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La matinada del 10 de juny del
2000, quan ja feia estona que se
sentia ploure, els buscapersones
del Parc de Bombers Voluntaris
de Collbató van rebre una aler-
ta. “El missatge deia que havíem
d’anar a Igualada a treure aigua,
però ni tan sols vam poder arri-
bar al Bruc: els carrers eren in-
transitables, tot el poble sem-
blava un riu”, relata Albert Solà,
que aleshores era el cap del cos
i aquella nit estava de guàrdia.

Han passat vint anys, però el
record dels aiguats de Montse-
rrat, que van deixar cinc víctimes
mortals i incomptables danys
materials a la zona, no s’ha es-
borrat de la memòria col·lectiva.

“Queien cascades per la mun-
tanya, no havia vist mai una
cosa així”, explica Solà. De fet,
aquell temporal va deixar unes
xifres insòlites, especialment a
Collbató, on es va registrar la
dada més alta: 257 litres per
metre quadrat. Això, sumat als
170 litres per metre quadrat re-
gistrats a l’abadia de Montserrat,
va fer que l’aigua arrossegués des
de roques i branques fins a cot-
xes, provocant greus destros-
ses. “Quan es va fer de dia, sem-
blava que hagués caigut una
bomba atòmica”, diu Solà.

Però la pitjor conseqüència
de la tempesta va ser l’esfondra-
ment del pont de l’N-II que tra-
vessava la riera Magarola al seu
pas per Esparreguera. La pluja,
que continuava caient amb for-
ça, va impedir que dos germans
esparreguerins que anaven en

cotxe a treballar s’adonessin que
un tram del pont ja no hi era.
Tots dos van perdre la vida. Més
tard, dos guàrdies civils també
van morir mentre els buscaven.
La cinquena víctima mortal dels
aiguats va ser una veïna de Sant
Vicenç de Castellet (Bages).

Agustí Hinojosa, un esparre-
guerí que va veure la imatge del
pont ensorrat aquella matinada
–“semblava una pel·lícula de
ciència-ficció”, afirma–, recorda
com un camioner “va salvar vi-
des”. En veure l’estructura tren-
cada, va tallar el trànsit amb el
seu vehicle per alertar la resta i
evitar, així, que caiguessin pel fo-
rat. Un altre senyal d’alarma per
als conductors va ser la de di-
versos cavalls nedant per la rie-
ra desbordada. Eren els que ha-
vien pogut sortir de les quadres
que hi havia a la zona, que havien

quedat completament inunda-
des. Altres animals van tenir
menys sort i van morir ofegats en
quedar-se atrapats. És el cas de
la burra de La Passió d’Esparre-
guera o de dos cavalls i tres gos-
sos d’Iván Martín, propietari
d’un dels habitatges més afectats.

QUAN L’AIGUA T’ENTRA A CASA
Ubicada al final del carrer del
Roure, al barri Font d’Esparre-
guera, la casa de Martín va arri-
bar a tenir un metre i vuitanta
centímetres d’aigua, segons ell
mateix assegura. Aquell dia, el
van despertar els crits del vigilant
d’un magatzem proper que avi-
sava de les inundacions i, quan
va veure l’estat en què es troba-
va casa seva, va començar a ac-
tuar amb rapidesa. Va baixar a
les quadres, que “semblaven un
aquari”, però només va aconse-

guir obrir-ne les dues prime-
res: “de seguida, l’aigua em va
empènyer cap amunt i no vaig
poder salvar la resta d’animals”,
lamenta. El seu fill també ho va
voler intentar i “va estar a punt
d’ofegar-se”, recorda Martín.

Després de l’aigua, van quedar
“setanta o vuitanta centímetres de
fang”, explica. Com a bona famí-
lia de ceramistes, i per mirar de
treure alguna cosa bona d’una ex-
periència angoixant, van provar
de reaprofitar aquella matèria
primera que els havia caigut del
cel. Però res. I tampoc se’n van
poder desprendre: “Si piques per
sota dels mobles, encara hi sur-
ten restes de fang”, diu, amb el
mig somriure de qui s’ho mira
amb perspectiva i un toc d’ironia.
“Ja ho diu el refrany, que a la vora
del riu, no hi facis el niu, però va
el tonto de l’ésser humà i ho fa”.

El temporalqueningúoblida
Les pluges intenses que van caure a la muntanya i a les poblacions del voltant van deixar imatges molt impactants. Fotos: Pere Closas Simó

Anna Utiel
MONTSERRATÍ

» Uns aiguats van deixar el juny del 2000 cinc víctimes mortals i molts danys a la zona de Montserrat
» Els veïns dels municipis afectats encara recorden vint anys després aquella difícil matinada
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La lupa

per @ModernetdeMerda

La vella normalitat

El confinament ha estat horrorós,
però alguns discursos que l’han acom-
panyat no han estat gaire millors.
Tot el bonisme al voltant del món que
ve, per exemple. Fa setmanes que es
pregona aquest nou món anomenat
‘nova normalitat’ i que l’únic que
busca és normalitzar, val-
gui la redundància, una
regressió en gairebé tots els
àmbits de la nostra vida.

N’hi ha que han venut
el concepte –i fins i tot el
virus– des d’un punt de
vista enèrgicament opti-
mista, i s’han escarrassat a pronosti-
car un futur millor, amb una societat
més solidària, més madura, entrega-
da al benestar dels altres i amb una
llista de valors renovada i sana. As-
seguraven que l’episodi pandèmic
ens faria corregir moltes percepcions,
i que en sortiríem havent après a dis-
cernir què és important i què no en
aquesta vida.

Bé, no hem arribat ni tan sols a la
fase 3 d’aquesta operació sortida i ja po-
dem endevinar per on van els trets d’a-
questa nova normalitat. Els trets van per
on han anat sempre. Els trets van a la
cultura i a l’educació, que seran els úl-
tims a incorporar-se a aquesta pre-

uada nova normalitat. La resta, parau-
les i bones intencions.

Potser sí que hem canviat les prio-
ritats, però no totes. Les que tenen a veu-
re amb la cartera continuen intactes; per
davant de tot hi haurà sempre la pela ba-
rata a la butxaca, el turista a la gandu-
la i el hooligan a la graderia. L’educació
pot esperar, ens l’haurem de mirar
molt bé abans de reactivar-la, i la cul-

tura que faci el que bonament pugui a
les xarxes socials.

Hem estat així tota la vida i un virus no
ens canviarà. Mentre posem catifes ver-
melles a Tebas i ja intentem agendar par-
tits amb públic, prenem decisions en
l’àmbit educatiu amb una lentitud exas-

perant. I mentre obrim les
fronteres i airegem les boti-
gues de souvenirs, som im-
placables i freds amb un teixit
cultural a qui només li faltava
un retorn implacable i fred.

La nova normalitat és
una carrossa que ja té aires

de carbassa abans de les dotze cam-
panades. Més enllà d’actituds indivi-
duals admirables, el país que tenim
avui és el mateix país que teníem al fe-
brer. Exactament el mateix. Amb les
seves virtuts i les seves misèries. I una
d’aquestes misèries és el poc valor que,
com a societat, donem al que realment
pot fer possible una nova normalitat:
l’educació i la cultura.

