer, de nou a domicili,
contra el CB Quart.

El Sala 5 Martorell tanca 
el mes guanyant a Sabadell

El Sala 5 Martorell
ha posat el punt fi-
nal al primer mes
del 2020 amb un

triomf contundent a la pista del
CN Sabadell (4-7). Ousama, au-
tor d’un hat-trick, va ser el juga-
dor que va marcar la diferència a
la capital del Vallès Occidental.

Aquests tres punts que l’equip
vermell va sumar dissabte passat
li serveixen per recuperar la cin-
quena posició i per retrobar-se
amb la seva dinàmica vencedora
que s’allargava des de finals de
novembre de l’any passat, i que

havia arribat a la seva fi el passat
dissabte 18 a la pista del Manre-
sa CFS (6-3).

Així, el conjunt de Víctor
González ja mira cap l’inici del fe-
brer, que arrencarà amb un par-
tit que serà, sobre el paper, un
dels més difícils de la segona
volta; aquest dissabte a les sis de
la tarda, els martorellencs re-
bran la visita del líder, el Futsal
Aliança Mataró, un equip contra
qui van perdre per 6-4 en la pri-
mera volta. Després d’aquest
matx, els vermells viatjaran a la
pista de l’FS Salou.

L’Handbol Sanes trenca 
la seva ratxa de dues derrotes

Dos punts que servei-
xen per agafar aire.
L’Handbol Sanes va

sumar la sisena victòria de la
temporada dissabte passat con-
tra el Sant Esteve de Palautordera
(37-30), un triomf contra un ri-
val directe que dona moral als
sesrovirencs, ja que van ser l’únic
dels equips de la zona baixa que
van sumar en l’última jornada.

La victòria s’explica per l’ex-
traordinària primera part de l’e-

quip d’Oliver Roy, que va tancar-
se amb un 21-10. Marc Turégano,
amb set gols, va ser el referent
ofensiu del Sanes.

Els blancs, doncs, miren ja
cap al segon mes de l’any, que
arriba amb un derbi baixllobre-
gatí aquest diumenge a dos
quarts d’una del migdia a la pis-
ta de l’Handbol Sant Vicenç. El
primer partit del febrer al Sanes
Arena serà el dissabte 8 contra
l’Handbol Poblenou.

Futbol sala | Disputat el primer Torneig Antifeixista a Sant Esteve
Gent de les Illes Balears, Tànger, Madrid, Hospitalet, Sants o Terrassa van participar, el passat
diumenge 19, en la primera edició del Torneig Antifeixista de futbol sala a Sant Esteve. La Pista

Francesc Castellet va ser l’escenari dels partits, que es van disputar des de primera hora del matí. 

Pau Arriaga
COLLBATÓ
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La Lucía és una noia de poble normal i co-
rrent, però amaga un secret: pot parlar
amb el seu gos King. Quan decideix
passar una temporada a Madrid, té la sort
d'aconseguir la seva feina somiada com
a ajudant de la instagrammer espanyo-
la més coneguda, Claudia Mora, i a cau-
sa d’un fet inesperat es converteix en la
persona més famosa de l’estat.

No t’ho perdis

Llibres

Esto te pasa por influencer
Abel Arana

Els pocs veïns d'una zona desolada arran
de la construcció d'una presa hidroelèc-
trica intenten entendre el seu passat per
poder fer front al seu present. El Teatre Na-
cional de Catalunya i l’Institut Valencià de
Cultura es donen la mà per produir La casa
de les aranyes, de Paco Zarzoso, dirigida
per Lurdes Barba i el mateix autor.

A la Sala Petita del TNC, a Barcelona.

Teatre

La casa de les aranyes
Paco Zarzoso

Halsey ha començat el 2020 trepitjant fort
amb l’estrena del seu tercer àlbum d’es-
tudi, Manic. La cantant de Nova Jersey ha
aplegat setze cançons en aquest nou disc,
entre les quals hi ha el single Without me
i una col·laboració amb el grup de moda
de Corea del Sud, BTS. Els fans catalans
de Halsey podran escoltar tots aquests te-
mes el 7 de febrer al Sant Jordi Club.

Música

En aquesta sàtira nominada a sis Oscars,
Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un
nen alemany que pertany a les Joventuts
Hitlerianes, descobrirà una notícia im-
pactant: la seva mare Rosie (Scarlett Jo-
hansson) té amagada una nena jueva a la
casa on viuen. Jojo s’enfrontarà a aques-
ta situació amb l’ajuda del seu amic ima-
ginari, Adolf Hitler (Taika Waititi).

Pelis i sèries

Jojo Rabbit
Taika Waititi

Manic
Halsey

Exposició de Daniela Ortiz
La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona acull l’exposi-

ció ‘Esta tierra jamás será fértil por haber parido colonos’,
de Daniela Ortiz. L’artista, nascuda a Cusco (Perú) l’any

1985, és coneguda per criticar amb els seus treballs qües-
tions com el Dia de la Hispanitat i tot el que comporta. En
la mateixa línia, en aquesta mostra presenta una quaran-

tena de projectes realitzats durant l’última dècada, que
serveixen per denunciar les diferents violències que pateix
actualment la població migrant, tot relacionant-les amb el

passat colonialista, el racisme i el classisme imperant.

