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Augment considerable
dels maltractaments
a la gent gran durant
el confinament

Quan
els avis
són les
víctimes
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Recorden quan corria per casa
amb uns bolquers que feien
que a cada pas hagués de lluitar
per no caure de cul a terra;
quan li feien moixaines mentre
se li aclucaven els ulls o la il·lu-
sió amb la qual els esperava a la
porta de l’escola i els demana-
va l’entrepà. Ho recorden tot.
Per això, i per un amor incon-
dicional, molts cops la gent
gran no denuncia el seu mal-
tractador, que acostuma a ser el
seu fill o algun familiar proper,
com explica el director d’Amics
de la Gent Gran, Albert Aquiles,
a aquesta publicació. 
Segons les dades que publi-

cava recentment la Diputació de

Barcelona, la violència contra la
gent gran ha augmentat durant
el confinament. Des de la sego-
na quinzena del mes de febrer
fins a l’inici del confinament es
van registrar 52 casos d’abusos,
mentre que des de l’inici del
confinament fins al 9 d’abril
aquesta xifra es va doblar, amb

un total de 112 casos. A més, l’in-
forme de la Diputació mostra que
el perfil de persona gran mal-
tractada és en un 80% de les si-
tuacions una dona d’entre 80 i 84
anys, sense deteriorament cog-

nitiu i que necessita ajuda amb
les activitats bàsiques de la vida
diària. “El perfil de la persona
presumptament maltractadora
és moltes vegades el fill de la víc-
tima i les tipologies més fre-
qüents d’agressions són psicolò-
giques, de negligència i econò-
miques”, confirma l’estudi.
Les xifres parlen per si soles.

L’any 2019 la Diputació va de-
tectar 392 casos de persones en
situació de maltractament –en
un estudi de 42 municipis–.
298 eren dones (76%) i 94 ho-
mes (23,97%). Per desgràcia,
“que arribin a denunciar és
quasi impossible perquè es tro-
ben dins d’un cercle familiar”,
apunta Aquiles. 
El director d’Amics de la

Gent Gran també remarca que el
maltractament contra els avis
molts cops queda invisibilitzat i

és menys identificable “perquè
en la majoria de les situacions no
es tracta d’una violència física
sinó psicològica, econòmica o
institucional”. “Sovint parlem
d’un maltractament inconscient.

Per exemple, treure autonomia
per decidir a una persona gran és
incapacitar-la, o dir-li que calli
perquè s’està repetint és menys-
prear-la”, exemplifica Aquiles. 
Actualment, Amics de la

Gent acompanya uns 2.600
avis de 13 comarques catalanes.
L’exèrcit de voluntaris que té

desplegat aquesta entitat tre-
balla per salvar la gent gran
d’un dels pitjors mals d’envellir:
la soledat. Alhora, els volunta-
ris serveixen d’eina per detec-
tar els maltractaments que pa-
teixen les persones que l’entitat
acompanya. 
“Nosaltres, en entrar a les ca-

ses, ens convertim en un mur de
contenció dels abusos. És per
això que hem de procurar estar
al costat de les víctimes i evitar
que se’ns faci fora de les seves
cases, perquè si no això implica
que molts cops no podem plan-
tar cara al maltractador”, con-
clou Aquiles fent referència al fet
que a la vellesa les persones
tendeixen a ser tractades com si
fossin infants i poden perdre
controls tan bàsics com el per-
mís de deixar entrar o sortir qui
vulguin de casa seva. 

Els cops més invisibles 
» Els maltractaments a la gent gran han augmentat considerablement durant el confinament
» Els voluntaris d’Amics de la Gent Gran són una eina clau per detectar aquestes situacions

El perfil de la persona
presumptament
maltractadora moltes
vegades és el fill

El 80% de les víctimes
són dones d’entre
80 i 84 anys sense
deteriorament cognitiu