Per davant de tot hi haurà sempre la 
pela barata a la butxaca, el turista a la 

gandula i el hooligan a la graderia

Daniel J, gitano muer-
to en dependencias
policiales. Ilias T, marro-

quí asfixiado por 6 agentes de seguri-
dad. Linchamientos a menores mi-
grantes. Maltrato policial contra un
joven negro. Todo en unas semanas, en
un país donde nunca es momento
para salir a protestar contra el racismo.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

A ver si me queda cla-
ro. El coronavirus es un
invento de Bill Gates

creado en Wuhan y soltado por Pablo
Iglesias en la manifestación del 8M
para controlar a la población mundial
mediante una vacuna fabricada con fe-
tos abortados y nanobots que se acti-
van con el 5G. ¿Es eso, no?

La protecció dels tres
pilars de l’anomenat
“règim del 78", com era

previsible, en una sola setmana: ne-
gativa del Congrés a investigar el cas
Castor (establishment econòmic) i el rei
emèrit (monarquia), i silenci polític i
mediàtic sobre González/GAL (unitat
d’Espanya).

Lo dels turistes ens cris-
pa perquè vol dir tornar
a viure en una ciutat su-

perada. El transport públic no té ca-
pacitat per a tanta gent, els serveis de
neteja no tenen la capacitat de fer
tant manteniment i qui no viu del tu-
risme no té la capacitat econòmica per
conviure-hi.

@offxelia@carlesferreira@ymouled @LuisaoMoratalla

Els semàfors

Aj. de Martorell
L’Ajuntament de Martorell ha facilitat

finalment un pis amb ascensor al 
Miguel, un noi amb una malaltia dege-
nerativa que afecta greument la mobili-
tat, i la seva mare fins que es resolgui 

l’adaptació del seu habitatge. 
pàgina 8

Treballadors de Nissan
Els empleats de Nissan no es rendeixen. 
“La lluita continua”, afirma el president
del comitè d’empresa de Nissan Sant

Andreu, Fernando Jiménez. Tot i adme-
tre que el tancament cada cop sembla

més irreversible, no perden l’esperança. 
pàgina 9

Conselleria de Salut
Tot i que la consellera Alba Vergés ha

afirmat recentment que el departament
de Salut es planteja reobrir el consultori
mèdic de Collbató “de cara al setembre”,
la situació és molt incerta. En el cas de
Castellví, de fet, no tenen ni una data. 

pàgina 9
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Aviat farà un any que és pre-
sidenta de la Diputació.
Qui li havia de dir que el pri-

mer aniversari el celebraria enmig
d’una pandèmia global i d’una cri-
si sense precedents...
Sí, la veritat és que ningú s’ho hau-
ria imaginat. Jo, innocent, pensava
que aquest mandat, després d’un
ampli suport de la ciutadania de
l’Hospitalet i amb la presidència
de la Diputació, seria molt tranquil
i podríem culminar molts projectes
i ajudar a impulsar l’economia de la
demarcació. Però de cop i volta tot
es va truncar i hem hagut de fer
aquest parèntesi traumàtic per a to-
thom. Ara ens toca estar al costat
dels ajuntaments perquè puguin ti-
rar endavant.

La mesura més ambiciosa que ha
impulsat des de la Diputació és la
mobilització de 1.000 milions
d’euros durant aquest i els pròxims
tres anys, amb un primer pla de
xoc de 100 milions que ja s’està co-
mençant a aplicar.
Sí. Aquests primers 100 milions arri-
baran als ajuntaments d’aquí a finals
d’any i els 900 restants els anirem
gestionant fins al final del mandat.
Crec que som de les poques admi-
nistracions que ja hem aterrat aques-
ta ajuda. Faig una crida perquè altres
també ho facin.

El principal partit de l’oposició a la
Diputació, ERC, diu que dels 1.000
milions d’euros anunciats, 900
són programes que la Diputació
executa des de fa anys.
Crec que és una visió errònia. Ells han
format part del govern fins fa poc i
saben perfectament que no estan
dient la veritat. Mobilitzarem 1.000
milions, digui el que digui ERC.

ERC també assegura que del pla
de xoc de 100 milions només el su-

port a l’Educació, la Cultura i l’Es-
port són ajuts nous.
No és veritat. Són 100 milions ex-
traordinaris que s’han posat en
aquest pla de xoc. S’afegeixen a tot
el que ja es feia de manera ordinària.
I no només els anunciem, sinó que
efectivament arribaran als municipis.

I els diners dels superàvits muni-
cipals es podran acabar gastant en
polítiques contra la crisi? Final-
ment ho permetrà l’Estat?
Tinc la intuïció que aquesta qüestió
està encarrilada i va pel bon camí. 

S’ha arribat a parlar d’una “re-
bel·lió municipal” si això no s’a-
caba permetent.
És que estem reclamant el que és
nostre. Són estalvis que el PP va im-
pedir que es poguessin reenviar de
nou a les ciutats. Fa temps que ho re-
clamem i ara ja és imprescindible.

Vostè ha valorat positivament en
més d’una ocasió la gestió de la cri-
si per part del govern espanyol,
però ha estat crítica amb la Ge-
neralitat, per exemple amb les
residències. Aplica el mateix grau
d’exigència en els dos casos?
Rotundament sí. Jo defenso els ciu-
tadans de la meva ciutat i de la
meva demarcació davant de qui si-
gui si penso que les coses no es fan
bé. En el cas de les residències hi
havia una dificultat evident i no era
fàcil, i així ho vaig reconèixer. Però
calia governar un problema que
no s’estava governant. Per això
vaig alçar la veu en defensa de la
nostra gent gran.

L’alcalde de Sant Andreu de la
Barca i diputat de Salut Pública i
Consum a la Diputació, Enric Llor-
ca, va arribar a declarar la conse-
llera Alba Vergés persona non
grataal seu municipi per la gestió
de la crisi sanitària.
Ell va actuar com a alcalde, en cap
moment com a diputat. En aquests
casos, doncs, jo respecto totes les
decisions. 

Creu que va ser un error, en tot cas?
Jo l’únic que puc dir és que un no-
menament així no l’he fet mai. No és
el meu estil. Crec que no és la forma
de tractar les institucions. Criticar i al-
çar la veu quan cal sí, però amb el
màxim de respecte.

Com van fer, per exemple, molts al-
caldes i alcaldesses socialistes en el
cas de les regions sanitàries.
És que no tenia cap sentit en el cas
metropolità. Això només ho poden
fer persones que desconeixen la re-
alitat laboral, educativa i d’oci me-
tropolitana. No s’entenia que alguns
veïns de l’Hospitalet no poguessin tra-
vessar el carrer per anar a comprar el
pa o agafar el metro, perquè l’altra
banda ja era regió de Barcelona. Tots
ens equivoquem i almenys en aquest
cas ho van resoldre de seguida.

Tornant a la Diputació, vostè diu
que s’ha fet una gran feina en la
compra de mascaretes i altres ma-
terials de protecció. Això demos-
tra que l’inicial comandament únic
estatal per la compra d’EPIs no va
funcionar bé i al final la descen-
tralització ha sigut més eficient?
Nosaltres no vam tenir cap problema
per poder comprar des del primer dia.
La Generalitat també podia comprar.
A la Diputació vam trobar l’escletxa
per fer-ho i la vam aprofitar. Ningú va
dir a ningú que no podia comprar.
Fins i tot alguns ajuntaments van fer
les seves pròpies compres. 

Ara el problema ja no és la compra
de material sanitari, sinó l’atur
disparat, els milers d’ERTOs, la
demanda brutal d’aliments... 
Malauradament, això nosaltres ja
ho vam viure durant la crisi anterior.
Gent de classe mitjana que, de cop
i volta, havia d’anar als serveis socials. 

