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Dos nois estan junts de festa a
LTN Club, una discoteca als afo-
res d’Esparreguera. L’ambient
no els genera confiança i, bus-
cant intimitat, entren als lavabos
per aprofitar els últims cinc mi-
nuts que tenen abans que un
d’ells hagi de marxar. De sobte,
algú força la porta. Un dels nois
mira qui hi ha i, en veure un vi-
gilant de seguretat de la sala, es
queda més tranquil. “Ja sor-
tim”, diu ell. “Maricón”, respon
el vigilant uns segons abans de
clavar-li la primera bufetada. 

El Jordi recorda amb els ulls
vidriosos l’agressió homòfoba
que va patir el passat 8 de febrer.
Ho fa quan només queden cinc
minuts perquè comenci l’acte
que s’ha organitzat a la plaça de
l’Ajuntament d’Esparreguera per
condemnar aquests fets onze
dies després. El jove relata com
els seus intents de calmar el vi-
gilant, que es va tancar amb ells
en un dels lavabos, no van servir
de res, i com els cops que va re-
bre van provocar que el cap li “fes
voltes”. També explica que l’a-
gressor va donar per acabat l’a-
tac quan va veure que hi havia
molta gent i, de seguida, va arri-
bar un altre vigilant que els va
oferir una taula vip a canvi de no
explicar res, una proposta que els
dos nois van rebutjar.

El següent pas que van seguir
va ser parlar amb els agents de la
Policia Local que es trobaven a la
sortida de la discoteca, però el
Jordi lamenta que es van posi-
cionar a favor dels vigilants i els
van dir que, si havien rebut una
pallissa, “per alguna cosa devia
ser”. Davant d’això, els joves van
denunciar l’agressió a la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra

de Martorell. En paral·lel, van do-
nar a la discoteca un marge de 48
hores per condemnar els fets i
col·laborar en la denúncia, faci-
litant el nom de l’empresa de se-
guretat i el del vigilant, però des
d’LTN van optar per un silenci
que han mantingut fins ara. “Ens
vam sentir sols”, admet el Jordi,
i afegeix que, a partir d’aquí,
van començar a difondre el cas a
través dels mitjans de comuni-
cació amb l’ajuda de l’Observatori
contra l’Homofòbia (OCH). 

RESPOSTA EXEMPLAR
El sentiment de solitud que van
experimentar els joves la nit de
l’agressió es va esvair el dia 19,
quan més de 250 persones van
acudir a la concentració de re-
buig convocada per l’OCH, La
Turbina i altres entitats socials i
culturals d’Esparreguera. A més,
tots els membres de l’Ajunta-

ment van acordar interrompre la
sessió plenària que s’estava ce-
lebrant per assistir a l’acte i lle-
gir la moció contra l’LGTBI-fò-
bia que acabaven d’aprovar. Es
tracta d’un text “molt potent i
molt bo”, segons el president de
l’OCH, Eugeni Rodríguez, que
també confessa que no és habi-
tual trobar una resposta tan po-
sitiva per part d’un consistori i
d’un municipi en general.

Només tres dies després que
es fes pública la denúncia de l’a-
gressió homòfoba, l’Ajuntament
va decretar que s’avancés l’hora
de tancament d’LTN de les sis a
les quatre de la matinada. En
aquest sentit, l’alcalde Eduard
Rivas matisa que això és el mà-
xim que pot fer el consistori, ja
que la competència de tancar
l’establiment és de la Generali-
tat i només ho pot fer per causes
administratives. De fet, Rivas

reconeix que aquesta limitació de
l’horari respon a un expedient
administratiu que ja s’havia
obert a l’empresa mesos enrere
per altres incidències. Sigui com
sigui, ara l’Ajuntament està “es-
tudiant jurídicament” com pot
personar-se com a acusació po-
pular en el cas de l’agressió.

Pel que fa a l’actuació de la
Policia Local, tot i que la víctima
no l’ha denunciat, el batlle ha po-
sat en marxa un expedient in-
formatiu: “Una persona de fora
de l’Ajuntament analitzarà el
que va passar, farà un informe al
respecte i conclourà si es va ac-
tuar bé o malament”. L’objectiu
és “esclarir els fets i, a partir d’a-
quí, prendre les mesures que
calguin”, explica Rivas. En la
mateixa línia, assegura que el
consistori i l’OCH estan treba-
llant per oferir formació al per-
sonal municipal i, sobretot, a la

Policia, per tal de millorar la sen-
sibilització davant de casos com
aquest. “Malauradament, crec
que hem fet un pas enrere en
qüestions de llibertat sexual i de
gènere”, lamenta l’alcalde, que
veu l’origen del problema en “el
sorgiment de partits d’extrema
dreta com Vox”.

Com el batlle, la població es-
parreguerina té clar que cal fer
pinya per lluitar contra aquesta
xacra, tal com va quedar demos-
trat en l’acte del dia 19. Precisa-
ment, el Jordi va voler agrair en
el seu discurs –que va llegir una
amiga seva– la “unió de tot un po-
ble” com a resposta a la consta-
tació que “hi ha homofòbia al mu-
nicipi”. “Estic fart de callar”, deia
l’escrit que va aconseguir que
regnés el silenci a la plaça. Una
plaça que, això sí, va esclatar en
sentir el missatge clar que tancava
el discurs: “Visca l’amor lliure”. 

Clam contra l’homofòbia
» Un esparreguerí denuncia una agressió homòfoba per part d’un vigilant de seguretat d’LTN Club
» Més de 250 persones es concentren a la plaça de l’Ajuntament per expressar el seu rebuig als fets

L’Observatori contra l’Homofòbia valora molt positivament la resposta de l’Ajuntament i la ciutadania d’Esparreguera. Foto: A.U.

Anna Utiel
ESPARREGUERA

En Portada
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Marc Rius
El martorellenc va guanyar la medalla
d’or en el Campionat de Catalunya jú-

nior de powerlifting. Aquesta era la pri-
mera gran cita a la qual acudia Rius, que
actualment viu i entrena a Tarragona,
amb un equip anomenat Praetorians. 

pàgina 20

La lupa

per @Modernetdemerda

1991

És 1991 i això és un pla seqüència. Ro-
salia no existeix. Ni l'Instituto Cervan-
tes. Ni el Mercosur. La Unió Soviètica
encara belluga i San Petersburg enca-
ra es diu oficialment Leningrad. Iu-
goslàvia és real, allà la tenim, i la Guerra
del Golf està entretinguda.

A Sud-àfrica encara han
de suprimir l'apartheid, a
Colòmbia encara no s'ha
entregat Pablo Escobar, i
als Estats Units encara hi
mana George Bush pare.
ETA fa una matança a Vic i
l'IRA posa bombes a Londres. Joan Pau
II es dedica a publicar encícliques; ara,
la novena.

Lluny del Vaticà, a Sevilla ultimen els
preparatius de l'Expo que s'acosta, i a
Barcelona què us he d'explicar dels
Jocs Olímpics, una bogeria, els tenim a
tocar. Ed Sheeran encara ha de néixer
i Freddie Mercury és a punt de morir.
El videojoc Sonic ha de veure la llum

d'un moment a l'altre, encara no hi és,
i Ayrton Senna guanya el que serà el seu
últim títol, encara hi és.

Un tal Tim Berners-Lee comença a
parlar d'una cosa anomenada internet,
els Rugrats encara no s'han parit, i el ne-

gre de Banyoles és exhibit tranquil·la-
ment en un museu. Alejandro Sanz i
Ricky Martin ni tan sols han debutat, i
Mariah Carey i Nirvana tot just ho han
fet. Posa un casset, que els escoltarem.

Posa un casset, que així sona músi-
ca mentre arribem a l'últim tram d'a-
quest pla seqüència i descobrim l'últim
tresor que amaga aquest 1991.

Perquè, senyores i senyors, l'11 de fe-

brer de 1991, enmig de tot aquest huracà
d'antigalles, neix el Club Súper 3. Fa ni
més ni menys que 29 anys.

I tal com naixia llavors és com està
morint ara. Avui, la joia infantil i ju-
venil de Catalunya continua pensant-

se i executant-se com si
encara fos 1991, com si en-
cara vivíssim en un plane-
ta sense internet, amb Gor-
bachov i sense Bad Gyal. El
món s'ha revolucionat de
dalt a baix i el nostre canal
infantil de referència és on

era, ancorat en una realitat de televi-
sors i boy bands.

Atrapats en un 1991 perpetu, tothom
sembla mirar-s'ho, ningú sembla fer
massa res per adaptar la maquinària al
segle XXI. I cada any que passa és una
generació perduda, una generació que,
oblidem-nos-en, no serà salvada a úl-
tima hora per cap superman. És 1991 i
això és un fos a negre.

Avui, la joia infantil i juvenil de 
Catalunya continua pensant-se 

i executant-se com si encara fos 1991

No és just, ni accepta-
ble, ni irreversible que

les dones cobrem un
23% de mitjana salarial menys que els
homes. Des de les menys remunerades
fins a les altes directives: TOTES cobrem
menys. Presentem les dades i el regis-
tre salarial per posar fi a aquesta dis-
criminació.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

La legalización de las
expulsiones extrajudi-

ciales de migrantes por
Estrasburgo llega en un momento crí-
tico, en plena externalización de fron-
teras a países sin garantías, con los ul-
tras crecidos en toda UE y los gobier-
nos del sur de perfil o aplaudiendo. Da
para ser pesimistas.