Júlia Gamissans
MONTSERRATÍ

Els maltractaments a la gent gran han crescut durant el confinament. Foto: Arxiu



Opinió

| 4

línianord.cat 7 de juliol del 2020

Dipòsit Legal: B 12314-2013
Difusió controlada

www.liniaxarxa.catPremi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

La lupa

per @ModernetdeMerda

La mandra

Com a bon pecat capital, la mandra és
suggerent i perillosa a la vegada. Un lloc
mental que convé evitar, un paradís tre-
mendament atractiu però també de-
vastador, perquè sol tenir poques sor-
tides. Costa marxar-ne. Una vegada hi
arribes, hi arreles. L’escenari se’t men-
ja i el pecat i tu acabeu fo-
sos en un únic destí que
tampoc és cap destí concret.
És un no-res que, a sobre,
tampoc et permet aspirar a
cap altra cosa.
Per això em sembla re-

alment meritori que ERC i
(encara amb més empenta) JxCat ha-
gin decidit fer carretera i manta i con-
duir tot un moviment cap a aquest ter-
rible abocador on només creix la in-
acció i el temps perdut. Cada dia que
passa trobo més al·lucinant l’alegria
amb què s’estan duent uns ideals cap
a l’avorriment més absolut. Titulars ba-

rats, disputes de cuina, trampes insu-
portablement infantils.
I dic alegria perquè molts prota-

gonistes, especialment els que tenen el
botó de les convocatòries a la mà, han
calculat perfectament els costos d’a-
quest avorriment popular. I els assu-

meixen de bon grat, perquè saben
que aquests costos poden incloure
també un benefici com és la victòria en
unes tristes eleccions autonòmiques.
I, és clar, tota victòria implica la me-
ravellosa poma del poder, encara que
pel camí hi hàgim abandonat el cadà-
ver d’un projecte col·lectiu.

Lamentablement, avui Ítaca ha
quedat reduïda a un pecat capital.
Tots aquells somnis d’ahir han quedat
convertits en aquesta mandra d’avui.
Han aconseguit tergiversar-nos les in-
tencions fins al punt de fer-nos creu-
re que el rival és qui el 30 de setembre

de 2017 tenia l’urna prepa-
rada i a punt al garatge de
casa seva. Han desviat l’a-
tenció fins al punt de des-
viar-nos també del camí.
I, mentrestant, presos

polítics a les presons, ex-
iliats a l’exili, i una llarga

llista de represaliats per un Estat que
ja no necessita represaliar-nos gaire
més, de tan lluny i errats com ens deu
veure, avançant d’esma en aquesta
minúscula Ítaca feta de mandra i de
tristesa. Molt haurien de canviar les co-
ses perquè un nou brot de ganes ens
deslliurés del pecat.

Ítaca ha quedat reduïda a un pecat capital,
tots aquells somnis d’ahir han quedat 
convertits en aquesta mandra d’avui

El problema no és que
TV3 emeti una sèrie bi-
lingüe que originalment

estava feta per a una plataforma de
TVE. El problema és que TV3, en
aquests moments, no està produint cap
ficció pròpia i està omplint la graella
amb programes d’altres cadenes, com
‘Drama’ o com ‘Pep’ d’IB3.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quan sento parlar de la
cultura com un bàlsam

o com un bé de primera
necessitat, no penso en cap museu, ni
tampoc en cap festival. Penso, i molt,
en ‘Amar es para siempre’ i la resta de
telenovel·les de sobretaula que tant
menyspreem, i que tanta companyia
fan a la gent gran.

@victorrecort

PSOE 2018: Prometem
aturar la venda d’ar-

mes a Aràbia Saudita, no
col·laborarem amb les atrocitats al Ie-
men. PSOE 2019: 22 llicències d’ex-
portació d’armes a Aràbia Saudita per
valor de 392,78 milions. 76,2 milions en
munició, 1,3 milions en bombes i 315
milions en aeronaus.

Con ‘Love is love’ se me
ocurren dos problemas:

1. Excluye a las personas
trans e intersexuales. 2. Valida las re-
laciones no heterosexuales pero solo
cuando la cosa va de amor; cuando hay
una pareja monógama y heteromórfi-
ca que presentarle a la familia. El res-
to ya es debatible.

@LaHipogrifa@AlbertLloreta@criscleme

Editor-Gerent: David Centol i Lozano

Director Editorial: Arnau Nadeu

Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva

Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno

Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró

Director Editorial: Arnau Nadeu

Subdirector d’edicions: Albert Ribas

Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord i

Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llo bregat), 

Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Mont-

serratí), Pau Arriaga (Esports i Xarxes), Víctor

Ferran i Lola Surribas  

Dept. Comercial: Lola Gutiérrez 

Distribució: Andrés Meca i Yussef Ekiael

Els semàfors

Fiscalia
La Fiscalia demana vuit anys i mig de
presó i més de 10.000 euros de multa

per a tretze estudiants, entre els quals hi
ha dues olesanes, que es van manifestar
el 2 de març de 2017 per exigir la rebai-
xa d’un 30% de les taxes universitàries. 

