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L’abril de l’any passat, la histò-
ria de María José Carrasco i Án-
gel Hernández va commocio-
nar milers de persones. Ella pa-
tia esclerosi múltiple des de feia
30 anys i estava en fase terminal,
i ell, obeint els desitjos de la seva
dona, la va ajudar a morir.
Aquest cas va reobrir l’etern de-
bat sobre l’eutanàsia a l’estat
espanyol, on encara avui es cas-
tiga amb penes de presó. 

Amb l’objectiu de despena-
litzar el suïcidi assistit i defensar
el dret de les persones malaltes
a escollir la seva mort, l’any
1984 es va crear l’associació pel
Dret a Morir Dignament de Ca-
talunya (DMD-CAT). Des d’a-
leshores, l’entitat funciona grà-
cies a voluntaris que es dividei-
xen en diversos grups de treball,
com ara Educació o Incidència
política i social. Tal com explica
a aquest mitjà la presidenta de
l’associació, Isabel Alonso, tam-
bé ofereixen atenció a la ciuta-
dania i tenen un equip d’asses-
sorament personalitzat per a ca-
sos més avançats.

Així, la seu de l’entitat a Bar-
celona, ubicada al Portal de l’Àn-
gel, va atendre 847 demandes
d’informació i 108 peticions d’as-
sessorament personalitzat du-
rant el 2018 (últimes dades dis-
ponibles). “La gent se sol posar en
contacte amb nosaltres perquè
no troba solucions, ja que la llei
no permet l’opció que desitgen,
però de vegades també ho fan
perquè el seu equip mèdic no co-
neix bé els seus drets i no els està
respectant”, lamenta Alonso. 

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Però els integrants de DMD a
Catalunya no estan sols en la

seva lluita. El mes de gener, l’as-
sociació va ampliar el conveni de
col·laboració que ja tenia amb la
Diputació de Barcelona. Segons
Alonso, fins ara, l’acord s’havia
centrat en la formació del per-
sonal de la Diputació en aques-
ta qüestió, però amb la recent
ampliació s’ha fet un pas més per
“fomentar la cultura de la mort
digna entre la ciutadania”. Arran
d’això, estan treballant per or-
ganitzar xerrades i exposicions
que es moguin per biblioteques
i altres equipaments de la Dipu-
tació. “L’objectiu és trencar el
tabú que envolta la mort i co-
mençar a parlar de com volem
morir”, afirma la presidenta de
l’entitat.

A banda, el reforç del conve-
ni també ha de servir per pro-
moure el Document de Voluntats
Anticipades (DVA), que permet
a qualsevol persona major d’e-

dat, encara que no estigui ma-
lalta, deixar per escrit quines
cures accepta rebre si algun dia
pateix una malaltia intractable
que li impedeixi expressar-se. A
Catalunya, aquesta eina és legal
des del 2000, però es fa servir

molt poc: “Només un 1% de la
població catalana redacta el
DVA, mentre que la xifra als
Estats Units és del 33%”, detalla
Alonso. Per a ella, les dades res-
ponen al desconeixement i a la
por a parlar de la mort, i creu que
la situació milloraria si es fessin
campanyes institucionals, com es

fan amb altres problemes de
gran impacte social. “La gent ha
de conèixer el seu dret a morir
dignament”, reivindica.

MOTIUS PER A L’ESPERANÇA
Després de més de 30 anys per-
seguint la seva meta des de l’as-
sociació, ara s’obre un nou ho-
ritzó per als activistes a favor de
la mort digna. Amb el govern de
coalició entre el PSOE i Unides
Podem, la llei de l’eutanàsia
sembla més a prop que mai. De
fet, en el pacte que van presen-
tar tots dos partits després de les
darreres eleccions generals apa-
reixia com un dels 10 punts pro-
gramàtics principals.

“Estem molt esperançats”,
admet la presidenta davant d’a-
quest escenari, i recorda que
encara està pendent de discussió
la proposta de llei de despena-
lització de l’eutanàsia que el

Parlament va traslladar al Con-
grés el mes de juny. En aquest
sentit, reconeix que a nivell ca-
talà han rebut més suport que no
pas a nivell estatal. 

Pel que fa al suport ciutadà,
l’estiu passat es van entregar al
Congrés més d’un milió de sig-
natures que demanaven despe-
nalitzar el suïcidi assistit. En la
mateixa línia, Ángel Hernández
va posar en marxa una altra re-
collida de signatures la nit del 10
de novembre, un cop es van co-
nèixer els resultats dels comicis,
perquè la de l’eutanàsia fos la pri-
mera llei que s’aprovés durant la
nova legislatura. De moment, la
petició ja acumula prop de
300.000 suports. Si aquesta de-
manda es fa realitat abans del 3
d’abril, Hernández haurà com-
plert la promesa d’aconseguir un
canvi abans del primer aniversari
de la mort de la seva dona. 

Anna Utiel 
BARCELONA

Quan la vida ja no és vida
» L’associació pel Dret a Morir Dignament treballa des del 1984 per a la legalització de l’eutanàsia 
» L’entitat ha ampliat el seu conveni amb la Diputació per “fomentar la cultura de la mort digna”

Concentració en suport a Ángel Hernández, que l’abril de 2019 va ajudar a morir la seva dona malalta terminal, María José Carrasco. Foto: Laura Fíguls/ACN

Isabel Alonso: 
“Sovint els equips
mèdics no coneixen bé
els drets dels pacients”

A fons
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La lupa

per @Modernetdemerda                                                                   

No es quedaran

No, no es quedaran a escoltar la teva res-
posta. No s'hi han quedat mai, històri-
cament, i no s'hi quedaran ara. No tenen
cap interès en la teva resposta, ni en la
teva pregunta, ni en tu. L'únic que volen
és treure-se't de sobre com sigui. En pri-
mera instància, políticament.

I no, no es quedaran a
escoltar la teva resposta. Ni
ells, ni tots als qui repre-
senten, que, no ho oblidem,
ara mateix encara són més
d'un milió de catalans. El
que volen escoltar la majo-
ria d'ells és com es tanca la porta de la
teva cel·la, ben tancada, per després afe-
gir-hi un parell de cadenats més. I
col·locar-te un vigilant a dins i un altre
a fora. Aquests són els sons que ne-
cessiten, el del cadenat tancant-se, el de
la cadira del vigilant gemegant quan

aquest hi deixi caure el seu pes. Però no
el so de les teves explicacions, ni molt
menys el so de la teva empatia.

No, no es quedaran a escoltar la teva
resposta, perquè el que volen escoltar
és la peça d'Antena 3 Noticias on et dei-

xen clar, recollint les seves coses i
marxant, que no volen escoltar-te. Vo-
len escoltar la veu del seu CM avisant-
los que el vídeo ja està editat i a punt per
ser compartit a les xarxes socials. I vo-
len que l'odi prengui forma de fals cor
a Twitter i a Instagram.

Per això som on som, perquè ens
toca gestionar també aquesta realitat
i ho fem com podem, fent pena, fent
veure que no en fem, i recriminant-
nos que si en fem és per culpa de l'al-
tre. I per això és tan complicat avan-

çar i asseure's i congeniar
una estratègia i tenir el
cap fred i empatitzar i viu-
re. Perquè al davant no
només no hi ha ningú, sinó
que sí que hi és i s'aixeca i
marxa.

No es quedaran a es-
coltar la nostra resposta? No, no es
quedaran a escoltar res, ni ahir ni mai.
¿Per què haurien de fer-ho, si el que
busquen és, senzillament, que no par-
lem? ¿Per què haurien d'escoltar-
nos, si sempre que han guanyat ho han
fet matant les paraules?

No es quedaran a escoltar la teva resposta;
el que volen escoltar la majoria d’ells 

és com es tanca la porta de la teva cel·la

Máximo responsable
de la Guardia Civil con-

tra el Procés. Siete años
investigándolo todo. Se espera a su de-
claración para presentar una prueba
“sorpresa” de 2017. Acaba admitiendo
que la ha traducido mal. Ni el tribunal
la acepta. Y así todo. De despido pro-
cedente o, al menos, tácito. 

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La situació de l’habi-
tatge a BCN és un dra-

ma enorme per a moltes
famílies. Algun dia agrairé un article o
reportatge sobre tot allò que sí que fem
a Serveis Socials per acompanyar les fa-
mílies que ho pateixen. El reconeixe-
ment 0 a la nostra feina és bastant des-
gastant, penya!

@mjruizllach

Lamento que CUP, PSC,
Comuns, PP i Cs hagin

coincidit a votar en con-
tra de la llei catalana de contractació
pública, anomenada Llei Aragonès.
Continuarà vigent la llei espanyola
que adjudica els contractes només en
funció del preu. Avui Florentino Pérez
brindarà amb xampany.

Si la Fiscalia digués
d'un homosexual o d'u-

na feminista que té “dis-
torsiones cognitivas resistentes al cam-
bio”, tota l'esquerra espanyola en ple li
saltaria a la jugular. Com que ho diu
d'un independentista, callen com
morts: són d'esquerres, però sobretot
són espanyols.

