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“Ens dediquem a cuidar, però a
nosaltres no ens cuida ningú”. Són
paraules de Carmen Juares, co-
fundadora de l’associació Mujeres
Migrantes Diversas i actual res-
ponsable de Noves realitats del
treball i precarietat de CCOO.
Juares va marxar d’Hondures
ara fa uns quinze anys i, com mol-
tes altres dones, en arribar a Ca-
talunya es va veure obligada a tre-
ballar com a interna en una casa
cuidant d’una persona gran amb
demència. Cobrava 750 euros al
mes i només tenia lliures els dis-
sabtes de nou del matí a nou del
vespre: dotze hores setmanals. Va
estar prop de sis anys en aquesta
situació, amb la promesa d’un
contracte que no va arribar mai.

Aquest no és, ni de bon tros, un
cas excepcional. Així ho va cons-
tatar Juares l’any 2015, quan va
coincidir en una manifestació
amb altres dones que havien estat
o encara eren treballadores de la
llar i les cures. Arran de la prime-
ra trobada, van crear un grup de
WhatsApp (l’embrió de Mujeres
Migrantes Diversas) per compar-
tir experiències i ajudar dones en
la mateixa situació. A través d’a-
questes converses, es van adonar
que “les condicions laborals esta-
ven empitjorant”, diu Juares. “Ara
hi ha dones que treballen com a in-
ternes per sous d’entre 400 i 600
euros, amb l’obligació de col·la-
borar en les despeses d’aigua,
llum i gas de la casa i de comprar-
se el seu menjar”, explica. 

A això se li ha de sumar el fet
que aquestes treballadores no te-
nen els mateixos drets que la res-
ta. “No tenen dret a cobrar l’atur
ni a demanar la baixa, i les poden
fer fora sense avisar-les amb
quinze dies d’antelació”, recorda

Isabel Valle, membre del grup Li-
bélulas, una altra entitat femi-
nista que vetlla pels drets de les
treballadores de la llar.

UN CAMÍ PLE D’ENTREBANCS
La majoria de dones que treba-
llen en aquest sector, completa-
ment feminitzat, són estrangeres.
En aquest sentit, la gran barre-
ra que es troben les migrants en
arribar a l’estat espanyol és la llei
d’estrangeria, que, segons Valle,
“és abusiva i t’aboca a l’economia
submergida”. Per aconseguir re-
gularitzar la seva situació, la le-
gislació espanyola exigeix als
nouvinguts demostrar tres anys
d’empadronament ininterrom-
put i un contracte de feina, tal
com detalla Juares, que consi-
dera que molts ajuntaments ca-
talans són “còmplices” de la llei
d’estrangeria perquè no perme-
ten l’empadronament sense do-
micili fix. A més, matisa que la
Generalitat també estableix els

seus propis requisits: un total de
120 hores de formació, entre
cursos de llengua i de coneixe-
ments laborals, socials i judicials.

Per a una persona que té, com
a molt, un dia lliure a la setma-
na, acumular 120 hores dispo-
nibles és un repte molt compli-

cat. Per això és important la fei-
na que fa el Centre d’Informació
per a Treballadors Estrangers
(CITE) de CCOO, que ofereix
formació en drets laborals a tre-
balladores de la llar els diumen-
ges. Gràcies a aquesta iniciativa,
més de 150 dones van acabar a fi-
nals del mes passat un dels cur-

sos que demana la Generalitat. A
més, entitats com la de Juares o
la de Valle també programen
cursos els caps de setmana.

UNA XACRA QUE NO S’ATURA
Des d’aquestes associacions, re-
corden que l’assetjament i abusos
sexuals sovint acompanyen les
condicions d’explotació laboral
que pateixen les treballadores de
la llar. Segons l’estudi Una vio-
lència oculta, de la Fundació Jo-
sep Irla, el 28% d’aquestes treba-
lladores ha patit “tocaments o
apropaments excessius” i el 10%
afirma que han abusat sexualment
d’elles. En la majoria de casos, els
homes que perpetren aquestes
formes de violència actuen amb
impunitat i “diuen a les dones que,
si denuncien, les deportaran al seu
país perquè no tenen papers”, la-
menta Juares. En conseqüència,
moltes no ho fan “per por i per
manca de xarxa”, afegeix. 

Per canviar això, és impres-

cindible la tasca de Libélulas o
Mujeres Migrantes Diversas, que
ofereixen un espai de comuni-
cació i organització per a aques-
tes dones. Totes dues han col·la-
borat amb altres entitats per
crear la campanya #DretsRere-
LaPorta, impulsada recentment
per l’Almena Cooperativa Femi-
nista. La iniciativa, que culminarà
el 30 de març, Dia Internacional
de les Treballadores de la Llar,
presenta un recull de cinc víde-
os protagonitzats per dones mi-
grants, en què elles mateixes po-
sen de manifest i denuncien la si-
tuació que pateixen cada dia. 

Per a Valle, aquest fet és es-
pecialment rellevant i afirma sa-
tisfeta que “les migrants han vi-
sibilitzat la precarietat” que ha-
via existit des de sempre en el tre-
ball de cures i de la llar. I és que,
tal com apunta Juares, aquest
col·lectiu ha pres consciència:
“Estem transformant la societat,
som crítiques i empoderades”.

Qui cuida les cuidadores?
» La majoria de treballadores de la llar i les cures són migrants en condicions d’explotació laboral
» Entitats com Mujeres Migrantes Diversas i Libélulas denuncien la situació i visibilitzen el col·lectiu

A l’esquerra, una manifestació pels drets de les treballadores de la llar. A la dreta, un curs de drets laborals de CCOO. Fotos: ACN/Mujeres Migrantes Diversas

10%
de les treballadores
de la llar i les cures
afirmen que han patit
abusos sexuals

Anna Utiel
MONTSERRATÍ
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La lupa

per @Modernetdemerda

L’altre virus

Sap greu que ens faci més por el corona-
virus que no pas els mitjans que ho infecten
tot de sensacionalisme. El que està passant
aquests dies ens hauria de remoure les en-
tranyes. Hem vist de tot, i aquest tot inclou,
majoritàriament, la part més
pobra, barata i irresponsable
del periodisme.

Titulars penosament ca-
tastrofistes, un “minuto y re-
sultado” dantesc amb cada
nou infectat al món, corres-
ponsals exhibint mascaretes
inútils. I, sobretot, desinformació. De-
sinformació i circ. Hem arribat a veure pe-
riodistes que, des d'un aeroport, infor-
maven dels vols que acabaven d'aterrar
procedents d'Itàlia. Compte que n'ha
arribat un de Roma. Ja són aquí.

Paradoxes de la vida, qui aquests
dies ens està tornant a donar una lliçó
és Twitter. Tant que el crucifiquem, tant
que l'acusem d'accentuar les pitjors
maldats de l'ésser humà, i al final és ell,

l'home panxut aquest de la barra del bar,
qui està aconseguint despullar de dra-
matisme tota l'alarma que els mitjans
han anat fabricant.

El compte de Twitter que parodia la
malaltia, amb centenars de milers de se-

guidors en poques hores, està exercint
una veritable funció de distensió social.
Inconscientment o no, revesteix d'humor
i normalitat una aparent apocalipsi i
calma ments angoixades. I, amb ell, tots

els altres comptes que han
anat apareixent per parodiar
altres malalties i enfotre'sde
la situació.

Vaja, que resulta que són
quatre il·luminats els que
ens estan fent més digerible
tota aquesta gran muntanya

d'exageracions i clics. Quatre degenerats
que, segons aquell, havien de fer un mal
tremendo, i que avui són els que ens es-
tan salvant una micona de tanta dege-
neració informativa. La vida -la que que-
da- té aquestes coses.

El compte de Twitter que parodia 
la malaltia està exercint una 

veritable funció de distensió social

La Taula de Negociació
amb el PSOE no és cap
novetat. S’integra en una

tradició de falsos passos endavant i mi-
ratges del Procés: el Consell per la
Transició Nacional, el Llibre Blanc, el
Full de Ruta, el Consell per la República
i, bé, la més òbvia: la República pro-
clamada.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

No, no es normal que
en hostelería los cama-
reros tengan que comer

de pie y en 2 minutos. No, no es normal
que los médicos tengan que hacer
guardias de 24 horas y no puedan ir ni
al baño. Y no, tampoco es normal que
los riders tengan que comer en el sue-
lo mientras esperan pedidos.

Esta madrugada, una
barca con 45 personas
a bordo (14 niños) con

problemas en aguas de la isla de Les-
bos pidió ayuda a un barco de la Gu-
ardia Costera de Grecia. En vez de ayu-
dar, los remolcaron a aguas turcas,
rompieron su motor y los abandonaron
a la deriva. Es un acto criminal.

