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L’any 2006, Nissan adquiria la
propietat de l’empresa Estam-
paciones Metálicas y Transfor-
mados Industriales (Emtisa) de
Sant Andreu de la Barca, que ja
era proveïdora de l’automobi-
lística japonesa des de feia prop
de vint anys. Per als treballadors
que van viure aquell moment,
passar a mans d’una multina-
cional era sinònim d’estabilitat:
“Teníem la convicció que ens ju-
bilaríem aquí”, reconeix Jesús
Carmona, que té 51 anys i en fa
gairebé 32 que treballa a la fà-
brica santandreuenca. Qui els
havia de dir aleshores que, en
menys de quinze anys, la realitat
seria tan diferent.

El passat 28 de maig, després
de mesos de rumors i sospites,
Nissan confirmava el tancament
de les tres plantes catalanes: la de
Sant Andreu, on es fabriquen
components com bastidors i
suspensions; la de Montcada i
Reixac, on es fa el procés d’es-
tampació, i la de la Zona Franca,
el centre de muntatge. Tot i que
no era cap sorpresa, la notícia
queia com un gerro d’aigua fre-
da per als treballadors que ha-
vien estat lluitant per evitar
aquest desenllaç, que deixa uns
3.000 empleats directes i més de
20.000 d’indirectes al carrer.

En el cas de Sant Andreu, l’A-
juntament xifra l’afectació en
230 treballadors directes i més
de 350 d’indirectes. “En aques-
ta fàbrica, la majoria tenim al
voltant de 40 i 50 anys, i això fa
difícil trobar una altra feina”, ex-
plica José Antonio Mayenco,
que en té 54 i en fa 15 que tre-
balla a la planta. La seva preo-
cupació és compartida per la
resta de companys, com ara l’A-

dela Gabriel, una de les quatre
úniques dones que formen part
de la plantilla de Nissan al mu-
nicipi. “He estat quasi 32 anys al
mateix lloc, és molt de temps
sense moure’m per buscar feina”,
diu aquesta treballadora de 54
anys que veu complicat enfron-
tar-se de nou al mercat laboral si
el tancament es fa efectiu. “La si-
tuació és molt decebedora, ho
hem donat tot per l’empresa”, la-
menta, i admet que hi ha dies
que li sembla que tot “és un
malson”.

En aquest context, els treba-
lladors ho tenen clar: “No posa-
rem les coses fàcils a la multi-
nacional”, afirma el president del
comitè d’empresa de la planta,
Fernando Jiménez. “Hem de fer
que marxar els surti més car
que quedar-se”, afegeix el se-
cretari d’aquest òrgan, Toni So-
ler. Amb aquest objectiu s’ha

mantingut la vaga indefinida
que va començar el 4 de maig a
la planta de Montcada i, alhora,
no s’han deixat de fer accions de
protesta. Per exemple, dijous
passat, un miler de cotxes –120
provinents de Sant Andreu, se-
gons Jiménez– van fer una mar-
xa lenta des de les tres fàbriques
fins al despatx d’advocats Ga-
rrigues, que s’encarrega d’as-
sessorar la marca nipona.

Més enllà de les mobilitza-
cions, els treballadors també
han organitzat una caixa de re-
sistència per sufragar els sous
dels que estan fent vaga. Es trac-
ta d’una mostra més de la unió
de la plantilla davant d’una si-
tuació que fa perillar el seu futur
i el de les seves famílies, motiu
pel qual estan disposats a lluitar
“fins al final”, diu Mayenco, que
sentencia: “Abans érem treba-
lladors, ara som kamikazes”.

“Quemarxar els surti car”
» La plantilla de Nissan continua lluitant perquè l’empresa reverteixi la decisió i es quedi a Catalunya

» El tancament de la planta de Sant Andreu afecta 230 treballadors directes i 350 d’indirectes

CAUSES4Són moltes les veus
que s’han referit a la situació
de Nissan com la “crònica
d’un tancament anunciat”. Els
treballadors coincideixen a
dir que, si bé les plantes cata-
lanes tenen la capacitat de
ser rendibles, la multinacional
“les ha deixat morir”, en pa-
raules de José Antonio Ma-
yenco. “Fa anys que advertim
de la poca càrrega de produc-
ció”, apunta Jesús Carmona,
un dels empleats que ha vist
com cada cop tenien assignats
menys models.

Tot i que la plantilla ha re-
but aquests dies el suport de

totes les institucions –el go-
vern espanyol, el català i els
ajuntaments de Sant Andreu,
Barcelona i Montcada–, el
secretari del comitè d’empre-
sa santandreuenc, Toni Soler,
recorda que “mai no s’han
cregut les advertències” dels
sindicats en aquest sentit.

Sigui com sigui, la deter-
minació de les administra-
cions és ara la mateixa que la
dels treballadors: reiterar la
viabilitat de les tres fàbriques
i aconseguir que Nissan es faci
enrere. Segons el calendari
previst per la companyia, te-
nen fins al 31 de desembre.

“Fa anys que advertim de 
la poca càrrega de producció”

Els treballadors han organitzat diverses mobilitzacions per protestar contra el tancament. Fotos: ACN/Marta Casado i Aina Martí

Anna Utiel
SANT ANDREU
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La lupa

per @ModernetdeMerda

Salvar Madrid

Aquests dies passats, un grup d’inves-
tigadors de l’Institut de Física Inter-
disciplinària i Sistemes Complexos del
CSIC ha fet públic un informe amb una
conclusió contundent: el 76% de la
mortalitat durant el pic de la Covid-19
va tenir una relació directa amb la mo-
bilitat generada entre Madrid i les altres
províncies.

Es pot dir que, tenint en compte el
focus detectat a la capital i
les mesures (no) preses per
combatre’l, la propagació
de l’epidèmia cap a la resta
del territori va caure pel seu
propi pes. Durant aquells
dies previs al pic, la gent va
continuar tenint permís per
anar i tornar de Madrid, i d’aquesta ma-
nera el virus es va fer fort i infinit. Es va
crear, tal com en diuen els investigadors,
un efecte multillavor. I la pandèmia va
passar a ser incontrolable a Espanya.

Algú pot pensar que fer qualsevol crí-
tica ara és avantatgista, perquè ara se sa-
ben més coses del virus que abans, com
molt assenyadament apuntava l’altre dia
el ministre Salvador Illa. Però, en aquest

cas concret, la crítica està més que jus-
tificada. I no només la crítica, sinó
també la denúncia d’un sistema de
prioritats que ha acabat condemnant tot
un país.

Perquè llavors ja hi va haver moltes
veus científiques que van reclamar que
es tanqués Madrid. Llavors ja es comp-
tava amb prou dades i prou experièn-
cia global per preveure una tendència

que després s’ha confirmat. I, tot i això,
es va posar per davant de tot la força
moral de Madrid, la seva capitalitat i el
seu prestigi nacional i econòmic. El que
importava, per sobre de tot, era salvar
Madrid. Però no les seves persones, sinó
el concepte. El que significa Madrid per
a l’Estat.