@JoanTarda@HiginiaRoig @PonsPereAntoni

CH Sant Esteve
El club s’ha fet fort al Sanes Arena, on

encadena tres victòries consecutives. En
una temporada complexa, aconseguir
més triomfs davant l’afició serà clau 
si els sesrovirencs volen continuar a 
Primera Estatal una temporada més. 

pàgina 20

Els semàfors

Col·legi La Mercè
Dues alumnes martorellenques que cur-
sen 4t d’ESO a La Mercè, Abril Castillo i
Mónica Venteo, han aconseguit una beca
de la Fundació Amancio Ortega per estu-
diar primer de batxillerat als Estats Units
gràcies al seu bon rendiment acadèmic. 

pàgina 11

FiraPassió
El Festival Cultural FiraPassió ha cele-
brat la seva segona edició, que ha estat
un èxit de participació. Així, l’única fira

de passions de Catalunya s’ha consolidat
com el gran esdeveniment del 

calendari festiu d’Esparreguera.
pàgina 16
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Entrevista Perfil | Una vida entre llibres
Núria Pradas (Barcelona, 1954) va estudiar Filologia Catalana i, durant dues dè-
cades, va ensenyar llengua i literatura a Sant Feliu de Llobregat. Des de fa uns

anys, però, viu a Sant Esteve Sesrovires i es dedica exclusivament a l’escriptura. 

Has guanyat el Premi Ra-
mon Llull –el gran guardó
de les lletres catalanes,

juntament amb el Sant Jordi–
amb la teva quarta novel·la per
a adults. Ha estat una sorpresa?
Sí, una gran sorpresa i una gran sa-
tisfacció. No m’ho hauria imaginat
mai, ni tan sols fa un any, quan vaig
començar a parlar amb l’editora
d’aquesta novel·la. Va ser més tard,
el mes de setembre, que ella em va
proposar presentar-me al premi
perquè creia que el llibre era de l’es-
til dels Llull. Vaig acceptar-ho perquè
no hi perdia res, però quan em van
trucar per dir-me que havia guanyat,
anava baixant per l’escala i gairebé
caic [riu]. Era el primer cop que em
presentava a un concurs de literatura
per a adults i tenia molt clar que som
molts escrivint i que hi ha molta gent
que ho fa molt bé.

L’obra premiada, Tota una vida
per recordar, explica la història
de la Sophie Simmons, un per-
sonatge que no és real però que
tampoc és del tot fictici. 
La Sophie Simmons és una noia de
16 anys que té una cosa molt cla-
ra: vol ser animadora de dibuixos
als estudis de Disney, que en el mo-
ment de la novel·la, l’any 1932, co-
mencen a situar-se en un primer
pla. Per això decideix anar-se’n de
Nova York a Los Angeles, un viat-
ge que en aquella època eren tres
dies i mig en tren. Però quan arri-
ba, de seguida s’adona que el seu
somni no és possible, perquè no hi
ha dones animadores. Precisa-
ment, la Sophie està basada en la
Retta Scott i la Mary Blair, les pri-
meres animadores de Disney, que
ho van tenir molt difícil.

Com se’t va ocórrer parlar d’a-
quest tema?
No hauria arribat mai a conèixer

aquest món ni a sentir-me còmo-
da parlant-ne si no fos perquè la
meva filla és animadora. Ella em va
explicar la història de les dues pio-
neres perquè sabia que m’inte-
ressaria. Sempre m’ha agradat par-
lar de la lluita de les dones per con-
querir una parcel·la en el món la-
boral, en tots els àmbits, perquè
penso que són aquestes primeres
lluitadores a qui hem d’agrair tots
els avenços que s’han aconseguit.

Consideres que fas novel·les fe-
ministes?
No, faig llibres sobre dones. Penso
que posar aquestes etiquetes ens
perjudica com a escriptors. Evi-
dentment jo em plantejo la novel·la
com un homenatge a totes les
dones que han lluitat, però crec
que pot arribar a tothom: a qui se
sent feminista i a qui no.

A més dels personatges feme-
nins, l’altre ingredient que no fal-
ta a les teves novel·les per a
adults és el component històric.
Per què?
Quan em van demanar que fes la
primera novel·la per a adults, vaig
tenir clar que volia escriure sobre
dones i història, centrant-me en el
segle XX i en Barcelona. El meu avi
va estar pres a Argelers i després exi-
liat a Toulouse, i una altra part de la
meva família va viure la Guerra Ci-
vil aquí. Centrar-me en aquest pe-
ríode m'ha ajudat a entendre'm a
mi mateixa i saber d'on vinc. M'ha
fet anar a la platja d'Argelers més
d'una vegada i plorar pensant en el
meu avi, a qui, després de morir, li
vam trobar un quadernet on havia
dibuixat i explicat tot aquell pati-
ment. Penso que jo duc tot això en
una motxilla i que en una novel·la

deixes anar moltes coses que por-
tes a dins. És com una investigació
sobre un mateix. Quan em pre-
gunten si parlo de mi als meus lli-
bres sempre dic que no, però en re-
alitat suposo que sí, és inevitable.

El teu salt a la literatura per a
adults va ser una conseqüència
del premi Carlemany. Aquell
guardó, com el Llull ara, va su-
posar un punt d’inflexió en la
teva carrera?
I tant. L’editorial Columna em va
proposar escriure una novel·la per
a adults arran d’aquest premi. Fins
aleshores no n’havia escrit mai cap
i no sé si m’hi hagués posat si no me
l’haguessin demanat. Però, del Car-
lemany, el que em va fer més il·lu-
sió va ser que el jurat eren estu-
diants de batxillerat. Jo he estat
gran part de la meva vida fent
classes a grups de batxillerat i arri-
ba un moment que uns alumnes
d’Andorra valoren la meva obra i
decideixen donar-li un premi. Això
va ser molt important, per a mi va
marcar un abans i un després.

Això de conquerir el públic in-
fantil i juvenil se’t dona bé: has
publicat més d’una cinquantena
de llibres en aquest àmbit. Però
des que vas començar, ara fa 25
anys, han canviat molt els nens
i els joves?
Sí, i jo he perdut contacte amb ells.
Abans era professora, els sentia par-
lar, em venien amb les seves his-
tòries... i després els meus fills tam-
bé van passar per aquesta etapa. Hi
tenia un contacte molt directe i ara
ho trobo a faltar. Amb els nens no
ho he notat tant, és cert que ara fan
servir mòbils des dels 7 o 8 anys,
però al cap i a la fi la infantesa no
és tan diferent. En canvi, amb els jo-
ves he d’anar més amb compte, so-
bretot quan parlo de temes més
dogmàtics o psicològics. Em pre-
gunto si els conec tant com els co-
neixia. Per això m’agrada fer no-
vel·la negra, de misteri, que no
tingui una edat determinada.

Ara parlaves de la teva etapa
com a professora. Durant 10 anys
vas haver de combinar aquesta
professió amb l’escriptura, fins
que vas deixar les aules. Va ser
una decisió complicada?
Sí. Vaig estar tres anys per decidir-
me, perquè suposava deixar de te-
nir una nòmina a final de mes. Vaig
aprofitar un moment personal en
què veia viable adaptar-me al can-
vi, però és un pas que fa molta por,
és tirar-se al buit. 

Per tant, creus que és difícil ser
escriptora a Catalunya?
No és fàcil. Cada vegada som més
els escriptors que ens hi dedi-
quem exclusivament, però conti-
nua sent molt habitual veure com
els autors han de mantenir una al-
tra professió. Penso que és molt
important que lluitem per una
professionalització de l’escriptura,
perquè per a mi és impossible
dedicar-me a escriure si no ho
faig cada dia, si no tinc una jorna-
da laboral escrivint. I això només
s’aconsegueix amb millores que
permetin garantir un mínim a ni-
vell econòmic. Cal tenir en comp-
te que, fins fa quatre dies, quan un
escriptor es jubilava havia de triar
entre els drets d’autor de la seva
obra o la jubilació de la seva feina.
Això és impensable a qualsevol
país d’Europa! 

I pel que fa als lectors, hauria de
canviar alguna cosa?
Amb els nens i els joves és cert que

des de les escoles i instituts es fa
molta feina, però penso que les lec-
tures obligatòries no ajuden. No
serveix de res dir-li a un alumne
que es llegeixi un llibre al trimes-
tre i que després faci un examen.
Crec que aquest no és el camí, però
no jutjo la feina dels mestres per-
què sé que és molt difícil. I amb els
adults, no sé què es podria fer... La
veritat és que en aquest país es lle-
geix poquíssim, costa molt con-
querir nous lectors. Fa falta una cul-
tura lectora, i al final una cosa va da-
rrere l'altra: si fem lectors joves, hi
haurà lectors adults. Jo tinc clarís-
sim que vaig ser lectora perquè a
casa meva hi havia molts llibres. 

Algunes de les teves novel·les
s’han venut més a Alemanya
que a Catalunya...
De Somnis a mida, a Alemanya
se'n van vendre 20.000 exemplars,
mentre que a Catalunya, 3.000. I L'a-
roma del temps en alemany ja va
per la segona edició en vuit mesos.
Això aquí no passa. [Pensa] Saps
què passa? Que de vegades vaig a
un institut i em diuen que els nens
no compren els llibres perquè els
pares els troben cars, però després
veus els nens guarnits de dalt a
baix, amb el millor mòbil i les mi-
llors vambes. Si el concepte és
que el llibre és massa car... És el que
deia: això ja ve de casa. Però, de fet,
l'escola ho accepta i en compra un
per compartir entre tots. Aquesta
és una altra lluita. És necessari que
es trobi normal comprar llibres.

“Em plantejo la novel·la
com un homenatge a totes
les dones que han lluitat”
Núria Pradas / Escriptora

Fa 25 anys, Pradas es va estrenar com a autora de literatura infantil i juvenil, àmbit 
en què ha publicat més de 50 llibres. El 2012, va guanyar el Premi Carlemany per Sota

el mateix cel i, dos anys més tard, va escriure la seva primera novel·la per a adults. 
Ara ja en té quatre i la darrera, Tota una vida per recordar, ha rebut el Premi Ramon Llull. 