Quan em pensava que
ja ho havia vist tot a
Twitter, un troll diu “poc

et van fer de joveneta” referint-se als
abusos sexuals que vaig patir amb sis
anys. No sé si va ser poc o molt, només
sé que estic viva i feliç. I que tinc més
cor que aquesta penya, que tampoc no
és difícil.

@BelOlid@Andresmourenza@AlbertLloreta @YoSoyAleFuente

CE Esparreguera
L’equip esparreguerí viu una ratxa de la
qual pot presumir d’allò més: ha encade-
nat més d’un any sense perdre cap partit

a la lliga. Per trobar l’última derrota 
cal remuntar-se al 24 de febrer de 2019,

un 0-1 contra la UD La Torre. 
pàgina 20
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Els semàfors

Aj. Sant Andreu
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Bar-

ca ha impulsat una Xarxa Ciutadana
contra la violència masclista, que vol

implicar entitats, comerços i particulars
que mostrin el seu rebuig a aquesta xa-
cra i sàpiguen actuar davant d’un cas. 

pàgina 12

Aj. Sant Esteve
Un jutjat ha imposat una multa de 150
euros diaris a l’alcalde de Sant Esteve

Sesrovires, Enric Carbonell, fins que l’A-
juntament pagui 4,6 milions d’euros

pels perjudicis de l’enderrocament de 12
naus industrials, pendent des del 2015. 

pàgina 13
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L’Entrevista

Vas presentar Mujeres de
música a Sant Andreu de
la Barca el 8 de març. Qui-

na importància té que fos en
aquesta data?
És molt significatiu, és com si es tan-
qués un cercle. Aquest projecte vol
visibilitzar el paper de les dones en
la música més enllà de les cantants,
que sembla que sigui l’únic lloc on
hem pogut arribar i ja no passem
d’aquí, quan realment no és així. Hi
ha moltes compositores i autores
que han deixat cançons merave-
lloses que la gent coneix, però en
canvi no les coneix a elles.

Parlem de cançons tan popu-
lars com Bésame mucho o Dos
gardenias, totes dues escrites
per dones que han quedat en un
segon pla.
Sí. Primer, la dona tenia el terreny
vetat en la música. De fet, només
cal estudiar una mica la història de
la música per adonar-se que no hi
eren: no ho tenien permès. Tot
aquest desconeixement que hi ha

de les dones que sí que van poder
arribar a la música i que han deixat
un gran llegat és producte d’una
cultura patriarcal que les ha anul·lat.

El teu disc homenatja totes
aquestes dones, però va dedicat
concretament a una artista: Ma-
ría Dolores Pradera. D’ella dius
que va ser la teva mestra i el teu
millor exemple. Per què?
María Dolores va fer una feina tre-
menda amb la seva música. Ella no
era compositora, però es va fixar en
grans compositores, les va donar a
conèixer, va posar veu a moltes de

les seves cançons i les va fer uni-
versals. Va ser una abanderada
d’aquest moviment, i no amb pa-
raules, sinó amb fets. A més, mal-
grat que les circumstàncies no li
van posar fàcil, sempre va mante-
nir el somriure i un sentit de l’hu-
mor que la feia única.

D’altra banda, amb aquest àl-
bum també poses de manifest la
connexió que hi ha entre la cul-
tura musical d’aquí i la de l’A-
mèrica Llatina. Quin valor li do-
nes a aquest fet?
Per a mi té moltíssima importància.
Tenim la gran fortuna de comptar
amb una cultura comuna, basada
no només en el llenguatge, també
en la tradició. Crec que no ens
adonem de la sort que tenim. Som
un país immens ple de possibilitats,
però no veiem aquesta riquesa
cultural i ens tanquem i ens morim
en la ignorància respecte a l’altre.

Fa més de 35 anys que ets als es-
cenaris i ja vas pel vintè disc,
però sembla que les teves ganes
de fer música no s’esgoten.
És que hi ha tantes coses a dir, tan-
tes coses a fer i tantes cançons a les
quals donar vida... Continua sent
il·lusionant, tot i que han canviat
molt les coses i cada cop cal dedi-
car-hi més esforç. Estic en un bon
moment. Ara farem molts con-
certs i anirem a altres països amb
un repertori que la gent gaudeix
molt i que sorprèn, perquè és molt
conegut però, alhora, es desconeix
molt què hi ha darrere de les can-

çons. Em sento afortunada de te-
nir un projecte amb un discurs que
té molt a veure amb la meva ma-
nera d’entendre la música i la vida
en general.

Mirant enrere, sents nostàlgia
per l’etapa de Presuntos Impli-
cados?
No. En tot cas, sento nostàlgia per
com es vivia la música aleshores,
perquè les coses estaven una mica
més clares i ara hi ha molta confu-
sió. Abans, feies un bon disc i ge-
neralment tenies una repercussió.
Ara fas un bon disc i potser no se
n’assabenta ningú, perquè és molt
més difícil comunicar, hi ha molta
més oferta. Abans era més fàcil.

Per a molts, sempre seràs la can-
tant de Presuntos, un grup que

va marcar una època. Com vius
això?
D’una manera molt natural. Vaig
créixer a Presuntos i gran part del
que soc ara és per haver-ne format
part. A més de cantant, també soc
compositora i autora i, per tant, als
meus concerts sonen cançons que
vaig fer amb el grup. De vegades se
sorprèn en saber que determina-
des cançons són meves.

Sigui com sigui, ja has publicat
nou àlbums en solitari. Com va-
lores aquest camí sense el grup?
Ha sigut molt interessant, he viscut
un aprenentatge molt intens. Crec
que no ens hem de quedar sempre
al mateix lloc, perquè així no s’aprèn
res. Ara estic totalment enfocada en
aquesta gira per tal que sigui tan
maca i extensa com es pugui.

“Vull visibilitzar el paper
de les dones en la música
més enllà de les cantants”
Sole Giménez / Cantant i compositora

Amb una trajectòria de més de 35 anys en el món de la música, Sole Giménez va
publicar l’any passat el vintè disc de la seva carrera (el novè en solitari). Sota el nom

Mujeres de música, l’artista volia reivindicar les dones compositores, tal com va 
demostrar en el concert que va oferir el 8M al Teatre Núria Espert de Sant Andreu.

Anna Utiel
SANT ANDREU DE LA BARCA

Foto: Tono Balaguer

Perfil | On sigui, però amb música
Sole Giménez va néixer a París l’any 1963, va créixer a Iecla (Múrcia) i viu des
de fa anys a València. Durant més de dues dècades, va ser la cantant del grup
Presuntos Implicados, fins que el 2006 va iniciar la seva carrera en solitari.

“Hi ha tantes coses a
dir, tantes coses a fer 
i tantes cançons a les
quals donar vida...”
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Martorell

URBANISME4El Molí Paperer
podria convertir-se en el centre
d’interpretació de les Vies Blaves,
el projecte per fer transitables les
lleres dels rius Llobregat, Anoia
i Cardener. Com a mínim, aques-
ta és la proposta que l’alcalde Xa-
vier Fonollosa ha fet al respon-
sable d’Infraestructures i Espais
Naturals de la Diputació de Bar-
celona, Pere Pons.

Segons va manifestar el bat-
lle en declaracions a Martorell
Televisió, la idea seria que l’A-
juntament de Martorell cedís
l’edifici, situat al barri de Can Ca-
rreres i actualment abandonat,
a la Diputació, per tal que l’ens
supramunicipal en fes la reha-
bilitació i hi instal·lés un punt
d’informació turística sobre les
Vies Blaves. Per a Fonollosa, la
ubicació del Molí Paperer és
clau per desenvolupar aquesta
funció: “És al peu del riu Anoia
i molt a prop de l’aiguabarreig
amb el Llobregat”.

UN PROJECTE AMBICIÓS
El Pla Director Urbanístic (PDU)
de les Vies Blaves, que la Dipu-
tació va presentar fa un any,
pretén recuperar la llera del Llo-
bregat i dels seus afluents més
importants, adequant 300 qui-
lòmetres de camins per a via-
nants i mitjans de transport no
motoritzats. Quan es faci realitat,
el projecte passarà per una sei-
xantena de municipis i benefi-

ciarà més de cinc milions de
persones.

En aquesta iniciativa tan am-
biciosa, Martorell juga un paper
molt important. Segons l’alcalde,
el municipi “és punta de llança
de les Vies Blaves”, ja que és on
conflueixen el Llobregat i l’Anoia.
A més, recorda que des del Pont
del Diable fins al Prat de Llo-
bregat ja hi ha un camí que fun-
ciona “amb un èxit brutal”.