@apuente

Fa uns dies, després
d’una declaració en la

qual una víctima va haver
d’aguantar una actitud especialment
dura de l’advocat de la defensa i, aten-
ció, del jutge, em va dir: “Ara entenc
perquè les dones no denuncien”. Això
és el que hem d'evitar, i és responsa-
bilitat de totes.

Periodismo no es po-
nerle un micrófono a

un votante de extrema
derecha para que suelte bulos en por-
tada sin que nadie los rebata. Perio-
dismo es exponer las vergüenzas de las
grandes empresas de opinión que han
creado, nutrido y aupado al monstruo
cuando no lo votaba nadie.

@juliahumet@MireiaMata_DGI @jonathanmartinz

Els semàfors

Esparreguera
La resposta d’Esparreguera a l’agressió

homòfoba que van patir dos veïns a
LTN Club ha estat exemplar. Unes 250
persones van sortir al carrer per con-

demnar els fets i l’Ajuntament va apro-
var una moció contra l’LGTBI-fòbia.

pàgina 3

Generalitat
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, criti-
ca el paper de la Generalitat de Catalun-
ya en l’elaboració del projecte del Pla
Director Urbanístic d’Infraestructures
(PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera,
que el batlle considera “molt negatiu”. 

pàgina 14
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L’Entrevista

La primera pregunta és obli-
gada: per què pintura amb
vi?

Jo sempre havia fet pastel i acos-
tumava a dibuixar cares ètniques,
amb mirades molt profundes, fins
que em va sorgir la possibilitat de
fer una exposició a un celler de Sant
Esteve (Ca n'Estella). Ja feia temps
que donava voltes a la idea de pin-
tar amb vi, perquè ma mare sem-
pre li deia a mon pare: “Vigila, que
el vi taca les estovalles”. A més, visc
en una zona de vins, tinc amics que
tenen cellers i sé l'esforç que com-
porta fer un bon vi. Així que vaig
provar-ho. Ca n'Estella va ser el pri-
mer lloc on ho vaig fer, el propie-
tari i la seva família van ser els pri-
mers a confiar en mi, perquè la pro-
posta els va tocar el cor: és un ho-
menatge a totes les persones que
es dediquen al món del vi.

Ho havia fet algú abans que tu,
això de pintar amb vi?
El dia que vaig decidir que ho fa-
ria, el primer que vaig fer va ser bus-
car-ho a internet, perquè pensava
que no podia ser que se m’hagués
ocorregut una cosa que no existia.
Em va costar molt trobar resultats
i, al final, vaig trobar una pintora ita-
liana que barrejava vi amb guix i al-
tres pigments, i algú d’Argentina

que feia una cosa similar. Per tant,
vaig veure que ja es donava valor
al vi que podia tintar.

Però, en canvi, tu pintes amb vi
i prou. 
Sí, una de les coses que he volgut
mantenir sempre és que el vi sigui
natural. El preparo perquè sigui
més espès, però el deixo a sol i se-
rena. És maco perquè l’obra va
evolucionant: quan la pinto té un
color i, al cap d’un mes, en té un al-
tre, perquè s’oxida. Al principi em
van explicar que aquest procés
es podia parar, però jo vaig pensar
que les meves obres havien de ser
naturals, com el vi.

Un altre tret característic de la
teva obra és el protagonisme
dels vins catalans. Quin valor li
dones a la procedència?
Els vins de fora d’aquí em desper-
ten curiositat i també els valoro
molt i els puc fer servir per pintar.
Ara, el vi d’aquí és el nostre vi. Te-
nim moltes zones on els vins són
molt diferents; és a dir, en un món
petit, tenim un gran ventall de va-
rietats, molts colors, molts sabors...

D’on et ve aquesta passió pel vi?
La veritat és que jo no en tenia, de
passió pel vi. Però, quan vaig venir
a viure a Sant Esteve, vaig conèixer
persones que, després de treballar
vuit hores diàries, se n’anaven al seu
celler i s’hi estaven potser fins a les
quatre de la matinada. Què passa

amb tot això quan se t’acaba la
copa de vi? M’ho vaig plantejar i
vaig tenir clar que havia de per-
durar d’alguna manera: agafar
aquell vi que tant ens agrada, con-
vertir-lo en una obra i, així, tenir-lo
sempre present.

De tant en tant, aplegues una sè-
rie d’obres i crees una exposició.
L’última és la que vas inaugurar
el dia 14 a l’Hotel Barcelona
Golf. Com va sorgir?
Ens vam posar en contacte a través
del Consorci de Turisme del Baix
Llobregat perquè a l'spa de l'hotel

fan tractaments amb vi, i vam de-
cidir col·laborar. L'exposició es po-
drà veure fins al 19 d'abril i després,
el dia 24 del mateix mes, n'inau-
guraré una altra al Celler de Rubí.

La meva idea és, a finals d'aquest
any o principis de l'any que ve, po-
der inaugurar a Sant Esteve una ex-
posició de vins del món que estic
preparant. La mostra tindrà la vin-
ya com a fil conductor i estarà
feta amb vins de tot arreu, per veu-
re les diferències que hi ha entre les
varietats que es fan aquí i a la res-
ta del món. Estic apostant per
aquest projecte, em fa molta il·lu-
sió i m'agradaria que fos itinerant.

A més, també ofereixes tallers i
mostres de pintura en directe.
Sí. Vaig començar a fer tallers per-
què a la gent li costava creure que
es pogués pintar amb vi. Al final, to-
thom que hi participa veu que sí
que es pot fer i s’emporta la seva
obra de record. D’altra banda, la
pintura en directe agrada molt i, en
un tast o en la presentació d’un vi,
fa un maridatge molt maco amb
l’explicació tècnica de l’enòleg. 

I no s’acaba aquí: les rutes amb
segway, la proposta d’Art i Cel...
Faig moltes activitats enoturísti-
ques. La d’Art i Cel és molt maca: la

faig amb dos astrònoms de Sant
Esteve, Fora d’Òrbita, que ensenyen
als participants a mirar el cel i,
després, jo els ajudo a pintar la llu-
na amb vi. D’altra banda, el meu es-
tudi és Punt d’Informació Turística,
així que es pot venir a visitar. A l’es-
tiu intento organitzar-hi algun
concert, però sempre en petit co-
mitè, com a màxim quinze perso-
nes, perquè el temps m’ha anat en-
senyant que les coses s’han de fer
a poc a poc i amb tranquil·litat. Al
Baix Llobregat, que té racons molt
macos i s’hi fan més coses del que
ens pensem, cada cop hi ha més
propostes d’aquest tipus, com més
personalitzades. 

Barreges pintura, vi, astrono-
mia, música... no hi ha límits a
l’hora de fer art?
L’únic límit te’l poses tu. Jo, si faig un
dibuix que no m’agrada, el trenco.
Aquest és el meu límit. Ara, quan
faig una cosa que m’agrada, apos-
to per ella. Penso que, només que
hi hagi una mica de sensibilitat i d’a-
mor per allò que fas, acaba sortint
alguna cosa que val la pena. 

Marta Arañó / Artista

Uns dies després de presentar la seva darrera exposició a l’Hotel Barcelona
Golf, i mentre ja prepara la següent mostra, Marta Arañó obre a Línia Nord
les portes del seu estudi, ubicat al carrer Roser de Sant Esteve. Envoltada

d’ampolles de vi, copes i pinzells, explica els detalls de la seva peculiar obra.

“Si hi ha sensibilitat i amor, 
el que facis valdrà la pena”

Anna Utiel
SANT ESTEVE SESROVIRES

Perfil | Art sense límits
Marta Arañó (Barcelona, 1963) es va fer delineant projectista perquè sempre li
havien dit que no es podia viure de l'art. Finalment, però, va demostrar que s'e-

quivocaven. Ara té el seu estudi d’art a Sant Esteve Sesrovires, on viu des del 1991.

“En un món petit,
tenim un gran ventall
de varietats, amb molts
colors i molts sabors”
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É
s l’hora de continuar
protegint els drets de
les dones. És l’hora d’i-
gualar els sous de les
dones i els homes per

fer la mateixa feina. És l’hora
de caminar pels carrers foscos
sense por. És l’hora d’extingir el
masclisme i d’aconseguir la
igualtat. És l’hora de continuar
posicionant les polítiques de
gènere locals com un instru-
ment clau i transformador per
aconseguir pobles, ciutats i te-
rritoris equitatius, diversos i fe-
ministes.

Aquests són els missatges
de la campanya institucional als
municipis que impulsa la Dipu-
tació de Barcelona aquest 8 de
març, Dia Internacional de les
Dones, a través de l’eslògan ge-
neral «És l’hora de continuar»,
amb l’objectiu de dissenyar eines
útils per als i les professionals
municipals implicats en l’equitat,
la diversitat sexual i de gènere i
els drets de les dones, per estar
més a prop d’elles. 

La Diputació posa a disposi-
ció dels ajuntaments diversos

materials i recursos que contri-
bueixen a la difusió d’aquests
missatges i del compromís vers
la igualtat de gènere i, alhora,
proporciona a la ciutadania ele-
ments de reflexió entorn d’a-
questes qüestions.

Es tracta de mostrar com les
dones, amb l’acció col·lectiva, les
seves aportacions, l’avenç dels
rols lliures d’estereotips i la unió
estan transformant i millorant la
societat. 

IGUALTAT REAL 
ENTRE HOMES I DONES
S’ha fet molt camí però encara
en queda molt per recórrer. L'O-
ficina de les Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona té per fi-
nalitat donar suport a tots els
ens locals de la demarcació per-
què puguin desenvolupar polí-
tiques d'igualtat de gènere.