Els 1.000 milions han de servir
també per ajudar aquesta gent?
Evidentment. Nosaltres tenim dos ob-
jectius: que cap persona quedi mar-
ginada i reactivar l’economia, ajudant
els empresaris i els treballadors que

han perdut la feina. No hem de repetir
els errors que vam cometre el 2008.
De totes maneres, jo crec que en
aquesta crisi, que ha baixat de cop, la
remuntada també serà més ràpida
que en l’anterior. I si tots hi avo-
quem recursos per afavorir-ho, segur
que ho accelerarem.

Vostè que sempre s’ha mostrat
molt prudent pel que fa al canvi de
fases, creu que potser ara s’ha anat
massa ràpid en la desescalada?
No, jo crec que les dades sanitàries
han anat compassades amb els can-
vis de fase. Comparteixo que no
ens podíem passar de prudència ni
tampoc posar en perill el que haví-
em aconseguit fins ara, perquè ha
costat molt.

Li poso un cas concret: la reober-
tura de les escoles, amb els mes-
tres totalment en contra.
Bé, aquest és un cas a part que do-
naria per parlar-ne molt. Diuen que
les escoles estan obertes, però estan
buides. Amb això ja li dic tot.

Totes aquestes qüestions delica-
des (residències, escoles...) les ha
hagut d’afrontar ERC des dels de-
partaments que lidera a la Gene-
ralitat. Han mantingut una bona
relació amb els republicans?
Com a presidenta de la Diputació,
amb les formacions polítiques no hi
tinc ni hi deixo de tenir cap relació. Jo
parlo amb responsables institucio-
nals, tinguin el carnet de partit que
tinguin. M’és indiferent. Intento en-
tendre’m i col·laborar amb tothom.

Li preguntava perquè vostè va
arribar a la presidència de la Di-
putació amb un pacte amb JxCat
que va enfurismar ERC. Està fun-
cionant bé aquest pacte? 
Sí, és clar. 

Van ser uns primers mesos de
mandat complicats a nivell polític.
Jo estic contenta de ser la presiden-
ta de la Diputació. I ara sobretot me
n’alegro perquè, davant aquesta cri-
si, hem pogut adreçar, redirigir i en-
focar bé la institució cap a les ne-
cessitats de la ciutadania. I de portes
endins, la crisi ha fet unir encara més
les relacions polítiques en el si del go-
vern i crec que també amb la resta
de forces de l’oposició. Comencem
a remar tots en la mateixa direcció. 

Ara que ha fet el salt més enllà de
l’Hospitalet, podria aspirar a més
o, Diputació a banda, prefereix se-
guir-se dedicant a la seva ciutat?
La meva prioritat continua sent la
meva ciutat: els projectes que hem
d’intentar que, malgrat aquesta cri-
si, tirin endavant. Jo els vull seguir li-
derant. La presidència de la Diputa-
ció és complementària.

Queda escrit.
[Somriu]. Bé, això no serà per a tota
la vida. Estic parlant d’aquest mandat.

I més endavant?
Prou feina tinc ara per pensar en el
que vindrà més endavant. 

“Crec que la remuntada 
d’aquesta crisi serà més
ràpida que l’anterior”

Núria Marín / Presidenta de la Diputació de Barcelona

Recuperant la normalitat per una estona, Núria Marín ens rep presencialment al seu
despatx de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Avui no parlarem de la seva ciutat, sinó de 
la Diputació de Barcelona, que lidera des de fa un any. I ho farem sense mascareta,
amb la finestra oberta i amb poc temps. La seva agenda treu més fum que mai.

Perfil | Alcaldessa per damunt de tot
Núria Marín s’autodefineix com a “ciutadana i alcaldessa de l'Hospitalet” i només després

d’això afegeix que ara treballa pel municipalisme com a presidenta de la Diputació de Barcelo-
na. Cada cop amb més pes dins del PSC, tothom es pregunta fins on està disposada a aspirar.

Arnau Nadeu
L’HOSPITALET

L’ESCORCOLL POLICIAL 
AL CONSELL ESPORTIU

4Aquesta entrevista es va
fer dimarts 9 de juny. L’en-
demà saltava la notícia de
l’escorcoll policial al Consell
Esportiu de l’Hospitalet, amb
la detenció del director es-
portiu de l’entitat i dos regi-
dors socialistes. Dies des-
prés Núria Marín va dir que
actuaria amb “absoluta trans-
parència” per “aclarir els fets”.

Foto: Eduardo Corria
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Martorell

ACCESSIBILITAT4 “M’agrada-
ria que algú m’ajudés”. Així co-
mençava una publicació a Face-
book que es convertiria en el pre-
ludi d’un canvi de vida per a la
Maria Montserrat i el seu fill Mi-
guel, un noi de 33 anys amb una
malaltia minoritària i degene-
rativa, coneguda com a Tay-
Sachs o GM2, que afecta greu-
ment la mobilitat. 

En aquest missatge, publicat
a finals de maig, la Maria Mont-
serrat explicava que havia de
pujar el seu fill en braços al pis
de Martorell on residien, un ter-
cer sense ascensor. Dies més
tard, una amiga seva, la Paqui, va
compartir un vídeo que mostra-
va les dificultats que passaven
cada cop que el Miguel havia de
pujar a casa seva, una fita que
aconseguien amb “l’ajuda d’a-
migues i veïnes d’un altre bloc”.
Segons la Paqui, el motiu pel
qual no s’havia arribat a instal·lar
un ascensor a l’edifici, malgrat la

necessitat, era que “la resta de
veïns no volien pagar”. 

La denúncia i el vídeo, molt
compartits a la xarxa social, van
generar indignació i solidaritat a
parts iguals. Arran d’això, unes
amigues del Miguel van crear una
recollida de signatures a la pla-
taforma Change.org per acon-
seguir que els posessin un as-
censor o, com a alternativa –“cal
tenir en compte que el seu pis ja
està adaptat”, recordaven– que

els oferissin un pis de planta
baixa o amb ascensor.

Finalment, el 12 de juny arri-
bava l’esperada notícia. “Avui és
un dels dies més feliços de les nos-
tres vides”, deia la Maria Mont-
serrat, i seguia: “L’alcalde Xavier
Fonollosa, després de quasi dos
anys de dedicació, ha aconse-
guit un pis amb ascensor perquè
hi puguem viure el Miguel i jo fins
que es resolgui definitivament l’a-
daptació del nostre habitatge”.

El Miguel, de 33 anys, té una malaltia que afecta la mobilitat. Foto: Change.org

Un pis amb ascensor canvia 
la vida del Miguel i la seva mare
» El Miguel, un noi de 33 anys amb una malaltia degenerativa, 

i la seva mare vivien en un tercer pis sense ascensor fins fa pocs dies

Les associacions comercials
creen una campanya conjunta

COMERÇ4Quatre associacions
comercials martorellenques han
posat en marxa la campanya
‘Jo compro a Martorell, el co-
merç fa poble’ per fomentar les
compres de proximitat i reacti-
var, així, l’economia local.

Les entitats que s’han aliat
per impulsar la iniciativa són
Nou Martorell, Fem Vila, Co-
merç Amic i el Mercat Municipal
de Les Bòbiles, i han comptat
amb el suport de la regidoria de
Comerç i Promoció Econòmica.
De moment, han començat a re-
partir cartells promocionals de la

campanya i ja preparen més ac-
cions per tal que “la gent no s’o-
blidi del petit comerç”, tal com
ha dit el president de Fem Vila,
Óscar Monge, al web municipal.

“Un poble sense comerç és
un poble mort”, ha afirmat en la
mateixa línia el vicepresident
de Nou Martorell. De fet, els co-
merciants recorden que, durant
aquests tres mesos de pandèmia,
no s’han aturat i s’han reinven-
tat per arribar als clients per di-
ferents vies: per telèfon, per
WhatsApp o a través de la pla-
taforma ‘Aprop’ de venda online.