Anna Utiel
SANT ESTEVE SESROVIRES

Foto: MJ Vallejo

“Fa falta una cultura
lectora i cal tenir clar
que, si fem lectors joves,
hi haurà lectors adults” 
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Martorell

MEDI AMBIENT4L’Agrupació
de Defensa Forestal (ADF) de
Martorell i l’institut Pompeu
Fabra s’han aliat per recuperar
el paisatge i la vegetació perduts
en l’incendi que es va originar el
18 de juliol de 2017 a la zona del
Congost. El passat dia 2, mem-
bres de l’ADF i alumnes de ter-
cer d’ESO del centre van fer la
primera de les quatre jornades
de reforestació programades,
que preveuen plantar uns 1.200
pins i alzines. 

El foc que va sorprendre el
municipi ara fa dos anys i mig va
començar a causa de la caiguda
d’un cable de mitja tensió i va
cremar més de tres hectàrees.
Això és el primer que expliquen
els integrants de l’ADF als estu-
diants que participen en la re-
població del bosc. A més, també
els parlen sobre “el canvi climà-
tic i l’impacte que té en el terreny
forestal de Martorell”, segons ha
dit a Línia Nord el president de
l’entitat, Ferran Tortajada. 

Un cop els joves tenen aques-
ta informació, passen a la part
pràctica, que no només consis-
teix a plantar arbres, sinó que
també inclou la neteja i la reti-
rada de la fusta morta arran de
l’incendi. Sobre aquesta tasca,
Tortajada detalla que es fa per
evitar la propagació d’una plaga
de Tomicus, “una mena d’esca-
rabat que es menja la fusta mor-
ta i pot saltar als arbres vius”.

UNA INICIATIVA DE L’INSTITUT
Aquesta col·laboració entre
alumnes de secundària i l’ADF és
fruit d’un projecte de servei co-
munitari impulsat pel Pompeu
Fabra, que porta per títol ‘Des-

cobrint els senders de Martorell’.
Per a Tortajada, és “una molt
bona iniciativa” i va en sintonia
amb una de les funcions princi-
pals de l’ADF: la conscienciació.

En aquest sentit, recorda
que, abans de fer les tasques so-
bre el terreny, els estudiants
van rebre una formació a les au-

les el 12 de desembre. La sessió
va girar entorn de tres temes
principals: “La gestió forestal,
el benefici d’utilitzar la fusta
com a matèria primera en el
dia a dia i l’evolució dels boscos
al municipi”, concreta el presi-
dent de l’agrupació. L’objectiu de
la part teòrica del projecte era
“fer-los pensar, reflexionar i ser

crítics” amb aquestes qüestions,
un pas que des de l’ADF consi-
deraven imprescindible per po-
der emprendre la part pràctica
amb més compromís.

I DESPRÉS, EL MANTENIMENT
Tot i que queden tres jornades de
reforestació, Tortajada ja té pre-
sent que, un cop hagin acabat, els
membres de l’ADF s’hauran
d’encarregar del manteniment
del bosc. “Cada setmana hi hau-
rem d’anar per cuidar la zona i
vigilar que els arbres no morin”,
explica. Els treballs finals són tan
importants com els anteriors i, a
més, tenen un extra de dificultat.
Segons Tortajada, la zona in-
cendiada no sempre havia estat
un bosc, sinó que temps enrere
hi havia hagut camps de conreu
que van quedar abandonats. És
per això que, ara, “el terreny és
bastant pobre i costa molt que els
arbres creixin”, diu, però l’ADF
no es rendirà: “Hi haurem d’es-
tar molt a sobre”, conclou.

El 2 de febrer es va fer la primera jornada de reforestació. Foto: ADF Martorell

Comença la reforestació 
del bosc cremat l’estiu de 2017 

» L’Agrupació de Defensa Forestal i l’institut Pompeu Fabra 
plantaran 1.200 arbres a la zona afectada per l’incendi del Congost

Cursos de català bàsic 
per a persones a l’atur

LLENGUA4El Servei Local de
Català (SLC) ha obert la ins-
cripció a tres nous cursos de ca-
talà bàsic adreçats a persones de-
rivades del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC), que busquin
feina i tinguin un coneixement de
la llengua nul o molt baix. Tant
la matrícula com el material ne-
cessari per fer aquesta formació
estan 100% subvencionats.

Les classes, que s’impartiran
al segon pis del Centre Cultural,
començaran el 25 de febrer i aca-
baran el 21 de maig. Qui com-
pleti amb èxit els cursos, obtin-

drà el títol del nivell A2 de cata-
là, que li obrirà portes en el
món laboral.

APOSTA PEL CINEMA EN CATALÀ
En paral·lel, però seguint en la lí-
nia de fomentar l’ús del català, la
biblioteca municipal acull aquest
mes l’exposició El cinema en
català de la Plataforma per la
Llengua. La mostra, que es po-
drà veure fins al dia 27, ofereix
dades sobre la situació actual del
català al cinema i proposa ac-
cions per augmentar-ne la pre-
sència en aquesta indústria. 

Els Pressupostos Participatius
obren el període de propostes
PARTICIPACIÓ4El termini per
presentar propostes als Pressu-
postos Participatius 2020 està en
marxa des del passat 3 de febrer
i es tancarà el dia 29. 

Com cada any, les entitats lo-
cals i els habitants majors de 16
anys poden presentar les seves
idees de forma presencial a El
Círcol o a través del web marto-
rell.decideix.cat. Més endavant,
del 23 d’abril al 25 de maig, la
ciutadania podrà votar entre 3 i
5 opcions i l’Ajuntament desti-
narà una partida de 200.000 eu-
ros del seu pressupost d’inver-

sions a fer realitat les propostes
guanyadores. 

El lema de l’edició d’enguany
és ‘Idees que fan gran Martorell’.
En aquesta línia, la regidora de
Participació, Belén Leiva, reco-
neix que l’objectiu d’aquest pro-
cés participatiu és que “tothom se
senti part del poble”, tal com ha
dit en declaracions al web muni-
cipal. És per això que els Pressu-
postos Participatius de Martorell
també inclouen una versió per a
infants i una altra per a adoles-
cents, ambdues amb el període de
propostes obert des del gener.

Reciclatge | Augmenta un 35% l’ús de la Deixalleria Mòbil
La Deixalleria Mòbil ha incrementat en un 35% el nombre de residus i materials
recollits des de la seva renovació, que es va fer el mes de maig. Ara, l’Ajuntament

ha ampliat l’horari d’aquest servei, del qual fan ús uns 400 usuaris al mes.

Els alumnes van rebre
formació per fomentar
el seu compromís amb
la tasca de repoblació
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El barber Adrián Mijancos,
bicampió del Golden Chair

RECONEIXEMENT4El martore-
llenc Adrián Mijancos, propietari
de la Barberia Adrian’s Barber
del carrer Verge del Carme, va
proclamar-se guanyador de dues
de les sis categories del Golden
Chair International, el certa-
men del món de la barberia més
important de l’Estat. 

La cita va tenir lloc a finals de
gener a l’Ovella Negra del Po-
blenou, on Mijancos va vèncer
en la categoria d’estudiant/apre-
nent i en la de fast fade. En el
primer cas, va haver de fer un tall
free style en 40 minuts i, en el se-
gon, un tall complet en només
un quart d’hora. En els sis anys
que fa que existeix el certamen,
només un altre participant havia

aconseguit dos premis en la ma-
teixa edició. El martorellenc,
doncs, ha esdevingut el segon a
assolir aquesta fita, que el con-
solida com a jove promesa de la
barberia.

QUATRE PREMIS EN DOS ANYS
Però aquests no són els primers
guardons que rep Mijancos:
també va guanyar el True Gents
Battle 2018 i el Nacional Fast
Spain 2019. Això té encara més
mèrit tenint en compte que no-
més fa dos anys que es dedica a
aquesta professió i que, a més, és
autodidacta i va començar tallant
el cabell a familiars i amics a casa
seva, tal com va explicar en una
entrevista a Ràdio Martorell. 

EMPRESA4Una vintena d’em-
presaris locals van assistir a la
primera reunió de treball per cre-
ar l’Associació Empresarial de
Martorell, celebrada a finals de
gener al Molí Empresa i orga-
nitzada per la Regidoria de Pro-
moció Econòmica. L’objectiu
d’aquesta futura entitat és im-
pulsar la col·laboració i el diàleg
entre els agents que formen el
teixit econòmic del municipi.

En la primera trobada es van
establir sis àmbits d’actuació,
que han de ser l’embrió d’un pla
de treball: Infraestructures de
serveis, Mobilitat, Entorn urbà i
espais, Serveis i recursos per a
empreses i personal, Promoció i
comunicació i Organització, pla-
nificació i gestió. D’altra banda,
es va plantejar la possibilitat de
constituir una Associació Em-
presarial de Polígons d’Activitat
Econòmica de Martorell i una
Associació d’Empresaris de Mar-
torell. La creació d’aquests òr-
gans es continuarà desenvolu-
pant en una segona trobada, en
la qual es decidiran els seus es-
tatuts i model organitzatiu.