I amb aquesta actitud incompren-
sible (o comprensible des d’un punt de

vista purament nacionalista i/o cen-
tralista) s’ha contribuït decisivament
a empitjorar la situació. ¿Per què se’n
parla tan poc, d’una decisió pèssima
que es pren deliberadament per mo-
tius ideològics i no científics? ¿Com pot
ser que estiguem tolerant -per enèsi-
ma vegada- que el govern de l’Estat
prioritzi sempre els seus símbols per
davant dels seus ciutadans? ¿Per què

ho vam deixar passar fa
mesos, per exemple, amb
les protestes post-sentèn-
cia, i ho estem deixant pas-
sar ara amb una terrible
emergència sanitària?

Em sorprèn tot el que
amb els anys hem arribat a

acceptar. I em fascina que hàgim ar-
ribat a acceptar-li també a un govern
pretesament progressista format per
PSOE i Podemos. Potser aquesta és la
nova normalitat que ens havien anun-
ciat: ser capaços d’assumir-ho i rela-
tivitzar-ho absolutament tot, fins i
tot la més vil de les polítiques, fins i tot
per part de qui prometia ser l’última
oportunitat per combatre-les.

El que importava era salvar Madrid, però
no les seves persones, sinó el concepte. 

El que significa Madrid per a l’Estat

Pregunta: Hi ha racis-
me a Lleida? Keita Bal-

dé, futbolista catalano-
senegalès del Mònaco, s’ha ofert a pa-
gar l’allotjament dels seus compatrio-
tes que estan al carrer. Hem parlat
amb totes les places hoteleres i edifi-
cis de la ciutat fent ofertes i quasi tots
han dit que NO! Racisme a Lleida?

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Filtrar un “off the re-
cord” es quebrantar

una de las reglas de oro
del periodismo. Su efecto se extiende
como una ola expansiva para la pro-
fesión, socavando la confianza de nu-
estras fuentes. Necesitamos un código
deontológico común que penalice es-
tas prácticas con dureza.

@bcarrebravo

Si compares qualsevol
repressió amb la que

vas patir tu, i a més amb
condescendència, és que de ben segur
alguns altres n’havien patit més i pitjors
abans, i et recordaran que tu tampoc
hi eres. Qui hi ha sigut sempre no sol
ser tan arrogant ni es creu que tot co-
mençà amb ell.

George Floyd és la cin-
quena víctima mortal

de la policia de Minnea-
polis en els darrers dos anys. Només en
un dels cinc casos fins ara hi ha hagut
conseqüències penals: en el cas que el
policia era negre i la víctima blanca. En
la resta de víctimes negres: zero con-
seqüències.

@AlbertLloreta@Miquel_R@Nogay_13

Els semàfors

Nissan
El gegant asiàtic ha anunciat que des-

mantellarà les seves fàbriques de Catalu-
nya, cosa que ha generat una allau de crí-

tiques. El Montserratí està particular-
ment afectat pel tancament de la planta

de Sant Andreu, on treballen molts veïns. 
pàgina 3

Toni Olivares
El tècnic de les Franqueses continuarà
entrenant el CB Martorell la temporada
que ve. L’entrenador vallesà considera

que el curs 2019-20 ha estat molt bo i va-
ticina que la campanya que començarà 
la pròxima tardor serà “molt divertida”. 

pàgina 13

Sant Joan de Déu
L’Hospital Sant Joan de Déu de Marto-
rell s’ha alliberat del coronavirus. Ahir
ja només hi quedava un pacient. La
bona notícia ha coincidit, però, amb

l’escàndol del fals metge, que va certifi-
car la mort d’un home al centre. 

pàgina 6
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Martorell

SALUT4L’1 de juny va ser el pri-
mer dia sense casos de corona-
virus a l’Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell des que va co-
mençar la pandèmia. Aquesta si-
tuació es va mantenir fins al dia
5, quan es va registrar un nou pa-
cient de Covid-19, l’únic ingres-
sat a causa del virus que hi ha ara
mateix al centre, segons les da-
des que va publicar l’Ajunta-
ment diumenge al vespre.

Pel que fa al conjunt del mu-
nicipi, hi ha 152 persones infec-
tades, de les quals 148 són veïns
confinats al seu domicili o a les
residències de gent gran i tres,
pacients de l’hospital Sagrat Cor.
Aquesta reducció del nombre
de casos ha permès tancar l’Ho-
tel Salut habilitat a l’Hotel Ciu-
tat de Martorell. Tot i això, el
consistori avisa que hi ha onze
persones aïllades a l’espera de
conèixer el resultat de la prova
PCR per saber si són positives.

Una altra bona notícia és

que, durant cinc dies seguits, no
hi ha hagut cap mort per coro-
navirus, una xifra que convida a
l’esperança després que, en els
primers 35 dies de crisi, les de-
funcions augmentessin en més
d’un centenar respecte del ma-
teix període de l’any anterior.

EL CENTRE, EN UN ESTUDI CLÍNIC
Coincidint amb l’evolució favo-
rable de la pandèmia a l’equipa-

ment, la Fundació Hospital Sant
Joan de Déu de Martorell
(FHSJDM) s’ha involucrat en un
estudi clínic impulsat pel centre
tecnològic Leitat. Segons infor-
ma l’Ajuntament, Leitat ha cedit
a l’hospital el primer respirador
de campanya 3D validat, medi-
cat i industrialitzable, per tal
que el centre martorellenc ajudi
a comprovar tant la seva segu-
retat com la seva eficàcia.

El centre ha estat el focus de la pandèmia al Montserratí. Foto: Arxiu

L’Hospital Sant Joan de 
Déu s’allibera del coronavirus
» Només hi queda un pacient ingressat que hagi donat positiu 
» Al municipi hi ha 152 casos de Covid-19, segons l’Ajuntament

Mans Mercedàries ajorna 
els camps de treball a l’Àfrica

SOLIDARITAT4L’ONG Mans
Mercedàries ha hagut d’ajornar
el camp de treball a Kènia previst
per aquest estiu a causa de la cri-
si del coronavirus. Aquest ajor-
nament se suma al del camp de
treball de Moçambic provocat
per motius personals de tres vo-
luntaris, que ja es va anunciar el
mes de setembre. Segons ha
avançat l’entitat a través de la
seva pàgina web, els dos projec-
tes solidaris a l’Àfrica es repren-
dran l’estiu de l’any que ve.

Els voluntaris que havien
d’anar a Kènia no han pogut

aconseguir el visat “perquè l’am-
baixada està tancada”, expli-
quen, i afegeixen que no poden
viatjar a Nairobi i que les esco-
les del país africà, on havien de
dur a terme la seva tasca, estaran
tancades fins al curs vinent com
a mesura per prevenir contagis.

El projecte a Nairobi va co-
mençar el 2015 amb la cons-
trucció d’un centre infantil al
barri d’Ongata Rongai, fruit de la
demanda de les famílies on s’a-
llotja la comunitat mercedària. La
prioritat ara és construir un equi-
pament per a l’educació primària.

La producció de Seat podria
baixar un 30% arran de la crisi
INDÚSTRIA4La pandèmia del
coronavirus, que va obligar a
aturar l’activitat de la planta de
Seat a Martorell durant sis set-
manes, podria fer que la pro-
ducció de l’empresa baixés un
30% aquest any. Aquest és el
percentatge que auguren els càl-
culs de la companyia, segons
ha publicat recentment l’ACN.