El gerent de l’Hospital diu que
van detectar falsos infermers
POLÈMICA4Després del cas del
fals metge, arriba el dels falsos
infermers. El director-gerent de
l’Hospital Sant Joan de Déu, el
doctor Manuel Álvarez, ha ad-
mès que, en el pitjor moment de
la pandèmia, van detectar al
centre “un parell d’infermers
que no eren infermers”, tal com
va dir el dia 10 al programa La
Mañana de TVE.

En la mateixa connexió, Ál-
varez va posar l’accent en la si-
tuació que hi havia a principis
d’abril a l’hospital, coincidint
amb el pic de contagis de coro-

navirus: “Necessitàvem mans
per treballar, alguns dels nostres
professionals estaven malalts”,
va recordar. En aquest context,
va reconèixer que els processos
de contractació es van haver
d’accelerar: “Sempre compro-
vem en origen el currículum i la
titulació dels treballadors, però
en aquell moment les coses ana-
ven molt de pressa”, va lamentar.

Segons va explicar, l’hospital
s’ha personat com a part afecta-
da en el cas del fals metge de-
tingut pels Mossos d’Esquadra i
posteriorment empresonat.

Cultura | ‘Camarades’, el nou disc del martorellenc Pere Miró 
El saxofonista martorellenc Pere Miró ha aprofitat bé el confinament i entra a la nova nor-

malitat amb un nou disc sota el braç: Camarades. Es tracta d’un àlbum de vuit cançons
(cinc temes propis i tres versions) ple de col·laboracions i que es publicarà el mes que ve. 

Montserrat i Messi, les claus
del retorn de Markus D

CULTURA4L’artista martore-
llenc Marc Armengol, conegut
amb el pseudònim de Markus D,
va tornar ahir a la càrrega des-
prés de mesos d’inactivitat. Com
no podia ser d’una altra mane-
ra, el retorn va suposar un nou
repte d’art extrem: enfilar-se a
un cim de la muntanya de Mont-
serrat per fer una pintura gegant
de Leo Messi. L’obra serà, de fet,
el regal d’aniversari del crack ar-
gentí, que fa anys el dia 24.

Tal com va explicar en de-
claracions a l’emissora munici-
pal, més enllà d’homenatjar Mes-
si, l’artista va voler dedicar aques-
ta nova fita també a les víctimes
del coronavirus i el càncer, ma-
lalties que han afectat el seu en-
torn més proper, segons va rela-
tar aquest artista que va aconse-
guir un rècord Guinness el 2018. 

Al tancament d’aquesta infor-
mació encara no havia transcendit
el resultat del repte de Markus D.



INDÚSTRIA4“No la donem per
perduda, però evidentment cada
cop es veu més difícil”. Així va
parlar la consellera d’Empresa i
Coneixement, Maria Àngels Cha-
cón, sobre la presència de Nissan
a Catalunya en una entrevista
concedida a RAC1 diumenge.
Els treballadors, per la seva ban-
da, també són conscients que la
decisió del gegant japonès de
tancar les tres plantes catalanes
cada vegada sembla més irre-
versible, però no perden l’espe-
rança: no s’ho poden permetre.

“La lluita continua”, afirma el
president del comitè d’empresa
de Nissan Sant Andreu, Fer-
nando Jiménez, en declaracions
a Línia Nord. Jiménez recorda
que ja fa més de cinquanta dies
que la plantilla està fent vaga in-
definida i que, alhora, s’han se-
guit fent accions setmanals en
senyal de protesta. La darrera,
una manifestació a Barcelona; la
pròxima, una concentració a
Sant Cugat del Vallès, el muni-
cipi de Frank Torres, l’encarre-

gat de gestionar el tancament de
les fàbriques de Sant Andreu,
Zona Franca i Montcada.

Pel que fa al paper de les ins-
titucions, Jiménez recorda que
“el suport s’ha de traduir en ac-
cions”. En aquest sentit, la mà-
xima demanda dels represen-

tants dels treballadors és la de-
rogació de l’article 51 de la re-
forma laboral, una mesura que
permetria recuperar l’autorit-
zació prèvia en els EROs; així,
l’empresa necessitaria un infor-
me favorable de l’autoritat la-
boral per deixar-los sense feina.

“La lluita continua”: la plantilla 
de Nissan no es rendeix
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TURISME4L’Ajuntament de
Castellví ha aprovat un conveni
amb el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat per crear dos
miradors en el marc del projec-
te ‘Els 7 miradors de Montserrat’,
que busca fomentar el turisme a
la zona potenciant la proximitat
amb la muntanya. 

Els punts escollits per crear
els miradors del municipi són l’a-
vinguda Mare de Déu de Mont-
serrat, just a l’entrada del nucli

antic, i el camí del bosc munici-
pal que enllaça amb la carrete-
ra C-243b. Es preveu que els dos
espais, el finançament dels quals
prové del Departament d’Em-
presa i Coneixement de la Ge-
neralitat, estiguin enllestits d’a-
quí a un any.

La resta de miradors que
completaran aquesta iniciativa
turística estaran ubicats a Abre-
ra, Collbató, Esparreguera, Mar-
torell, Olesa i Sant Esteve.

SALUT4El consultori mèdic de
Castellví, com el de Collbató, va
tancar a l’inici de la pandèmia per
ordre del Departament de Salut
de la Generalitat, i encara no ha
obert. De fet, ni tan sols hi ha una
data fixada per a la reobertura
d’aquest equipament, que en el
millor dels casos arribaria a la
tardor però que es podria pro-
rrogar encara més, sobretot si hi
hagués un rebrot de coronavirus.

“Entenc les circumstàncies,
però no podem estar així tant de
temps”, ha dit l’alcalde de Cas-
tellví, Adrià Camino, a Línia
Nord. Per rebre atenció mèdica
presencial, els castellvinencs
s’han de desplaçar a Masquefa,
Gelida, Martorell o Sant An-
dreu de la Barca, en funció del
dia i l’hora. En aquest context,
Camino recorda que “no tothom
té cotxe”, que el transport públic
al municipi és “deficitari” i que
molts veïns són gent gran, el sec-
tor més afectat per la situació:

necessiten més atenció i tenen
més dificultats per desplaçar-se.

La realitat dels collbatonins
és ben bé la mateixa, amb la di-
ferència que, en el seu cas, el
CAP de referència és el d’Espa-
rreguera i els cau més a prop. Tot
i això, com al seu homòleg, a l’al-
calde Miquel Solà també li han
arribat els dubtes dels veïns, es-
pecialment dels d’edat avançada.
En aquest sentit, Solà es va tro-
bar dissabte amb la consellera de
Salut, Alba Vergés, que va afir-
mar que el departament es plan-

teja reobrir el centre collbatoní
“de cara al setembre”. 

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de Castellví ha sol·licitat
una reunió amb els responsables
de Salut a la zona, però de mo-
ment no ha rebut resposta. Mi-
rant enrere, Camino recorda que
“va costar molt aconseguir obrir”
el consultori local, motiu pel
qual ara tem que no es torni a po-
sar en marxa. L’alcalde demana
“com a mínim, saber la data de
reobertura” per poder informar
dels terminis la ciutadania.