El Molí Paperer, al barri de Can Carreres. Foto: Ajuntament

El Molí Paperer, possible centre
d’interpretació de les Vies Blaves
» L’alcalde Xavier Fonollosa ha ofert a la Diputació la cessió d’aquest
edifici en estat d’abandonament ubicat al barri de Can Carreres

La Mercè tindrà un 
edifici d’Educació Infantil

EQUIPAMENTS4El Col·legi La
Mercè tindrà un edifici d’Edu-
cació Infantil a finals del curs que
ve, 2020-2021. Les obres van co-
mençar la penúltima setmana de
febrer i serviran per habilitar
aquest nou espai al número 47
del carrer del Mur, just al davant
del centre. L’equipament dis-
posarà de quatre plantes i tindrà
capacitat per a uns 150 alumnes.

Segons va detallar la direc-
tora del col·legi, Montse Font, al
canal de notícies municipal, la
planta baixa comptarà amb un
“espai diàfan amb recepció, així

com el menjador escolar i un pe-
tit office”. Font també va expli-
car que la segona i la tercera
planta acolliran les aules de P3,
P4 i P5, l’aula de música, la de
psicomotricitat i algunes sales
polivalents. Finalment, va dir
que a la quarta i última planta hi
haurà el pati amb una zona co-
berta i una altra de descoberta.

L’espai que es destinarà a In-
fantil havia estat el Cine Nou,
propietat del centre, i actualment
servia com a gimnàs per als
alumnes de l’ESO i com a pista
per al Club Bàsquet La Mercè.

Tret de sortida al programa 
I-Tria d’orientació acadèmica
EDUCACIÓ4Les regidories
d’Ensenyament i Joventut, amb
el suport de la Diputació de Bar-
celona, han començat aquest
dilluns, 9 de març, una nova edi-
ció del programa I-Tria. Aques-
ta iniciativa, que funciona amb
la coordinació dels centres de se-
cundària del municipi, serveix
per orientar els alumnes de 4t
d’ESO en el seu futur acadèmic.
Aquest any, el projecte s’allar-
garà fins al pròxim dia 20.

I-Tria preveu des d’activi-
tats informatives, com taules
rodones i tallers, fins a les sorti-

des al Saló de l’Ensenyament de
Barcelona que es faran els dies
18 i 19. Enguany, l’Espai Jove
Punt Nord és un dels escenaris
principals d’aquesta proposta, ja
que, a més d’acollir la majoria
dels actes programats, compta
també amb un plafó explicatiu i
una exposició instal·lats al ves-
tíbul. D’una banda, el plafó mos-
tra de forma esquemàtica com
funciona el sistema educatiu ca-
talà i, de l’altra, l’exposició ‘Ja
saps què faràs?’ permet veure les
opcions formatives que poden
escollir els estudiants.

Detinguts per robar begudes
alcohòliques a un establiment
SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra han detingut recentment
tres homes per robar begudes al-
cohòliques tres vegades en un
mateix dia en un establiment de
Martorell. Els arrestats, d’entre
23 i 31 anys i veïns d’Abrera i
Martorell, van amenaçar i inti-
midar els treballadors del local,
del qual eren habituals.

Els fets es van produir a
principis de febrer, quan els tres
lladres van robar, de forma co-

ordinada, diverses ampolles d’al-
cohol amb només unes hores de
diferència. A més, també van in-
tentar emportar-se altres pro-
ductes. Tot va quedar enregistrat
per les càmeres de vigilància de
l’establiment, fet que va perme-
tre a la policia detenir els tres ho-
mes per un delicte de robatori
amb violència i intimidació el dia
24. Els arrestats van passar a dis-
posició judicial i van quedar en
llibertat amb càrrecs.

Oci | Un ‘escape room’ per saludar les caramelles
Caramelles de Martorell ha donat la benvinguda a la temporada d’assajos amb una festa

molt diferent. L’entitat va oferir un escape room al Centre Cultural en què els participants,
la majoria nens i nenes, van haver de rescatar els personatges caramellaires Met i Queta.
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FEMINISME4Que la història
l’escriuen els vencedors (i que
aquests vencedors són sempre
homes) és una idea que Gemma
Giménez va entendre tan aviat
com va començar a estudiar la
carrera. Per això, un cop llicen-
ciada, va voler exercir la seva fei-
na com a historiadora fent un
pas més enllà i tenint en comp-
te la perspectiva de gènere.
Aquesta determinació l’ha por-
tat a crear projectes com l’itine-
rari ‘Martorell, femení plural’,
que repassa la història del mu-
nicipi a través de dones tan si-
lenciades com imprescindibles.

Giménez va posar en marxa
aquesta ruta l’any passat, i l’èxit
d’aquella primera edició ha fet
que enguany es programi en
dos dies diferents: el 7 i el 14 de
març. Així, dissabte passat, una
quinzena de martorellencs i mar-
torellenques van fer un reco-
rregut pels carrers i places del ba-
rri de La Vila i, alhora, per la his-
tòria de Martorell. Tot plegat, a
través de veus femenines que,
malgrat les seves diferències,
van entrar en diàleg gràcies a les
explicacions de la historiadora.

En un matí marcat pel bon

temps, el punt d’inici de la ruta
va ser la plaça del Portal d’Anoia,
on Giménez va parlar de les do-
nes feudals i va desvelar un dels
secrets que els participants des-
coneixien: que la construcció
del pont d’Anoia va ser autorit-
zada per Maria de Castella i no
pel seu marit, Alfons el Magnà-
nim, com alguns creien. El se-
güent punt va ser l’Enrajolada, el
primer museu local fundat a
Catalunya, una parada que va
servir per parlar de les minyones
i les dides que havien d’assumir
les tasques de la llar i les cures a
les cases de famílies benestants. 

LLUITES A L’ORDRE DEL DIA
Un dels aspectes més interes-
sants d’aquesta visita és que els
assistents poden constatar que,
per més anys que hagin passat,
les reivindicacions de les dones
no han canviat tant. Per exemple,
al carrer Mestres Gomila i Reniu
(Manel Gomila i Júlia Reniu, en-
cara que es tendeixi a pensar que
eren dos homes), la guia va mos-
trar documents on les professo-
res dels anys 30 del segle passat
parlaven de conceptes tan mo-
derns com la coeducació i im-

pulsaven un model d’escola pú-
blica, laica i mixta. Però l’espai on
va quedar més clar que el femi-
nisme de la Segona República té
molt a veure amb l’actual va ser
El Progrés. Allà, els visitants
van comprovar, amb certa sor-
presa, que en aquella època ja es
parlava del dret a l’avortament,
una lluita a l’ordre del dia.

Després, un cop al refugi an-
tiaeri de la plaça de la Vila, Gi-
ménez va explicar com els aven-
ços aconseguits per tantes dones

van quedar troncats amb el cop
d’estat del 1936 i el posterior es-
clat de la Guerra Civil espanyo-
la. La historiadora va desmitifi-
car la figura de la miliciana, ja
que, tot i que van ser moltes les
antifeixistes que van voler unir-
se al front, quan la situació de l’e-
xèrcit es va regularitzar, les van
enviar a casa. El motiu: les acu-
saven de “causar més baixes
que l’enemic” perquè deien que
contagiaven malalties de trans-
missió sexual i les titllaven de

prostitutes. I és que la llibertat
sexual de les dones ha estat un
dels grans tabús al llarg de la his-
tòria, independentment de la
classe social i l’època. Una pro-
va d’això és que, al segle XIX, fins
i tot la reina Isabel II era criticada
per la societat martorellenca
quan s’allotjava a l’edifici de Cal
Nicolau i mantenia relacions ex-
tramatrimonials. En definitiva,
‘Martorell, femení plural’ de-
mostra que el feminisme ha es-
tat i continua sent necessari.

Unahistòria escrita en femení
» ‘Martorell, femení plural’ és l’itinerari que reviu la història del municipi des de l’experiència de les dones
» La historiadora local Gemma Giménez, creadora de la ruta, guia els visitants pels carrers de La Vila

La primera visita programada aquest mes de març es va fer el dia 7, i la següent serà el 14. Fotos: A.U.
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Martorell, present al Fòrum
Logístic de Riba-roja de Túria
ECONOMIA4Martorell va es-
tar present a la segona edició del
Fòrum Logístic de Riba-roja de
Túria (País Valencià) que es va
celebrar dijous passat, 5 de març.
Es tracta d’una trobada entre els
representants de més de 200
municipis d’arreu de l’Estat que
tenen el factor industrial o lo-
gístic com a motor del desenvo-
lupament econòmic local. 