És vital continuar treballant
per aconseguir la igualtat real
entre homes i dones. Una igual-
tat que en l’àmbit del gènere es
concreta en alguns programes i
polítiques que han estat i són
clau per a molts municipis, com

ara els Centres d’Informació i
Recursos per a Dones que ja
donen cobertura a 130 localitats,
un 42% del total provincial; o el
suport que la Diputació ofereix
als ajuntaments per a l’elabora-
ció de plans i projectes envers la
promoció de la igualtat, la lluita
contra les violències masclistes
i la LGTBIfòbia (fins ara ja se
n’han realitzat 240).

Les xifres oficials parlen de 10
dones assassinades des de l’1 de
gener de 2020 i de 1.043 des de
l’any 2003. En resposta a aques-
ta situació, des de la Diputació
de Barcelona es despleguen ei-
nes per ajudar els ajuntaments
a combatre aquesta xacra social:
s’han format 3.327 professio-
nals municipals en polítiques

d’igualtat i abordatge de les vio-
lències masclistes i s’han dut a
terme més de 900 tallers i acti-
vitats de sensibilització a tot el
territori. També s’han facilitat
66 carpes Punts lila que perme-
ten atendre a peu de carrer en
els espais d’oci tot tipus de con-
sultes relacionades amb les ac-
tituds i agressions masclistes i
sexistes. 

LES NOVES 
GENERACIONS
Així doncs, partint que el fe-
minisme és una proposta polí-
tica que genera transformació
i necessàriament ha de recollir
i incorporar diferents veus i
desitjos, és essencial afavorir la
participació de dones diverses
en diferents àmbits, especial-
ment de les més joves, i apo-
derar-les. Les noves genera-
cions han de ser un fil conduc-
tor per aconseguir uns munici-
pis feministes.

Tanmateix, la importància
de treballar per la igualtat de gè-
nere també es veu reflectida en
el fet que és un dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible
(ODS), el número 5. Els ODS són
a l’arrel del Pla de Mandat que la
Diputació de Barcelona està aca-
bant d’elaborar, que ha de por-
tar l’administració a desenvo-
lupar polítiques transformadores
que promoguin la igualtat de
tots els territoris. 

La Diputació de Barcelona
juga un paper central per tal
que tota la ciutadania pugui
tenir els mateixos recursos, vis-
qui on visqui. És evident que un
municipi petit no pot oferir els
mateixos serveis que un de
gran i per això la Diputació arri-
ba on no arriben aquests ajun-
taments, per fer efectiu el prin-
cipi d’igualtat en tots els seus
significats.

Aquest 8 de març tornarà a
ser l’altaveu per denunciar les
desigualtats entre dones i ho-
mes. I la Diputació de Barcelona
continuarà treballant per dis-
minuir aquestes diferències a
través, sobretot, de l’educació de
la gent jove, perquè només si les
dones són fortes es podrà avan-
çar amb fermesa.

@diba

8 de març
Dia Internacional de les dones

La Diputació arriba
on no arriben els
ajuntaments petits

És l’hora
de continuar
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TREBALL4El Ple municipal ha
aprovat per unanimitat una mo-
ció que demana a la Generalitat
que replantegi la nova normati-
va laboral que vol implementar.
Segons el text, aquesta norma
perjudicaria els ajuntaments, ja
que passarien d’assumir el 10%
del finançament dels plans d’o-
cupació a haver de fer-se càrrec
de prop d’un 30%.

El PSC va ser el grup que va
presentar la moció en la sessió
plenària del 17 de febrer i Junts
per Catalunya s’hi va afegir com
a proposant. Per al portaveu so-
cialista, Lluís Tomàs, la modifi-
cació que vol aplicar el Depar-
tament de Treball, Afers Socials
i Famílies “atempta contra el
principi d’autonomia local”, tal
com va dir en la seva intervenció
al Ple. En la mateixa línia, l’al-
calde Xavier Fonollosa va re-
cordar que “sense un finança-
ment important, molts ajunta-
ments no podran fer plans d’o-

cupació”, fet que empitjorarà la
inserció laboral. A més, tots els
grups van coincidir a demanar
que la Generalitat tingués més en
compte les administracions lo-
cals a l’hora de crear polítiques
d’ocupació. Finalment, la moció
va tirar endavant amb el suport
de tots els partits, fins i tot
d’ERC, que comparteix partit
amb Treball i que, en un princi-
pi, tenia pensat abstenir-se.

MOCIÓ PELS DRETS DE LA DONA
En la mateixa sessió, també hi va
haver unanimitat per aprovar
una moció relacionada amb el
Dia Internacional de les Dones.
El text reivindicava reforçar el
compromís municipal en la de-
fensa dels drets de les dones,
aplicar la perspectiva de gènere
en totes les accions, donar suport
al moviment feminista i lluitar
contra la violència masclista. 

Els grups van mostrar-se en contra de la nova norma laboral. Foto: Ajuntament

El canvi de finançament dels
plans d’ocupació genera rebuig

» La Generalitat vol que els ajuntaments financin prop del 30% 
d’aquests plans, mentre que fins ara només es feien càrrec del 10%

Alumnes de quatre països
visiten el Pompeu Fabra

EDUCACIÓ4Una delegació de
vint alumnes d’entre 15 i 18
anys, provinents de quatre paï-
sos diferents, van fer una estada
a Martorell durant la setmana
passada en el marc d’un inter-
canvi escolar i pedagògic amb
l’institut Pompeu Fabra. Con-
cretament, els estudiants eren de
Turquia, la República Txeca,
Itàlia i Macedònia.

El lema de l’intercanvi que va
unir tots aquests joves és ‘Tou-
ching the past to reach the fu-
ture’ (‘Toquem el passat per
arribar al present’), de manera

que, en els diferents viatges, els
alumnes coneixen el patrimoni
històric i cultural del país que vi-
siten. A Martorell, van visitar
l’Enrajolada i La Caserna, entre
d’altres. 

La trobada que ha tingut
lloc aquest mes de febrer és la
segona que es fa en el context
d’aquesta iniciativa, ja que la
primera va ser el passat no-
vembre a Florència. La següent
tindrà lloc a la ciutat turca de
Bodrum el mes de maig, men-
tre que a l’octubre arribarà el
moment de visitar Praga.

‘La Vila, orígens i futur’, una
xerrada de Revivim La Vila

PATRIMONI4El moviment veï-
nal Revivim La Vila va organit-
zar, el passat 20 de febrer, un
dels seus primers grans actes. El
Círcol va acollir la conferència
‘La Vila, orígens i futur’, que va
anar a càrrec del vicepresident
del Centre d’Estudis Martore-
llencs (CEM), Alfred Mauri.

Durant la xerrada, Mauri va
explicar que el barri de la Vila va
sorgir ara fa més de mil anys i va
suposar el naixement de Mar-
torell. El primer document escrit
que es conserva del municipi
data de l’any 1032 i fa referència

a un mercat medieval. Si bé la
Vila va ser el nucli de Martorell
durant segles, cap a la segona
meitat del segle XX va perdre
aquesta centralitat a causa de la
creació de nous barris a l’altra
banda del riu Anoia, que eren
necessaris per respondre al crei-
xement demogràfic.

Avui dia, la Vila representa el
16% de la població martorellen-
ca i hi ha veïns i veïnes preocu-
pats per la situació del barri. En
són un exemple els membres de
Revivim La Vila, que volen di-
namitzar la zona del nucli antic.

En marxa la 16a edició 
del Voluntariat per la Llengua
CATALÀ4El Servei Local de Ca-
talà (SLC), que forma part del
Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL), ha obert
aquest mes de febrer les ins-
cripcions de la setzena edició del
Voluntariat per la llengua (VxL).

Aquesta proposta té l’objec-
tiu de promoure les converses en
català, per tal de fomentar l’ús de
la llengua entre les persones
que no la tenen com a idioma ha-
bitual. Qualsevol persona major

d’edat pot participar-hi, de for-
ma presencial o virtual, sempre
que pugui garantir una dedica-
ció d’una hora setmanal durant
deu setmanes.

La inauguració d’aquesta edi-
ció es farà el 5 de març a la sala
d’actes del Complex Educatiu, on
tindrà lloc la presentació de les
parelles lingüístiques, formades
per parlants habituals del cata-
là i persones amb coneixements
bàsics de la llengua.

Serveis | Endesa vol reduir el temps d’interrupció en cas de tall
Endesa va instal·lar, al llarg de 2019, més de noranta telecomandaments en centres de

transformació de diversos municipis del Baix Llobregat, entre ells Martorell. Aquests apa-
rells han de servir per reduir en un 20% el temps d’interrupció del servei en cas de talls.
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FEMINISME4El 8 de març ja és
a tocar i el Montserratí es pre-
para per commemorar com cal
el Dia Internacional de les Do-
nes. Les entitats feministes i els
ajuntaments de la zona han or-
ganitzat una sèrie d’actes que
han de servir per reivindicar els
drets de les dones i condemnar
totes les formes de masclisme.

Com van fer l’any passat per
primer cop, els col·lectius femi-
nistes de Martorell, Olesa de
Montserrat i Esparreguera han
unit forces per repetir la Marxa
Nocturna del Montserratí. Es
tracta d’una proposta ambiciosa,
que consisteix a aplegar les do-
nes dels tres municipis (i, de fet,
totes les que s’hi vulguin su-
mar) la nit del 7 de març per fer
un recorregut amb torxes en
una de les poblacions organit-
zadores. Fa un any es va fer a
Olesa, mentre que aquest cop es
farà a Esparreguera i comença-
rà a les vuit del vespre a la pla-
ça de la Unió.