Precisament, en declaracions
al mateix mitjà, el secretari ge-
neral d’UGT, Josep Maria Álva-
rez, ha mostrat la seva preocu-
pació per Seat després de l’a-
nunci del tancament de Nissan.

“Haurem d’implicar-nos fins al
coll per mantenir la producció”,
ha dit Álvarez.

PER ARA, TRES MODELS NOUS
Malgrat el missatge d’alerta que
ha enviat UGT, per ara hi ha tres
models nous que es faran a la fà-
brica martorellenca: la quarta ge-
neració del Seat León, el León
Sportstourer (una versió més
familiar) i el Cupra Formentor.
Així doncs, tot sembla indicar
que la continuïtat de la planta
està garantida, com a mínim
durant els pròxims anys.

El fals metge va certificar la
mort d’un pacient a l’Hospital
SUCCESSOS4El noi de 21 anys
que es feia passar per metge va
arribar a treballar a l’Hospital
Sant Joan de Déu. Així ho va de-
nunciar Borja Hernández, l’ad-
vocat de la família d’un pacient
a qui el fals metge va certificar la
mort, en declaracions a Línia
Nord. Posteriorment, el gerent
del centre, Manel Álvarez, va
confirmar els fets a l’ACN, ad-
metent que el noi va treballar a
l’hospital durant 20 hores.

Es tracta del fals metge que
va ser detingut el passat 8 d’abril
mentre exercia en una clínica
privada de Barcelona i que des-
prés va ser empresonat, tal com
va avançar SER Catalunya i
van confirmar els Mossos d’Es-
quadra a l’ACN.

Segons ha dit a aquest mitjà
l’advocat de la família afectada,
ara el jutjat de Martorell que por-
tava el cas “s’ha inhibit i l’as-
sumpte ha passat a l’Hospitalet”.

Serveis | 12 hores sense llum a una zona del Torrent de Llops
Una zona del Torrent de Llops (Berenguer Bertran, Francesc Macià i Enric Prat de la Riba)

s’ha quedat sense llum tres cops des de l’inici del mes. La incidència més curta va durar 4 hores
i la més llarga va arribar a les 12 hores, segons han denunciat els veïns a través de Facebook.   
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4La Generalitat ha posat en mar-
xa una sèrie d’ajuts per pal·liar les
afectacions econòmiques deri-
vades de la Covid-19. Són des-
comptes en el consum de la llar,
ajudes per als treballadors, ajudes
en l’economia familiar i en habi-
tatge i també destinades a em-
preses i autònoms. En tots els
casos, l’objectiu és ajudar els ciu-
tadans a alleugerir els efectes
econòmics de la crisi. 

AJUTS DE CONSUM
Pel que fa als ajuts en el consum,
el Govern ofereix descomptes
d’entre el 25 i el 40% en la factu-
ra de la llum. També es garantei-
xen descomptes en la factura de
l’aigua, de fins a la meitat per a to-
tes les llars, durant els mesos
d’abril i maig. I es dona una mo-
ratòria en el tall del telèfon i In-
ternet: durant l'estat d'alarma
les empreses de telecomunica-
cions no poden tallar el submi-
nistrament per impagament de
cap dels dos serveis.

AJUTS PER ALS TREBALLADORS
Respecte als treballadors, els ar-
tistes que formin part del Règim
General d’Artistes en espectacles
públics rebran una ajuda de 776
euros durant mig any. També hi
haurà una ajuda mensual per a les
treballadores de la llar que hagin
reduït la seva jornada a causa
del coronavirus o hagin perdut
tots els ingressos, sempre que
estiguessin donades d’alta d’a-
quest règim especial abans de
l'estat d'alarma. 

Els empleats afectats per un
ERTO, d’altra banda, no caldrà que
s’inscriguin a l’atur, i aquelles per-
sones que hagin acabat el seu
contracte temporal -de com a mí-
nim dos mesos de durada- durant
l’estat d’alarma rebran una pres-
tació puntual de 430 euros. Tam-
bé hi haurà ajuts per a aquelles
persones que han de cuidar d’un
familiar i, per tant, es vegin obli-
gades a reduir la seva jornada la-
boral. En aquest cas, caldrà de-
manar la prestació a l’empresa.

AJUTS PER A L’ECONOMIA 
PERSONAL I FAMILIAR
Sobre els ajuts en l'economia fa-
miliar, es podran ajornar els prés-
tecs i les targetes de crèdit durant
tres mesos, sempre que els in-
gressos hagin disminuït de forma
dràstica a conseqüència de la cri-
si sanitària. De la mateixa mane-
ra, s’allarga dos mesos el termini
per pagar l’impost sobre succes-
sions, a partir de la finalització de
l’estat d’alarma. Finalment, si se
sol·licita, una part dels plans de
pensions es pot reemborsar du-
rant el període de mig any.

AJUTS D’HABITATGE
La Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Secretaria d’Hàbitat Urbà
i Territori, ha convocat una línia d’a-
juts al lloguer de l’habitatge ha-
bitual de 14,5 milions d’euros. Al-
guns dels requisits són: estar a l’a-
tur, haver patit un ERTO o una re-
tallada de sou per la Covid-19 o te-
nir un topall de renda familiar i un
lloguer no superior a 900 euros.

L’ajut es pot concedir per un mà-
xim de 6 mensualitats de la renda
de lloguer, des d’abril a setembre de
l’any 2020, i per un import màxim
mensual que varia -de 350 a 750 eu-
ros- segons la demarcació geogrà-
fica on s’ubica l’habitatge.

A més, els contractes de llo-
guer que acabin durant l’estat
d’alarma es podran allargar mig
any i amb les mateixes condi-
cions. També hi haurà una mora-
tòria de tres mesos en el pagament
de la hipoteca. 

MORATÒRIA DELS 
DESNONAMENTS
Mentre duri l’estat d’alarma, d’altra
banda, es podrà aturar un desno-
nament, sempre que es tracti de
persones vulnerables i sense al-
ternativa d'un altre habitatge.
També s’ajudarà amb el pagament
del lloguer a les persones grans i les
dones víctimes de violència mas-
clista. Així mateix, s’ajornarà el pa-
gament del lloguer dels pisos i
locals comercials del parc d’habi-

tatges públics de la Generalitat.
També s’oferiran microcrèdits al 0%
d'interès perquè petits propietaris
puguin pagar el lloguer.

AJUTS A EMPRESES 
I AUTÒNOMS
Per acabar, les empreses i els au-
tònoms també tindran els seus
propis ajuts, en funció del sector.
Podran rebre diferents subsidis,
subvencions i prestacions, amb
l’objectiu de mantenir tots els
llocs de treball, així com crèdits i
préstecs, i podran ajornar tributs
i el lloguer dels seus negocis.
També tindran descomptes sobre
la gestió dels residus. Podran
acollir-se, entre altres bonifica-
cions, a una reducció en el paga-
ment fraccionat de l'IRPF i de la
quota trimestral de l’IVA.