Anna Moliner (Badalona, 1984) era estudiant
de Comunicació Audiovisual quan, amb no-

més 20 anys, es va presentar a un càsting
per participar en el mític Mar i cel de Dagoll

Dagom. No només la van agafar, sinó que
durant cinc anys va treballar a la companyia.

Des d'aleshores, ha crescut com a actriu als
escenaris, però també a la pantalla petita,

amb sèries com Cites, de TV3, o Tiempos de
guerra, d'Antena 3. Més enllà de la interpre-

tació, Moliner també té un gran talent per al
ball, la música i la composició; per això, el

2014 va publicar el seu disc Scents. Després
de guanyar el premi Butaca a Millor Actriu

de Musical de 2019, el passat diumenge 19
de gener va poder mostrar totes les seves
facetes artístiques presentant la gala de la

dotzena edició dels Premis Gaudí.

A N N A  M O L I N E RQUI ÉS?
Ser actriu, però també és cantant 

Va guanyar el premi Butaca a Millor Actriu de Musical 2019

Famosos

Presentar els Premis Gaudí 2020
Va demostrar que també té talent per cantar i ballar

Felicitacions per la gala
Els usuaris l’han valorat positivament com a presentadora

QUÈ HA FET?

La fitxa

Viu en línia

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

| The Walking Dead
A The Walking Dead: Saints & Sinners podràs lluitar contra zombis a les
ruïnes de Nova Orleans i prendre decisions que afectaran el teu futur. 
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DIJOUS 30 DE GENER
19:00 La farmacèutica Esmeralda Zaragoza

s’encarregarà d’aquest taller de cuina sana en
el qual es proposaran tot tipus de receptes sa-
ludables. / Biblioteca.

DIJOUS 30 DE GENER
17:15 Jumanji: siguiente nivel és la segona part

de les aventures del remake d’aquesta popular
pel·lícula d’aventures. Amb Dwayne Johnson,
Jack Black i Kevin Hart, entre altres. / Cine-
mes Atrium.

FINS AL 31 DE GENER
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.

DEMÀ 29 DE GENER
OLESA La biblioteca ha preparat una sessió in-

formativa en la qual ensenyarà tothom que
vulgui a fer servir l'e-Biblio, el servei de
préstec de llibres electrònics (15:30). / Bi-
blioteca Santa Oliva.

DIMARTS 4 DE FEBRER
ESPARREGUERA Maria Coll és la responsable de

la primera sessió del taller de risoteràpia que
es posarà en marxa dimarts que ve i que es
farà durant els següents tres dimarts. (10:30).
/ Biblioteca Municipal l’Ateneu.

DIJOUS 30 DE GENER
ESPARREGUERA Las mujeres y los hombres

serà el títol del llibre que centrarà la darre-
ra sessió del mes del TOCC Club (09:30). / Bi-
blioteca Municipal l'Ateneu.

DIVENDRES 31 DE GENER
ABRERA Si vols aprendre a crear objectes/ es-

cenaris per a un videojoc, aquí tens el taller
que esperaves. Activitat coordinada per la re-
gidoria de Joventut de la vila (18:00). / Ca-
sal de Joves.

DIUMENGE 2 DE FEBRER
SANT ANDREU Partit de futbol de la 19a jornada

de Segona Catalana entre el CF Sant Andreu
de la Barca i el CF Molins de Rei (12:00). / Can
Salvi.

COLLBATÓ Alguns dels curs exhibits en
els BAFTA Shorts 2019 es projectaran
al poble l’últim dia d’aquest mes. / Ca-
sal de Cultura.

Els millors curts britànics 
es projectaran a Collbató

Divendres 31 de gener a les 19:00

Dues famílies es troben a Lapònia
per celebrar la nit de Nadal i esperar
l'arribada del Pare Noel en aquesta po-
pular comèdia que arriba a Sant An-
dreu. / Teatre Núria Espert.

Lapònia, una comèdia
al Teatre Núria Espert

Dissabte 8 de febrer a les 20:30

El Banc de Sang i Teixits organitza una
nova campanya de donació de sang a
la ciutat. Es farà aquesta mateixa tar-
da, entre les 5 de la tarda i les 9 del ves-
pre. / El Círcol.

Una tarda de donacions
de sang al Círcol

Avui 28 de gener a les 17:00

MARTORELL Partit de futbol sala de
la 19a jornada de Tercera Divisió entre
el Sala 5 Martorell i l’Aliança Mataró.
/ Pavelló Municipal de Martorell.

El Sala 5 Martorell estrenarà
el febrer rebent el Mataró
Dissabte 1 de febrer a les 18:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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