pàgina 10

Jana Fernàndez
La jove lateral sesrovirenca ha signat el
seu primer contracte professional amb
el Barça, de forma que s’incorpora defi-
nitivament al primer equip. El seu prò-
xim repte serà la fase final de la Cham-
pions League, que es juga el mes que ve. 

pàgina 13

Aj. d’Esparreguera
El pregó de la Festa Major d’Esparre-
guera anirà a càrrec de l’activista trans
Sofía Bengoetxea. Aquesta és una mos-
tra més del compromís del consistori

amb el col·lectiu LGTBI, reconegut tam-
bé per l’Observatori contra l’Homofòbia. 

pàgina 12
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Martorell

Quatre mesos sense trens
entre Martorell i Sant Sadurní

TRANSPORT4Les obres del Co-
rredor Mediterrani entre Vila-
seca (Tarragonès) i Castellbisbal
(Vallès Occidental) obligaran a
tallar la circulació de trens entre
Martorell i Sant Sadurní (Alt
Penedès) a partir del 25 de juliol
i fins al 15 de novembre. 
Es tracta del tall inicialment

previst per a mitjans de juny, que
afectarà les línies R1, R2 i R4.
Durant els quatre mesos que
durarà l’afectació, hi haurà set-
ze autobusos que faran el reco-
rregut entre Martorell i Sant Sa-
durní per carretera.

L’objectiu de les obres és
adaptar el tram Vila-seca-Cas-
tellbisbal a l’ample de via inter-
nacional, per tal que els trens
provinents del sud de Barcelona
puguin arribar a la frontera fran-
cesa sense fer intercanvis.

MÉS OBRES A L’R2 I L’R4
D’altra banda, Adif ha adjudicat
recentment les obres per a la im-
plantació de nova senyalització
i telecomunicacions fixes en els
trams Manresa-Barcelona de
l’R4 nord i Barcelona-Sant Vi-
cenç de Calders de l’R2 sud.

El Govern tornarà a licitar el
centre d’automoció a la tardor
FORMACIÓ4La Generalitat ha
anunciat que tornarà a licitar el
Centre de Formació Professional
d’Automoció (CFPA) de Marto-
rell aquesta tardor, després que
l’equipament ja es licités i el
concurs quedés desert a finals de
l’any passat. Ho va avançar el dia
29 el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir El
Homrani, durant una sessió so-
bre Nissan al Parlament.
El conseller també va expli-

car que, durant aquest mes de
juliol, es farà una consulta de
mercat com a pas previ a la lici-

tació. Segons publica l’ACN, en
la consulta podran participar
els principals operadors del sec-
tor de l’automoció i l’acadèmic,
els dos involucrats en el projec-
te, i servirà per preparar els
plecs del concurs.
Els canvis en el concurs hau-

rien d’impedir que es repetís la
situació que es va viure el no-
vembre passat, quan cap em-
presa es va presentar al concurs
per gestionar el centre. Un equi-
pament que, cal recordar, es va
inaugurar l’any 2015 i va costar
tretze milions d’euros.

El personal de neteja demana
una paga com la dels sanitaris
PROTESTES4El personal de ne-
teja de l’Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell, com el de tots
els centres de salut catalans, vol
que es reconegui el seu paper du-
rant la pandèmia del coronavirus
i demana a la Generalitat que se
l’inclogui en la compensació eco-
nòmica que rebran els sanitaris.
A més, també reclama cobrar el
plus de perillositat ja previst al
conveni col·lectiu del sector.
“El personal de neteja s’ha

exposat al risc de contagis encara
més que el personal sanitari”, ha
recordat el responsable de la
Federació de Serveis de CCOO al
Baix Llobregat, Jesús Gonzá-
lez, a Línia Nord. González tam-
bé ha posat l’accent en el fet que,
en els moments més greus de l’e-
pidèmia, l’hospital martorellenc
“no tenia equips de protecció per
als treballadors”, de manera que
el perill de netejar i desinfectar
una habitació era encara més alt.

Salut | Dos casos de coronavirus al Sant Joan de Déu
L’Hospital Sant Joan de Déu torna a tenir pacients de coronavirus: hi ha dos

positius confirmats i sis persones aïllades pendents del resultat de la prova. En
canvi, les quatre residències del municipi han quedat lliures de la Covid-19.