Ajuts contra el coronavirus
perquèningúquedienrere
» La Generalitat ofereix ajudes a particulars i empreses per alleugerir l’impacte econòmic de la Covid-19

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Fotos: Arxiu (ACN)

Pàgines especials

Tots els ajuts es poden 
consultar al web: 

activem.gencat.cat
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Castellví de Rosanes

ECONOMIA4El primer Ple mu-
nicipal telemàtic de Castellví va
servir per modificar el pressu-
post de 2020 i convertir-lo, en
paraules de l’alcalde Adrià Ca-
mino, en “el més social de la his-
tòria” del municipi, amb l’ob-
jectiu de fer front a la crisi eco-
nòmica derivada de la pandèmia.

Durant la sessió, celebrada el
29 de maig, tots els grups van vo-
tar a favor d’aprovar un paquet
de modificacions de crèdit per

reforçar amb gairebé 37.000
euros les ajudes a l’economia lo-
cal i a les famílies.

D’una banda, s’han destinat
10.000 euros als comerços i ne-
gocis locals perquè puguin man-
tenir o reprendre la seva activi-
tat. De l’altra, els ajuts a les fa-
mílies en matèria d’educació
s’han incrementat en 5.500 eu-
ros i s’han traslladat 21.420 eu-
ros del romanent de tresoreria a
la partida de Serveis Socials.

FESTES4Pensar en un mes de
maig sense celebrar la Festa
Major de Sant Isidre no és fàcil
per a un castellvinenc. Per això,
davant la suspensió provocada
per la pandèmia, una vintena de
veïns va decidir preparar la Fes-
ta Major Confinada Alternativa,
que es va viure de forma virtual
del 29 al 31 de maig.

El mes i mig de feina dedicat
a organitzar més de vint activi-
tats va donar resultats: “Estem
molt contents i agraïts amb la
participació”, diu Sergi Farré, un
dels impulsors de la iniciativa.
Concretament, explica que la
proposta que va sumar més par-
ticipants va ser el bingo solida-
ri, que va servir per recaptar fons
per al Banc d’Aliments local.

El tret de sortida de la cele-
bració el va marcar el pregó des
de l’estranger, a càrrec de cas-
tellvinencs que viuen arreu del
món i que van explicar què tro-
ben a faltar del municipi i com

celebren les festes als països on
resideixen actualment. D’altra
banda, veïns de diversos perfils
–com ara sanitaris, gent gran o
esportistes d’elit– van compar-
tir la seva experiència durant la
crisi del coronavirus.

La música, com no podia ser
d’una altra manera, va tenir un
paper protagonista. A més de les
sessions de DJ i dels vermuts
musicals amb artistes locals,
molts veïns es van engrescar a fer

un lipdub al ritme de la cançó
Volcans, de Buhos.

El colofó de la festa va con-
sistir a “tancar els llums del po-
ble i convidar els veïns a encen-
dre un fanalet solidari des de
casa seva”, comenta Farré sobre
la proposta que va aconseguir
il·luminar Castellví. Ara, veient
que la Festa Major Confinada ha
funcionat, els organitzadors no
descarten preparar altres actes
similars al llarg de l’estiu.

Els veïns van il·luminar el poble des de casa amb fanalets. Foto: David Planas

Castellví no renuncia a la gresca
i viu una Festa Major Confinada

Reforcen amb 37.000 euros
els ajuts al comerç i les famílies

ECONOMIA4El Ple municipal
extraordinari que es va celebrar
a Sant Andreu a finals del mes
passat va servir per aprovar per
unanimitat un pla de reactivació
social i econòmica, elaborat de
forma conjunta per tots els grups
del consistori amb l’objectiu de
fer front a les conseqüències de
la crisi del coronavirus. Aques-
ta unanimitat, però, no es va
mantenir en la votació de la
modificació pressupostària, que
es va aprovar amb els vots favo-
rables de l’equip de govern (PSC
i Cs) i l’abstenció de Fem Sant
Andreu i Podem.

Amb aquesta modificació, es
destinaran 1,2 milions d’euros
més dels previstos a les àrees de
Serveis Socials i Promoció Eco-
nòmica. La finalitat d’aquesta
mesura és “donar resposta a les
necessitats de la població de
manera àgil i ràpida”, tal com va
dir l’alcalde Enric Llorca du-
rant la sessió plenària.

Pel que fa a l’abstenció dels
partits de l’oposició, els seus por-

taveus van manifestar el seu des-
contentament per no haver pogut
veure el document de modifica-
ció pressupostària fins 48 hores
abans del Ple. Així doncs, tots dos
grups van lamentar no haver
pogut participar activament en
aquesta qüestió, com sí que ho

havien fet en la redacció del pla
de contingència. “No estem d’a-
cord amb l’eliminació de certes
partides destinades a progra-
mes d’àmbit social, com ara po-
lítiques de migració o de suport
a víctimes de violència masclis-
ta”, detalla Marc Giribet, de Fem.

Tots els grups municipals van aprovar el document. Foto: Ajuntament

Aprovat per unanimitat un pla
de reactivació socioeconòmica

Sant Andreu de la Barca

Comença la construcció 
del nou dipòsit d’aigua

SERVEIS4El nou dipòsit d’aigua
de Sant Andreu, que tindrà una
capacitat de 5.000 metres cú-
bics, s’ha començat a construir
aquesta setmana. Els treballs
compten amb un pressupost de
tres milions d’euros, finançats
per Aigües Ter-Llobregat (ATL),
i es preveu que estiguin enlles-
tits a finals d’any.

La futura estructura estarà
connectada amb l’actual dipòsit

de 2.000 metres cúbics, adap-
tant-se a les necessitats d’una po-
blació amb 28.000 habitants. El
consistori recorda que, quan es va
fer el primer dipòsit, el munici-
pi tenia uns 10.000 habitants.

ATL ja va comunicar la tardor
passada a l’Ajuntament que la
construcció del dipòsit s’iniciaria
durant el primer semestre de
2020, un termini que s’ha man-
tingut malgrat la pandèmia.

Caps de setmana culturals
amb ‘SABeu què farem?’

CULTURA4’SABeu què farem?’
és el títol de la iniciativa de la Re-
gidoria de Cultura que pretén
omplir els caps de setmana del
mes de juny amb propostes cul-
turals virtuals, adreçades espe-
cialment als més petits.

Les activitats es podran se-
guir en directe a través del comp-
te d’Instagram del Teatre Núria
Espert (@TeatreEspert) i estan
programades dissabtes i diu-

menges a les onze del matí o a les
dotze del migdia, amb una du-
rada màxima de 40 minuts.

Entre els actes que ha anun-
ciat l’Ajuntament, hi ha un taller
de dibuix amb la professora i ar-
tista Ana Torrents, un espectacle
de màgia a càrrec de Xavi Medi-
na, el conte de La bruixa del sen-
yor Arnauexplicat per la Colla de
Diables i un taller de treballs ma-
nuals amb l’Esplai Pingüí.

Comerç | L’Ajuntament habilita un directori comercial
La pàgina web de l’Ajuntament compta amb un nou espai: un directori comer-
cial on poden aparèixer tots els comerços, serveis i professionals locals que ho
desitgin. És una manera de donar visibilitat al teixit econòmic castellvinenc.