L’equipament està tancat des de l’inici de la pandèmia. Foto: Ajuntament

Incertesa per la data de
reobertura del consultori mèdic

Aprovat el conveni per crear
dos miradors de Montserrat

Sant Andreu de la Barca

Es dupliquen els usuaris 
del Banc d’Aliments local

CRISI4El nombre d’usuaris del
Banc d’Aliments local s’ha mul-
tiplicat per dos arran de la crisi
del coronavirus. Actualment,
aquest servei atén 450 famílies
que sumen un total de 1.363
persones, segons l’Ajuntament.

Com a resposta a l’incre-
ment d’usuaris, el Banc d’Ali-
ments ha ampliat el seu horari
d’atenció, passant a obrir els di-
marts i dijous al matí i a la tar-

da i els dimecres al matí. A més,
el consistori i el Fòrum Solidari
van organitzar una campanya de
recollida de productes de pri-
mera necessitat que es va fer el
cap de setmana passat. 

En paral·lel, l’Ajuntament
ha reservat una partida de
10.000 euros per garantir l’ali-
mentació de 128 infants del mu-
nicipi que viuen en famílies en si-
tuació de vulnerabilitat.

El comerç santandreuenc
organitza una fira virtual

COMERÇ4L’Agrupació del Co-
merç i Serveis de Sant Andreu de
la Barca (ACSSAB) va organitzar
una fira virtual el cap de setma-
na passat. Del 19 al 21 de juny,
més d’una vintena d’establi-
ments van proposar activitats i
ofertes a través de vídeos publi-
cats a les xarxes socials, tant als
perfils propis de cada botiga
com als de l’ACSSAB.

Aquesta iniciativa, que va

substituir la fira que s’acostuma
a fer al carrer en les mateixes da-
tes, es va posar en marxa amb
l’objectiu de reactivar l’economia
local coincidint amb l’inici de la
nova normalitat. Els petits co-
merciants asseguren que ara es-
tan “més units que mai” i de-
manen el suport de la ciutadania
perquè tots els establiments so-
brevisquin a la crisi econòmica
derivada de la pandèmia.

Successos | Cau un grup dedicat al cultiu de marihuana 
Els Mossos han desarticulat un grup criminal dedicat al cultiu de marihuana,

que tenia plantacions a Castellví i sis poblacions més. L’operatiu ha acabat amb
la detenció de 26 persones i el decomís de més d’un milió d’euros en drogues.

Cultura | El Núria Espert reprograma el Festival Zero
El Festival Zero, programat inicialment el 13 i el 14 de març, es farà els dies 3
i 4 de juliol al Teatre Núria Espert. Així, divendres i dissabte de la setmana
que ve, l’escenari santandreuenc acollirà tres propostes adreçades a joves.

Els treballadors no han deixat de mobilitzar-se. Foto: Twitter (@ccooemtisa)
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Olesa de Montserrat

FESTES4 “Per Sant Joan, a Ole-
sa la fan”. Aquesta és la dita que
els olesans repeteixen cada any
quan arriba la calor i, amb ella,
la Festa Major. Si bé aquest cop
l’hauran de fer menys grossa, no
deixaran de fer-la: l’Ajuntament
ha preparat un programa d’ac-
tivitats per gaudir durant tota
aquesta setmana.

Un dels protagonistes de l’e-
dició serà, sens dubte, Quim
Masferrer, que ha escollit Olesa
per estrenar el seu espectacle
Moltes gràcies, una proposta
adaptada a les circumstàncies
atípiques d’aquest estiu que tot
just comença. En un escenari so-
bre rodes, Masferrer (conegut,
sobretot, pel programa El Fo-
raster de TV3) recorrerà el mu-
nicipi i convidarà a pujar al-
guns veïns que s’han implicat
d’una manera especial en la
pandèmia. Ells podran compar-
tir les seves experiències i el po-
ble, que els veurà des de la fi-

nestra de casa o online, podrà
donar-los les gràcies.

Aquest serà el tret de sortida
de la revetlla, que continuarà vir-
tualment amb l’encesa de la fo-
guera, un brindis a la Torre del
Rellotge i una sèrie d’actuacions
musicals per seguir des de casa,
amb el DJ Rafa Martínez, el DJ
Pablo Picón, Quim Clark i Rafa
González. La música tindrà un
paper especial també durant tot
el dia de Sant Joan, ja que, des-

prés de les matinades dels ge-
ganters, hi haurà el Vermut Con-
finat i l’espectacle d’animació
Resistència Club, que deixarà
pas al xou familiar de circ Ni cap
ni peus. Precisament, aquest
serà el primer de cinc actes cul-
turals que s’allargaran fins diu-
menge 28 i que s’assemblaran
una mica més a la normalitat,
amb públic presencial però molt
limitat i seguint unes estrictes
normes de seguretat.

Quim Masferrer estrenarà el seu nou espectacle a Olesa. Foto: Mar Vila/ACN

El Sant Joan més atípic tindrà
Quim Masferrer com a convidat

IGUALTAT4La Regidoria de Gè-
nere i Igualtat de Sant Esteve
s’ha adherit a la campanya ‘Qui-
lòmetres per la diversitat i els
drets de les dones LTB’ (lesbia-
nes, transsexuals i bisexuals). Es
tracta d’una iniciativa impulsa-
da per l’associació Lambda –una
entitat que treballa “per la di-
versitat sexual, de gènere i fa-
miliar”, tal com expliquen a la
seva pàgina web– que s’em-
marca en els actes del mes de
l’Orgull LGTB. 

La proposta consisteix a fer
quilòmetres caminant, corrent,
nedant, en bicicleta o de qualse-
vol altra manera. Cada pas que es
faci s’anirà sumant a un reco-
rregut virtual arreu del món que
després servirà per donar a co-
nèixer les múltiples injustícies i
vulneracions de drets que patei-
xen les dones del col·lectiu
LGTBI en diferents indrets. De
fet, totes les persones del col·lec-
tiu són víctimes d’aquestes rea-
litats, però enguany la Federació
Estatal de Lesbianes, Gais, Trans-

sexuals i Bisexuals (FELGTB)
se centra en el lema ‘Dones LTB:
sororitat i feminisme’, motiu pel
qual Lambda s’ha focalitzat tam-
bé en la mirada femenina.

Tothom, tant persones indi-
viduals com entitats, es pot ins-
criure a aquesta campanya om-

plint un formulari, indicant el
número de dorsal i la manera de
fer els quilòmetres. El projecte
acabarà aquest diumenge 28 de
juny, Dia de l’Orgull LGTBI,
quan es farà una manifestació
virtual per commemorar i rei-
vindicar la lluita del col·lectiu.

L’Ajuntament s’ha sumat a una campanya per les dones LTB. Foto: Lambda

Sant Esteve fa quilòmetres per
les dones del col·lectiu LGTBI

Sant Esteve Sesrovires

El personal del CAP surt 
a defensar la sanitat pública
SALUT4El personal del Centre
d’Atenció Primària (CAP) Sant
Esteve Sesrovires s’ha sumat a la
campanya Primavera Sanitària,
impulsada pel col·lectiu Sanità-
ries en Lluita. 

El dia 10, diversos profes-
sionals es van concentrar per pri-
mer cop a les portes del centre
per defensar la sanitat pública i
reivindicar més recursos i millors
condicions laborals en el sector.

Aquestes mobilitzacions es fan
cada dimecres a la mateixa hora
arreu de Catalunya, i està previst
que es mantinguin almenys fins
que acabi el mes. 

“Condicions laborals, quali-
tat assistencial” o “Sanitat de ges-
tió, titularitat i provisió 100% pú-
bliques” són alguns dels mis-
satges que es poden llegir a les
pancartes dels sanitaris sesrovi-
rencs en aquestes accions.