Fa més de deu anys que es par-
la de la creació d’un nou barri a
Martorell, La Sínia, i fa temps
que sembla que els treballs d’ur-
banització estan a punt de co-
mençar. Ara, però, sembla que va
de debò: l’adjudicació de les
obres ja està feta i està previst
que comencin cap al 20 de juliol,
segons ha confirmat l’empresa
promotora, Urbania Interna-
cional, a Línia Nord.
De fet, els primers movi-

ments per anivellar i adequar el
terreny –situat entre els barris
del Torrent de Llops, Les Bòbi-
les i Can Cases– es van fer el mes
de maig de l’any passat, però des-
prés no hi va haver més avenços,
i la pandèmia del coronavirus
tampoc hi ha ajudat. 
El projecte de La Sínia, que es

va començar a planificar l’any
2008 i va quedar aturat per la cri-
si econòmica, va néixer per donar
resposta a l’elevada demanda
d’habitatge que ja hi havia alesho-
res al municipi i que ha continuat
creixent. Per això, el futur barri tin-
drà 1.100 habitatges, dels quals 330
seran pisos de protecció oficial, que
tindran entre 70 i 90 metres qua-
drats, de manera que s’hi podran
establir famílies senceres. 
A més, s’hi crearà també el

Parc Central de La Sínia, un es-

pai de 20.000 metres quadrats
que serà “el parc urbà més gran
de tot el Baix Llobregat”, se-
gons va dir l’alcalde Xavier Fo-
nollosa l’any passat en una en-
trevista a aquest mitjà.
D’altra banda, el barri comp-

tarà amb un nou eix comercial,
una zona d’oficines i serveis, pla-
ces i zones per a vianants amb
jocs infantils i una àrea d’equi-
paments públics, per tal que els
veïns que hi visquin tinguin to-
tes les necessitats cobertes.

Una imatge de com serà el futur barri de Martorell. Foto: Urbania Internacional

Les obres del barri de La Sínia
començaran aquest juliol

Anna Utiel
MARTORELL

» Tindrà més de mil habitatges, un parc central i un eix comercial
» El projecte urbanístic es va començar a planificar l’any 2008
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MEDI AMBIENT4L’Ajuntament
de Castellví ha ampliat aquest
any la zona d’actuació per pre-
venir els incendis forestals i pro-
tegir el municipi en cas que se’n
produeixi un. Així, les accions
comprendran gairebé 32 hectà-
rees, que inclouen les franges, les
zones verdes municipals i els
marges dels camins.
Aquest canvi es va acordar

l’any passat, després de consul-
tar-ho amb els veïns a través d’u-

na enquesta, i es posarà en pràc-
tica per primer cop aquest estiu.
Les actuacions afectaran el nu-
cli antic, els barris de Can Sun-
yer i Valldaina, el Taió i Miralles
i el polígon industrial Rosanes.
En total, els treballs tenen un

cost d’uns 38.000 euros, dels
quals 4.200 corresponen a la di-
recció i coordinació especialit-
zada de les actuacions i la resta,
a la seva execució, segons ha in-
format el consistori.

INFÀNCIA4El casal d’estiu de
Castellví es va posar en marxa fa
una setmana amb l’objectiu que
els nens i nenes d’entre 3 i 13
anys visquin unes vacances dig-
nes de l’esforç que van fer durant
el confinament. Es tracta, això sí,
d’una edició estranya del casal.
Els participants s’han dividit en
grups per entrar de forma es-
glaonada i evitar aglomeracions,
les activitats es fan mantenint la
distància interpersonal i la hi-
giene de mans és protagonista.
Per garantir l’accés de tots els

infants a un lleure merescut,
l’Ajuntament ha abaixat el preu
de les inscripcions respecte a
anys anteriors. En la mateixa lí-
nia, per adaptar-se a les neces-
sitats de les famílies, s’ha ofert la
possibilitat d’inscriure el fill o fi-
lla només durant una setmana,
i no durant tot el mes de juliol.
Cada setmana hi haurà un tema
principal (el de la primera va ser
el món dels pirates), de manera

que, si un infant només assisteix
al casal durant una setmana,
gaudirà d’un programa d’activi-
tats complet.