De fet, Martorell va tenir un
paper destacat en aquesta jor-
nada. Tal com va explicar l’al-
calde Xavier Fonollosa a Mar-
torell Televisió, és un dels sis
municipis que formen el G-6, el
grup integrat per les localitats
amb més potencial industrial
que vol demanar “a la Federa-
ción Española de Municipios y
Provincias (FEMP) crear una
xarxa nacional de ciutats indus-

trials i logístiques”. Les cinc po-
blacions restants són Riba-roja
de Túria, Mondragón (País
Basc), Arteixo (Galícia), Ante-
quera (Andalusia) i Mèrida (Ex-
tremadura). Tot i que aquestes
sis ciutats en són les impulsores,
la xarxa n’acabaria integrant
“moltes més”, segons va matisar
el batlle martorellenc. 

D’altra banda, tal com expli-
quen fonts del consistori, el fò-
rum també va posar damunt la
taula temes com la innovació, la
reducció de les desigualtats, la
sostenibilitat o la col·laboració
público-privada en l’àmbit del
desenvolupament industrial. Tot
plegat, qüestions que preocupen
i afecten municipis que, com
Martorell, tenen una economia
basada en el sector de la indús-
tria, sotmès a molts canvis.

FORMACIÓ4El Centre de For-
mació Professional d’Automoció
de Martorell va acollir, a finals de
febrer, el Consell de la Formació
Professional (FP) del Baix Llo-
bregat. Aquesta trobada va ser-
vir per posar en comú les in-
quietuds i reivindicacions dels
actors econòmics, polítics i so-
cials implicats en aquesta qües-
tió. Una de les reclamacions
compartides va ser l’entrada en
funcionament, precisament, de
l’espai que acollia la jornada.

Durant l’acte, es va insistir en
la necessitat d’impulsar l’FP per
tal de respondre a les demandes
de les empreses de la zona, que
busquen personal qualificat i
cada cop més especialitzat. Ac-
tualment, la manca de profes-
sionals en determinades bran-
ques dificulta el creixement i el
desenvolupament del sector in-
dustrial. Per això, els partici-
pants en el consell van posar de
manifest la importància de
comptar amb una FP “àgil i fle-
xible”, que s’adapti als canvis
constants que afecten el sector.
D’altra banda, es va assenyalar la
necessitat de millorar la reputa-
ció social dels estudis d’FP i d’e-
liminar els estereotips de gène-
re que fan que les dones tinguin
poca presència en aquest àmbit.

EL CLÚSTER, IMPACIENT
Pel que fa a la situació del Cen-
tre d’FP d’Automoció de Marto-
rell, uns dies abans de la troba-
da a nivell comarcal, el Clúster de
la Indústria de l’Automoció
(CIAC) va alertar que, si l’equi-
pament continuava sense fun-
cionar, buscarien alternatives. “Si
volem donar una resposta con-
junta al sector de la indústria au-
xiliar de l’automòbil a Catalun-
ya, el centre seria la resposta;
però, si no tenim centre, troba-
rem altres solucions”, va asse-
gurar el president del CIAC, Jo-

sep Maria Vall, en una entrevis-
ta amb l’ACN.

En la mateixa línia, Vall va la-
mentar que, després de cinc
anys de la seva inauguració, el
centre –el qual considera “mag-
nífic”– continuï tancat. “És una
desgràcia i una vergonya”, va dir,
contundent. I és que aquest edi-
fici havia d’oferir formació a
14.000 alumnes i convertir-se en
l’espai de referència en aquesta
matèria. Però, després de molts
retards, a finals de l’any passat el
procés de licitació per gestionar
el projecte va quedar desert.

El centre va acollir el Consell de l’FP del Baix Llobregat. Foto: Ajuntament

El Baix Llobregat reivindica 
el Centre d’FP d’Automoció
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Sant Andreu de la Barca

Castellví de Rosanes

SOLIDARITAT4L’entitat castell-
vinenca Hipofam ha donat
15.000 euros al Vall d’Hebron
Institut de Recerca (VHIR) per
a la investigació de la hipomag-
nesèmia familiar, la malaltia
minoritària a la qual ofereixen
suport.

Una part del donatiu s’ha
pogut fer gràcies a la col·labo-
ració de la població de Castellví
que s’ha implicat en les pro-
postes benèfiques d’Hipofam,

com ara el tió solidari que es va
fer el Nadal passat. 

La col·laboració entre l’enti-
tat i el VHIR no és nova. Ja l’any
2015,van formalitzar un conve-
ni que va permetre la contrac-
tació de la investigadora Mòni-
ca Vall, especialitzada en la hi-
pomagnesèmia familiar, aques-
ta síndrome poc comuna que
afecta sobretot el ronyó. En
aquests anys, Hipofam ha donat
al Vall d’Hebron 105.000 euros.

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Castellví ha renovat el conveni de
col·laboració en matèria de pro-
moció econòmica que manté
amb l’Ajuntament de Martorell
des de l’any 2017. Gràcies a
aquest acord, la població cas-
tellvinenca pot gaudir dels ser-
veis i activitats del Molí Empre-
sa de Martorell, el centre de re-
ferència a la zona en assessora-
ment empresarial, emprenedo-
ria i ocupació. De moment, el
conveni és vigent fins al 31 de
desembre de 2024.

La renovació de la col·labo-
ració es va fer oficial el passat dia
27 en una trobada entre l’alcal-
de de Castellví, Adrià Camino, i
el de Martorell, Xavier Fonollo-
sa. També hi van prendre part
els regidors de Promoció Eco-
nòmica de tots dos municipis: el
castellvinenc José Cara i la mar-
torellenca Rosa Cadenas. Se-
gons el document aprovat, l’ob-
jectiu és beneficiar les persones

que estiguin a l’atur o buscant
una feina millor, així com totes
aquelles “empreses, professio-
nals i emprenedors de Castellví”,
que podran seguir acudint al
Molí Empresa per sol·licitar els
serveis que necessitin.

‘FEM XARXA, FEM EMPRESA’
A més, tots dos consistoris col·la-
boren també en el projecte ‘Fem
Xarxa, Fem Empresa’, impulsat

pels vuit ajuntaments del Mont-
serratí. En el marc d’aquesta
iniciativa, Castellví acollirà
aquest any dos cursos gratuïts de
formació adreçats a emprene-
dors i empreses de la zona. El
primer servirà per donar als
participants eines bàsiques per
popularitzar els seus negocis i el
segon, per ensenyar-los a vendre
a través d’internet. Tots dos es fa-
ran el pròxim mes d’octubre.

Acord entre els alcaldes de Martorell i Castellví. Foto: Ajuntament

Renovat el conveni de promoció
econòmica amb Martorell

L’entitat Hipofam dona
15.000 euros al Vall d’Hebron

FEMINISME4L’Ajuntament ha
impulsat una Xarxa Ciutadana
contra la violència masclista a la
qual es poden adherir entitats i
particulars del municipi per,
d’una banda, mostrar el seu re-
buig a aquesta xacra i, de l’altra,
rebre formació per saber com ac-
tuar si es troben davant d’un cas
d’aquest tipus.

De moment, s’hi han sumat
les entitats locals de dones, que
ja compten amb el cartell dis-
tintiu a la porta de la seva seu.
L’objectiu és ampliar aquesta
xarxa per tal que hi entrin tam-
bé comerços i associacions de
tota mena. Aquesta iniciativa
s’emmarca en les mesures que
contempla el Pacte Municipal
contra la violència masclista de
Sant Andreu.

ACCIONS PER A LA IGUALTAT
En la mateixa línia, el consisto-
ri també ha posat en marxa
aquest mes de març altres me-
sures per afavorir la igualtat en-
tre homes i dones. Una d’elles és

la col·laboració amb la Creu
Roja en l’elaboració d’un pro-
grama d’ocupació, que ha de
permetre que les dones en si-
tuació de vulnerabilitat acce-
deixin a una feina de qualitat.

A més, l’Ajuntament està
creant, de la mà d’associacions

locals, un protocol d’actuació
contra les violències sexuals en
entorns d’oci. La finalitat d’a-
quest document és que tots els
actors implicats en aquests casos
es coordinin per assumir el pa-
per adequat i reaccionar de la
manera més efectiva possible.

El distintiu per a les entitats que se sumin a la xarxa. Foto: Ajuntament

En marxa la Xarxa Ciutadana
contra la violència masclista

Salut | Comença el programa ‘Camina cap a la salut’
L’Ajuntament ha posat en marxa el programa ‘Camina cap a la salut’, que
organitza caminades els dilluns i els dijous de vuit a nou del matí, amb l’ob-
jectiu de promoure l’activitat física i les relacions socials entre els veïns.

Medi ambient | Castellví, amb l’eficiència energètica
Castellví va commemorar, el 5 de març, el Dia de l’Eficiència Energètica. La Re-
gidoria de Medi Ambient va organitzar una xerrada al Casal sobre subministra-

ments de la llar, per tal d’aprendre a estalviar en els serveis bàsics de casa.