En paral·lel, l’Ajuntament
d’Abrera i el Club d’Atletisme del
mateix municipi han impulsat la
primera Cursa Nocturna de la
Dona, que també tindrà lloc el

dia 7 al vespre. El recorregut, de
quatre quilòmetres, començarà
a les set a l’escola Ernest Lluch,
hi podran participar dones de to-
tes les edats i no tindrà un ca-
ràcter competitiu. A més, les
corredores duran polseres llu-
minoses de color lila que entre-
garà l’Associació Abrera contra
la Violència de Gènere. 

Les dues activitats nocturnes
que s’han programat responen a
la voluntat d’aconseguir que la
nit deixi de ser un ambient hos-
til per a les dones i que puguin
sentir-se segures al carrer a qual-
sevol hora del dia.

PROPOSTES AL LLARG DEL MES
Alguns municipis s’avançaran
encara més al 8M i oferiran pro-
postes des de principis de mes.
És el cas de Martorell, on l’Espai
Jove Punt Nord tindrà un paper
important. Per exemple, des del
dia 2 i fins al dia 8, hi haurà di-
versos globus d’heli on les dones
podran escriure què significa
per a elles ser dones, i el dia 3 s’hi
farà un taller de pancartes i mo-
cadors feministes per preparar-
se per anar a la manifestació. En
el mateix espai, la rapera Mucha

Miriam presentarà el seu single
Indomables el dia 6, i el dia 8 hi

haurà el Cinefòrum Feminista
amb la projecció d’una pel·lícu-
la amb perspectiva de gènere.

Però les activitats aniran més
enllà de l’Espai Jove. Una de les
iniciatives que l’any passat va
funcionar molt bé va ser l’itine-
rari ‘Martorell, femení plural’
de la historiadora local Gemma
Giménez, que enguany es farà
dues vegades: els dissabtes 7 i 14
de març. D’altra banda, els mu-
seus martorellencs també es
convertiran en escenari de rei-
vindicacions. El dia 4 s’inaugu-
rarà a la Caserna l’exposició ‘23
Dones celebren el seu cos’, de la

fotògrafa Glòria Cruz, mentre
que a l’Espai Muxart es farà
l’activitat ‘Redibuixant les he-
roïnes del futur’, un taller i con-
tacontes per trencar els estereo-
tips de gènere, a càrrec de Clara-
Tanit Arqué. A més, el Col·lectiu
Feminista de Martorell -que està
ultimant els preparatius del 8M-
no fallarà a la seva cita i torna-
rà a apostar per activitats com el
vermut feminista o el taller de
pancartes a la Vila, que l’any pas-
sat van ser un èxit.

ElMontserratí es bolca ambel 8M
» La Marxa Nocturna del Montserratí i la Cursa Nocturna de la Dona d’Abrera marcaran l’inici dels actes

» Martorell ha programat activitats culturals, divulgatives i d’oci que s’allargaran durant tot el mes

Una de les propostes serà un taller de pancartes i mocadors feministes a Martorell. Foto: Ajuntament

L’itinerari històric
‘Martorell, femení
plural’ es farà els
dissabtes 7 i 14 de març 
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TIM Teatre celebra els seus
cinquanta anys de vida

ANIVERSARI4La companyia
martorellenca TIM Teatre cele-
bra aquest any el seu cinquantè
aniversari i, per aquest motiu, ha
preparat tot un any d’activitats.
La presentació d’aquesta pro-
gramació es va fer el passat dis-
sabte 15 a l’Auditori Joan Cere-
rols del Centre Cultural, en un
acte que va comptar amb les ac-
tuacions de la Coral Infantil i la
de la Coral Ars Nova. 

Entre els plans de la com-
panyia per als pròxims mesos de
celebració, segons ha detallat el
president Joan Beltran al web
municipal, hi ha l’estrena d’una
obra pròpia a finals d’abril, es-
crita i dirigida per Mari Carmen
Lara. De cara a l’estiu, l’entitat té
la intenció de programar teatre
infantil durant el mes de juny i
recuperar els ‘Divendres a la

fresca’ per al juliol, mentre que
la idea per al setembre és fer un
acte conjunt amb la Banda Sim-
fònica de Martorell. Com a tra-
ca final, des de TIM volen pro-
gramar teatre professional a El
Foment a l’octubre i fer una fes-
ta final el mes de novembre.

UNA ENTITAT AMB HISTÒRIA
Creada l’any 1970, TIM Teatre
és una de les entitats culturals
martorellenques amb més his-
tòria. Per això, una altra de les
propostes que estan preparant
els seus membres amb motiu
del cinquantenari és una expo-
sició per repassar la trajectòria
de la companyia. Així, ja han co-
mençat a recopilar fotografies i
attrezzo dels grans moments
que han viscut al llarg d’aques-
tes cinc dècades.

FESTES4Carnaval no falla: cada
any aconsegueix ser una de les
festes més participades de Mar-
torell i aquest cop no ha estat una
excepció. Més de 1.700 persones
dividides en 34 carrosses van
desfilar dissabte passat, dia 22,
des del carrer del Mur fins a la
Nau 2 de Ca n’Oliveres, sense pa-
rar de ballar i sota l’atenta mi-
rada de milers de veïns i veïnes
que van sortir de casa per gaudir
de la rua.

D’entre tots els grups parti-
cipants, la colla Martox va ser la
guanyadora del premi a la millor
disfressa, dotat amb mil euros,
gràcies a la seva proposta extra-
vagant. Amb el taronja com a co-
lor predominant, van voler evo-
car els grans viatges de la histò-
ria, tot incorporant a la seva
disfressa maquetes de monu-
ments famosos, com la Torre Eif-
fel o la torre de Pisa. 

L’Espai Dansa va guanyar el
segon premi amb el seu vestit de
trofeu, mentre que els Disbarrats
van guanyar el premi a la millor
carrossa emulant unes casetes de
bany. El premi a la millor core-
ografia va ser per al Martorell
Gimnàstic Club, que va oferir
acrobàcies inspirades en la pel·lí-
cula The Greatest Showman, i fi-
nalment el premi al foment

d’hàbits saludables va ser per als
Capgrossos de Martorell i el seu
lema ‘Salvem el mar’.

CARNAVAL AL MONTSERRATÍ
Però el Carnaval martorellenc no
és l’únic que ha viscut una nova
edició d’èxit enguany. La resta de
municipis del Montserratí tam-
bé van celebrar amb intensitat la
festa més esbojarrada de l’any.

D’entre totes les celebra-
cions, destaca especialment la de
Sant Andreu de la Barca, que va
fer sortir al carrer unes 3.500
persones que van voler veure la

rua organitzada per una des-
ena d’entitats socioculturals del
municipi.

També destaca el concurs
de disfresses d’Olesa, que van
guanyar Els Templaris com a mi-
llor disfressa en parella i Els
Transformadors com a millor
grup. D’altra banda, les millors
comparses divertides van ser
Les Meduses, La Música i Gre-
ase, en aquest ordre. També van
celebrar concursos de comparses
Esparreguera i Sant Esteve Ses-
rovires i els vuit municipis van
comptar amb rues i festes.

La colla Martox, premi a la millor disfressa. Foto: GrisPhoto/Ajuntament

Martorell torna a viure 
un Carnaval multitudinari
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Sant Andreu de la Barca

OBRES4Els treballs per cons-
truir una vorera entre l’escola
Mare de Déu de Montserrat i la
plaça del Roure van començar el
passat 17 de febrer. Amb una du-
rada prevista de dos mesos i un
cost de 62.000 euros, les obres
han de servir per facilitar el pas
a peu per aquest tram del carrer
Manel Fernández, que de mo-
ment no està pavimentat.

A més, també es millorarà
l’enllumenat públic amb la ins-

tal·lació de tecnologia led, es
construiran els guals d’accés a les
dues plataformes d’aparcament
que hi ha en aquest tram i s’il·lu-
minarà l’accés de la pista po-
liesportiva. 

Les obres han obligat a tan-
car l’aparcament superior del
carrer Manel Fernández i a pro-
hibir l’estacionament des de l’es-
cola fins a la plaça del Roure, així
com a la part més estreta d’a-
questa plaça. 

SERVEIS4L’Ajuntament de Cas-
tellví ha aprovat aquest mes de
febrer la modificació del regla-
ment de prestacions econòmi-
ques de caràcter social. El can-
vi respon a la voluntat del con-
sistori d’adaptar les ajudes a la
realitat de les famílies ateses
pels Serveis Socials. 

Entre les novetats que ha
suposat aquesta modificació,
destaca el fet que ja no es farà
servir l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya (IRSC),
sinó que s’utilitzarà el salari mí-
nim interprofessional (SMI), i
que s’estudiarà la situació fami-
liar en funció dels últims tres me-
sos, en comptes del darrer mig
any. A més, tindrà més impor-
tància el component social a
l’hora de valorar cada cas i en-
trarà en funcionament un re-
glament complementari per als
usuaris de la targeta moneder
(adreçada a prestacions d’ali-
ments, dietes especials i higiene),

tal com detallen des del consis-
tori castellvinenc. 

Amb tot, la quantitat màxima
que podran rebre les famílies
passarà de 2.561 a 3.037 euros
anuals. També s’incrementarà la
despesa màxima deduïble per
lloguer o hipoteca, passant de
600 a 750 euros. La regidora de
Benestar Social, Vicky Castella-
nos, explica que, amb aquests
canvis, el govern municipal vol

aconseguir “valoracions més jus-
tes i equitatives”, i recorda que
“un reglament ha d’estar actiu i
ser pràctic”, tal com recullen
fonts de l’Ajuntament. 