Desmantellen una plantació
de marihuana al municipi

SUCCESSOS4Els Mossos i la
Policia Local han desmantellat
una plantació de marihuana al
municipi i han detingut tres ho-
mes (un dels quals, empresonat
per antecedents) com a pre-
sumptes autors d’un delicte de
tràfic de drogues. Va passar el dia
13, quan agents de la comissaria
de Mossos a Martorell van rebre
un avís de la policia sesroviren-
ca alertant que hi havia diversos

vehicles en una urbanització ca-
rregats amb material que s’uti-
litza per a plantacions. Els agents
van entrar a una casa sospitosa
i van trobar 800 esqueixos de
marihuana al menjador i 100
plantes més al pis superior. A
més, van descobrir que una de les
habitacions es feia servir per as-
secar les plantes i que al garatge
hi havia una instal·lació prepa-
rada per al cultiu de marihuana.

Medi ambient | Campanya per recuperar el bosc de ribera
La Regidoria de Medi Ambient i el grup Capreolus del Centre Muntanyenc i de Re-
cerques Olesà (CMRO) han creat ‘Fot-li canya a la canya’, una campanya per recu-

perar el bosc de ribera autòcton tot erradicant una espècie invasora: la canya. 

Equipaments | Reobre la pista coberta
Avui, dimarts 23, s’ha reobert la pista coberta Francesc Castellet amb accés lliu-
re per a tothom, excepte en l’horari d’activitats programades, com ara campus o
entrenaments esportius. Els mòduls de vestidors, però, continuen en obres.

HOMENATGE4El Parc Munici-
pal va acollir divendres passat
l’acte institucional en record a la
vuitantena de veïns d’Olesa que
van perdre la vida entre el 14 de
març i el 31 de maig. La cerimò-
nia va servir per retre’ls home-
natge, però també per oferir a les
famílies el moment de dol i de
comiat que el confinament més
dur els va robar.

La zona del llac va ser l’esce-
nari d’aquest acte marcat per l’e-
motivitat i presidit per tres grans
cubs que l’Ajuntament havia
instal·lat prèviament perquè la
ciutadania pogués escriure els
seus missatges de condol. A tot
plegat, se li van sumar els poe-
mes i cançons que alguns artis-
tes van interpretar en clau
d’homenatge. Finalment, la ce-
rimònia va acabar amb un en-
lairament de fanalets que va te-
nir com a banda sonora Un nú-
vol blanc, de Lluís Llach, a càrrec
de Patri Garcia. 

Un acte en record
dels veïns morts
en la pandèmia

Troben el cos
d’una dona al 
riu Llobregat

SOCIETAT4Els Bombers van
trobar ahir el cos d’una dona al
riu Llobregat entre Olesa i Abre-
ra. A falta de confirmació oficial,
tot indica que “podria tractar-se
d’una veïna d’Olesa de la qual
s’havia denunciat la desaparició
diumenge”, segons va informar
l’Ajuntament. L’operatiu de re-
cerca de la dona de 82 anys es va
posar en marxa el mateix diu-
menge, i dilluns a mig matí es va
trobar el que seria el seu cos. Si-
gui com sigui, ara els Mossos
n’han de determinar la identitat
i les circumstàncies de la mort. 
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INFÀNCIA4Conciliar la vida la-
boral i la familiar és una tasca
complicada per a molta gent, i ho
ha estat encara més en aquests
mesos d’escoles tancades i em-
preses en marxa. Per això, la re-
obertura de les escoles bressol
coincidint amb l’ara anomenada
‘fase de represa’ ha ajudat les fa-
mílies a respirar més tranquil·les.

En el cas d’Abrera, l’escola
bressol municipal Món Petit va
tornar a l’activitat el dia 17, des-
prés d’haver passat un qüestio-
nari a les famílies per saber
quantes necessitarien portar-hi
els fills. Aquests dies, el centre
obre en horari de matí (de nou
a tres), “amb una activitat adap-
tada i amb servei de menjador”,
tal com detalla la regidora  d’E-
ducació, Giulia Mirto. De mo-
ment, hi està assistint només “el
10% del total dels nens i nenes”,
segons explica la directora de la
llar d’infants, Raquel Puérto-
las, a Línia Nord. 

“La forma de treballar no és
la mateixa que normalment, es-
tem fent una tasca assistencial,

i no pedagògica”, explica Puér-
tolas. A això se li sumen les me-
sures de seguretat que inclou el
nou protocol per evitar contagis
de coronavirus i, tot plegat, crea
un clima d’estranyesa. “Costa
acostumar-s’hi”, reconeix Puér-
tolas, que afirma que tant ella
com les seves companyes tenen
“moltes ganes” que arribi el mo-

ment de fer la seva feina amb
normalitat. Un moment que,
per ara, no se sap quan arribarà.

Els qui, per a “sorpresa posi-
tiva” de les mestres, s’han adap-
tat molt bé al retorn a l’escola
bressol han estat els infants.
“Pensàvem que seria més difícil”,
admet la directora, que valora la
capacitat d’adaptació dels petits.

Només un 10% dels infants assisteix al centre aquests dies. Foto: Món Petit

El retorn de l’escola bressol,
una mesura per a la conciliació

Urbanisme | Obres a diversos carrers de Can Morral
L’alcalde Jesús Naharro ha anunciat recentment que l’Incasòl començarà aviat les
obres de reparació a diversos carrers del barri de Can Morral. Els treballs duraran
tres mesos i donaran resposta a les queixes dels veïns i l’escola Josefina Ibáñez.

La Festa Major obre la porta 
a recuperar actes presencials
FESTES4Dilluns que ve és Sant
Pere i això, com es diu popular-
ment, significa “festa a Abrera”.
Tot i que el coronavirus va obli-
gar a suspendre la celebració
prevista, l’Ajuntament ha creat
un programa d’activitats adap-
tat a les noves circumstàncies i,
de fet, hi ha inclòs alguns actes
presencials en format reduït. 

En aquesta festa tan atípica,
Instagram es convertirà en mol-
tes ocasions en un escenari vir-
tual. Exhibicions de ball, sessions
de DJ, concerts i portes obertes
a espais com l’estudi de ràdio

municipal seran algunes de les
propostes que es traslladaran a
aquesta xarxa social.

Tot i això, la nova normalitat
en la qual ja ha entrat el muni-
cipi permetrà que es facin ac-
tuacions amb públic. Per exem-
ple, els Monòlegs a la Plaça, en
el marc de la celebració de l’Or-
gull LGTBI, permetran assistir,
en grups limitats, a l’amfiteatre
del Centre Polivalent. Això sí, el
consistori recorda que per a to-
tes les activitats presencials és
obligatori l’ús de mascareta i el
manteniment de la distància.
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EQUIPAMENTS4El Ple muni-
cipal ha recuperat aquest juny les
sessions presencials després de
tres mesos reunint-se de forma
telemàtica. Dijous passat, en
aquesta primera trobada amb
gust de nova normalitat, tots els
grups van votar a favor d’una
modificació de crèdit de 306.000
euros per reparar el pavelló po-
liesportiu El Castell, que va que-
dar malmès a causa de les in-
tenses pluges de finals de maig.

El punt, que no estava inclòs
a l’ordre del dia, es va posar da-
munt la taula de manera ur-
gent. “Hem hagut d’actuar amb
molta rapidesa per trobar, en
partides que ja no es podran exe-
cutar, aquests diners”, va expli-
car la coordinadora de l’Àrea de
Drets Socials i Ciutadania, Ma-
ría Vallejo. La modificació per-
metrà arreglar la pista, la part
més afectada pel temporal i el
motiu pel qual l’equipament no
podrà obrir portes al setembre.