ELS CASALS DEL MONTSERRATÍ
Altres municipis del Montserra-
tí també han posat en marxa les
seves propostes de lleure infan-
til estiuenques. És el cas de Mar-
torell, que amb el casal d’estiu i
l’escola esportiva suma 229 ins-

crits, o de Sant Andreu, que
compta amb 280 infants al seu
casal d’estiu, xifres molt elevades
comparades amb la seixantena de
criatures apuntades al casal de
Castellví. Sigui com sigui, a totes
les poblacions s’han de seguir es-
trictament els protocols per pre-
venir contagis de coronavirus,
motiu pel qual els monitors han
hagut de rebre una formació es-
pecífica abans de començar.

El casal va començar el 29 de juny i durarà tot el juliol. Foto: Ajuntament

Arrenca un casal d’estiu que
combina diversió i seguretat

Actuacions a 32 hectàrees per
protegir el poble dels incendis

LGTBI4L’Agrupació de Joves
de Sant Andreu de la Barca, l’A-
grupa, va emetre un comunicat
la setmana passada qüestionant
“la baixa implicació per part de
l’Ajuntament per realitzar ini-
ciatives que visibilitzin el col·lec-
tiu LGTBI durant el mes de l’Or-
gull”. Arran d’això, la regidoria
d’Igualtat es va posar en contacte
amb l’entitat per respondre les
crítiques i arribar a un consens
per organitzar alguns actes.
L’Agrupa, en el text que va fer

públic a través d’Instagram, la-
mentava que el consistori no
hagués fet “cap publicació a les
seves xarxes socials oficials com-
memorant el dia de l’Orgull
LGTBI”, el 28 de juny. També
explicava que havien demanat
fer una taula rodona per debatre
temes del col·lectiu “amb un
aforament de 30 persones i amb
totes les garanties de seguretat i
distància social”, una proposta
que l’Ajuntament havia rebutjat.
Ara, però, sembla que aquest

acte sí que es farà. “No és que no

volguéssim, és que no es podia
fer; ara estem buscant els po-
nents”, ha dit el regidor d’Igual-
tat, Rubén Castro, a Línia Nord.
Castro ha insistit que “el com-
promís de l’Ajuntament amb el
col·lectiu hi és el 28 de juny i tot
l’any”, cosa que, ha recordat, es
demostra amb iniciatives com “la
guia contra l’LGTBI-fòbia o el

punt LGTBI”. Per la seva banda,
Javier Romero, membre de l’A-
grupa, ha assegurat que celebren
“que hi hagi entesa amb l’Ajun-
tament” i que estan “orgullosos
de la col·laboració”, tot i que te-
nen “la responsabilitat de ser crí-
tics”. Per això, esperen que l’or-
ganització de la taula rodona
“no s’allargui gaire”.

L’entitat va criticar el paper del consistori durant l’Orgull LGTBI. Foto: Instagram

L’Ajuntament i l’Agrupa acosten
postures després de la polèmica

Sant Andreu de la Barca

Cultura | El teatre torna a Castellví amb ‘Píndoles’
Castellví tornarà a gaudir de la cultura el dia 12, quan hi ha programat l’es-

pectacle Píndoles. Teatre breu en espais vius, amb aforament limitat. Aques-
ta proposta inclou tres obres: Roulette, RIP. Rest In Pis i Welcome to Berlin.

Oci | En marxa la programació del Festiu 2020
La programació del Festiu 2020, que combina activitats virtuals i presen-
cials, va arrencar el dia 2 amb un taller de literatura a Instagram i va seguir el
4 amb un espectacle al Teatre Núria Espert. Hi haurà actes durant tot el mes.

COMERÇ4L’Ajuntament de
Sant Andreu ha impulsat la cre-
ació d’una aplicació de venda on-
lineper al comerç local, que po-
dria entrar en funcionament de
cara al mes de setembre. Segons
ha detallat l’alcalde Enric Llor-
ca en declaracions a l’emissora
municipal, s’hi podrien afegir
“uns 150 comerços”.
L’objectiu d’aquesta nova

eina és fomentar l’adaptació de
les botigues del municipi a un
canvi d’hàbits de consum que, tot
i que ja s’estava imposant des de

feia anys, s’ha accentuat encara
més amb el confinament. “Obrim
la possibilitat d’estar en les ma-
teixes condicions que Amazon o
qualsevol operador de venda on-
line”,  ha dit el regidor de Pro-
moció Econòmica i Comerç,
Juan Pérez, a Ràdio Sant An-
dreu. De fet, es tracta d’un tipus
de plataforma que ja està fun-
cionant amb bons resultats a al-
tres poblacions properes, com
Martorell, que va posar en mar-
xa la pàgina web ‘Aprop Marto-
rell’ el passat mes de febrer. 