La modificació del reglament
arriba després de l’aprovació al
Ple per unanimitat de les bases
de les ajudes per a l’escola bres-
sol i per a les famílies monopa-
rentals en matèria d’habitatge,
ara en fase d’exposició pública. 

El consistori ha modificat el reglament de les ajudes socials. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament adapta els ajuts
econòmics a la realitat social

La vorera entre l’escola i la
plaça del Roure, més a prop

MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
ha encetat un pla per conèixer la
situació real de la qualitat de l’ai-
re al municipi. Amb aquest ob-
jectiu, s’han instal·lat una vin-
tena d’aparells mesuradors que
recolliran mostres i detectaran el
nivell de diòxid de nitrogen (un
gas molt contaminant) que té
l’aire de Sant Andreu. 

Aquest procés de recollida
d’informació durarà tres setma-
nes i, després, caldrà esperar uns
quatre mesos a tenir l’anàlisi
dels resultats, que servirà per
orientar el consistori a l’hora
d’emprendre accions mediam-
bientals. Els mesuradors s’han
col·locat en fanals que estan
ubicats a llocs estratègics i di-
versos entre si, com ara zones
pròximes a les escoles, carrers
estrets, carrers per a vianants o
trams amb molt de trànsit rodat.
D’aquesta manera, es pot obte-
nir “la mitjana de la situació de
la ciutat”, segons ha explicat la
regidora de Medi Ambient, Mai-
te Navas, a fonts municipals.

L’estudi s’està desenvolu-
pant amb el suport de la Dipu-
tació, institució a la qual l’Ajun-
tament va demanar col·labora-
ció en constatar la importància
de saber en quin estat es troba
l’aire que respiren els santan-
dreuencs i santandreuenques. I

és que, tal com recorda la regi-
dora de Salut Pública, Montse-
rrat Tobella, el diòxid de nitro-
gen pot afectar “directament la
salut de les persones i el medi
ambient”, i només “sabent la
realitat de la ciutat” es podrà “ac-
tuar en conseqüència”.

S’han col·locat una vintena de mesuradors. Foto: Ajuntament

Instal·len uns aparells per
mesurar la qualitat real de l’aire

Impuls a les empreses de la
ciutat amb un cens actualitzat
ECONOMIA4Un dels objectius
principals de l’Ajuntament és
potenciar les zones industrials
del municipi, ja que impulsen l’e-
conomia local i generen ocupa-
ció. Per això, el consistori ha co-
mençat a treballar per obtenir un
cens actualitzat de les empreses
de la ciutat i conèixer el seu es-
tat i les seves característiques.

En aquesta tasca, l’Ajunta-
ment compta amb el suport de

l’Agència Metropolitana de Des-
envolupament Econòmic de l’À-
rea Metropolitana de Barcelona
(AMB). Dilluns passat, dia 17, un
tècnic va començar a visitar les
406 empreses de Sant Andreu,
que donen feina a més de 6.000
persones. La informació que es
reculli a través d’aquest procés
serà d’utilitat tant per al consis-
tori com per a les mateixes com-
panyies de la zona.

#SABaprofita, la campanya
contra el malbaratament

RESIDUS4#SABaprofita és el
nom de la campanya que ha
impulsat l’Ajuntament aquest
febrer per sensibilitzar la ciuta-
dania contra el malbaratament
d’aliments. La finalitat del pro-
jecte és oferir a la població eines
per aprendre a reaprofitar els ali-
ments i reduir així la quantitat de
residus. De fet, la iniciativa s’em-
marca en el Pla Local de Pre-
venció de Residus.

TALLER AMB ADA PARELLADA
L’activitat més destacada que
preveu la campanya és un taller
a càrrec de la xef Ada Parellada,
que s’ha centrat molt en la llui-
ta contra el malbaratament.
Concretament, Parellada oferirà
un showcooking, és a dir,
cuinarà diverses receptes da-
vant dels assistents per mostrar-
los com aprofitar els aliments.
L’activitat es farà el 19 de març.

Infraestructures | Nova rotonda a Can Sunyer
La cruïlla entre els carrers Núria i Pedraforca, al barri de Can Sunyer, compta

amb una nova rotonda des d’ahir, dia 24. L’objectiu d’aquesta infraestructura és
facilitar el gir de l’autobús urbà en aquest tram, així com regular la circulació.

Protestes | Nova ronda de citacions a Sant Andreu
Des del 18 de febrer, la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu està
acollint “una nova ronda de citacions” de persones investigades pels talls
de l’AP-7 i l’N-340 que es van fer després de la sentència del Procés.

Castellví de Rosanes



línianord.cat 25 de febrer del 2020

13 | 

Sant Esteve Sesrovires

ENSENYAMENT4La possibili-
tat de perdre una línia de P3 tor-
na a preocupar la comunitat
educativa olesana. Com ja va
succeir l’any passat, els Serveis
Territorials d’Ensenyament al
Baix Llobregat han decidit que,
de cara al curs vinent, hi hagi un
grup de P3 menys a Olesa, pas-
sant així dels dotze actuals a te-
nir-ne onze. Un cop més, el cen-
tre que haurà de lluitar per evi-
tar aquesta pèrdua (cosa que es
va aconseguir el curs passat)
serà l’escola Sant Bernat.

Per a l’Ajuntament, que de-
fensa que es mantinguin les dot-
ze línies, la decisió d’eliminar-ne
una només s’hauria de prendre
després del període de preins-
cripció i tenint en compte les
sol·licituds que hagi rebut cada
escola. Però, segons ha dit a Ole-
sa Ràdio la regidora d’Ensenya-
ment, Lourdes Vallès, des dels
Serveis Territorials tenen clara la
decisió, almenys de moment.

LA HISTÒRIA ES REPETEIX
La situació actual és exactament
igual que la que hi havia ara fa un
any i, aleshores, va acabar pas-
sant el que preveia l’Ajunta-
ment. Els Serveis Territorials
van mantenir l’aposta per reduir
una línia de P3 al municipi,
al·legant el descens de la natali-
tat, però finalment hi va haver
una demanda molt elevada de
places a l’escola pública i es va

haver de recuperar aquell grup
de P3 del col·legi Sant Bernat que
havia estat eliminat.

Amb aquest precedent da-
munt la taula, el consistori ole-
sà ha aconseguit que la Genera-
litat es comprometi –tot i que de
forma no escrita– a seguir el ma-
teix criteri que l’any passat: si hi
ha prou sol·licituds, es mantin-
dran les dotze línies de P3 que
han funcionat fins ara.

L’escola Sant Bernat podria perdre una línia de P3. Foto: Ajuntament

Olesa es torna a enfrontar a la
possible pèrdua de grups de P3

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha posat en marxa aquest mes de
febrer les obres per millorar dos
equipaments importants del
municipi. D’una banda, ha en-
gegat els treballs d’adequació
del pavelló poliesportiu i, de
l’altra, ha iniciat la reforma de la
planta soterrada de l’edifici con-
sistorial, coneguda com el Celler,
i dels jardins municipals.

Pel que fa al pavelló, l’actua-
ció tindrà uns quatre mesos de
durada i inclourà la reforma in-
tegral dels vestidors, la instal·la-
ció de sistemes de protecció i la
separació d’aquest equipament
del Complex Esportiu, segons in-
formen des de l’Ajuntament. El
cost del projecte és de més de
325.300 euros, dels quals la Di-
putació en finança 187.000 i el
consistori, la resta. Mentre du-
rin aquestes obres, els clubs es-
portius comptaran amb una part
dels vestidors habilitada per als
entrenaments i amb les instal·la-
cions de l’escola La Roureda i el
Complex Esportiu per als partits.

Quant al Celler, les obres
duraran uns vuit mesos i servi-
ran per resoldre els problemes
estructurals que afecten la se-
guretat de l’edifici, així com per
millorar l’accessibilitat dels seus
jardins. Aquests treballs s’han de
fer amb la supervisió d’un ar-

queòleg, ja que és possible que
apareguin restes antigues. Sigui
com sigui, l’actuació té un cost
superior als 295.800 euros  (dels
quals 200.000 van a càrrec de la
Diputació) i té l’objectiu de con-
vertir el Celler i els jardins en es-
pais per a la ciutadania.

La reforma del pavelló durarà quatre mesos. Foto: Ajuntament

En marxa les obres per
reformar el pavelló i el Celler

SUCCESSOS4La Policia Local va
detenir un home com a pre-
sumpte autor d’un delicte de
robatori amb força en casa ha-
bitada el passat dia 13. La de-
tenció es va produir després que
el lladre fugís saltant algunes teu-
lades i fos necessària una per-
secució coordinada, que va cul-
minar en un habitatge del carrer
Argelines entre els aplaudiments
de la gent que havia estat ob-
servant la situació.

L’home havia entrat a robar
a casa d’una dona gran mentre
ella hi era. La senyora el va en-
xampar i va avisar la filla i el net,
i aquest últim va perseguir el lla-
dre fins que va aconseguir esca-
polir-se. Després, però, el lladre
no va ser capaç de fugir dels
agents, que van comptar amb l’a-
juda de veïns i veïnes que avisa-
ven d’on es podia trobar l’home.
Quan finalment va ser arrestat,
se li van requisar diners, joies i
material electrònic.