EL ‘WORLD CAFÈ’, L’ORIGEN
La llavor d’aquest projecte es va
plantar a finals del mes de no-
vembre amb la celebració del

‘World Cafè’, una trobada a la
qual van assistir prop de cin-
quanta empresaris del municipi.
En aquell moment, els partici-
pants van posar en comú les
seves necessitats i propostes per
millorar la situació dels negocis
martorellencs i ara s’ha comen-
çat a treballar en la creació de
l’Associació Empresarial de Mar-
torell a partir de les conclusions
que van sorgir aleshores.

Els temes estratègics que es
van tractar en la primera jorna-
da van ser la relació entre l’A-
juntament i les empreses, l’im-

puls de l’associació d’empreses de
Martorell, la col·laboració em-
presarial i la necessitat dels em-
presaris de conèixer més i millor
els negocis que tenen al seu vol-
tant, mitjançant el networking. 

Sobre el paper del consistori,
la regidora de Promoció Econò-
mica, Rosa Cadenas, ha recordat
que la gestió de la futura asso-
ciació anirà a càrrec dels empre-
saris i que l’Ajuntament només
vol “ajudar-los a iniciar aquest
camí” i facilitar que “tothom hi
pugui participar”, tal com recull
el canal de notícies municipal.

Uns 20 empresaris van assistir a la primera reunió de treball. Foto: Ajuntament

Primer pas per crear l’Associació
Empresarial de Martorell
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34 colles i més de 1.700
inscrits a la rua de Carnaval

OCI4Martorell ja ho té tot a
punt per viure, de nou, un Car-
naval multitudinari. El pròxim
22 de febrer, més de 1.700 per-
sones, agrupades en un total de
34 colles, participaran en la rua
que començarà al carrer del
Mur i acabarà a Ca n’Oliveres.
Abans de començar a desfilar,
però, tots els inscrits faran la ja
tradicional Gran Ballada del
Carnaval, que aquest any se-
guirà el ritme del mític Think
d’Aretha Franklin.

Sota el lema ‘Recrea’t’, la
Regidoria de Cultura ha impul-
sat un programa d’activitats que
començarà el divendres 21 a la
nit, amb una festa de Carnaval a
l’Ateneu, i acabarà el diumenge
23 amb el Carnaval Infantil de
l’Esplai Guspira. Però el gruix de

la festa, com no podia ser d’una
altra manera, tindrà lloc durant
la tarda i la nit del dissabte 22.

A més de la rua, que reco-
rrerà els principals carrers del
municipi sota l’atenta mirada de
centenars de veïns, no faltaran el
sopar de colles a Ca n’Oliveres i
l’entrega dels cinc premis del
concurs de disfresses, que en to-
tal tenen una dotació de 2.700
euros. Pel que fa a la festa noc-
turna, la primera part, apta per
a tots els públics, començarà a les
21.30 hores i acabarà a la 1 de la
matinada, quan arribarà el torn
de la sessió golfa, només apta per
a majors de 16 anys. Els assis-
tents de totes dues parts po-
dran gaudir de la música dels DJ
que amenitzaran la nit més es-
bojarrada de l’any.

Les martorellenques Abril Cas-
tillo i Mónica Venteo viuran el seu
propi somni americà el curs vi-
nent. Aquestes joves de 15 anys,
que estudien quart d’ESO a La
Mercè, han aconseguit una beca
de la Fundació Amancio Ortega
per cursar primer de batxillerat
als Estats Units o al Canadà.

“Vam rebre la notícia a l’ins-
titut i, quan vam entrar a classe,
tots els nostres companys ens es-
taven esperant per felicitar-nos,
va ser molt bonic”, explica la Mó-
nica a Línia Nord. Però aquesta
alegria inicial va anar acom-
panyada d’una certa incredulitat:
“Ens vam quedar bastant en
xoc, ens costava de creure”, ad-
met l’Abril. I és que sabien que
no era fàcil: s’atorgaven 600
beques (100 a Galícia i 500 a la
resta de l’Estat) i hi optaven
més de 10.000 candidats.

Tot i que se senten molt afor-
tunades, les martorellenques te-
nen clar que aquesta oportuni-
tat no els ha caigut del cel. D’en-
trada, només hi podien accedir
els estudiants que no baixessin
del 8 en anglès ni del 7 en la res-

ta d’assignatures, i ara no poden
empitjorar el seu rendiment per-
què correrien el risc de perdre la
beca. A més, han hagut de su-
perar un gran nombre de proves,
a través de les quals han pogut
demostrar el seu bon nivell d’an-
glès i les seves aptituds per en-
frontar-se al repte de passar un
any lluny de casa. En aquest
sentit, asseguren que ha estat
clau el suport que han rebut per
part de les seves famílies, amics
i mestres. Això sí, totes dues
coincideixen a dir que “qui ho
porta pitjor són els avis”. 

Pel que fa a les seves pors, de
moment no han aflorat perquè,
diuen, encara no han assimilat
que marxen, però creuen que
això canviarà quan assisteixin a
les jornades d’orientació, que
es faran el mes de març a Ma-
drid. Allà, durant tres dies, re-
bran xerrades i consells i conei-
xeran la resta d’estudiants, amb
els quals ja s’han posat en con-
tacte via WhatsApp. Tot plegat
els servirà per compartir les in-
quietuds i il·lusions pròpies de
qui està a punt de viure una ex-
periència que li canviarà la vida.

Abril Castillo i Mónica Venteo faran 1r de batxillerat als Estats Units. Foto: Línia Nord

Dues martorellenques reben
una beca per estudiar a Amèrica
Anna Utiel
MARTORELL
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Castellví de Rosanes

Sant Andreu de la Barca

PARTICIPACIÓ4Can Sunyer i
Valldaina compten, des d'aquest
febrer, amb un nou servei d'a-
tenció veïnal que ha creat l'A-
juntament. Dues tardes al mes
(concretament, cada primer i
tercer dimarts de mes), l'alcalde
Adrià Camino o algun regidor o
regidora del govern municipal
seran al Centre Cívic per atendre
personalment consultes, queixes
i propostes dels residents en
aquesta zona de Castellví. 

El consistori ha posat en
marxa aquest servei perquè els
veïns d'aquests barris, situats a
10 km del nucli antic, tenen
més complicacions que la resta
de ciutadans a l'hora d'acostar-
se a l'Ajuntament. “Volem donar
les mateixes facilitats als veïns i
veïnes de Can Sunyer i Valldai-
na, que són els que viuen més
allunyats del nucli antic”, asse-
gura l'alcalde, que va inaugurar
aquesta iniciativa dimarts passat.

SERVEIS4El Taió ha acabat el
gener i ha començat el febrer
amb dues bones notícies. D’una
banda, el dia 28 es va inaugurar
la connexió del dipòsit d’aigua
del nucli antic amb el dipòsit del
barri, una infraestructura que su-
posa un gran salt qualitatiu en el
subministrament d’aigua de la
zona. De l’altra, el dia 5 es va po-
sar en marxa el nou itinerari del
transport escolar amb l’objectiu
de millorar la seguretat dels es-
tudiants que viuen al Taió.

La construcció de la canona-
da per unir els dipòsits d’aigua
del nucli antic i el Taió ha comp-
tat amb una inversió de 185.000
euros, finançada en més del
85% per part de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), que té una
línia d’ajuts adreçada als muni-
cipis amb problemes de submi-
nistrament. Cal recordar que el
servei d’aigua d’aquest barri cas-
tellvinenc es va municipalitzar
ara farà dos anys, després d’es-

tar durant molt de temps en
mans d’una empresa privada
que va acumular un deute de
més de 300.000 euros.

UNA RUTA EFICIENT I SEGURA
Pel que fa a la millora de la ruta
del transport escolar, a partir d’a-
ra els alumnes residents al Taió
que estudien a l’institut Mont-
serrat Colomer de Sant Esteve no
hauran d’esperar l’autobús als

accessos del barri, sinó que ho fa-
ran a la nova parada del carrer
Maria Sunyol. Es tracta d’un
canvi molt significatiu, ja que fins
ara la parada estava ubicada a
peu de carretera, en una zona
molt més insegura que l’actual.
Aquesta actuació s’ha fet amb la
coordinació del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat, l’ens que
gestiona el servei del transport
escolar a la comarca.

La connexió amb el dipòsit d’aigua del nucli antic és una realitat. Foto: Ajuntament

Millores al Taió en el servei 
de l’aigua i el transport escolar

Nou servei d'atenció veïnal 
a Can Sunyer i Valldaina

SERVEIS4L’Ajuntament i l’em-
presa Aqualia, que gestiona el
servei municipal d’aigua, desti-
naran 10.000 euros a ajudar a
pagar el rebut de l’aigua als
veïns que ho necessitin durant
aquest 2020. Aquesta és la xifra
que han acordat el consistori i la
companyia i que ha quedat re-
flectida en el conveni per la do-
tació del Fons Social de Solida-
ritat, renovat recentment.

L’any passat, aquest ajut va
beneficiar una cinquantena de
famílies santandreuenques que
no podien fer front al pagament
de la factura de l’aigua. Concre-
tament, es van abonar fins a
198 factures per un import de
gairebé 10.000 euros, que en
aquell moment va assumir
Aqualia íntegrament.

Les persones susceptibles de
rebre aquesta ajuda poden sol·li-
citar l’estudi del seu cas a l’oficina
d’atenció a situacions de pobre-
sa energètica de l’Ajuntament, o
bé a les oficines del Servei Mu-
nicipal d’Aigües. Després, els

Serveis Socials Municipals de-
terminaran si el sol·licitant reu-
neix les condicions necessàries.