Mobilitat | La zona blava torna a funcionar
Dilluns que ve, dia 15, tornarà a entrar en funcionament la zona blava 
d’aparcament després de tres mesos d’aturada per l’estat d’alarma. Els tiquets
promocionals caducats en aquest període seran vàlids fins al 30 de setembre.
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Olesa de Montserrat

ECONOMIA4La Diputació de
Barcelona ha concedit dos crè-
dits a l’Ajuntament d’Olesa per
un valor total de 175.000 euros.
En concret, es tracta d’un crèdit
de 130.000 euros per a la millora
dels parcs infantils i d’un de
45.000 euros per a “l’adaptació
de passos de vianants a la via
pública”, segons l’ens supramu-
nicipal. Tot plegat, s’emmarca en
la Caixa de Crèdit de la
Diputació, una eina de coop-

eració local que permet als gov-
erns municipals demanar fins a
200.000 euros cada any.

MIG MILIÓ AL MONTSERRATÍ
D’altra banda, la Diputació ha
posat en marxa el programa
‘Cap municipi enrere’ per donar
suport a les poblacions davant la
crisi actual. En el cas del Mont-
serratí, es destinaran més de
473.000 euros a la reactivació de
l’economia de la zona.

MEDI AMBIENT4Aquest mes
han començat les obres d’urba-
nització de Cal Candi, un projecte
aprovat el març de 2011 que es re-
munta, de fet, al Pla General
d’Ordenació Urbana de 1993. El
dia 5, coincidint amb el Dia Mun-
dial del Medi Ambient, la plata-
forma Moviment Veïnal d’Olesa
–que integra quatre associacions
de veïns i compta amb el suport
de diverses entitats locals–  va fer
una acció de protesta per reiterar
la seva oposició a la urbanització
d’aquesta zona, deixant una oli-
vera talada pels operaris a la
porta de l’Ajuntament.

Carles Juaní, membre del
Moviment Veïnal, creu que a
Olesa “el gris està guanyant la
partida al verd” a conseqüència
“d’aquest model de creixement
basat en el ciment”, tal com ha dit
en declaracions a Línia Nord.
També considera que des del
consistori “no accepten obrir un
espai per parlar d’això” i lamen-

ta que no es fes cap acte oficial pel
Dia del Medi Ambient. Sobre
aquesta última queixa, l’alcalde
Miquel Riera ha recordat a aquest
mitjà que la jornada va coincidir
amb “la fase 1 de la desescalada
i enmig d’una pandèmia”.

Pel que fa a la resta de rei-
vindicacions de la plataforma,
Riera assegura que les compar-
teix i que, precisament, el canvi
de model urbanístic era un dels

objectius del seu partit, el Bloc
Olesà, quan es va fundar. Tot i
això, alerta que “salvar Cal Can-
di” suposaria “la ruïna econòmi-
ca de l’Ajuntament”, ja que hau-
ria de pagar, “com a mínim, 40
milions d’euros”, una xifra que
podria ascendir als 80 milions,
segons el batlle. “El que em sap
greu és que això ho saben, perquè
els ho hem explicat per activa i
per passiva”, conclou.

L’entitat va deixar una olivera talada a la porta de l’Ajuntament. Foto cedida

Moviment Veïnal: “El gris està
guanyant la partida al verd”

175.000 euros de la Diputació
per als parcs i la via pública

Sant Esteve Sesrovires

Aprovat un protocol local per
abordar la violència masclista
MASCLISME4El Ple municipal
ha aprovat el Protocol Local per
a l’Abordatge Integral de les
Violències Masclistes. Es tracta
d’una eina impulsada per la Re-
gidoria de Gènere i Igualtat que
ha de servir per detectar casos de
violència masclista i oferir una
atenció completa a la víctima,
així com fer una tasca de pre-
venció i sensibilització social.

Amb el protocol, el consisto-

ri es compromet a atendre de
forma eficaç i personalitzada les
víctimes, acompanyant-les i pro-
tegint-les fins que el seu cas se
solucioni i elles s’hagin recupe-
rat de les conseqüències. Aques-
ta eina també preveu l’ajuda als
infants que hagin conviscut amb
la violència masclista i està
“obert a incorporar millores o
noves necessitats”, tal com afir-
men des de l’Ajuntament.  

El Banc d’Aliments recull 1.500
quilos de productes bàsics

SOLIDARITAT4La campanya ex-
traordinària que va organitzar el
Banc d’Aliments de Sant Esteve
els dies 29 i 30 de maig va re-
captar prop de 1.500 quilograms
de productes bàsics, principal-
ment aliments com llet, conser-
ves i arròs, però també bolquers.

La iniciativa, amb el lema
‘Cap llar sense aliments’, es va
instal·lar a tres establiments co-
mercials: CoAliment, Ca la Ma-

ria i BonÀrea. Durant els dos
dies, les donacions dels veïns van
ser constants, aconseguint una
xifra que permetrà atendre les
necessitats del Banc d’Aliments
durant aproximadament un mes.

Precisament, l’Ajuntament
recorda que la crisi del corona-
virus ha fet augmentar el nom-
bre d’usuaris d’aquest servei,
que ha passat d’atendre 45 fa-
mílies a atendre’n 63.

Educació | Moció contra el tancament de grups de P3
La Plataforma Olesa Es Mou (POEM) va presentar al Ple una moció de rebuig con-
tra el possible tancament de línies de P3 al municipi. La proposta es va aprovar amb

els vots a favor del Bloc Olesà, la CUP, el PSC i JxCat. ERC i Cs s’hi van abstenir. 

Trasllat | Els Serveis Socials, ara al carrer Gaudí
Des de l’1 de juny, els Serveis Socials Municipals ofereixen atenció a la ciutada-
nia al número 5 del carrer Gaudí, on hi ha les dependències que abans ocupava
l’Aula Municipal de Formació. De moment, el servei funciona amb cita prèvia.

POLÍTICA4Quan, a finals de
gener, el PSC va signar un acord
amb ARA que va evitar in ex-
tremis la moció de censura, l’al-
calde socialista Enric Carbonell
ja va deixar clara la seva inten-
ció de continuar ampliant el go-
vern municipal. Quatre mesos
després, aquesta voluntat s’ha
materialitzat amb un pacte amb
Ciutadans, que ha suposat l’as-
sumpció de les àrees d’Hisenda
i Noves Tecnologies i la segona
tinença d’alcaldia per part del re-
gidor Antonio González.

La incorporació del polític ta-
ronja deixa el govern local amb
sis dels tretze regidors que inte-
gren el consistori, motiu pel
qual Carbonell ha reiterat la
seva disposició a pactar amb al-
tres formacions. En aquest sen-
tit, la regidora de Sesrovires En
Comú, Maria Àngels Ríos, ha ex-
plicat a Línia Nord que el seu
grup manté el mateix posicio-
nament que fa un any: “Veient
els resultats de les eleccions,
crèiem convenient un acord en-

tre les forces més votades, ERC
i el PSC, però ha estat impossi-
ble”. Ríos creu que el paper dels
comuns no passa per entrar al
govern, sinó per fer una “oposi-
ció progressista i d’esquerres”.