El petit comerç tindrà una
aplicació de venda online
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Olesa de Montserrat

SOCIETAT4L’olesana Ana Al-
garra va participar en la mani-
festació estudiantil del 2 de març
de 2017 per demanar la rebaixa
del 30% de les taxes università-
ries, una mesura que el Govern
va aprovar tot just fa una set-
mana i que s’aplicarà a partir del
curs vinent. “Esperava aquesta
rebaixa quan vaig entrar a la fa-
cultat i no l’he arribat a tenir en
els quatre anys de carrera”, ex-
plica Algarra, que aleshores te-
nia 18 anys i ara en té 22. 
Han passat més de tres anys

d’aquella mobilització i ara la Fis-
calia demana vuit anys i mig de
presó i més de 10.000 euros de
multa per a Algarra i dotze es-
tudiants més, entre els quals hi
ha una altra olesana, que prefe-
reix mantenir-se en l’anonimat.
El ministeri fiscal acusa els tret-
ze joves de desordres públics i
danys, en considerar-los autors
dels aldarulls que es van produir
en aquella jornada de vaga: la

crema d’un contenidor i l’atac a
una seu bancària.
Els acusats neguen els fets i

Alerta Solidària, que s’encarrega
de la defensa, considera que les
penes que demana la Fiscalia són
“totalment desproporcionades”
i assenyala “la inexistència de
proves concloents”. “Es perse-
gueix i acusa tretze persones per
la seva militància política: formar
part del Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans”, ha dit l’or-
ganització en un comunicat.
“Durant la manifestació ni

tan sols ens van demanar el
DNI, però més tard ens va arri-
bar la citació a casa: havien
comparat fotos d’aquell dia amb
fotos de les xarxes socials”, de-
talla Algarra a Línia Nord. “Des
d’aleshores, no havíem tingut
notícies del cas, no sabíem si la
investigació continuava ober-
ta”, afegeix, alhora que confessa
que es va sorprendre molt en co-
nèixer la petició de la Fiscalia.
Malgrat tot, assegura que els
advocats li transmeten confian-
ça i per això manté “la calma”.

Es van manifestar el 2 de març de 2017. Foto: Twitter @SEPC_nacional

Demanen 8 anys i mig de presó
a dues estudiants olesanes

COMERÇ4L’Ajuntament de
Sant Esteve ha decidit suspendre
indefinidament el mercat am-
bulant dels diumenges al polígon
industrial Anoia, al costat de
les presons de Brians, “per raons
de salut pública”. El consistori
considera que les mesures de se-
guretat que requereix la nova
normalitat per evitar contagis de
coronavirus “no són assumi-
bles” en les condicions del mer-
cat, on s’acostuma a concentrar
un gran nombre de persones.
La decisió ha aixecat polse-

guera entre els venedors, que
diumenge passat es van con-
centrar a un dels accessos del po-
lígon per mostrar el seu desacord
amb el govern local. Per evitar
que s’hi instal·lés cap parada, els
Mossos d’Esquadra i la Policia
Local també es van desplaçar a
la zona que acostumava a ocupar
el mercat abans de l’esclat de la
pandèmia.
En paral·lel, els comerciants

han fet servir Facebook com a
plataforma per expressar les se-

ves queixes i assenyalar el greu-
ge que suposa el tancament per
a les 141 famílies que depenen di-
rectament del mercat, segons
ha denunciat Cristina Garces,
una de les paradistes, en una pu-
blicació a la xarxa social.
De fet, uns dies abans que l’A-

juntament comuniqués la seva
decisió final, Facebook es va om-
plir de missatges que anunciaven
la reobertura del mercat setma-
nal el 5 de juliol. Finalment,
però, els venedors ambulants
han hagut d’acceptar una decisió
que esperen que sigui reversible.

El consistori ha pres la decisió “per raons de salut pública”. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament suspèn el mercat
de diumenge al polígon Anoia

FESTES4Malgrat haver can-
cel·lat la Festa Major pel coro-
navirus, Olesa no va renunciar a
la celebració de Sant Joan, però
tampoc a la seguretat. Per això,
durant els dies en què s’hauria fet
festa grossa en un any normal, es
van combinar activitats presen-
cials amb aforament limitat i
propostes virtuals.
Un dels plats forts va ser

l’estrena del nou espectacle de
Quim Masferrer, Moltes grà-
cies, que es va fer la nit de la re-
vetlla de Sant Joan als carrers del
municipi i que va donar veu a
persones i entitats com la Creu
Roja del Baix Llobregat Nord, vi-
tals durant la pandèmia. “Això
no és un espectacle, és una aven-
tura que comences i no saps
què passarà”, va dir l’actor i hu-
morista en declaracions a l’ACN
l’endemà d’actuar a Olesa. La ce-
lebració, que va comptar amb al-
tres grans moments, es va allar-
gar fins al diumenge 28.