Tal com explica l’alcalde En-
ric Llorca, aquesta acció respon
al compromís del consistori d’as-
segurar “l’accés a tots els sub-
ministraments bàsics a tots els

ciutadans” que, recorda, es va
aconseguir també “durant els
pitjors moments de la crisi”. A
més, ja fa sis anys que l’Ajunta-
ment compta amb el suport d’A-
qualia en aquest sentit, ja que
l’empresa es va comprometre a
“garantir la sostenibilitat social”.

Es destinaran 10.000 euros al Fons Social de Solidaritat. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament i Aqualia ajuden
a pagar els rebuts de l’aigua

Dos detinguts per extorsionar
un veí amb discapacitat

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut a Sant An-
dreu els dos presumptes autors
d’una extorsió a un home amb
una discapacitat intel·lectual, al
qual li haurien sostret més de
100.000 euros. Els arrestats
eren veïns de la víctima des de
feia anys i eren coneixedors de la
seva situació.

La investigació va comen-
çar l’octubre passat, quan la po-

licia va detectar que, des del
mes de juny, l’home havia extret
del banc en diverses ocasions
quantitats d’entre 4.000 i 5.000
euros. Després, les havia entre-
gat als extorsionadors, que gas-
taven els diners principalment
en clubs d'oci nocturn, restau-
rants i bars. Els sospitosos van
ser detinguts el dia 27, van pas-
sar a disposició judicial i van
quedar en llibertat amb càrrecs.

Els joves que estudien fora
rebran ajudes per al transport
MOBILITAT4L’Ajuntament des-
tinarà un total de 13.600 euros
a contribuir a pagar el transport
de les persones que estudien
fora del municipi. Es preveu
que la mesura pugui ajudar una
vuitantena d’estudiants santan-
dreuencs.

Es podran beneficiar d’a-
quest ajut els joves d’entre 16 i 30
anys que hagin de sortir de Sant
Andreu per cursar programes de

formació i inserció (PFI), cicles
formatius de grau mitjà (CFGM)
o de grau superior (CFGS), bat-
xillerats d'especialitats no oferi-
des al municipi o estudis uni-
versitaris. De moment, el Ple
municipal ha aprovat les bases
d’aquesta subvenció, que ha es-
tat pensada per fomentar la
igualtat d’accés a l’educació en-
tre els veïns, independentment
del seu nivell econòmic. 

Oci | Un Carnaval fora del Centre Cultural
Castellví és el municipi del Montserratí més matiner a celebrar Carnaval. Ho farà
el dia 16, però aquest cop tindrà lloc a la plaça del poble i no al Centre Cultural i
Recreatiu, pendent d'obres. El dia 23, la festa arribarà a Can Sunyer i Valldaina.

Obres | Acord per al soterrament del Canal Sedó
L'Ajuntament i Almirall han signat un acord que permetrà el soterrament
del Canal Sedó al seu pas per la fàbrica de Sant Andreu. L'actuació preveu
crear un carril bici al nivell de la calçada i una vorera fins al carrer Priorat.
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Olesa de Montserrat

Sant Esteve Sesrovires

POLÍTICA4Quatre dies per arri-
bar a un acord que no s’havia as-
solit en set mesos: això és el que
ha passat a l’Ajuntament de
Sant Esteve. El passat 26 de ge-
ner, el líder d’ARA, Joan Galce-
ran, va retirar a última hora el
seu suport a la moció de censu-
ra contra l’alcalde socialista En-
ric Carbonell i, el dia 30, va en-
trar a l’equip de govern després
de signar un acord amb el PSC.

Amb aquest pacte, Galceran
ha esdevingut el primer tinent
d’alcaldia i el coordinador ge-
neral de les àrees del govern
municipal, de manera que con-

sensuarà amb els regidors les ac-
cions que es duguin a terme en
cada àmbit. A més, segons un co-

municat conjunt de les dues for-
macions, no es descarta que, en
un futur, pugui “ostentar alguna
cartera específica”. A banda, els
dos partits s’han compromès a
“consensuar un Pla d’Actuació
Municipal amb els grups de Ciu-
tadans i Sesrovires En Comú”,

per tal de comptar amb “una ma-
joria suficient garantida”. Cal
recordar que ARA, Cs i comuns
(amb un regidor cadascun) van
donar suport a la investidura de
Carbonell el juny passat, després
que el PSC aconseguís quatre re-
gidors i ERC n’obtingués cinc. 

Joan Galceran (ARA) ha assumit la primera tinença d’alcaldia. Foto: Ajuntament

Acord entre el PSC i ARA:
Galceran entra al govern local

Redueixen els sorolls 
a l’estació de Sant Esteve

INFRAESTRUCTURES4Ferroca-
rrils de la Generalitat de Cata-
lunya (FGC) va dur a terme,
durant el cap de setmana passat,
els treballs per reduir els sorolls
i la vibració que produeixen els
trens al seu pas per l’estació de
Sant Esteve. Concretament, l’ac-
tuació va consistir a substituir els
canvis d’agulla, que són els ele-
ments que permeten als trens
passar d’una via a l’altra.

A conseqüència d’aquesta
intervenció, els dies 8 i 9, FGC va
haver d’oferir un servei alterna-
tiu de bus entre les estacions de
Martorell Enllaç i Masquefa,
amb parada a Sant Esteve, La
Beguda i Can Parellada. A més
de l’estació sesrovirenca, la re-
ducció dels sorolls i les vibra-
cions es farà també a Vallbona
d'Anoia i La Pobla de Clara-
munt els pròxims dies 22 i 23.

L’alcalde demana suport a la
Generalitat davant d’Endesa
SERVEIS4L’alcalde Enric Car-
bonell ha demanat a la Direcció
General d’Energia, Mines i Se-
guretat Industrial de la Genera-
litat l’obertura d’un expedient in-
formatiu o sancionador a Ende-
sa per les deficiències del servei
que ofereix al municipi. 

Aquesta petició, que es va
acordar el 19 de gener i es va fer
efectiva el dia 29, ha estat moti-
vada per les “reiterades suspen-

sions del subministrament elèc-
tric” que pateix Sant Esteve, tal
com informa l’Ajuntament.

A més, des del consistori re-
corden que, abans de formalitzar
aquesta queixa, havien mantin-
gut diverses reunions amb En-
desa per demanar millores a la
xarxa, però que el municipi ha
continuat patint “interrupcions
del servei de manera cada vega-
da més habitual”.

Popularitat | Sant Esteve, un poble famós
Gràcies a l’èxit de Rosalía, Sant Esteve està en boca de tothom. La darrera
prova d’això és la frase que el famós raper Drake ha triat per acompanyar la
seva foto amb la cantant a Instagram: “La jefa de Sant Esteve Sesrovires”.

Els dos grups volen
consensuar un Pla
d’Actuació Municipal
amb Cs i comuns

EQUIPAMENTS4Una quaran-
tena d’equips d’arquitectes van
visitar dijous passat, dia 6 de fe-
brer, la biblioteca Santa Oliva
per agafar idees per elaborar la
seva proposta tècnica d’am-
pliació de l’equipament. La vi-
sita es va emmarcar en el con-
curs convocat per la Diputació
de Barcelona, que ha de servir
per escollir un avantprojecte
que sigui la base per a la redac-
ció del projecte definitiu.

El concurs es va presentar
l’any passat, després que, el 2016,
Ajuntament i Diputació consta-
tessin que l’equipament actual
havia quedat petit per donar
servei a un municipi de 24.000
habitants. En comptes de cons-
truir-ne una de nova o canviar-
la d’ubicació, el consistori ha
apostat per ampliar la biblioteca
aprofitant el pati interior de la
Casa de Cultura, ja que els dos
serveis comparteixen edifici.

EDUCACIÓ4El primer Ple mu-
nicipal de l’any va servir per
aprovar un nou protocol d’ac-
tuació per abordar casos d’ab-
sentisme escolar a Olesa. Aques-
ta eina, que va rebre el suport de
tots els grups del consistori, ha
de garantir l’escolarització de
tots els infants i adolescents del
municipi a través del treball en
xarxa, i alhora permetre “pre-
venir, protegir i compensar pos-
sibles situacions de risc que tin-
guin una relació directa amb
l’absentisme escolar”, tal com
afirmen des de l’Ajuntament.

El protocol es compromet,
entre altres objectius, a detectar
les primeres irregularitats en
l’assistència escolar, diagnosti-
car-ne les causes individuals i fa-
miliars, elaborar un pla de treball
amb la família del menor en
qüestió i reduir el seu grau de
risc. A més, el document esta-
bleix sis tipologies d’absentisme
en funció de la freqüència amb

què l’alumne falta a classe, que
van des del puntual o esporàdic
fins a l’alumnat difícil de loca-
litzar (que podria acabar en un
cas de desescolarització).

En declaracions a Olesa Rà-
dio, la regidora d’Ensenyament,
Lourdes Vallès, ha explicat que
aquest protocol neix de la revi-
sió que han fet durant els da-
rrers cursos els agents implicats
en la Xarxa Socioeducativa d’In-

fància i Adolescència sobre el
Pla contra l’absentisme escolar,
que estava en funcionament
fins ara. En aquest sentit, els
centres educatius són els pri-
mers agents que han d’interve-
nir en aquests casos. Si la si-
tuació persisteix, cal posar-se en
contacte amb una comissió so-
cial i, després, amb els Serveis
Socials. D’altra banda, també hi
està implicada la Policia Local. 