MOBILITAT4Els usuaris de pa-
tinets elèctrics que cometin al-
gun tipus d’infracció han co-
mençat a rebre multes aquest
mes de març. Durant tot el fe-
brer, la Policia Local de Sant An-
dreu es va dedicar a informar un
centenar de conductors d’aquest
tipus de vehicle, en el marc de la
campanya impulsada per l’A-
juntament. L’objectiu era avisar-
los de les normes d’ús i circula-
ció per tal que, un cop entressin
en funcionament les sancions, ja
no calgués posar-ne cap.

Segons la normativa de la Di-
recció General de Trànsit (DGT),
els patinets elèctrics no poden
circular per les voreres, sinó
que ho han de fer pels carrils bici,
parcs i calçades dels carrers de
plataforma única i zones de 30
km/h. A més, els usuaris no po-
den conduir amb auriculars ni
parlant per telèfon, i no poden
portar acompanyant. Estan obli-
gats a sotmetre’s a les proves
d’alcohol i drogues i, a la nit, han
de portar roba reflectant o llums
per indicar la seva posició.

Els usuaris de patinets
elèctrics ja poden ser multats

La Policia Local ha fet una campanya informativa. Foto: Roger Segura/ACN
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Sant Esteve Sesrovires

Olesa de Montserrat

CULTURA4La delegació del go-
vern català al Regne Unit i Ir-
landa promocionarà la Passió
d’Olesa a Londres amb una ex-
posició fotogràfica. 

Així ho ha avançat recent-
ment a Exterior.cat el delegat del
Govern en aquests països, l’ole-
sà Sergi Marcén, que ha detallat
que l’objectiu és que la mostra
“serveixi de reclam turístic per
als britànics que visitin Cata-
lunya”. En aquest sentit, Marcén

ha recordat al mateix mitjà que
la Passió d’Olesa té un tret dife-
rencial: “És l’única representa-
ció [d’entre les Passions catala-
nes] que compta amb un siste-
ma de traducció a l’anglès”.

A més de l’espectacle olesà, la
iniciativa de la delegació del Go-
vern al Regne Unit i Irlanda
també servirà per fer promoció
de la dotzena de Passions que es
fan a Catalunya, com ara la d’Es-
parreguera o la d’Ulldecona.

HABITATGE4La Generalitat ha
fet un nou pas endavant per a la
construcció de 33 habitatges de
lloguer assequible a Olesa. L’Ins-
titut Català del Sòl (Incasòl) ha
adjudicat recentment els pro-
jectes de tres concursos de cons-
trucció de 75 habitatges de llo-
guer social a tres municipis (Ole-
sa, Igualada i Montmeló) i es
preveu que les obres comencin
durant el quart trimestre de
l’any 2021.

La promoció d’habitatges
d’Olesa s’ubicarà en dos solars
del carrer Indústria que l’Ajun-
tament ha cedit a Incasòl, i el cost
de la seva construcció serà de 3,7
milions d’euros. Els 33 pisos, que
estaran repartits en dos edificis
amb una planta baixa i dues
plantes més, seran de 57 metres
quadrats útils i tindran dos dor-
mitoris, una cuina semi-tancada,
un bany complet i dues terrasses
en els extrems de l’habitatge,
una d’ús privat i l’altre d’accés.

L’alcalde olesà, Miquel Rie-
ra, assegura que la cessió de sòl
municipal per construir pisos de
lloguer assequible és “la mane-
ra amb la qual l’Ajuntament pot
incidir en donar solució a la
problemàtica de l’accés a l’habi-
tatge”. En aquest sentit, des del
consistori recorden que, abans
d’obtenir aquesta promoció, van
haver de presentar una al·lega-
ció al Pla de l’habitatge proposat

per la Generalitat, ja que aquest
no considerava Olesa com a mu-
nicipi d’alta demanda d’habi-
tatge. D’altra banda, amb l’ob-
jectiu de fer front a aquesta ne-
cessitat, l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya va adquirir, ara
fa un any, 49 pisos que fins
aleshores eren propietat del
BBVA i que van permetre am-
pliar el parc d’habitatge públic de
lloguer social d’Olesa.

Simulació dels futurs habitatges de lloguer social. Foto: Incasòl

Els 33 habitatges de lloguer
assequible ja són més a prop

El Govern promocionarà la
Passió d’Olesa al Regne Unit

Educació | Perspectiva de gènere als Premis de Recerca
L’Ajuntament ha ampliat les categories del Premi de Recerca Vila d’Olesa i del

premi de recerca escolar Batec Jove per tal de promoure treballs amb perspecti-
va de gènere, que tinguin en compte el feminisme i la lluita del col·lectiu LGTBI.

JUDICIAL4El Jutjat Contenciós
Administratiu número 12 de
Barcelona ha imposat una mul-
ta coercitiva de 150 euros diaris
a l’alcalde Enric Carbonell. La
sanció es mantindrà fins que
l’Ajuntament de Sant Esteve pu-
gui pagar els més de 4,6 milions
d’euros pels perjudicis que com-
portaran a “tercers de bona fe”
els enderrocs de les dotze naus
del polígon industrial Sesrovires,
pendents des del 2015.

Per entendre el cas cal re-
muntar-se al 1995, quan l’alcal-
de era Joan Galceran (aleshores,
del PSC). Les terres del polígon
pertanyien a la família Farràs,
però segons ha explicat el seu ad-
vocat, Sergi Aymerich, a Línia
Nord, l’Ajuntament en va atri-
buir la propietat a un altre veí,
que les va vendre. Allà, s’hi van
construir dotze naus industrials
“en base a unes llicències il·le-
gals”, diu Aymerich, que recor-
da que hi ha una sentència del
2010 que així ho demostra. Da-
vant d’això, lamenta que l’A-

juntament ha anat “allargant la
situació”, fins que ara, 10 anys
més tard, s’ha imposat una mul-
ta diària a l’alcalde. 

LA RESPOSTA: UN PLA D’AJUST
Carbonell, per la seva banda,
ha confirmat a aquest mitjà la
imposició de la multa i ha avan-
çat que, per fer front al pagament

dels prop de cinc milions d’euros,
el consistori es veu obligat “a pre-
sentar un pla d’ajust”, que ja està
pràcticament enllestit. El batlle
ha reconegut que això “és dur”,
però que la intenció de l’Ajunta-
ment és complir la sentència.
D’altra banda, ha assegurat que
el govern sesrovirenc ha treballat
molt per solucionar la situació.

Tot ve per un cas que va començar quan Galceran governava. Foto: Ajuntament

Imposen una multa diària de
150 euros a l’alcalde Carbonell

Cultura | Pradas publica ‘Tota una vida per recordar’
L’escriptora barcelonina Núria Pradas, veïna de Sant Esteve Sesrovires, va
publicar el passat dia 4 la seva darrera novel·la, Tota una vida per recordar
(Columna), amb la qual va guanyar el Premi Ramon Llull el mes de gener.

SUCCESSOS4La Policia Local
de Sant Esteve ha decomissat re-
centment fins a 1.336 plantes de
marihuana a l’interior d’un ha-
bitatge de la població. Es tracta
de la confiscació més gran que
s’ha fet mai d’aquesta droga al
municipi. L’operatiu policial va
acabar amb quatre detinguts.

Els fets es van produir dis-
sabte passat, 7 de març, quan
dues patrulles d’aquest cos van
entrar a l’interior del domicili i
hi van trobar la plantació de
marihuana. En l’escorcoll, els

agents també van desmantellar
el conjunt de la instal·lació, que
comptava amb elements de ven-
tilació, il·luminació, reg i cale-
facció, tal com han informat des
de l’Ajuntament.

Els quatre detinguts, tots
ells de nacionalitat sèrbia, van
passar a disposició judicial i
se’ls imputa un delicte contra la
salut pública i un altre de frau
de fluid elèctric. Finalment, la
investigació d’aquest cas ha
passat a ser responsabilitat dels
Mossos d’Esquadra.

La Policia Local decomissa
1.300 plantes de marihuana
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Abrera

L’abrerenc José Luis García,
premiat als Paraules a Icària

CULTURA4L’autor abrerenc
José Luis García Herrera conti-
nua aconseguint guardons en el
món de la poesia. El darrer ha es-
tat el premi de la categoria Rit-
mes de la 12a edició del certa-
men literari Paraules a Icària,
que s’atorga a Barcelona. L’obra
que li ha merescut aquest reco-
neixement ha estat Quadern
d’Escòcia.

Però aquest no és l’únic po-
emari de García Herrera que
ha estat premiat. Sense anar
més lluny, el mes de setembre de
l’any passat, el poeta local va

guanyar el 35è Premi de Poesia
Narcís Saguer de Vallgorguina
per l’obra El pinzell de les àni-
mes callades. 