D’altra banda, el Ple va apro-
var el reforç de 40.000 euros per
al programa d’aliments amb
l’abstenció de la CUP, que con-
sidera que aquests diners no
haurien de sortir d’altres parti-
des de serveis socials, i el vot fa-
vorable de la resta de partits. La
tercera modificació de crèdit
aprovada va servir per destinar
36.550 euros a l’Escola Munici-
pal de Música i Dansa, que el

curs vinent acollirà un grau su-
perior. En aquest punt, ERC va
votar en contra i la CUP i el re-
gidor no adscrit s’hi van abstenir.

Tot plegat, en un Ple que va
servir per declarar Esparregue-
ra municipi feminista i perquè
prengués possessió el nou regi-
dor de Promoció Econòmica i
Comerç, Miguel Ángel Bajo, en
substitució de la també socialis-
ta Mari Carmen Sáez.

El Ple ha recuperat aquest mes les sessions presencials. Foto: Ajuntament

La reparació del pavelló 
centra el primer Ple presencial

FESTES4La d’aquesta nit no
serà una revetlla de Sant Joan
normal, però Collbató es nega a
renunciar a la tradició principal
d’una de les dates més impor-
tants del calendari estival. En una
edició sense ball ni sopar a la pla-
ça de l’Era, els Diables Salnitrats
tindran més protagonisme que
mai: s’encarregaran de mantenir
viva la Flama del Canigó i, per
tant, l’essència de la festa.

Aquest vespre, els Salnitrats
encendran el peveter amb la
flama a l’esplanada dels Bom-
bers. Aquest serà l’inici d’un es-
pectacle pirotècnic que culmi-
narà amb la crema de la fogue-
ra de Sant Joan. “Intentarem que
sigui el millor espectacle possi-
ble donades les condicions”, ha
dit el cap de la colla, Xavi Lato-
rre, a Línia Nord. I és que l’afo-
rament limitat, la distància in-
terpersonal de dos metres i l’o-
bligació que el públic es man-
tingui assegut faran que l’acte si-
gui força atípic. Tot i això, Ajun-
tament i Diables tenen clar que

aquestes normes són necessàries
per garantir la seguretat de tots
els participants i insten a com-
plir-les. En la mateixa línia, el
consistori recorda la importàn-
cia de no fer servir gel hidroal-
cohòlic durant la festa, “ja que és
un producte molt inflamable”.

UN ANIVERSARI CONFINAT
El passat 9 de maig, els Diables
Salnitrats haurien d’haver cele-
brat el seu cinquè aniversari,
una data especial que la pandè-
mia va esguerrar i que esperen
poder celebrar més endavant,
quan la situació ho permeti.

Els Salnitrats cremaran la foguera de Sant Joan. Foto: Ajuntament

Els Diables Salnitrats mantenen
viva la Flama del Canigó

CollbatóServeis | S’amplia l’horari de la biblioteca municipal
La biblioteca municipal ha ampliat una hora diària el seu horari, passant a obrir
de quatre de la tarda a vuit. A més, ja permet als usuaris accedir a l’ordinador
públic, mentre que els punts de lectura continuen amb l’aforament limitat.

SUCCESSOS4La Guàrdia Civil
ha intervingut un total de 18.400
mascaretes amb certificats de
qualitat falsos a una nau de Coll-
bató, on també s’han decomissat
1.526 litres de gel desinfectant
sense registre sanitari i amb un
etiquetatge irregular. De mo-
ment, hi ha tres persones inves-
tigades com a presumptes auto-
res de delictes contra la salut pú-
blica i falsedat documental.

Els agents del Servei de Pro-
tecció de la Natura (SEPRO-
NA) de la Guàrdia Civil van de-

tectar que algú venia, a través de
WhatsApp, “una partida impor-
tant de mascaretes i gel desin-
fectant de procedència dubtosa”,
segons diuen des del cos policial.

Arran d’aquesta sospita,
van trobar la nau on s’emma-
gatzemaven els productes, dels
quals es va fer una inspecció
que va demostrar que eren
fraudulents. Concretament,
van decomissar 4.000 masca-
retes FFP2 i 14.400 mascaretes
quirúrgiques, a més dels litres
de gel ja esmentats.

Troben 18.400 mascaretes
fraudulentes en una nau local

Cultura | Es reprenen els premis de literatura i recerca 
S’han reactivat les convocatòries de la 22a edició dels Jocs Florals i del cinquè Premi de
Recerca Vila d’Esparreguera, que van quedar suspeses arran de la pandèmia. De fet, en

el cas del premi de recerca, encara hi ha temps per presentar-s’hi fins al 22 d’agost.

POLÈMICA4El Ple municipal
va aprovar el dia 18 una moció
per penjar la bandera LGTBI al
balcó de l’Ajuntament, una pro-
posta del Jovent Republicà pre-
sentada per ERC i que va rebre
llum verda malgrat l’abstenció
del PSC, Cs i el regidor no adscrit. 

L’endemà, l’alcalde Eduard
Rivas va dir en una entrevista a
Ràdio Esparreguera que no
penjaria la bandera al balcó coin-
cidint amb el Dia de l’Orgull

LGTBI, sinó que estaria a l’en-
trada del consistori, com en anys
anteriors. Així, no desobeiria la
sentència del Tribunal Suprem
que prohibeix penjar banderes
no oficials als edificis públics. 

Aquesta decisió va provocar
les crítiques de l’oposició. Més
tard, però, Rivas va rectificar i va
anunciar que la bandera final-
ment es col·locaria “a l’entrada
i al balcó” del consistori el dia 28,
segons va dir a través de Twitter.

La bandera LGTBI es penjarà
al balcó de l’Ajuntament



Demà se celebrarà el dia de Sant
Joan més peculiar de les nostres
vides... però l’Handbol Sant Es-
teve també estarà pendent d’una
altra cosa: el sorteig del calendari
2020-21 de la Primera Nacional,
que es podrà seguir via Facebook
Live des del perfil de la Federa-
ció Espanyola (RFEBM) a partir
de les 11 del matí.

El conjunt sesrovirenc repe-
tirà presència en el tercer esglaó
de l’handbol estatal. La RFEBM,
de fet, ja va anunciar durant la se-
gona setmana del mes la confi-
guració de les seves competi-
cions, moltes de les quals can-
viaran la seva configuració.

Aquest, però, no serà el cas de
la Primera Nacional, que seguirà
presentant sis grups amb 16
competidors en cadascun d’ells.
Si no hi ha modificacions, el
grup en el qual hi ha els equips de
Catalunya serà el D. La data d’i-

nici per a la temporada 2020-21,
la primera postpandèmia, serà el
cap de setmana dels dies 3 i 4 del
mes d’octubre.

Com és habitual, el trànsit en-
tre els mesos de juny i juliol està
servint perquè l’equip anunciï to-
tes les novetats i renovacions de
cara a la temporada que ve. Per
als sèniors, alguns noms que ja es
poden apuntar per a la 2020-21
són el porter Albert Caballero, els
primera línia Àngel Pueyo i Adrià

Cordero, el pivot Soulaimane
Khoula i l’extrem dret Pedro
Aguilera, tots els formats al plan-
ter sesrovirenc.

Aquests noms, doncs, servei-
xen per ampliar la nòmina d’e-
fectius per al primer equip, que
setmanes enrere ja havia confir-
mat que des del sènior B també
pugen el pivot Pol Canalejo i el la-
teral dret Quim Peropadre i les re-
novacions d’Oto Vega, Pau Cla-
ramunt i Guille Sanz, entre altres.