L’eina es va aprovar per unanimitat al Ple. Foto: Gemma Sánchez/ACN

Pas endavant per fer front 
a l’absentisme escolar

Quaranta equips d’arquitectes
volen ampliar la biblioteca

Memòria | Presenten la Xarxa Mai Més al municipi
L’Ajuntament s’ha adherit a la Xarxa Mai Més, un projecte de l’associació Amical
de Mauthausen per divulgar la història dels afectats per la Guerra Civil, el nazis-
me i el feixisme. La xarxa es va presentar a finals de gener a la Casa de Cultura.
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Abrera

Comença la segona fase de la
millora de la zona esportiva

OBRES4Les obres de millora de
la zona esportiva del municipi
han arribat a la segona fase.
L’Ajuntament ha posat en mar-
xa actuacions al voltant del Pa-
velló Esportiu Municipal, el ce-
mentiri vell i el camp de futbol,
alhora que s’estan fent treballs de
manteniment i remodelació al
recinte de la Piscina Municipal
d’Estiu. 

Aquesta segona part de les
obres inclou la instal·lació de
senyalització vertical i horitzon-
tal, de pilones i jardineres i d’u-
na protecció de fusta per al camí

de vianants. Són accions que
tenen l’objectiu de millorar la se-
guretat dels ciutadans, tant si
van a peu com si condueixen. Pel
que fa a la piscina d’estiu, els tre-
balls s’han centrat en el tracta-
ment de la reixa i l’enjardina-
ment de l’entrada al recinte, a
més de l’adequació del bar i del
local on assaja l’entitat Juven-
tudes Rocieras.

Tot plegat, s’emmarca en el
pla de millora de la zona espor-
tiva d’Abrera, que en la primera
fase va suposar la pavimentació
i arranjament dels accessos.

SOCIETAT4Avui dimarts 11 de
febrer és el Dia Internacional de
les Dones i les Nenes en la Cièn-
cia, i Abrera és una de les seus del
projecte 100tífiques, una inicia-
tiva de la Fundació Catalana per
a la Recerca i la Innovació i el
Barcelona Institute for Science
and Technology. 

Al conjunt del país s’oferiran
més de 150 xerrades divulgatives
simultànies per part de més de 180
investigadores del món de l’em-
presa i de centres de recerca i
universitats, mobilitzant més de
15.000 alumnes de sisè de pri-
mària i 1r d’ESO, amb la col·labo-
ració del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya. 

Una d’aquestes xerrades es
farà a Abrera, concretament a la
Sala Municipal a partir de les
11:30h, i anirà a càrrec de l’en-
ginyera informàtica Pilar Men-
gual. L’activitat s’ha coordinat
amb el Centre de Recursos Pe-
dagògics del Baix Llobregat Nord
i comptarà amb l’assistència de
l'alumnat de 1r d’ESO de l’Insti-
tut Voltrera d’Abrera i l'alumnat

de 1r d'ESO de l'Institut Creu de
Saba d’Olesa de Montserrat.

‘LA CIÈNCIA ÉS FEMENINA’
A banda de la conferència 100tí-
fiques, des de la Biblioteca Josep
Roca i Bros (Federico Garcia
Lorca, 17) s’ha programat un ta-

ller infantil per a nenes i nens a
partir de 8 anys que porta per tí-
tol La ciència és femenina. Es
farà demà a dos quarts de sis de
la tarda i serà un taller per des-
cobrir dones científiques i expe-
rimentar reproduint alguns dels
seus descobriments o invents.

Abrera acull avui una xerrada del projecte ‘100tífiques’. Foto: donesiciencia.cat

Abrera reivindica el paper
de les dones en la Ciència

Joventut | El Casal de Joves amplia el seu horari
El Casal de Joves ampliarà, a partir del pròxim dia 15, el seu horari d’obertura.

Amb aquest canvi, augmentarà també la seva oferta, proposant tres noves activitats
d’oci per als joves. A més, el mateix dia 15, comptarà amb un mercat de segona mà.
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4Diumenge 2 de febrer, des de l’Ajuntament d’A-
brera vam iniciar una nova edició del Concurs de
Teatre Amateur Vila d'Abrera. La nova Sala Mu-
nicipal (Ptge. Telefònica s/n), remodelada i millo-
rada, acull les representacions teatrals. 

El nostre alcalde, Jesús Naharro, va inaugurar
el concurs: “Obrim el teló d’una nova tempora-
da del tradicional Concurs de Teatre Amateur, una
ocasió per a tots i totes per gaudir de bon tea-
tre amateur a la nostra vila. A més, ho fem en una
Sala Municipal remodelada, adaptada als nous
temps i necessitats, però que manté l’essència que
encara ens la fa reconèixer com a ‘casa nostra’, la
casa de tots els abrerencs i abrerenques i la de tots
els que ens vénen a visitar amb els seus concerts,
produccions teatrals, recitals i altres manifesta-
cions artístiques".

Jesús Naharro també va agrair especialment
la dedicació altruista del jurat del concurs de
teatre, format per veïns i veïnes d’Abrera de
l’àmbit teatral. 

Amb la reforma integral de la Sala Municipal,
la més important de l’espai cultural municipal des
de la seva inauguració, l’any 1983, hem rehabili-
tat totes les instal·lacions. Hem renovat totes les
butaquesper aconseguir una major visibilitat de
l’escenari. Hem dotat l'accés a l’escenari d’una pla-
taforma mecànica per eliminar barreres ar-
quitectòniques i hem renovat l’equipament es-
cènic i audiovisual, els camerinos, la climatització,
la il·luminació, la coberta i els revestiments verti-
cals laterals de l’edifici. També hem reformat la pla-
ça d’accés a la Sala Municipal per millorar l’ac-
cessibilitat a l’equipament municipal. 

Gaudim del Concurs de Teatre Amateur
Vila d'Abrera a la nova Sala Municipal 

Pàgines especials

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ABRERA
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Esparreguera

Collbató

CULTURA4El Festival Cultural
FiraPassió ha tancat la seva se-
gona edició amb un èxit de par-
ticipació i públic, consolidant-se
així com una de les grans pro-
postes culturals del municipi.
Durant el cap de setmana passat,
del 7 al 9 de febrer, centenars de
persones tant d’Esparreguera
com de fora van voler prendre
part en l’única fira de passions de
Catalunya.

Després de l’acte inaugural
de divendres al vespre, dissabte
al matí va arribar l’hora de la ve-
ritat. Els carrers esparreguerins
es van traslladar a l’any 0 i es van
convertir en l’escenari de les
microescenes ‘La passió surt del
teló’, que van permetre gaudir de
fragments del drama sacre a
peu de carrer. La Passió d’Alca-
mo (Sicília), la convidada de l’e-
dició d’enguany, va ser una de les
que va oferir diverses escenes del
seu espectacle. A més, també es
va poder veure una cercavila

que representava l’entrada de Je-
sús a Jerusalem.

Els plats forts del matí de
diumenge van ser la desfilada
dels Armats de Mataró i la cur-
sa de relleus Crucificades World
Race, que van guanyar Helena
Barrachina (44,92 segons) i Jor-
di Pinyol (31,33 segons), els més
ràpids dels 19 participants.
Aquesta competició, que es va

estrenar l’any passat, consisteix
a córrer carregant una creu de 35
kg. El moment àlgid de la tarda
va ser la cercavila ‘La festa de la
llum’, que va servir per cloure la
segona edició del festival.

Encara amb la ressaca d’a-
questa exitosa fira, des d’avui i
fins diumenge, Esparreguera té
una nova cita festiva: la Festa
Major d’Hivern.

El festival es va celebrar del 7 al 9 de febrer. Foto: Ajuntament

El Festival FiraPassió 
revalida l’èxit i es consolida

EQUIPAMENTS4Les obres del
nou consultori mèdic de Collbató
ja han arribat al seu tram final.
Tot i que el Departament de Sa-
lut encara no ha anunciat la
data de l’obertura, l’espai de les
antigues escoles ja presenta un
aspecte remodelat i adaptat per
oferir aquest nou servei.

Aquestes obres responen a
una necessitat que el municipi
arrossega des de fa temps. L’ac-
tual consultori, ubicat a la part de
baix de l’edifici de l’Ajuntament,
és insuficient i té “problemes per
donar cobertura a la població”,
tal com ha reconegut l’alcalde
Miquel Solà a Línia Nord. Es
tracta d’un espai “molt petit” i
que només compta amb dues sa-
les de consulta, segons ha deta-
llat el batlle.

És per això que ara celebra la
remodelació d’un espai que es-
tava infrautilitzat i el posterior
trasllat del servei mèdic. Pel que
fa a les entitats que duien a ter-
me les seves activitats a l’edifici
de les antigues escoles, ara s’han

reubicat a altres instal·lacions
més adients.

VISITA INSTITUCIONAL
El passat dia 30, l’alcalde Solà
i responsables de CatSalut, de
l'Institut Català de Salut i de l’A-
juntament de Collbató van vi-

sitar les obres del futur consul-
tori. La trobada va servir per do-
nar l’aprovació al nou espai i per
acabar d’ultimar els detalls que
li falten per facilitar la feina del
personal sanitari, així com per
garantir la privacitat i la como-
ditat dels usuaris.

L’alcalde i responsables de CatSalut visiten el futur consultori. Foto: Ajuntament

Recta final de les obres 
del nou consultori mèdic

SERVEIS4L’Ajuntament ha tor-
nat a prohibir el subministra-
ment d’aigua de la Mina per
part d’Aigües Vidal, concessio-
nària del servei. Tot i que el
consistori no posa en dubte la
potabilitat d’aquesta aigua, con-
sidera que no reuneix els mínims
de qualitat necessaris.