NO SIGNA, PERÒ HO ACCEPTA
Si bé el líder d’ARA, Joan Gal-
ceran, és el primer tinent d’al-
caldia i el coordinador general de
les àrees del govern municipal,
el seu nom i el del seu grup no
apareixen al pacte entre el PSC
i Cs. “Amb Cs no tinc res a sig-

nar”, ha dit Galceran a aquest
mitjà, però ha matisat que té
“confiança com a persona” a
González i que, mentre accepti la
seva coordinació, li sembla bé
que formi part del govern.

“TRILERISME POLÍTIC”
ERC, per la seva banda, ha fet un
comunicat criticant el nou acord.
“El PSC està fent un joc de trile-
risme polític, no pot governar
amb dos pactes al mateix temps”,
han dit des del partit més votat
a les eleccions de l’any passat.

González ha assumit la segona tinença d’alcaldia. Foto: Ajuntament

El regidor de Cs, Antonio
González, entra al govern local
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Entitats i empreses locals fan
costat als afectats per la crisi

SOLIDARITAT4Des que va co-
mençar la pandèmia del coro-
navirus, les accions solidàries
han aflorat a Abrera. Si bé al
principi les donacions es cen-
traven a pal·liar la manca de ma-
terial sanitari, amb els mesos ha
augmentat la necessitat de fer
front a la crisi socioeconòmica
derivada de la Covid-19.

En aquest context, diverses
entitats i empreses locals han de-
cidit ajudar els més afectats per
la situació actual. És el cas de
l’associació veïnal del barri de La
Florida, que ha entregat recent-

ment 230 quilograms d’aliments
a Càritas Abrera, o de la Comu-
nitat Islàmica, que ha fet dues
donacions al Programa d’Ali-
ments Donem Suport que su-
men un total de 3.800 quilos.

Una de les empreses que ha
apostat per la solidaritat és Mon-
di Bags Ibérica, que s’ha enca-
rregat de recollir aliments per a
Càritas i, després d’establir un
acord amb Abrera Comerç, ha
atorgat als seus treballadors cu-
pos de compra de 50 i 100 euros
per gastar als establiments que
formen part de l’entitat.

ECONOMIA4Tots els grups mu-
nicipals d’Abrera han aprovat la
creació d’una taula de treball per
a la reactivació econòmica del
municipi. Aquest és el punt prin-
cipal d’una moció consensuada
per la totalitat del Ple –PSC,
ERC, Alternativa d’Abrera, Abre-
ra En Comú i Ciutadans– i pos-
teriorment aprovada en la sessió
telemàtica del 28 de maig. 

Es tracta d’un acord per pre-
parar la “transició a la normali-
tat” i per impulsar “mesures so-
cioeconòmiques per pal·liar els
efectes” de la crisi del coronavi-
rus, tal com manifesta el text.
Amb aquest objectiu, la moció
inclou tretze punts, encapçalats
per la posada en marxa d’una
taula de treball “on estiguin re-
presentades totes les forces po-
lítiques de l’Ajuntament i agents
socials locals quan s’escaigui”.
Aquest instrument ha de servir
per “diagnosticar la situació ac-
tual i les necessitats de les fa-
mílies, comerços, autònoms i
empreses” abrerencs, per tal de
donar-los resposta.

A més d’aquesta primera
proposta, també s’inclouen me-
sures per fomentar l’ocupació,
així com d’altres adreçades a
incentivar el sector de la cultura,
un dels que trigarà més a tornar
a la seva activitat habitual. D’al-
tra banda, el text inclou peticions
al Govern de la Generalitat, com
ara “l’aprovació d’un pla de li-

quiditat extraordinari per als
ens locals”, i al de l’Estat, com “la
flexibilització de la regla de des-
pesa i l’estabilitat pressupostà-
ria”. En aquest sentit, al final de
la moció, l’Ajuntament es com-
promet a traslladar els acords
aprovats a totes dues institu-
cions i reitera la seva “disposició”
a treballar-hi conjuntament.

Tots els grups van presentar i aprovar una moció conjunta. Foto: Ajuntament

Abrera crea una taula 
de treball per a la recuperació

Incivisme | Crida per mantenir neta la via pública
L’Ajuntament ha hagut de fer una crida a la ciutadania per mantenir neta la
via pública, després d’haver detectat un augment dels abocaments d’objectes

voluminosos i andròmines al costat dels contenidors en les darreres setmanes.
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CULTURA4La Passió d’Espa-
rreguera travessa un moment
molt difícil. Després d’haver de
suspendre la temporada 2020
per la pandèmia, el passat 29 de
maig l’entitat rebia un nou cop:
la pluja inundava el Teatre de La
Passió, causant desperfectes ma-
terials a les instal·lacions.

“La calamarsa que va caure
va bloquejar els embornals i
l’aigua va entrar a dins”, explica
el president de l’entitat, Enric
Galceran, a Línia Nord. La si-
tuació va requerir l’actuació dels
Bombers, que, segons Galce-
ran, van haver de treure més de
30.000 litres d’aigua, una tasca
en què van voler ajudar desenes
de col·laboradors de La Passió.

Tot i que “el més car (la ma-
quinària escènica i els equips de
so principals) es va salvar”, Gal-
ceran lamenta que el terra de
mig escenari, que és de fusta, es
va bufar per l’aigua i, segura-
ment, caldrà canviar-lo sencer.

“Si canviem només mig escena-
ri, es notarà”, matisa el president
en aquest sentit. A més, també
s’hauran de canviar unes 200 ro-
des dels decorats (columnes,
palmeres, etc.), ja que es van fer
malbé en mullar-se.

De moment, l’entitat està
pendent de “veure què cobreix
l’assegurança”, però, sigui com si-
gui, la inundació els ha deixat to-
cats. “Estem tenint un any ben

desastrós: ja era complicat d’inici,
i cada cop se’ns està complicant
més”, reconeix Galceran. Tot i
això, diu que els ajuda “moral-
ment” veure que els col·labora-
dors estan disposats a ajudar i no
els deixen sols. Precisament, La
Passió està posant en marxa una
campanya de donacions pensa-
da, sobretot, per a aquestes per-
sones, però oberta a tothom que
vulgui donar un cop de mà.

L’aigua va causar diversos danys materials. Foto: La Passió d’Esparreguera

El Teatre de La Passió s’inunda
en l’any més difícil per a l’entitat

URBANISME4Les obres d’ur-
banització del carrer Ferran Puig
estan enllestides i ja s’hi pot
circular de nou. La tercera i úl-
tima fase dels treballs, que es va
haver d’aturar per l’estat d’alar-
ma i es va reprendre l’11 de
maig, va acabar a finals del mes
passat. Ara, després d’un any en
obres, és un carrer de platafor-
ma única amb prioritat per als
vianants, tot i que manté un ca-
rril de circulació central asfaltat
i zones d’aparcament.

A banda, el consistori recor-
da que també “s’han modernit-
zat el clavegueram i la resta de
subministraments”. En total,
l’actuació ha tingut un cost de
més de 725.000 euros, s’ha di-
vidit en tres trams (entre Balmes
i Beco, entre Beco i Orenci Valls
i entre Orenci Valls i la Vinya) i
ha servit per eliminar les barre-
res arquitectòniques per als via-
nants i per augmentar la segu-
retat en la circulació de vehicles.