Club i afició tenen ganes que torni l’handbol. Foto: Twitter (@chses1973)

El CH Sanes coneixerà demà el
calendari de Primera Nacional

Pau Arriaga
SANT ESTEVE

Futbol sala | El Sala 5 Martorell celebra el primer sopar d’equip
Dissabte passat, per primera vegada, tota la plantilla i el cos tècnic del Sala 5 Martorell va

reunir-se i compartir taula i sopar. Els jugadors nous i els que continuen van tenir la primera
presa de contacte abans d’un curs 2020-21 que arriba amb el premi extra de la Copa del Rei.

Jordi Morales torna a casa: 
fitxa pel CTT Esparreguera

TENIS TAULA4L’equip masculí
de Divisió d’Honor del CTT Es-
parreguera tindrà una primera
espasa de nivell: Jordi Morales,
campió del món paralímpic, que
dissabte passat anunciava el seu
retorn al club on es va formar.

Morales, que fins ara jugava
al CN Sabadell, ja coneix el darrer
dels seus nous companys d’equip:
el terrassenc Marc Clotet, que
arriba al Montserratí procedent

del CTT Badalona. Xavier Casa-
devall i Alexandre Vidal comple-
taran la nòmina d’efectius del
conjunt esparreguerí. 

El palista, doncs, aprofitarà
també la temporada 2020-21 en
la segona màxima categoria del
tenis taula estatal per preparar la
gran cita de l’any que ve: els Jocs
Paralímpics de Tòquio, que se ce-
lebraran entre el 24 d’agost i el 5
de setembre de 2021.

FUTBOL4El central martorellenc del Manchester City Eric Garcia
va donar un ensurt després de topar contra el seu company Eder-
son. Va haver de passar la nit a l’hospital, però ja està recuperat.

13 | 
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Llibres Teatre Música Pelis i sèries

Orgull LGTBI virtual
El PRIDE Barcelona, la principal celebració de l’Orgull

LGTBI a Catalunya, no es podrà fer com s’havia planejat: el
passat 30 d’abril es va fer oficial la suspensió de les activi-
tats programades. Tot i això, l’organització ha estat treba-
llant des d’aleshores per crear un format virtual de la cele-
bració, que tindrà lloc del 25 al 27 de juny. De moment,
encara no han transcendit gaires detalls de com serà

aquesta proposta telemàtica, però els organitzadors han
generat expectació: “Us assegurem més visibilitat, més
lluita i més celebració que mai”, han assegurat a Twitter.

“Inquieta, visceral, intensa i transcendent”. Amb
aquests adjectius s’autodefineix Clara Peya (Pa-
lafrugell, 1986), pianista i compositora formada
a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC), el Taller de Músics i, fins i tot, a un con-
servatori de Sant Petersburg. Peya ha publicat
vuit àlbums i és cofundadora de la companyia
de teatre, dansa i música en directe Les Impuxi-
bles, juntament amb la seva germana Ariadna.
L’any passat va rebre el Premi Nacional de Cul-
tura i el seu darrer treball, Estómac, va guanyar
el Premi Enderrock a millor disc. Tot i que el

confinament va aturar la seva gira, Peya va fer
un concert virtual en el marc de la iniciativa

#StreamingsSolidaris. Ara, amb la desescalada,
ha estat l’artista escollida per inaugurar un nou
festival: Sala Barcelona. Música al Castell de

Montjuïc (del 2 de juliol al 30 d’agost).

C L A R A  P E Y AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser pianista i compositora
Ha tret 8 àlbums i és cofundadora de Les Impuxibles

Famosos

Ha estat escollida per inaugurar un festival
Sala Barcelona és un nou cicle de concerts a Montjuïc 

Contents de poder-la veure en directe
I, en general, hi ha força expectació pel nou festival

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | The Last of Us Part II 
Naughty Dog i Sony publiquen aquest mes de juny la segona entrega del

popular videojoc The Last of Us. Disponible per a Play Station 4.

Síndria esberladaés el tercer recull de po-
emes publicat per Bel Granya, escripto-
ra i filòloga badalonina al capdavant de
l’Espai Betúlia Centre de la Paraula i de
les Lletres de Badalona. El llibre inclou
una cinquantena de poemes que s’a-
llunyen de la poesia intranscendent i
aposten per un estil molt més subtil, in-
tel·ligent i, alhora, humà.

Síndria esberlada
Bel Granya

L’Escenari Joan Brossa s’ha reinventat per
continuar oferint teatre al seu públic. A
través de l’Escenari Virtual, els especta-
dors podran gaudir de sessions de tea-
tre en directe i gratuïtes via Zoom. Les pri-
meres sessions seran el 21 i el 28 de juny
i presentaran El primer Brossa, un ho-
menatge als primers textos dramàtics
que va escriure l’autor.

Escenari virtual
Escenari Joan Brossa

Els fans de Txarango tenen aquests dies
un sentiment agredolç. Si bé estan con-
tents per la publicació de l’esperat quart
disc de la banda, De vent i ales, no poden
obviar que es tracta de l’últim àlbum: Txa-
rango s’acomiadarà per sempre del pú-
blic l’any que ve. Sigui com sigui, enca-
ra els queden concerts per gaudir i can-
çons per escoltar, com A la deriva.

The Greatés una comèdia satírica sobre
l’ascens al poder de Catalina la Gran, em-
peradriu de Rússia, en aquest cas inter-
pretada per Elle Fanning. Aquesta sèrie
de 10 capítols creada per Tony McNamara
arriba a les nostres pantalles a través d’S-
tarzplay, una de les plataformes més
noves però que ja compta amb una
bona oferta audiovisual.

The Great
Tony McNamara

De vent i ales
Txarango
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EL CONSELL DE LA SETMANA

MASCARETA

Caldrà mantenir una distància interpersonal d’un 
metre i mig, i no pas de dos metres, com fins ara

HIGIENE

DISTÀNCIA

MOBILITAT

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

i DIA A DIA

Fa temps que parlem de la nova normalitat, però ara per fi
comencem a conèixer-ne els detalls. El Consell de Minis-
tres ha aprovat el reial decret que estableix com serà la

vida després de la fase 3, una vida que, segons els terminis
previstos pel govern espanyol, començarà el 21 de juny, coin-
cidint amb la fi de l’estat d’alarma.
Una de les mesures que inclou aquest document és l’ús de

mascaretes. Com ja passa ara, aquest element de protecció
serà obligatori a la via pública sempre que no es pugui man-
tenir la distància personal, així com en espais tancats i al
transport públic. Qui incompleixi aquesta norma (que, en
principi, serà vigent fins que es trobi la vacuna o el tracta-
ment contra la Covid-19) rebrà una multa de 100 euros. Pel
que fa a la distància personal, haurà de ser d’un metre i mig, i
no de dos metres, com fins ara. Alhora, es continua insistint
en la importància de la higiene: rentar-se les mans molt so-
vint i desinfectar els diferents espais és vital.
Quant a la mobilitat, serà lliure arreu de l’Estat, caldrà portar

mascareta als diversos mitjans de transport i Aena haurà de fer
un control sanitari dels viatgers que arribin de l’estranger. 

Com serà la nova normalitat?

Serà obligatòria en els mateixos supòsits que ara. 
Incomplir aquesta norma suposarà una multa de 100 euros

Les claus

Rentar-se les mans molt sovint i desinfectar els diferents espais
continuaran sent accions clau en la lluita contra el coronavirus

Serà lliure, però caldrà portar mascareta als trajectes. 
Aena controlarà els viatgers que arribin de fora 
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