No és el primer cop que es
qüestiona la qualitat del servei
d’Aigües Vidal. Des de la tardor
del 2018, les queixes veïnals so-
bre les males olors de l’aigua no
s’han aturat. De fet, el desembre
d’aquell mateix any, l’Ajunta-
ment ja es va veure obligat a sus-
pendre l’abastiment de la Mina
mentre la companyia analitzava
l’estat de l’aqüífer i el motiu de
la pudor detectada. El passat
mes de juliol els estudis van
concloure que l’aigua era apta
per al consum humà, però com
que les males olors han conti-
nuat, el subministrament ha
quedat prohibit de nou.

Prohibit
l’abastiment
d’aigua de la Mina

Llambordes per
recordar les
víctimes dels nazis

MEMÒRIA4L’Ajuntament ha
anunciat recentment que Espa-
rreguera tindrà, a partir del mes
d’abril, set llambordes per re-
cordar les víctimes del nazisme,
que es col·locaran davant de les
cases on van viure els esparre-
guerins que van ser deportats a
camps de concentració nazis.

Es tracta de les llambordes
anomenades ‘Stolpersteine’, un
projecte impulsat per l’artista
alemany Gunter Demnig amb
l’objectiu de crear petits monu-
ments en memòria de les vícti-
mes de l’holocaust. 

Obres | Avança la millora del carrer Ferran Puig
La quarta fase de les obres del carrer Ferran Puig van començar el dia 4 i des de l’A-
juntament van avisar que la data de finalització era “difícil de determinar”. De mo-
ment, la cruïlla entre Ferran Puig i Orenci Valls estarà tancada fins dimarts vinent.

Cultura | Xerrada sobre el procés creatiu a la Biblioteca
El Club de Lectura de la Biblioteca va rebre, el dia 7, la visita de Núria Pradas
(flamant guanyadora del Premi Ramon Llull), Tània Juste, Glòria Sabaté i Mà-
rius Mollà per parlar del seu procés d'investigació i creació a l’hora d’escriure.

EDUCACIÓ4Els alumnes de cin-
què de primària de les escoles La
Salut i Mansuet, que participen
en el programa Cultura Empre-
nedora a l’Escola (CuEmE), ja
han acudit a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament per
registrar les seves entitats, que
començaran a funcionar com a
cooperatives.

Els estudiants, que aquest
curs estan treballant el seu es-
perit emprenedor, han registrat
quatre cooperatives: Cooperati-
vistes Units Per a la Creació

d'Objectes Increïbles (CUPCOI),
de l’escola Mansuet, i Mà Soli-
dària, Un Cop de Mà i Tot És a
Mà, de l’escola La Salut. Els
nens i nenes han traslladat als
tècnics del consistori els objec-
tius de les seves iniciatives i la
seva voluntat de vendre pro-
ductes al mercat municipal.

El projecte CuEmE, impulsat
per la Diputació de Barcelona,
vol vincular els ajuntaments i les
escoles de la zona per desenvo-
lupar i fomentar l’emprenedoria
entre els alumnes.

Les cooperatives de les
escoles s’inscriuen al registre
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El Mercabros celebra la quarta
edició amb vint parades

MARTORELL4El barri de Can
Bros de Martorell celebrarà
aquest diumenge, 16 de febrer,
la quarta edició del seu mercat
d’artesania i segona mà: el Mer-
cabros. Durant tot el matí, una
vintena de parades s’instal·laran
a la plaça del Llobregat per ven-
dre roba, complements, jogui-
nes, llibres, mobles i tota mena
de productes artesans.

En declaracions al canal de
notícies municipal, l’organitza-
dora de l’esdeveniment, Conxi-
ta Garrigó, ha detallat els requi-
sits que s’exigeixen als partici-

pants: “Només els demanem
que siguin productes reciclats, de
segona mà o artesanals”. 

A més de les parades, els vi-
sitants i compradors també
comptaran amb el servei de bar
de l’Associació de Veïns de Can
Bros. Tot i que aquesta oferta ja
havia estat present en edicions
anteriors, aquest cop hi haurà
una novetat: també vendran en-
trepans de pa amb tomàquet i
botifarra. Segons Garrigó, aques-
ta era una petició compartida per
molts dels veïns que havien as-
sistit a edicions anteriors.

ESPARREGUERA4El Mercat
Municipal d’Esparreguera dei-
xarà de funcionar el mes que ve,
després que l’Ajuntament anun-
ciés al setembre que no renova-
ria les llicències dels actuals pa-
radistes. Ara, el consistori asse-
gura que s’està plantejant dues
opcions: assumir la reforma de
l’equipament i licitar-ne des-
prés els drets d’ús, o bé fer una
concessió administrativa per-
què la iniciativa privada es faci
càrrec de les obres de millora i
l’explotació del mercat.

Així ho va fer públic l’Ajun-
tament ahir, dia 10, alhora que

va reiterar la seva aposta per “un
model mixt, que combini usos
comercials i usos culturals”.
Obeint la voluntat de la Regido-

ria de Promoció Econòmica,
aquest nou mercat reservaria
un espai al comerç de proximi-
tat, però també incorporaria un
bar i una zona pensada per aco-
llir actuacions musicals i teatrals. 

Sobre les dues possibilitats
que hi ha ara damunt la taula,
l’alcalde Eduard Rivas apunta
que el fet “que s’opti per una via

o per l’altra dependrà de com
quedi definit, finalment, el Pla
d’Inversions Municipal (PIM)”,
tal com recull el web municipal.
El govern municipal està elabo-
rant actualment aquest pla, del
qual es derivaran les futures in-
versions i intervencions i, a par-
tir d’aquí, es determinarà l’evo-
lució dels usos de l’equipament.

El mercat deixarà de funcionar el mes de març. Foto: Aj. d’Esparreguera

Esparreguera, pendent del
futur del seu Mercat Municipal

Martorell | Fem Vila celebra el Dijous Gras amb els clients
Les botigues que integren l’associació de comerciants Fem Vila celebraran el Dijous

Gras amb els seus clients. Així, el dia 20, les cinc primeres persones que facin la
seva compra en alguns d’aquests establiments rebran un entrepà de botifarra d’ou.

El consistori es planteja
assumir la reforma 
o fer una concessió 
a la iniciativa privada
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Esports

Frenar la caiguda. El CB Espar-
reguera afrontarà, després de
l’aturada de la lliga per la dispu-
ta de la Final a Quatre de la Lli-
ga Catalana EBA, un exigent des-
plaçament a la pista del tercer, el
CB Quart. El conjunt d’Òscar
Navarro ha patit tres derrotes
consecutives, que l’han portat a
caure fins a la dotzena posició de
la taula, de manera que necessi-
ta un triomf per recuperar sen-
sacions i per intentar distanciar-
se de les posicions de perill.

Aquest partit es posarà en
marxa aquest dissabte a un quart
de set de la tarda (el Quart és un
dels equips més en forma de la ca-
tegoria, amb sis victòries conse-
cutives). Després d’aquest des-
plaçament, els verds afrontaran
una nova final al Ramon Martí

una setmana més tard contra el
cuer, el CB Almozara.

TERCER TRIOMF SEGUIT
La disputa del títol de la Lliga Ca-
talana va aturar tota la competi-
ció... menys el partit del CB Mar-
torell. El conjunt blau va tornar a
demostrar, dissabte passat, que
viu un moment de forma dolç, i

va derrotar el vuitè classificat, el
CB Alfindén (79-58). Quatre ju-
gadors del CBM van anotar més
de 10 punts en la tercera victòria
seguida de l’equip.

Els martorellencs veuen ara
com se’ls presenten unes setma-
nes sense competició, ja que el seu
pròxim repte no serà fins al prò-
xim dia 29, contra l’Igualada.

L’equip necessita encadenar bons resultats. Foto: ABJ

El CB Esparreguera, obligat 
a guanyar per fugir del perill

» Els verds encadenen tres derrotes i han caigut a la dotzena plaça
» El CB Martorell, en plena ratxa, no falla en la visita de l’Alfindén

Tercer triomf seguit 
a casa del CH Sant Esteve

El Sanes Arena torna
a ser un fortí. El CH
Sant Esteve torna a
agafar una mica de

distància sobre la zona més pe-
rillosa de la classificació gràcies
a una nova victòria (la tercera
consecutiva) jugant com a local.

Els homes d’Oliver Roy van
haver de donar-ho tot dissabte
passat per derrotar l’Handbol
Poblenou (33-32) i sumar el setè
triomf de la temporada. Els ses-
rovirencs, de fet, van haver de
completar una remuntada es-
pectacular en el darrer tram del

partit, ja que el conjunt visitant
va dominar el resultat durant
més de 50 minuts. A l’hora de la
veritat, però, un parcial de 8-5 en
poc més de 10 minuts va fer
embogir el Sanes Arena i que els
dos punts es quedessin a casa.

L’assignatura pendent, doncs,
són els desplaçaments; el pròxim,
però, no serà gens senzill, ja que
el Sanes jugarà dissabte a les sis
de la tarda a la pista del líder, el
Sant Martí Adrianenc barceloní.
L’últim partit del mes a casa
serà set dies més tard, contra
l’Handbol Banyoles.