La policia deté 
un lladre entre
aplaudiments

Els secrets de 
la petjada de 240
milions d’anys

PATRIMONI4La petjada fossi-
litzada que va trobar l’olesana
Belén Muñoz el 2016 al Puig-
ventós pertanyia a un arcosau-
re –un antecessor dels dino-
saures similar a un cocodril,
però sense arrossegar la panxa–
que va viure fa 241 milions
d’anys. La troballa va permetre
descobrir un jaciment del Trià-
sic on s’han trobat altres restes.

Aquests són alguns dels de-
talls que va explicar l’investiga-
dor Josep Fortuny el dia 14 a
Olesa, en el marc de la confe-
rència ‘La icnita del Puigventós’.

Ensurt | Un porc senglar deixa dues persones ferides
Un porc senglar va deixar dues persones ferides a la zona dels Canyamassos, a
prop de l'escola Puigventós, el dia 21. La Societat de Caçadors va localitzar l’a-
nimal i el va matar “davant l’amenaça d’un nou atac”, segons l’Ajuntament.

Serveis | Milloren la canalització d’aigua a Can Bargalló
L’Ajuntament està preparant diverses actuacions per millorar la recollida d’ai-
gües pluvials a Can Bargalló i per arreglar els desperfectes que va provocar el
temporal Glòria al camí del Maset, sobretot en un tram a tocar del pont del tren.

SUCCESSOS4Dos interns de
Brians 1 han apallissat l’home
empresonat per l’assassinat d’u-
na nena de tretze anys a Vilanova
i la Geltrú l’any 2018. La pallis-
sa es va produir el dia 18 a la tar-
da al pati del centre penitencia-
ri, quan dos presos van atacar un
tercer amb diversos cops de cap,
trencant-li la mandíbula i fent-
li saltar algunes dents, segons va
informar la SER i van confirmar
fonts de Justícia a l’ACN.

El pres que va rebre la pa-
llissa va ser traslladat a l’Hospi-

tal Penitenciari de Terrassa,
però després es va decidir que
l’operarien de la mandíbula a
l’Hospital de Bellvitge. Els altres
dos interns van ser aïllats de la
resta del mòdul.

L’home a qui van pegar es
troba en presó preventiva des de
juny de 2018, quan la jutge va or-
denar el seu ingrés acusat de la
detenció il·legal, agressió sexual
i assassinat de la menor. Tot i que
va reconèixer el crim, assegura
que la va matar sense ser-ne
conscient perquè estava drogat.

Dos presos apallissen a
Brians 1 l’assassí d’una nena

Olesa de Montserrat
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Abrera acull la nova seu 
de Cupra, al costat de la Seat
INDÚSTRIA4La nova seu de
Cupra, que porta el nom de Cu-
pra Garage, està ubicada a Abre-
ra. El passat dia 20 es van inau-
gurar les instal·lacions, que ocu-
pen una superfície de 2.400
metres quadrats al costat de la
fàbrica de Seat i comptaran amb
una plantilla de 200 treballa-
dors. Les obres de construcció
només han durat mig any i han
tingut un cost de 5,3 milions
d’euros.

L’acte d’inauguració va in-
cloure la presentació del nou
León Cupra i del Cupra e-Racer,

el primer turisme de carreres
100% elèctric. A més, va coin-
cidir amb el segon aniversari de
la firma esportiva de Seat. El
conseller delegat de Cupra i
vicepresident de vendes de
Seat, Wayne Griffiths, va apro-
fitar l’esdeveniment per expo-
sar els bons números de la
marca. En aquests dos anys de
vida, ha venut prop de 40.000
unitats (25.000 de les quals
l’any passat) i es preveu que, de
cara al 2021, aconsegueixi su-
perar la barrera dels 1.000 mi-
lions d’euros en vendes.

URBANISME4El Ministeri de
Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana (Mitma) ha emès re-
centment un informe favorable
al Pla Director Urbanístic d’In-
fraestructures (PDUI) de la rò-
tula Martorell-Abrera. Amb
aquest pas, l’aprovació inicial del
pla per part de la Generalitat
sembla més a prop que mai.

Davant d’això, l’alcalde d’A-
brera, Jesús Naharro, ha mostrat
la seva preocupació i ha reiterat
el seu rebuig al PDUI, un posi-
cionament que l’Ajuntament ha
mantingut des del 2018. El bat-
lle ha assegurat a Línia Nordque
el pla tindria un impacte “molt
negatiu” per al municipi i ha cri-
ticat el plantejament que fa la
Generalitat: “Perquè altres mu-
nicipis es puguin desenvolupar,
la pressió d’infraestructures re-
cau en Abrera”. 

També ha denunciat que “no
s’ha tingut en compte l’opinió del
municipi ni els estudis que ha
presentat l’Ajuntament”, que
reflecteixen el greuge que supo-
saria el PDUI. En aquest sentit,

el consistori té la sensació que la
Generalitat no ha escoltat l’ad-
ministració local i ha continuat
amb la intenció de crear “més i
més infraestructures que trinxen
el territori”, en paraules de l’al-
calde Naharro.

D’altra banda, el batlle ha
matisat que l’Ajuntament no
nega la necessitat de créixer,

però aposta per un creixement
“ordenat”, potenciant les in-
fraestructures ja existents. A
més, creu que s’hauria de pro-
moure l’ús del transport públic
(“cosa que el PDUI no contem-
pla”, recorda l’alcalde) i actuar
d’acord amb les necessitats de les
empreses de la zona i de les que
s’hi vulguin implantar. 

Mitma ha emès un informe favorable del PDUI. Foto: Ajuntament

“El pla d’infraestructures trinxa
el territori”: Naharro no el vol

Economia | 100 empreses participen en el ‘networking’
Prop de 100 empreses van participar en la sessió de networking ‘Vols potenciar el
teu negoci?’, organitzada al Centre Polivalent del Rebato en el marc del programa

‘Fem Xarxa, Fem Empresa’, impulsat pels vuit ajuntaments del Montserratí. 

Abrera
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Collbató

CULTURA4La Festa Major
d’Hivern, que se celebra en ho-
nor a Santa Eulàlia, la patrona
del municipi, va omplir els ca-
rrers d’Esparreguera de l’11 al 16
de febrer, sobretot durant el cap
de setmana. Les propostes de
cultura popular, organitzades
per la Federació d’Entitats de
Cultura Popular d’Esparreguera
(la Fede), van ser les protago-
nistes d’aquesta celebració. En
aquest sentit, destaquen l’En-

sierru d’hivern, la diada caste-
llera, la passada bastonera i el co-
rrefoc infantil. 

D’altra banda, es van oferir
jornades de portes obertes als
principals atractius turístics es-
parreguerins: el Museu de la
Colònia Sedó, Ceràmiques Sedó
i el campanar de Santa Eulàlia, el
segon més alt de Catalunya. No
van faltar els concerts de grups de
versions, els sopars populars i al-
tres propostes festives.

TRANSPORT4La voluntat de
l’Ajuntament d’establir un servei
de bus alternatiu al que ofereix
Monbus continua intacta. Dijous
passat, dia 20, l’alcalde Eduard
Rivas i el regidor de Junts per
Esparreguera, Jordi Mestres, es
van reunir amb l’Associació de
Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU) per
parlar d’una iniciativa que el
consistori esparreguerí ja va im-
pulsar el mandat passat: la cons-
titució d’una mancomunitat for-
mada per diversos municipis
com a pas previ per crear una
nova línia de bus.

Tot i que aquesta opció és
possible, és difícil que es pugui
fer realitat, i més a curt termini,
ja que la Generalitat hi hauria de
donar el vistiplau. Per això, Ri-
vas ha explicat a Línia Nord
que existeix una possibilitat que
seria més immediata i que pas-
saria per aconseguir que Renfe
oferís “un bus llançadora per

anar a Castellbisbal”, que té una
estació a la zona tarifària 1 de
transport públic.

Si cap de les dues vies tirés
endavant, hi hauria una tercera
opció, tot i que és “la menys des-
itjable”, segons l’alcalde. “Po-
dríem crear la mancomunitat i la
línia de bus i acabar en un con-
tenciós administratiu que triga-

ria tres anys, de manera que ja
hauríem tingut tres anys de ser-
vei”, ha dit el batlle. Rivas ha ad-
mès que es planteja aquesta
possibilitat perquè existeix “una
demanda històrica al municipi”
en matèria de transport públic,
i conclou: “A Esparreguera vam
perdre el tren, tant en sentit
metafòric com literal”.

La nova línia seria l’alternativa a Monbus. Foto: Monbus

Nova reunió per crear un servei
de bus alternatiu al municipi

La Festa Major d’Hivern
potencia la cultura popular

MEDI AMBIENT4La implantació
del sistema de recollida selectiva
porta a porta ha fet incrementar
del 60% al 80% les deixalles que
es reciclen, segons les dades pro-
porcionades per l’Ajuntament.
En aquest sentit, els mateixos ín-
dexs apunten que la fracció res-
ta s’ha reduït a la meitat, passant
d’un 40% a un 20%. Per això, el
consistori celebra que es posés en
marxa aquest sistema de recolli-
da fa un any i asseguren que
s’ha demostrat que va ser “una
bona opció”. Des del govern mu-
nicipal agraeixin la col·laboració
dels veïns i veïnes, que està per-
metent que s’aconsegueixin els
objectius de millorar la qualitat i
la quantitat de les diferents frac-
cions recollides marcats quan es
va posar en marxa, ara fa un any,
el nou sistema de recollida por-
ta a porta.