A més de poeta, García He-
rrera també és narrador i crític
literari. En total, ha publicat
fins a 25 llibres de poemes, es-
crits tant en castellà com en ca-
talà, llengua que va començar a
incloure en la seva obra l’any
2008. Per tot plegat, des del
2016, la Generalitat l’inclou en el
projecte ‘De capçalera’, que des-
taca els autors que s’impliquen
en les biblioteques del territori.

SALUT4Una trentena de per-
sones, convocades per Abrera En
Comú, es van aplegar a finals de
febrer a la Casa de Cultura per
“exigir millores en el Centre
d’Atenció Primària (CAP)” del
municipi. Els assistents a l’acte
van acordar crear una platafor-
ma ciutadana “en defensa dels
serveis sanitaris”.

Segons han informat els co-
muns, la trobada va servir per-
què els veïns i veïnes exposessin
les seves experiències amb
aquest servei, que el partit con-
sidera “deficient” per motius
com la manca de professionals o
les llistes d’espera. En la matei-
xa línia, asseguren que les in-
tervencions de la població van
permetre constatar que hi ha
“una indignació generalitzada i
una necessitat urgent d’abor-
dar la problemàtica” que afecta
el CAP. Per tot plegat, organit-
zadors i participants es van mos-
trar determinats a pressionar
“les administracions competents
per exigir una solució imme-
diata” a aquesta situació. 

Fonts de l’Ajuntament, per la
seva banda, han explicat a aquest
mitjà que el consistori manté
“reunions constants amb el De-
partament de Salut”, en les quals
exigeixen també “solucions im-
mediates” per als problemes del
CAP, existents “des de fa força
temps”. A més, han recordat
que ja fa mesos que està en

marxa l’elaboració d’un Pla Lo-
cal de Salut, que compta amb el
suport de la Diputació de Bar-
celona. El setembre passat, es
van fer enquestes tant als pro-
fessionals com als usuaris de
l’equipament amb l’objectiu de
“conèixer els punts forts i tot allò
a millorar en relació a la salut de
la ciutadania d’Abrera”.

La trobada sobre el CAP es va fer a la Casa de Cultura. Foto: Abrera En Comú

Uns trenta veïns volen crear una
plataforma per millorar el CAP

Participació | Oberta la inscripció del concurs Imagina Abrera
El termini per presentar-se al Concurs de Relats Imagina Abrera va obrir el 5 de març i
es mantindrà en actiu fins al 6 d’abril. Aquest any, coincidint amb Sant Jordi, tindrà lloc

la quarta edició d’aquest certamen, impulsat per l’Ajuntament i la Papereria Abrera. 



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

15 | 

línianord.cat10 de març del 2020



línianord.cat 10 de març del 2020

Esparreguera

| 16

Collbató

CULTURA4La Coral de la Passió
d’Esparreguera oferirà, el pròxim
mes de maig, una actuació a la
basílica de Sant Pere del Vaticà.
Segons ha detallat la directora de
la coral, Olga Aurin, en declara-
cions a Exterior.cat, la invitació
ha anat a càrrec del titular de l’or-
gue del temple, el sabadellenc Jo-
sep Solé. 

Aurin ha afegit al mateix
mitjà que Solé “va assistir, l’any
passat, a una de les representa-

cions de la Passió d’Esparre-
guera i va quedar meravellat
per la música de l’espectacle”.
Així, el mes de juliol, ell mateix
va interpretar el Parenostre de
l’esparreguerí Josep Borràs a
Sant Pere del Vaticà, una situa-
ció que es tornarà a repetir el 17
de maig, aquest cop a càrrec de
la Coral de la Passió. A més, el
dia anterior, la coral també ac-
tuarà a l’església de Sant’An-
drea della Valle, a Roma.

FEMINISME4Són les vuit del
vespre del 7 de març i més d’un
centenar de dones s’han con-
centrat, vestides de negre, a la
plaça de la Unió d’Esparreguera.
Decidides, despleguen pancartes,
alcen banderes i encenen torxes:
comença la 2a Marxa Nocturna
Feminista del Montserratí.

Per segon any consecutiu,
els col·lectius feministes d’Es-
parreguera, Olesa i Martorell
van unir les seves forces per
omplir els carrers durant la vi-
gília del Dia Internacional de les
Dones. Sota el lema ‘Fem nostra
la nit’, les participants d’aques-
ta mobilització no mixta van
caminar pel nucli antic esparre-
guerí, tot cridant consignes com
“Visca la lluita feminista”, “Pa-
triarcat i capital, aliança crimi-
nal” o “Si en toquen a una, ens
toquen a totes”, entre d’altres.

Al llarg del recorregut, les or-
ganitzadores es van anar aturant
en punts clau per penjar pan-

cartes reivindicatives, com ara
una en contra de l’anomenat
pin parental o una altra en de-
fensa dels drets de les cuidado-
res. Per acabar, les manifestants
van arribar a la plaça de l’Esglé-
sia, l’escenari d’un emotiu acte fi-
nal que va comptar amb la in-
terpretació de Cant de lluita de
Roba Estesa i de la versió femi-
nista de Bella Ciao, així com amb
la lectura d’un manifest con-

junt i la pintura en directe de tres
artistes de les poblacions parti-
cipants. Tot plegat, amb l’escalf
de la resta de dones i la flama de
les seves torxes.

La Marxa Nocturna Femi-
nista del Montserratí va néixer
l’any passat de la col·laboració
entre esparreguerines, olesanes
i martorellenques. La primera
edició va ser a Olesa i es preveu
que l’any que ve sigui a Martorell.

Les feministes del Montserratí han fet aquest acte per segon cop. Foto: A.U.

La Marxa Nocturna Feminista
omple de foc Esparreguera

La Coral de la Passió
d’Esparreguera, al Vaticà

Medi ambient | Nous estudis per mesurar la qualitat de l’aire
L’Ajuntament ha encarregat a la Diputació un estudi per mesurar la quantitat d’òxid de ni-

trogen que hi ha a l’aire d’Esparreguera a causa del trànsit. A banda, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) estudiarà l’impacte de Can Mata i l’Ecoparc 4 a Can Rial i Mas d’en Gall.

Política | L’alcalde Miquel Solà declara per l’1-O
L’alcalde Miquel Solà va haver d’acudir als jutjats de Martorell el dia 25 per tornar a
declarar per la causa del referèndum de l’1 d’octubre. Segons ha explicat el batlle a
aquest mitjà, continua amb la consciència tranquil·la i a l’espera que li arxivin la causa.

MOBILITAT4L’alcalde Miquel
Solà es va reunir, el passat 28 de
febrer, amb representants dels
ajuntaments del Bruc i de Cas-
tellolí per fer un estudi de la si-
tuació del transport públic als
tres municipis.

Segons ha detallat Solà en de-
claracions a Línia Nord, la tro-
bada va ser fruit d’una deman-
da de l’Ajuntament del Bruc,
que vol que la Diputació de Bar-
celona millori el servei de trans-
port públic entre Collbató i Igua-
lada. El consistori collbatoní
s’ha sumat a aquesta petició, ja
que, tal com ha recordat el bat-
lle, el municipi només compta
amb el servei de Monbus i té “un
problema amb el sistema tarifa-
ri”: és zona 4, mentre que Espa-
rreguera és zona 3 i el Bruc, 5.
“Cada cop que ens hem de mou-
re, saltem de zona”, ha dit.

EL TRANSPORT CAP A L’AMB
D’altra banda, cal tenir en comp-
te el transport en direcció a Bar-
celona, que és el que fan servir

més veïns. En aquest sentit, l’al-
calde ha reconegut que veu amb
bons ulls la iniciativa que ha em-
près recentment l’Ajuntament
d’Esparreguera, que ha demanat
a Renfe un bus llançadora fins a
Castellbisbal. L’elecció de Cas-
tellbisbal és clau, ja que aques-

ta població va entrar a la zona ta-
rifària 1 l’any passat, un fet que
abarateix molt el cost del bitllet.
A més, Solà ha assenyalat que,
així com s’està promovent la
mobilitat sostenible a l’AMB,
s’hauria de fer el mateix “a la se-
gona corona metropolitana”.

La trobada es va fer el 28 de febrer. Foto: Twitter (@miquel_sola)

Reunió amb el Bruc i Castellolí
per millorar el transport públic

FEMINISME4L’escriptora Na-
jat El Hachmi va ser una de les
protagonistes del Dia Interna-
cional de la Dona a Collbató.
En una xerrada a la sala d’actes
del Casal de Cultura, l’autora
d’origen marroquí va fer un con-
tundent al·legat en favor de la
igualtat de drets entre homes i
dones i va posar sobre la taula
debats tan candents com la im-
posició del mocador islàmic.
L’esdeveniment va estar prece-
dit per una introducció de la di-
rectora de la Biblioteca, Sílvia

Closas, que va glossar la trajec-
tòria professional d’El Hachmi.
Després, en una conversa amb la
regidora de Cultura, Igualtat i
Patrimoni, Mar Andreu, l’es-
criptora va criticar la complaença
amb què la societat accepta com
a part de la cultura islàmica im-
posicions que atempten contra
la llibertat de les dones com el
mocador islàmic i va defensar la
necessitat de separar l’Estat de
les confessions religioses perso-
nals. L’al·legat va captivar el pú-
blic, suscitant un llarg debat.