Acaben les 
obres del carrer 
Ferran Puig

Unes obres a 
Can Mata tornen 
a provocar pudors

MEDI AMBIENT4Unes obres de
manteniment a l’abocador de
Can Mata, que van començar l’1
de juny i que poden durar fins a
deu dies, han tornat a provocar
males olors a la zona. Així ho va
anunciar l’alcalde Eduard Rivas
a través del seu compte de Twit-
ter la setmana passada, després
de parlar amb els responsables
de l’abocador. Per contra, l’as-
sociació veïnal de Can Rial, un
dels barris més afectats, va res-
pondre al batlle que “les pu-
dors ja fa més d’un mes que es
venen produint repetidament”.

Equipaments | La pluja causa danys a la pista del pavelló
La pista del pavelló municipal El Castell ha patit danys a causa de les pluges dels
darrers dies. El més afectat ha estat el parquet i, davant d’aquesta situació, l’Ajun-

tament ja ha anunciat que l’equipament no podrà reobrir el pròxim setembre.

CollbatóCultura | Ferran Palau, confirmat al Primavera Sound 2021
Ferran Palau actuarà a la 20a edició del Primavera Sound, que finalment se celebrarà
del 2 al 6 de juny de 2021. El festival ha hagut de suspendre l’edició del 2020 pel coro-
navirus, però ha mantingut noms del cartell d’enguany, com el del cantant collbatoní.

MOBILITAT4La nova rotonda
d’intersecció entre la carretera B-
112 i el passeig de les Llongànies
ja està oberta a la circulació,
després que la setmana passada
acabessin els treballs d’asfaltat-
ge, de pintura viària i d’instal·la-
ció de les tanques de protecció.

Es tracta d’una rotonda de 32
metres de diàmetre, amb una
calçada de vuit metres i un me-
tre de voral exterior, tal com de-
tallen des de l’Ajuntament de
Collbató. La finalitat de la cons-
trucció d’aquesta nova estructura

és substituir l’anterior semiro-
tonda que no tenia illot central
i que, per tant, “podia compor-
tar situacions de perill per la
manca de visibilitat”, segons el
consistori.

En aquest sentit, el projecte
també inclou la implantació de
nova senyalització d’orientació
per tal d’adaptar-se a la norma-
tiva vigent, així com la millora de
l’enllumenat públic. Així doncs,
aquest punt oferirà a partir d’a-
ra més seguretat per als vehicles
que hi circulin. 

Nova rotonda entre la B-112 
i el passeig de les Llongànies

SALUT4Els veïns de Collbató
encara s’han de desplaçar fins
al Centre d’Atenció Primària
(CAP) d’Esparreguera si ne-
cessiten ser atesos de forma
presencial. De moment, per
evitar el risc de contagis de co-
ronavirus, el Departament de
Salut de la Generalitat conti-
nua prioritzant el servei tele-
màtic i només autoritza a acu-
dir al centre si un professional
sanitari ho ha recomanat prè-
viament. 

El Consultori Local de Coll-
bató, com molts altres centres
d’arreu de Catalunya, està tancat
des de l’inici de la pandèmia. És
per això que el centre de refe-
rència per als usuaris collbato-
nins ha passat a ser el CAP d’Es-
parreguera, això sí, només en
l’horari establert: de dilluns a di-
vendres de vuit del matí a vuit
del vespre. Els caps de setmana
i festius, s’han de desplaçar al
Punt d’Atenció Continuada
(PAC) del mateix municipi i en
el mateix horari. Fora d’aques-

tes hores, s’han d’adreçar al
Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) de Sant An-
dreu de la Barca, o bé a l’Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Marto-
rell, el de referència per a tot el
Montserratí. Tot plegat, suposa
un greuge respecte als veïns
d’altres poblacions de la zona. 

En qualsevol cas, l’Ajunta-
ment de Collbató recorda que
cal complir totes les mesures de
seguretat (sobretot portar mas-
careta, mantenir la distància
personal i rentar-se les mans a
consciència i molt sovint) a
l’hora d’acudir a un dels equi-
paments sanitaris. 

El Consultori Local de Collbató continua tancat. Foto: Ajuntament

L’atenció primària presencial 
es manté al CAP d’Esparreguera



Handbol | Clam del CH Sant Esteve per rebre donacions
Divendres passat el CH Sant Esteve va fer una crida a socis, veïns, comerços i el món de l’handbol per

rebre donacions que permetin que aquesta entitat històrica pugui recuperar-se econòmicament de 
la manca d’ingressos patida durant el coronavirus i per poder tancar el curs 2019-20 sense dèficit.

Setmanes després de tancar de-
finitivament el curs 2019-20,
l’entrenador del CB Martorell,
Toni Olivares, pensa ja en el fu-
tur i en el curs que ve. Renovat el
mes passat, el de les Franqueses
assegura a Línia Nord que “la
temporada 2020-21 serà molt
divertida. La lliga s’igualarà, d’ai-
xò n’estic segur”, vaticina.

“Penso que cal donar-li el
benefici del dubte al nou format
(tres grups de 12 equips enlloc
dels dos actuals). A més, si tin-
gués l’ocasió de triar, no em mo-
lestaria tenir dos equips de les
Balears, perquè els partits a les
illes s’afronten de manera dife-
rent”, afegeix l’entrenador de les
Franqueses.

El club martorellenc, igual
que han fet molts dels seus rivals,
ha optat per renovar bona part
del grup del curs passat. Les ca-
res noves, doncs, seran el base

Bernat Álvarez i els pivots Jordi
i Alejandro Catalán. 

“BASTANT NOTABLE”
Olivares també reflexiona sobre
el curs que va acabar fa tres me-
sos. “Considero que la tempora-
da ha estat bastant notable, tot i
que l’inici va ser força irregular.
Al final, és molt maco que el grup
es convertís en una família”,
apunta l’entrenador vallesà, que
admet que tot i que l’objectiu ini-
cial era mantenir la categoria, ha-
ver aconseguit arribar a la recta

final amb opcions d’atrapar al
tercer va ser un estímul per a tots
els seus jugadors.

Les sessions amb Zoom (per
mantenir el grup cohesionat) i els
exercicis han continuat i encara
seguiran, mentre esperen que
l’Ajuntament els doni llum ver-
da per poder fer servir el Pavelló
Esportiu Municipal. “Ja ho hem
demanat, però veig difícil poder
fer alguna cosa sobre la pista
abans de setembre. Tan de bo
m’equivoqui”, conclou l’entre-
nador del conjunt martorellenc.

El tècnic, en un partit de la temporada passada. Foto: CBM

Toni Olivares (CBM): “El curs 
que ve serà molt divertit”

Pau Arriaga
MARTORELL

Des del dia 27 del mes
passat és oficial: el Cen-
tre d’Esports Esparre-

guera ascendeix a Tercera Cata-
lana. El conjunt blanc-i-vermell
va veure com la resolució de la Fe-
deració Catalana de Futbol li
servia per proclamar-se campió
del grup 7 de Quarta Catalana i
per aconseguir un ascens anhe-
lat i merescut.

I és que els homes d’Àlex
Guixà i Gerardo Pérez van arri-
bar al primer cap de setmana del
mes de març (quan les lligues es
van aturar per la Covid-19) acu-
mulant més de 12 mesos sense
perdre cap partit, al capdavant de
la classificació del seu grup.