L’Ajuntament també reco-
neix que ha millorat l’aspecte
dels carrers després de retirar els
contenidors de reciclatge que hi
havia fins ara i, a més, ha aug-

mentat la gent que recicla i que
fins ara no separava correctament
les seves escombraries.

NOVA CAMPANYA
Durant aquest mes de febrer i el
pròxim mes de març, el consistori
està fent una campanya d’infor-

mació sobre el nou sistema a
particulars i a comerciants per re-
soldre els problemes detectats du-
rant el primer any de funciona-
ment. Així i tot, el municipi té
unes taxes de reciclatge molt per
sobre del 50% exigit per la Unió
Europea per aquest 2020.

La recollida selectiva ha passat del 60% al 80%. Foto: Twitter (@collbato)

Creix un 20% la recollida
selectiva gràcies al porta a porta

Medi ambient | Arriben camions de fora de l’AMB a Can Mata
La Plataforma Tanquem Can Mata ha alertat, a través de les xarxes socials, de l’arribada de
camions de fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), fins i tot procedents d’Ando-

rra, a l’abocador de Can Mata. De moment, estan estudiant els motius d’aquests abocaments.

Cultura | La història de Carnaval i la Quaresma a les Coves
El Carnaval no va passar de llarg d’un lloc tan emblemàtic com les Coves de Montse-
rrat. El passat dissabte, dia 22, des de primera hora del matí, es va organitzar una ac-
tivitat per descobrir la història del Rei Carnestoltes i de la Vella Quaresma a les coves.

CULTURA4L’entitat Collbató
per a la Solidaritat proposa al
llarg de l’any diverses activitats
culturals i d’oci per recaptar
fons per a la seva causa. Així, diu-
menge passat, 23 de febrer, el
Casinet va acollir l’obra Bus-
queu-me un tenor, a càrrec de la
companyia Abraxas del Foment
Martinenc de Barcelona. Es trac-
ta d’una comèdia escrita per
Ken Ludwig, que va ser guan-
yadora de tres premis Tony, els
guardons més importants del te-
atre estatunidenc.

L’ONG collbatonina va oferir
aquest espectacle de forma lliu-
re, però va col·locar unes guar-
dioles solidàries al Casinet per-
què els espectadors poguessin fer
l’aportació que consideressin
adequada. En aquest sentit, cal
recordar que l’associació Collbató
per a la Solidaritat recapta fons
per ajudar els nens i nenes bie-
lorussos que encara pateixen les
conseqüències de l’accident de
Txernòbil. Des de l’entitat, acu-
llen aquests infants durant l’es-
tiu per millorar la seva salut.

Collbató per a la Solidaritat
ofereix una obra de teatre
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Èxit dels mercats de segona
mà d’Abrera i Martorell

MONTSERRATÍ4Abrera i Mar-
torell han celebrat recentment
dos mercats de segona mà que
han tingut molt bona rebuda
tant a nivell de participants com
de públic. 

D’una banda, el dissabte 15 al
matí, unes 200 persones es van
aplegar a la plaça del Rebato d’A-
brera, a l’exterior del Casal de Jo-
ves. Aquest acte va servir per ce-
lebrar que l’espai juvenil ha am-
pliat els seus horaris, de mane-
ra que ara obre també els caps de
setmana. Així doncs, la plaça es
va omplir sobretot de joves, que

van ser els encarregats d’ins-
tal·lar la vintena de parades que
va formar el mercat.

L’endemà, diumenge dia 16,
va ser el torn del barri marto-
rellenc de Can Bros. També
una vintena de parades va far-
cir la plaça del Llobregat de
productes artesans i de segona
mà, en el marc de la quarta edi-
ció del Mercabros. El creixe-
ment d’aquesta activitat ha fet
que la seva impulsora, la veïna
Conxita Garrigó, ara vulgui
aconseguir convertir-la en una
proposta mensual.

MARTORELL4L’Ajuntament de
Martorell ja ha posat en marxa
‘Aprop Martorell’, la nova pla-
taforma de venda online per als
comerços locals a la qual, de mo-
ment, s’hi han sumat disset es-
tabliments. La intenció del con-
sistori és que les botigues del
municipi guanyin visibilitat a
internet i ampliïn el seu públic i
les seves vendes, tot oferint als
clients la possibilitat de fer com-
pres de proximitat sense sortir
de casa. 

El president de l’associació de
comerciants Nou Martorell,
Marc Casasayas, considera que
l’eina és “una bona iniciativa” i
assegura que algunes botigues
que formen part de l’entitat ja
s’hi han adherit, tal com ha ex-
plicat a Línia Nord. “Les boti-
gues són per vendre i internet
ajuda a fer-ho”, afegeix, clar i
concís. Això sí, recorda que “si
tot és online, desapareixeran les
botigues físiques”, però matisa
que, en aquest sentit, el futur és
a les mans dels clients. Pel que
fa als comerciants del nucli an-

tic, agrupats sota l’associació
Fem Vila, per ara no n’hi ha cap
que s’hagi sumat a ‘Aprop Mar-
torell’, segons ha dit el seu pre-
sident, Óscar Monge.

CRÍTIQUES DE REVIVIM LA VILA
El moviment veïnal Revivim La
Vila, per la seva banda, no veu
amb bons ulls l’eina que ha im-
pulsat l’Ajuntament. Des d’a-

quest grup, apunten que el tret
distintiu del comerç de proxi-
mitat és el “tracte de persona a
persona”, cosa que no existeix
online. A més, creuen que “el
que necessita el comerç de la
Vila, i el barri en general, és que
la gent hi vagi i hi hagi vida”, i te-
men que la plataforma de ven-
da per internet acabi aconse-
guint l’efecte contrari. 

De moment, disset botigues martorellenques s’han sumat a la iniciativa. Foto: Arxiu

‘Aprop Martorell’, el nou web de
venda online per al comerç local

Sant Esteve | Impuls econòmic a una empresa local
L’Agència de Residus de Catalunya destinarà 1,3 milions d’euros a 94 projectes
empresarials que fomenten l’economia circular. Entre ells, hi ha una empresa
sesrovirenca que vol millorar el reaprofitament del residu tèxtil, segons l’ACN.
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Esports

El resultat que necessitaven. El
CB Esparreguera va recuperar
la seva millor versió dissabte
passat al Ramon Martí per der-
rotar un rival directe, el CB Al-
mozara (86-63). El triomf, a ban-
da de per trencar una mala di-
nàmica de quatre partits conse-
cutius, serveix perquè els homes
d’Òscar Navarro s’adjudiquin de-
finitivament el basket average
particular amb els aragonesos.

El matx, però, no va acabar
decantant-se a favor dels espar-
reguerins fins a la segona meitat.
Després del descans l’equip de
Navarro va excel·lir en defensa
(només va concedir 11 i 13 punts
i no va concedir cap rebot ofen-
siu als visitants) i va anar dis-
tanciant-se possessió rere pos-
sessió gràcies, en bona mesura, a

l’encert de Dani Fontanals (17
punts i 22 de valoració).

Els esparreguerins són ara
desens amb un balanç de 7-12 i
afrontaran el primer partit del
mes de març aquest diumenge a
Badalona, contra els Maristes
Ademar. El pròxim partit da-
vant l’afició serà el dissabte 7 del
mes que ve, contra el SESE.

RETORN A LA FEINA
Per la seva banda, el CB Marto-
rell tornarà a la competició (el
partit de la 19a jornada a Mata-
ró es jugarà el 27 de març) amb
un partit duríssim dissabte a la
tarda, quan el segon classificat, el
CB Igualada, visitarà la ciutat.
El següent repte, ja al març, por-
tarà l’equip a Andorra la Vella.

Deng Mayot, abans de llançar un tir lliure. Foto: Twitter (@CBAlmozara)

El CB Esparreguera recupera
la seva millor versió a casa

» Els d’Òscar Navarro trenquen una mala ratxa de quatre derrotes
» Prova de nivell: el CB Martorell tancarà el mes rebent l’Igualada

Quarta victòria seguida 
a casa del CH Sant Esteve

El Sanes Arena torna
a ser un fortí. El CH
Sant Esteve d’Oliver
Roy ha tornat a

aconseguir que les visites dels
equips al pavelló sesrovirenc si-
guin un autèntic mal de cap i dis-
sabte passat va sumar la quarta
victòria consecutiva davant l’a-
fició (38-18 contra el Banyoles),
un resultat que permet que el
conjunt blanc recuperi la desena
posició a la taula.

Aquest triomf (que és el més
contundent de la temporada) té
més valor encara si es considera

que el conjunt del Pla de l’Estany
és un rival directe del CHSES en
la batalla per evitar el descens.
Marc Turégano, Rubén Ridao i
Dídac Duran, amb nou, vuit i set
gols per cap, respectivament,
van ser els pals de paller d’aquest
magnífic resultat.

L’assignatura pendent, doncs,
són els partits a domicili, i aquest
dissabte a la tarda els de Roy tin-
dran una nova ocasió per millo-
rar lluny de casa. El Sanes visi-
tarà el filial del Balonmano Gra-
nollers en l’últim repte del segon
mes de l’any.

Marquès no competeix 
a Itàlia pel coronavirus

NATACIÓ4“Hem d’estar prepa-
rats també per a allò que no po-
dem controlar”. D’aquesta ma-
nera, a través d’una piulada, Nú-
ria Marquès anunciava abans-
d’ahir que no competirà en el
World Series World Para Swim-
ming que s’havia de posar en
marxa demà passat a la localitat
italiana de Lignano Sabbiadoro. 