El Sala 5 Martorell pateix
un dur correctiu a Salou

Sense resposta. El
Sala 5 Martorell va
patir una de les der-
rotes més dures de

la temporada abans-d’ahir a la
pista de l’FS Salou (5-0). Aques-
ta és la segona derrota de l’equip
en les darreres vuit jornades
(també la segona de l’any lluny de
casa), però els vermells no ce-
deixen la cinquena plaça malgrat
la victòria del Cerdanyola.

La intenció del conjunt mar-
torellenc, doncs, ha de ser passar
pàgina com més aviat millor i
pensar en els dos pròxims partits.

Els vermells rebran la visita del
Futsal Lleida en el partit de la 21a
jornada de Segona B aquest dis-
sabte a partir de les sis de la tar-
da. Els lleidatans visitaran Mar-
torell immersos en una dinàmi-
ca negativa de set partits sense
guanyar (dos empats i cinc der-
rotes en els darrers partits).

Molt més dura, sobre el pa-
per, serà la visita del dissabte de
la setmana que ve. El Sala 5
Martorell es desplaçarà a Barce-
lona per jugar contra el quart, el
Barceloneta Futsal, un equip tre-
mendament fiable jugant a casa.

El Montserratí, escenari de
dues de les etapes de la Volta
CICLISME4La comarca tornarà
a ser un dels escenaris de la Vol-
ta Ciclista a Catalunya, que en-
guany arribarà a la seva edició
número 100. Martorell i Olesa se-
ran els dos punts del Montserratí
pels quals passarà el pilot en la
tercera etapa de la ronda, pre-
vista per al pròxim 25 de març,
tot i que també hi haurà un fugaç
pas en la sisena data.

Els ciclistes es posaran en
marxa des del Canal Olímpic de

Castelldefels i passaran per Sant
Boi abans de passar per la capi-
tal de la comarca en el primer
tram de l’etapa, abans d’arribar
al quilòmetre 40. Ja fora del
Montserratí, el pilot passarà per
diferents localitats del Bages i el
Ripollès, on coronaran el cim a
l’estació d’esquí de Vallter 2000. 

Martorell també serà un dels
punts de pas de la sisena i pe-
núltima etapa, amb un recorre-
gut entre Tarragona i Mataró.

Futbol | El CF Martorell perd a Valls i cau a la zona de descens
Quarta derrota consecutiva del CF Martorell, que ja és a la zona de descens directe. El conjunt
d’Albert Nualart va perdre a Valls (2-0) en el quart partit seguit sense veure porteria. L’equip
blanc-i-vermell intentarà posar punt final a aquesta mala ratxa diumenge contra el Catllar.

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ
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Cavalcar tota la nit és avançar a les fos-
ques cap a unes fronteres que semblen
inabastables, però que no sempre ho són.
Això és el que diu Carlota Gurt, la tra-
ductora d’anglès i alemany que ha de-
butat en la literatura per la porta gran
amb Cavalcarem tota la nit. Amb aques-
ta obra, que es publica aquest febrer, va
guanyar el premi Mercè Rodoreda 2019.

Llibres

Cavalcarem tota la nit
Carlota Gurt

La pintora, il·lustradora i escriptora Pau-
la Bonet i el músic i cantautor Ramón Ro-
dríguez han creat Quema la memoria, una
experiència multisensorial que barreja
música, paraula i pintura per recordar que
“res és per sempre”. Només s’han pro-
gramat quatre funcions d’aquest es-
pectacle, una per a cada dilluns de febrer.

A La Villarroel de Barcelona.

Teatre

Quema la memoria
Paula Bonet i Ramón Rodríguez

La cantant estatunidenca Meghan Trainor,
que va fer el salt a la fama el 2014 amb l’è-
xit All about that bass, ha tancat el mes de
gener amb la publicació del seu tercer àl-
bum d’estudi: Treat myself. El disc aplega
quinze cançons, entre les quals destaca
Genetics, una col·laboració amb el grup
The Pussycat Dolls. Segons l’artista, aquest
és el millor treball que ha fet.

Música

Franz i Fani Jägerstätter són un matrimoni
que viuen amb les seves tres filles en una
granja austríaca. Quan esclata la Segona
Guerra Mundial, Franz es mostra contrari
a Hitler i es converteix en el primer ob-
jector del règim. A Vida oculta, el prota-
gonista i la seva família s'hauran d'en-
frontar a les conseqüències d'aquesta
arriscada decisió. 

Pelis i sèries

Vida oculta
Terrence Malick

Treat myself
Meghan Trainor

Zoom
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

(CCCB) ha començat el mes amb l’estrena de Zoom, un
espai jugable que funciona com a complement de l’ex-
posició GamePlay. Cultura del videojoc, que està en mar-

xa des del desembre. Zoom és una sala de joc que es
pot gaudir en solitari, però sobretot està pensada per

gaudir en comunitat. En total, ofereix una vintena de vi-
deojocs, seleccionats pels comissaris Lucas Ramada i

Hugo Muñoz amb la intenció de representar diferents
formes d’experimentar el món del videojoc.

Álvaro Tauchert Soler (Barcelona, 1991), més
conegut com a Álvaro Soler, es va fer famós
l’estiu del 2015 gràcies al seu primer single,

El mismo sol. Aquesta cançó va agradar fins i
tot a la diva Jennifer Lopez, que va voler

col·laborar amb el cantant català i va popula-
ritzar encara més tant el tema com l’artista. A
partir d’aquí, cançons com Sofía o La cintura
li han permès consolidar-se com una de les

veus habituals en les bandes sonores es-
tiuenques dels últims anys. Aquest mes de
gener, Soler ha sorprès els seus seguidors

amb un gir inesperat. Si bé no deixarà la mú-
sica, ha demostrat que és tot terreny: ha

anunciat que participarà en la dissetena edi-
ció del Rally Costa Brava Històric, que se 

celebrarà del 23 al 26 d’abril, i ho farà amb 
el Team Porsche Barcelona.

Á L V A R O  S O L E RQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER... Ser un cantant de moda

Es va fer famós col·laborant amb Jennifer Lopez

Famosos

Passar-se al món dels ral·lis
Participarà amb Porsche en el Rally Costa Brava Històric

Sorpresa
La majoria d’usuaris no coneixien aquesta faceta del cantant

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Dawn of Fear
Brok3nsite, una empresa de videojocs fundada a Elx (València), ha estrenat
aquest febrer Dawn of Fear, un joc de supervivència de terror per a la PS4.

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIMARTS 18 DE FEBRER
19:00 La contacontes Núria Martínez s’encar-

regarà d’aquesta sessió de narraccions on el
protagonisme serà per als contes clàssics. /
Biblioteca.

DIJOUS 13 DE FEBRER
22:10 Jojo Rabbit explica la història d’un nen ale-

many que veu com la seva visió del món can-
via radicalment quan descobreix que la seva
mare amaga una nena jueva a les golfes. / Ci-
nemes Atrium.

DEL 20 AL 22 DE FEBRER
Tarda Sant Andreu es prepara per viure els dies

més bojos i esbojarrats de l'any, que co-
mençarà dijous de la setmana que ve i s’a-
llargarà durant dos dies. / Diferents espais de
la ciutat.

DIVENDRES 14 DE FEBRER
OLESA Clàudia Serrahima visitarà el poble per

presentar la seva exposició Donar a la histò-
ria la possibilitat de ser una altra. La mostra
es podrà visitar fins al dia 1 de març (19:00).
/ Casa de Cultura.

DISSABTE 22 DE FEBRER
SANT ESTEVE La vila tornarà a viure amb ga-

nes el Carnestoltes. A partir de les 10 del matí
posarà en marxa la concentració de la rua, que
es posarà en marxa a dos quarts de set de la
tarda. S’acabarà a les vuit.

DIUMENGE 16 DE FEBRER
ABRERA La companyia Veus Veus arriba a la vila

per presentar la seva versió del clàssic infantil
La bella i la bèstia (12:00). / Sala Municipal
de Teatre.

DIVENDRES 21 DE FEBRER
COLLBATÓ Divendres de foto serà el taller or-

ganitzat per l’equip d’Objectivament. Dona-
rà als participants claus, teòriques i pràctiques,
per dominar diferents registres (19:00). / Ca-
sal de Cultura.

DISSABTE 22 DE FEBRER
ESPARREGUERA Partit de bàsquet de la 19a jor-

nada del grup C-A de la lliga EBA entre el CB
Esparreguera i el CB Almozara (18:30). / Pa-
velló Ramon Martí.

ESPARREGUERA Marcel Escudé serà
el responsable d’un curs de poesia per
a joves i adults. / Biblioteca Municipal
l'Ateneu.

Un taller de poesia amb 
Marcel Escudé a Esparreguera

Dilluns 17 de febrer a les 18:30

Sopa de pedres és la història de l'Alma,
una nena que ha de fugir del seu
país perquè veu com al cel en comp-
tes de volar-hi estels un dia hi arriben
els avions. / Teatre Núria Espert.

‘Sopa de pedres’, una
proposta al Núria Espert

Diumenge 16 de febrer a les 12:00

Prefereixes ser feliç o tenir la raó? serà
el nom de la conferència que coordi-
narà el mestre i psicomotricista Carles
Parellada. Entrada gratuïta, places li-
mitades. / Biblioteca.

Carles Parellada oferirà una
conferència sobre la felicitat
Dimecres 19 de febrer a les 18:30

MARTORELL Partit de futbol sala de
la 21a jornada de Segona B entre el
Sala 5 Martorell i el Futsal Lleida. / Pa-
velló Municipal de Martorell.

El Sala 5 Martorell es veurà
les cares contra el Lleida
Dissabte 15 de febrer a les 18:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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