Els esparreguerins, amb una
extraordinària solidesa, havien
aconseguit sumar 51 punts en 21
jornades (15 triomfs i sis empats),
els mateixos que el CF Clara-
munt i el CF Vilanova del Camí,
però amb millor goal average
que els seus contrincants.

Toca, doncs, celebrar com
cal aquest èxit i pensar a prepa-
rar la temporada que ve.

L’Esparreguera
torna a Tercera
Catalana 

El Sala 5 Martorell
jugarà la Copa del
Rei el curs vinent

Quatre cares noves
(Joan Rusines, Ramon
Sánchez, Josep Coca i

Alex Delgado) i 10 renovacions.
El Sala 5 Martorell de Víctor
González va tancar la plantilla del
curs 2020-21 a finals del mes pas-
sat amb vistes a un curs apas-
sionant que inclourà la partici-
pació en la Copa del Rei.

I és que després de la cin-
quena posició final del curs 2019-
20, els martorellencs doblen l’a-
posta per repetir en la zona no-
ble de la classificació... i qui sap
si fer un pas més i optar a l’ascens. 

Falta, doncs, saber en quin
moment l’equip pot tornar a la
feina i conèixer el calendari de la
temporada que ve.
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Quan la Mila es queda embarassada, es
comença a preguntar el perquè de l’es-
tranyesa que l’ha acompanyat sempre.
Aleshores, comença a revisar la seva in-
fantesa en el si d’una família humil que va
haver de canviar el camp per la fàbrica.
L’escriptora i periodista Anna Ballbona va
guanyar el 5è Premi Llibres Anagrama per
No soc aquí, que s’ha publicat ara.

Viu en línia

Llibres

No soc aquí
Anna Ballbona

La pàgina web del Teatre Lliure ha obert
la porta a una nova manera de fer teatre.
Gràcies al creador i director Roger Bernat,
la plana d’inici d’aquest espai compta
amb un xat per parlar amb l’ENA, un bot
disponible cada dia a qualsevol hora. Dels
diàlegs amb l’ENA en sorgirà una peça te-
atral que prendrà forma damunt d’un es-
cenari quan la desescalada ho permeti.

Teatre

ENA
Roger Bernat

MALA és el títol que ha triat Mala Rodrí-
guez per al seu setè àlbum. I és que, amb
vint anys de carrera a l’esquena, el referent
femení de la música urbana espanyola no
necessita presentació. El nou disc és una
mostra de la seva capacitat d’adaptar-se
sense perdre l’essència, i inclou col·labo-
racions amb noms coneguts del pano-
rama actual, com Lola Índigo o Cecilio G.

Música

Quan es va decretar el confinament,
HBO va llançar una proposta arriscada a
cinc directors: Rodrigo Sorogoyen, Pau-
la Ortiz, Leticia Dolera, Elena Martín i Car-
los Marqués-Marcet. Del sí de tots ells va
néixer En casa, un conjunt de cinc capí-
tols d’autor creats i gravats en quarantena,
un reflex de com s’ha viscut la pandèmia
a les llars. Disponible des del 3 de juny.

Pelis i sèries

En casa
Cinc directors

MALA
Mala Rodríguez

Us Estrimem Fest
El Pot Petit, Reggae per Xics, Xiula i Dàmaris Gelabert

són els grans noms actuals de la música infantil catalana.
Com que, per ara, el retorn als concerts convencionals
sembla lluny, tots quatre s’han aliat per crear Us Estri-

mem Fest, el primer festival de música familiar en strea-
ming de Catalunya. Durant dos caps de setmana (6, 7, 13
i 14 de juny) els més petits podran gaudir d’actuacions
en directe des del sofà de casa seva. El preu de l’abona-
ment a tots els concerts és de 20 euros i permet tornar a

veure les actuacions durant les 24 hores següents.

La flaca, Depende, El lado oscuro... La veu de Pau
Donés (Barcelona, 1966), líder de Jarabe de

Palo, ens acompanya des de fa 25 anys, i les se-
ves cançons han tingut un gran protagonisme
a les principals emissores musicals espanyoles.
El 2015, el cantant va anunciar que tenia càn-
cer, malaltia que va superar l’any següent, tot i

que el 2017 en va patir una recaiguda. Més
d’un any després d’haver anunciat la seva reti-
rada indefinida de la música, l’abril passat va
enviar un missatge inesperat a través d’una

cançó: Vuelvo. I ha complert la promesa. El 23
de maig, Jarabe de Palo va publicar un tema

ple d’alegria i agraïment a la vida, Eso que tú me
das, amb videoclip inclòs. Només quatre dies

després, va veure la llum el nou àlbum, Tragas o
escupes, l’estrena del qual estava prevista al 

setembre, però el grup va decidir avançar-la.

P A U  D O N É SQUI ÉS?
ÉS FAMOS PER...

A LES XARXES...

Ser el líder de Jarabe de Palo
El grup és conegut per temes com ‘La flaca’ o ‘Depende’

Famosos

Publicar single, videoclip i disc en pocs dies
L’estrena de l’àlbum, prevista per al setembre, s’ha avançat

Admiració i commoció
Valoren l’alegria del cantant malgrat el càncer que pateix

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

| Xenoblade Chronicles
La combinació de joc de rol i acció és el que defineix Xenoblade Chronicles: De-
finitive Edition, la nova entrega de la saga Xenogears. Disponible per a Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

Viu en línia

10 PERSONES

En aquestes trobades s’ha de mantenir la distància 
personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta

MANS NETES

DISTÀNCIA

NO COMPARTIR

E S T I L S  D E  V I D A

i SALUT

Després de tants dies tancats a casa, la fase 1 ens ha per-
mès començar a recuperar els vells costums que tant
trobàvem a faltar. Ara valorem més que mai les coses

senzilles, com poder rebre visites de la família i els amics des-
prés de mesos sense veure’ls. Però, tal com recorden les auto-
ritats sanitàries, l’alegria no ens pot fer perdre la prudència:
cal assegurar-nos que els retrobaments siguin segurs.

En primer lloc, hem de tenir clar que les reunions no poden
aplegar més de 10 persones (caldrà esperar a la fase 2 perquè
aquesta xifra augmenti a 15). A més, s’ha de mantenir la dis-
tància personal i, en cas que no es pugui, portar mascareta.
També és recomanable limitar aquestes trobades a un únic
grup de persones, per evitar augmentar el risc de contagis.

Un element que ha d’estar present en les reunions a casa és
el sabó o el gel desinfectant: que tothom es renti les mans en
arribar i els cops que calgui. A banda, si mengem alguna cosa
plegats, hem d’oblidar hàbits com picar tots del mateix plat o
safata. Ens hem d’acostumar a que cadascú tingui la seva ració.

Per últim, recordem que, amb les persones grans o amb pa-
tologies prèvies, cal extremar al màxim totes les precaucions.

Retrobaments segurs

En fase 1, es poden reunir un màxim de 10 persones. 
Es recomana trobar-se sempre amb el mateix grup

Les claus

El sabó o el gel desinfectant no poden faltar a les 
reunions: tothom ha de mantenir les mans netes

Si mengem alguna cosa, no podem picar del mateix 
plat o safata, cadascú ha de tenir la seva ració
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