La competició se suspèn
(igual que moltes altres cites
que s’havien d’haver disputat
durant el passat cap de setmana
al nord d’Itàlia) per l’alerta del co-
ronavirus, que de moment ha es-

tat la causa de la mort de sis per-
sones en aquesta zona del país
transalpí.

Sigui com sigui, l’organització
assegura que “la idea és esperar
a l'evolució de la situació i acor-
dar els propers passos amb la Fe-
deració, però, de moment, hem
de centrar-nos en les indica-
cions dels òrgans competents”,
de manera que és possible que es
disputi més endavant.

La castellvinenca està im-
mersa en la recta final de la pre-
paració dels Jocs Paralímpics
de Tòquio d’aquest estiu.

Rius, campió de Catalunya
júnior de ‘powerlifting’

POWERLIFTING4Millor debut,
impossible. El martorellenc Marc
Rius s’ha proclamat campió de
Catalunya de powerlifting (una
disciplina semblant a l’halterofília
que combina aixecaments de
pes mort, press de banca i
squats) en categoria júnior en la
seva primera participació en
aquesta competició, que es va ce-
lebrar a les instal·lacions de la Fe-
deració Catalana de Físic-cul-
turisme, a Barcelona.

L’esportista, que actualment
viu i entrena a Tarragona, va ser
el millor de la categoria de menys
de 93 quilos, aconseguint aixecar
240 quilos en squats, 152,5 en
pressde banca i 275 en pes mort.

Així, el jove martorellenc (que
només fa mig any que competeix
en aquesta modalitat esportiva)
agafa moral de cara a la resta de
competicions que afrontarà en
aquest 2020: l’estatal i el Cam-
pionat Europeu.

Futbol | El CF Martorell estrenarà el març rebent la UD Viladecans
Un partit que valdrà molt més que tres punts. El CF Martorell rebrà, aquest diumenge al migdia,
la visita de la UD Viladecans, un rival directe, al Torrent de Llops. Després d’abandonar la zona
de descens, els d’Albert Nualart voldran sumar la segona victòria consecutiva davant l’afició.

Pau Arriaga
MONTSERRATÍ
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Silvia Blanch va desaparèixer l'estiu de
2017 sense deixar rastre i l'última perso-
na que la va veure és morta. Un any més
tard, la jove periodista Alex haurà d'anar
fins al poble del Montseny on vivia Blanch
i on va ser vista per darrera vegada. Allà,
coneixerà un dels principals sospitosos de
la desaparició, pel qual sentirà una forta
i irremeiable atracció.

Llibres

El último verano de Silvia Blanch
Lorena Franco

La Laura, la Marta i el Felo són tres amics
que, com cada cap de setmana, es dis-
posen a sortir de festa per l’anomenada
Ruta del Bakalao, que sumava 42 quilò-
metres. Quan estan de camí, presencien
un accident i hauran de decidir si s’atu-
ren o continuen cap a la festa. Roger Torns
dirigeix aquesta obra de Manel Arévalo.

Al teatre La Gleva, a Barcelona.

Teatre

42 km
Manel Arévalo

La cantant Núria Graham va aprofitar Sant
Valentí per publicar una declaració d’a-
mor als seus orígens irlandesos i, més con-
cretament, a la seva àvia Marjorie, a la qual
ha dedicat una cançó i l’àlbum sencer, tot
i que no la va arribar a conèixer. Els pai-
satges irlandesos han estat la font d’ins-
piració de l’artista vigatana per crear
aquest disc de pop espiritual.

Música

El jove ballarí Merab, que fa anys que as-
saja a la Companyia Nacional de Dansa de
Georgia, coneix el carismàtic Irakli, que es
convertirà en el seu gran rival i, alhora, en
el seu amor ocult. El protagonista haurà
de fer front a un entorn molt conservador
per poder-se alliberar. Aquesta pel·lícula
sueca arriba a les nostres pantalles qua-
tre mesos després de l’estrena original.

Pelis i sèries

Solo nos queda bailar
Levan Akin

Marjorie
Núria Graham

Miró: Constel·lació Llena
La Fundació Joan Miró de Barcelona acull, des d’aquest
mes de febrer i fins al juny, l’exposició Miró: Constel·lació
Antoni Llena. Es tracta d’un recull de 150 obres del fons
de la Fundació, seleccionades per l’artista Antoni Llena

seguint un criteri molt personal: ha triat les peces en
què s’hi veia reflectit, que són aquelles que mostren un
Miró més íntim i amb menys color. Tots aquests dibui-

xos escollits per Llena es combinen amb dues obres 
seves, un fet que posa de manifest la complicitat exis-

tent entre les produccions artístiques de tots dos.

Concha Velasco (Valladolid, 1939) és una d’a-
quelles persones que costa imaginar lluny

d’un escenari o d’un rodatge. Des que va de-
butar al cinema amb La reina mora (1954)

quan tenia 15 anys, l’actriu (també cantant i
ballarina) no ha deixat de treballar mai i ha sa-
but adaptar-se als canvis de l’audiovisual. Una
prova d’això és el seu paper a Las chicas del ca-
ble, una sèrie de Netflix estrenada el 2017. Tan-
mateix, els escenaris han continuat sent casa

seva, tal com ha tornat a demostrar aquest fe-
brer, amb 80 anys. L’artista acaba d’estrenar al
Teatre Borràs de Barcelona El funeral, una obra
creada pel seu fill en què interpreta el fantas-
ma d’una actriu famosa que acaba de morir.

Durant la presentació d’aquest muntatge, 
Velasco va voler anunciar una intuïció que té
força clara: creu que morirà als 82 anys, però

ho explica amb un somriure.   

C O N C H A  V E L A S C OQUI ÉS?
Ser una de les actrius més importants

Està en actiu des de la dècada dels 50

Famosos

Estrenar una obra a Barcelona
‘El funeral’ ha aterrat al Teatre Borràs aquest febrer 

Admiradors i detractors
Com tota diva, desperta passions però també crítiques

QUÈ HA FET?

La fitxa

| Hunt: Showdown
Crytek ha desenvolupat Hunt: Showdown, un nou videojoc d’acció multi-

jugador que permet posar-se en la pell d’un caçador de monstres.

No t’ho perdis

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Viu en línia
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DIJOUS 27 DE FEBRER
19:00 Maria Climent visitarà la ciutat per pre-

sentar la seva primera novel·la, Gina. La
seva protagonista rep una mala notícia mè-
dica inesperadament. / Biblioteca.

29 DE FEBRER I 1 DE MARÇ
Tot el dia El dissabte i diumenge d’aquesta set-

mana se celebrarà el Dia d’Andalusia amb la
instal·lació de casetes, una missa rociera, ac-
tuacions en directe i un potaje popular. / Di-
ferents espais de la ciutat.

FINS AL 4 DE MARÇ
Tot el dia Darrers dies en els quals s’admetran

inscripcions de veïns i veïnes que vulguin for-
mar part del Voluntariat per la Llengua.
L’acte públic de presentació de parelles es farà
el dia 12 del mes que ve.

DEMÀ 26 DE FEBRER
ABRERA Espai per a la recerca de feina, amb una

tècnica de suport on trobaràs material de con-
sulta, taulell d’ofertes de treball i informació
de cursos i recursos formatius (09:00). /
Mercat Municipal.

DEMÀ 26 DE FEBRER
COLLBATÓ Aquest dimecres se celebrarà la

darrera sessió del mes del Club dels primers
lectors, d'iniciació a la lectura adreçada a nens
i nenes de 1r i 2n de Primària. (17:00). / Bi-
blioteca municipal.

DEMÀ 26 DE FEBRER
ESPARREGUERA Marcel Escudé s’encarregarà

de la darrera sessió del taller de poesia per
a joves i adults. L’entrada a l’activitat és gra-
tuïta, però les places són limitades (18:30).
/ Biblioteca Municipal l'Ateneu.

DILLUNS 2 DE MARÇ
OLESA La contacontes Sherezade Bardají visi-

tarà el poble per encarregar-se de la prime-
ra sessió del mes que ve de l’Hora del conte
per a nadons (18:00). / Biblioteca municipal.

DISSABTE 7 DE MARÇ
SANT ESTEVE Partit d’handbol corresponent a

la 23a jornada de Primera Estatal entre el CH
Sant Esteve i l’OAR de Sabadell (19:30). / Sa-
nes Arena.

SANT ESTEVE Valentí Sort, membre
del grup d'artistes locals Artviu, pre-
senta la seva exposició El Camino. / Sala
Domènech i Estapà.

Una mostra es posarà 
en marxa a Sant Esteve

Des del 29 de febrer

Sole Giménez fa homenatge a les do-
nes autores, les canta i en dona visi-
bilitat i una nova vida a les seves
obres. Entrades ja a la venda. / Teatre
Núria Espert.

Sole Giménez actuarà 
en solitari al Núria Espert
Diumenge 8 de març a les 18:00

En el marc del cicle Monoloaddictes, la
humorista Eva Cabezas parlarà sobre
la pressió estètica femenina en dife-
rents àmbits en el monòleg Curvy. / Au-
ditori del Centre Cultural.

‘Curvy’, un monòleg per
reflexionar amb Eva Cabezas
Divendres 28 de febrer a les 22:30

MARTORELL Partit de bàsquet de la
20a jornada del grup C-A de l’EBA
entre el CB Martorell i el CB Igualada.
/ Pav. Municipal de Martorell.

El CB Martorell tancarà el
mes rebent el CB Igualada
Dissabte 29 de febrer a les 18:00

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S
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