Olesa viu la festa
de Sant Joan amb
alegria i seguretat

Detingut un veí
per agredir 
la seva parella

VIOLÈNCIA MASCLISTA4La Po-
licia Local d’Olesa va detenir
diumenge un veí de 36 anys per
un presumpte delicte de vio-
lència masclista. L’arrestat hau-
ria agredit la seva parella, cau-
sant-li lesions al braç i al coll. El
detingut també va atemptar con-
tra els agents, segons va infor-
mar l’Ajuntament via Twitter. La
víctima va ser traslladada a
l’Hospital Sant Joan de Déu de
Martorell i a l’home se li van
obrir diligències policials i va ser
traslladat a la comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Martorell.

Cultura | En marxa dos cicles culturals amb públic
Olesa recupera aquest mes dos cicles culturals amb públic presencial: ‘Nits a la font’, que
combina música i humor i es farà els divendres a la Font d’en Roure, i ‘L’hora del pati’,
que ofereix espectacles familiars i es farà els dissabtes al pati de l’escola Montserrat.

Sant Esteve SesroviresOci | El Col·lectiu de Puntaires anul·la la trobada anual
El Col·lectiu de Puntaires ha anunciat que anul·la la 27a trobada anual, que s’ha-
via de fer el mes de setembre. La decisió s’ha pres tenint en compte l’edat avan-
çada de les participants i la possibilitat d’un rebrot de coronavirus a la tardor.

SEGURETAT4L’Ajuntament de
Sant Esteve ha demanat al dels
Hostalets de Pierola que arregli
el camí reial a l’altura del seu
municipi. Segons el consistori
sesrovirenc, la Policia Local ha
detectat en aquesta via, una de
les zones més utilitzades pels
veïns per passejar o anar en bi-
cicleta, diversos “talls en acces-
sos que impedeixen el pas i l’ús
d’elements que suposen un pe-
rill per a qui hi circuli”, com ara
filats d’espines.
Aquestes afectacions es tro-

ben al terme municipal dels
Hostalets, de manera que és el
seu consistori qui té la compe-
tència per actuar-hi. Per això, l’A-
juntament de Sant Esteve ja ha
“notificat formalment” aquesta
situació a la institució veïna.
A més, des del govern ses-

rovirenc han recordat que “els
tancaments afecten no només la
circulació de persones, sinó
també la dels vehicles d’emer-
gència”, com els camions de
bombers, “amb el risc que això
comporta en cas d’incendi”.

Sant Esteve insta els Hostalets
a millorar el camí reial
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Comencen les votacions dels
Pressupostos Participatius

PARTICIPACIÓ4El període de
votacions dels Pressupostos Par-
ticipatius d’Abrera ha començat
aquesta setmana i s’allargarà
fins al 26 de juliol. Els veïns po-
den escollir un màxim de tres
propostes de les divuit que han
estat acceptades pel Grup Motor,
que també ha descartat una vin-
tena d’idees presentades per la
ciutadania.
El procés de votació estava

previst inicialment per al mes de
març, però la pandèmia del co-
ronavirus va obligar a modificar
tot el calendari. El passat 16 de

juny, el Grup Motor dels Pres-
supostos va acabar de concretar
les noves dates i va establir el 6
de juliol com el moment d’inici
de les votacions.
Hi poden participar tots els

abrerencs majors de 16 anys que
accedeixin a un espai habilitat al
web municipal per poder regis-
trar la seva decisió. Les propos-
tes més votades s’executaran en
un termini de dos anys. L’Ajun-
tament destinarà un total de
300.000 euros del pressupost
municipal a fer realitat la volun-
tat de la majoria de la població.