La contundència d’El Hachmi
conquista el Casal de Cultura
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Olesa i Sant Andreu viuen 
un cap de setmana de fira

OLESA I SANT ANDREU4El del
7 i el 8 de març va ser un cap de
setmana marcat per les fires a
Sant Andreu i a Olesa. D’una
banda, dissabte, l’Agrupació de
Comerç de Sant Andreu de la
Barca va organitzar la 25a edició
de la seva Fira al Carrer. De l’al-
tra, l’Associació de Botiguers i
Comerciants d'Olesa va celebrar
la Fira de Primavera.

L’entitat santandreuenca va
omplir l’avinguda de la Consti-
tució amb una trentena de pa-
rades de comerços locals, que
van oferir una gran varietat de

productes. A més, amb motiu de
la commemoració del Dia In-
ternacional de les Dones que es
feia l’endemà, a la fira també es
van repartir mocadors del Pac-
te Municipal contra la Violència
Masclista que ha aprovat l’A-
juntament.

Els comerciants olesans van
ser els protagonistes del diu-
menge. Durant tot el dia, una
cinquantena de parades es van
instal·lar a la plaça de Catalun-
ya, que també va comptar amb
propostes infantils, com ara in-
flables i altres activitats d’oci.

MONTSERRATÍ4L’onzena edició
del Març Gastronòmic, que va
començar el 5 de març i s’allar-
garà fins al 12 d’abril, compta
amb la presència de quatre res-
taurants del Montserratí, un
més que l’any passat. Són el
martorellenc Aqqua, l’abrerenc
Can Martinet, l’esparreguerí La
Volta i, com a novetat, el san-
tandreuenc El Palau Vell. De
fet, es tracta dels mateixos esta-
bliments que, el mes de gener,
van entrar a la guia dels 50 mi-
llors restaurants del Baix Llo-
bregat i l’Hospitalet.

El Març Gastronòmic és una
activitat organitzada per l’Asso-
ciació de Gastronomia i Turisme
(AGT) i l’Ajuntament del Prat de
Llobregat, amb l’objectiu de pro-
moure els productes agrícoles i
gastronòmics de proximitat del
Parc Agrari del Baix Llobregat,
especialment la Carxofa Prat i el
pollastre Pota Blava. En aques-
ta entrega, hi participen un total
de 34 restaurants de 18 munici-
pis diferents del Baix Llobregat,
el Vallès Occidental i el Barce-

lonès. Tots els establiments im-
plicats serviran menús elaborats
amb els ingredients protagonis-
tes i es preveu que se superi el rè-
cord assolit el 2019: més de
5.000 menús.

Enguany, aquest esdeveni-
ment culinari totalment conso-
lidat ha estat apadrinat per la pe-
riodista Cristina Jolonch, espe-

cialitzada en temes de cuina,
que acumula una experiència
de tres dècades a La Vanguar-
dia. Jolonch és, a més, impulsora
del projecte Cocina Conciencia
de la Fundación Raíces. Així,
l’onzè Març Gastronòmic dona
suport també a aquesta iniciati-
va que fomenta la inserció social
i les segones oportunitats.

L’11è Març Gastronòmic s’allargarà fins al 12 d’abril. Foto: AGT Baix Llobregat

Quatre restaurants de la zona,
presents al Març Gastronòmic

Martorell | Èxit de les ofertes del Forastock
Una cinquantena de parades va omplir de gangues i ofertes la rambla de Les
Bòbiles el passat 1 de març en una nova edició d’hivern del Forastock, la fira

de rebaixes organitzada per l’associació de comerciants Nou Martorell.



Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 93 530 96 22

19 | 

línianord.cat10 de març del 2020



El 24 de febrer del 2019, el CE
Esparreguera va perdre per 0-1
contra la UD La Torre Clara-
munt al Camp de Futbol Muni-
cipal i, d’aleshores ençà, el con-
junt blanc-i-vermell es manté
invicte. 22 victòries i vuit empats
(sumant la recta final del curs i les
primeres 21 jornades de la tem-
porada 2019-20) són els saldo
dels homes d’Àlex Guixà i Ge-
rardo Pérez.

De fet, després de superar
aquesta marca de 365 dies sense
patir derrotes, el CEE va empatar
contra un dels seus rivals en la
pugna pel títol del grup 7 de
Quarta Catalana, el CF Vilanova
del Camí (2-2 en un partit dis-
putat abans-d’ahir). El conjunt de
l’Anoia, juntament amb el CF
La Pobla de Claramunt, són els

dos equips que rivalitzen amb
l’Esparreguera pel títol i l’ascens
a Tercera Catalana. Ara mateix,
els tres conjunts estan empatats
a 51 punts; el quart, el CF Mont-
bui, és a nou punts de distància.

Els esparreguerins s’han ca-
racteritzat per una extraordinà-
ria solidesa i només han encaixat
19 gols en 21 jornades (menys
d’un per partit) i tenen a la plan-

tilla el segon màxim golejador de
la categoria, Eloy Miranda, que ha
vist porteria 25 cops en els 17 par-
tits que ha disputat.

La lluita per la lliga tindrà un
nou episodi amb la visita dels es-
parreguerins al camp del CF La
Paz (aquest dissabte a dos quarts
de sis de la tarda), mentre que el
pròxim partit a casa serà el dis-
sabte 21 contra la UE Tous.

L’actual plantilla esparreguerina. Foto: CEE

El CE Esparreguera fa més
d’un any que no perd a la lliga
» El conjunt blanc-i-vermell lidera el grup 7 de Quarta Catalana
» L’equip pugna per guanyar la lliga amb el Vilanova i amb la Pobla

Fase intensa del calendari
per al Sala 5 Martorell

El primer equip del
Sala 5 Martorell va
gaudir d’un cap de
setmana sense lli-

ga... i més li val haver aprofitat per
agafar forces, perquè a partir
d’aquesta setmana el calendari
s’intensificarà. El conjunt vermell
haurà de combinar les jornades
de lliga amb el debut en la Copa
Catalunya absoluta.

L’estrena en la competició
del KO (en la seva quarta elimi-
natòria) està prevista per a demà
passat a un quart de 10 de la nit.
El conjunt de Víctor González co-

mençarà el seu camí amb una vi-
sita a la pista del quart classificat
del grup 2 de Tercera Divisió, el
CFS Molins 99, que només ha
perdut dos partits a casa seva, el
Pavelló Municipal La Sínia.

Després del partit, però, els
martorellencs hauran de fer una
recuperació en temps rècord,
ja que menys de 48 hores des-
prés, aquest dissabte, jugaran a
Santa Coloma contra l’FS La
Unión. El pròxim partit al Pa-
velló Municipal de Martorell
serà el cap de setmana de la set-
mana que ve contra l’FS Pallejà.

Anuncien els finalistes dels
Premis de l’Esport de Martorell
GUARDONS4Des de dimarts
passat es coneixen els finalistes
dels Premis de l’Activitat Física
i l’Esport de Martorell. El jurat va
haver de triar entre les 161 can-
didatures inicials, deixant un to-
tal de 61 finalistes entre espor-
tistes individuals i clubs. 

Així, Èric García, Ramiro Tor-
nielli, Martí Ezcurra, Mireia Be-
jarano, Clàudia Sabaté i Júlia
Serván competiran pel premi al
millor esportista individual del
2019, mentre que l’equip sènior
masculí del Club de Futbol Mar-
torell, l’equip juvenil femení A del

CF Martorell, Miquel Florenza
Virgili de l’Handbol Martorell,
l’ascens del sènior i el campionat
de lliga del Club Sala 5 i l’equip
absolut femení de waterpolo del
CN Martorell competiran per re-
bre el premi de l’èxit esportiu més
rellevant del 2019.

Durant la gala, que se cele-
brarà el divendres 3 d’abril a la
Nau 1 de Ca n’Oliveres, també es
lliuraran el premi Valors de l’Es-
port, a l’Activitat Física i l’Esport
Saludables, el Reconeixement al
Centre Educatiu, a la Inclusió i al
Millor Dirigent, entre altres.

Erlangsen i Giménez
triomfen a Sant Andreu

BTT4Theo Erlangsen i Nastasia
Giménez van ser els grans triom-
fadors del 27a edició del Descens
Sant Andreu de la Barca, que es
va disputar abans-d’ahir. La pro-
va, com sempre, puntua per a la
UCI C1, la màxima categoria in-
ternacional d’aquesta modalitat.

El rider sud-africà va ser el
més ràpid de la categoria Élite,
completant el recorregut en 1
minut, 45 segons i 5 centèsimes.
La gran notícia per a la parròquia

local va ser el resultat d’Ignasi
Jorba, guanyador de la sub23,
que va travessar la meta 4 dèci-
mes més tard que Erlangsen.
Edgar Carballo (segon en Élite)
seria el tercer ciclista més ràpid.

Pel que fa a la representació
femenina, Giménez va guanyar
amb suficiència gràcies a la seva
marca de 2 minuts, 4 segons i 84
centèsimes. La italiana Alessia
Missiaggia i la madrilenya Zoe
Zamora van completar el podi.

Handbol | Enfrontament directe: el Sanes rep el Sant Cugat
Després d’un cap de setmana sense lliga (el partit contra l’OAR es jugarà el 17 d’abril), el
Sanes torna a posar-se en marxa a la Primera Estatal. El conjunt d’Oliver Roy viatjarà a
Sant Cugat aquest dissabte per jugar contra un dels seus rivals directes a la classificació.

Pau Arriaga
ESPARREGUERA

Foto: Antonio Obregón
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Esports
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La Sophie Simmons és una jove no-
vaiorquesa que, el 1932, viatja a Los An-
geles per treballar com a animadora de di-
buixos als estudis de Disney. De seguida,
s’adonarà que s’ha endinsat en un món
d’homes i haurà de lluitar per aconseguir
fer-s’hi un lloc. Amb Tota una vida per re-
cordar, l’escriptora Núria Pradas ha guan-
yat el 40è Premi Ramon Llull.

Llibres

Tota una vida per recordar
Núria Pradas

La dramaturga i directora Carlota Subirós
ha adaptat la novel·la El quadern daurat
de Doris Lessing, Premi Nobel de Litera-
tura 2007. En aquesta obra, Anna Wulf
(Nora Navas) lluita contra el seu caos in-
terior escrivint en quatre quaderns de co-
lors diferents tot el que li passa, tant a ni-
vell personal com professional i polític. Al
Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona.

Teatre

El quadern daurat
Carlota Subirós

El cantant urbà de moda, Bad Bunny, va
tancar el mes de febrer amb l’estrena del
seu segon àlbum d’estudi. Sota el títol
YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la
gana), el porto-riqueny ha presentat
fins a vint cançons, entre les quals hi ha
col·laboracions amb Daddy Yankee o
Ñengo Flow, així com els singles Vete i Ig-
norantes, estrenats prèviament. 

Música

A The Gentlemen: Los señores de la mafia,
Mickey Pearson (Matthew McConaug-
hey) és un capo estatunidenc que ha
aconseguit construir un imperi de mari-
huana a Londres. Ara, ha trobat l’amor i
ha decidit retirar-se del món de la droga,
així que intenta vendre el seu imperi a una
dinastia de multimilionaris d'Oklaho-
ma, però no serà fàcil.  

Pelis i sèries

The Gentlemen
Guy Ritchie

YHLQMDLG
Bad Bunny

Elles canten, elles parlen
Diverses biblioteques de Barcelona acolliran, durant tot
aquest mes de març, el cicle ‘Elles canten, elles parlen’,
coordinat pel periodista i autor del llibre homònim Toni
Castarnado. Entre els dies 2 i 30, Castarnado seurà amb
una desena de dones artistes per tal que parlin de les
seves inquietuds i demandes respecte de la indústria

musical, així com per escoltar-les cantar els seus temes.
Les protagonistes del cicle seran Crissy Z, Dácil, Anna
Ferrer, Hache Retamar, Pinpilinpussies, Helena Miquel,

Mae Kurtz, Maruja Limón, Elle León i Joana Serrat.

Ricky Gervais (Reading, Regne Unit, 1961) és
un dels humoristes més coneguts del món. Els
seus monòlegs àcids i políticament incorrectes,
com ara els que ha fet en les cinc ocasions que
ha presentat la gala dels Globus d’Or, han mar-
cat un estil imitat per molts altres còmics. D’al-
tra banda, també és actor i director de cinema i
televisió, guionista, escriptor i músic. Entre les
seves creacions, destaquen les sèries The Offi-
ce, Extras i After Life, de les quals també és el

protagonista. El passat 15 de febrer, Gervais va
presentar el seu darrer monòleg, SuperNature,
a l’Auditori del Fòrum del Centre de Conven-
cions Internacional de Barcelona (CCIB). L’es-
pectacle va ser un èxit i l’humorista se’n va

mostrar satisfet. A més, l’endemà, va publicar
una imatge de la ciutat a Instagram afirmant
que és “un dels llocs més bonics de la Terra”.

R I C K Y  G E R V A I SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser humorista, actor, director i més
La sèrie ‘The Office’ és una de les seves creacions

Famosos

Presentar ‘SuperNature’ a Barcelona
Ha dit que la ciutat és un dels llocs més bonics del món

Felicitacions pel monòleg
El públic admet que va riure com mai amb l’espectacle

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| One Punch Man
Spike Chunsoft i Bandai Namco han estrenat recentment One Punch Man: A

Hero Nobody Knows, un videojoc inspirat en el webcòmic japonès homònim.Viu en línia
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DIVENDRES 13 DE MARÇ
19:00 Marta Pascal visitarà la ciutat per presentar

el seu llibre Perdre la por, un assaig madur que
reflexiona sobre els grans problemes del
present. / Biblioteca.

DIVENDRES 13 DE MARÇ
20:00 Rebota, rebota y en tu cara explota és l’o-

bra de teatre que fa una reflexió descarnada
sobre la violència de gènere i la passivitat so-
cial. Les entrades es poden comprar a partir
de 8 euros. / Teatre Núria Espert.

DISSABTE 14 DE MARÇ
17:00 Peix combina acrobàcia amb escales i clown

per explicar-nos, de manera crítica però
amb gran bellesa, la història de com el turisme
ha convertit una illa  en un parc temàtic. / Tea-
tre Núria Espert.

DIJOUS 12 DE MARÇ
ESPARREGUERA Com motivar el meu fill/a en els

estudis serà la xerrada/taller per a mares i pa-
res interessats a ajudar a les seves filles i fills
de 12 a17 anys, a mantenir l’interès en els es-
tudis (18:30). / Biblioteca Municipal.

DIUMENGE 15 DE MARÇ
SANT ESTEVE El poble es bolcarà amb la cele-

bració dels Tres Tombs. La trobada està pre-
vist que comenci a les 10 amb l’esmorzar, men-
tre que la desfilada arrencarà a dos quarts d’u-
na del migdia.

DIMARTS 17 DE MARÇ
ABRERA Durant el Club lectura infantil es co-

mentarà el llibre El viaje de Doble P, de Fer-
nando Lalana. Rosa Gordillo serà l’encarregada
de coordinar la sessió (18:00). / Biblioteca Jo-
sep Roca i Bros.

DIVENDRES 20 DE MARÇ
OLESA La veu de Magalí Sare i el guitarrista Se-

bastià Gris fusionen clàssica i moderna en una
de les grans actuacions del Festival InOlesa
(20:00). / Auditori de la Casa de Cultura.

DISSABTE 21 DE MARÇ
MARTORELL Partit de futbol sala corresponent

a la 25a jornada de Segona Divisió B entre el
Sala 5 Martorell i l’FS Pallejà (18:30). / Pavelló
Municipal de Martorell.

COLLBATÓ Dimarts de la setmana
que ve es farà una nova sessió del Club
de petits lectors, per a nens i nenes de
P4 i P5. / Biblioteca.

El ‘Club de petits
lectors’ torna a Collbató
Dimarts 17 de març a les 17:00

Els dies mentits és una proposta escè-
nica que la crítica considera càlida i ín-
tima. Marta Aran i Muguet Franc són
les directores de la proposta. / Sala Fly-
hard del Teatre Núria Espert.

‘Els dies mentits’, una
obra càlida i íntima

Dissabte 14 de març a les 19:00

Punt Òmia s’encarregarà d’organit-
zar una píndola per aprendre a dominar
una de les xarxes socials més utilitzades
actualment, Instagram. / Complex
Educatiu.

Una píndola per descobrir
a la perfecció Instagram
Dimecres 18 de març a les 11:00

ESPARREGUERA Partit de bàsquet de
la 23a jornada del grup C-A de la lli-
ga EBA entre el CB Esparreguera i el CB
Vic. / Pavelló Ramon Martí.

El CB Esparreguera 
rebrà la visita del CB Vic
Dissabte 21 de març a les 18:30

Martorell Cultura EsportsComarcaSant Andreu

P R O P O S T E S



| 24

línianord.cat Pròxima edició: 24 de març10 de març del 2020