FESTES4Feia mesos que els
abrerencs havien assumit que la
Festa Major d’enguany no es
podria viure com s’havia fet fins
l’any passat. Per això, quan va
arribar el 26 de juny, es van bol-
car en una celebració atípica
però amb una certa olor de nor-
malitat. “Fem una valoració po-
sitiva”, ha dit l’alcalde Jesús Na-
harro sobre la participació en els
actes virtuals i presencials de la
festa de Sant Pere, en declara-
cions a l’emissora municipal.
Els espectacles i activitats

amb públic van deixar imatges
que fa cinc mesos ens haurien
semblat molt estranyes, però
que ara ja són habituals. Pocs es-
pectadors, cadires separades per
mantenir la distància de segu-
retat (excepte entre les persones
que conviuen) i mascaretes s’han
convertit en el pa de cada dia.
Una mostra de la “responsabili-
tat”, en paraules de l’alcalde,
amb què la gent ha volgut su-
mar-se a les propostes culturals
com l’Improshow o els especta-
cles de circ i de contes.

D’altra banda, el batlle tam-
bé ha celebrat la bona rebuda de
les iniciatives virtuals que
s’han fet a través de les xarxes so-
cials per gaudir des de casa.
“No només s’ha fet el segui-
ment en directe, sinó que tam-
bé hi ha hagut descàrregues
posteriors dels continguts pu-
blicats”, ha detallat Naharro.

Si bé el programa d’activitats
d’aquest any ha funcionat tenint
en compte les condicions ac-
tuals, les ganes de poder celebrar
festes com abans continuen molt
presents al municipi. “Esperem
que l’any que ve puguem recu-
perar la festa tradicional, tro-
bant-nos als carrers i a les pla-
ces”, ha desitjat l’alcalde.

Els actes presencials, amb aforament limitat i mascaretes. Foto: Ajuntament

Abrera viu una Festa Major
estranya però molt participada

Indústria | Un fons alemany compra un parc logístic a Abrera
El fons d’inversió alemany Patrizia ha comprat un parc logístic del polígon Sant Er-

mengol d’Abrera que allotja empreses proveïdores de Seat. L’adquisició d’aquesta àrea
de 47.000 metres quadrats s’ha fet per 26 milions d’euros, segons informa l’ACN.
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SALUT4L’escola bressol Cucu-
ruga està tancada des del 26 de
juny, quan un dels infants va do-
nar positiu en la prova del coro-
navirus. Tot i que tots els tests
que s’han fet fins ara a la resta
d’alumnes i a l’equip docent han
donat negatiu, tots ells han de fer
una quarantena de catorze dies
i l’Ajuntament ha decidit no re-
obrir el centre fins al setembre. 
A finals del mes passat, la di-

recció de la llar d’infants va avi-

sar al CAP del municipi que un
dels nens tenia febre i, imme-
diatament, es va activar el pro-
tocol corresponent, explicant la
situació a les mestres i les famí-
lies de les altres criatures. Quan
es va conèixer el resultat de la
prova, es va acordar tancar el
centre i aïllar tothom que hi ha-
gués estat en contacte. Aquesta
escola bressol havia reobert el
passat 9 de juny, acollint només
un grup de quatre nens.

FESTES4La Festa Major d’Es-
parreguera, que va arrencar dis-
sabte però viurà els dies més in-
tensos a partir d’aquest diven-
dres, té enguany un programa hí-
brid: combina propostes virtuals,
activitats al carrer –se’n fan a tots
els barris per evitar aglomera-
cions– i espectacles en espais tan-
cats amb aforament limitat. 
L’organització d’aquesta ce-

lebració atípica ha anat a càrrec
del Comissionat de Cultura, un
òrgan constituït el passat mes de
maig, format per representants
de l’Ajuntament, d’entitats locals
i d’institucions culturals, així
com per professionals del sector.
Malgrat les restriccions que su-
posa preparar una festa en el
món postcoronavirus, ni el con-
sistori ni la Federació d’Entitats
de Cultura Popular Tradicional
Catalana d’Esparreguera, la
Fede, han volgut renunciar als
pilars de la celebració.
Així, no hi faltaran l’Ensierru

o el Cercagallines, dos dels actes
principals de la Llagastada de la
Colla de Diables, però tampoc les
propostes teatrals i musicals.
D’altra banda, el Sopar Soli-

dari s’ha reconvertit en la seva si-
sena edició per adaptar-se a la
nova normalitat. En comptes
de fer-se un gran sopar un dia
concret, aquest cop hi haurà ti-
quets solidaris per bescanviar
durant tot el mes per un menú a
un dels restaurants participants.

UN PREGÓ REIVINDICATIU
Una altra novetat d’enguany és
que el pregó, que es farà el dia 10
al Teatre de La Passió, tindrà un
component reivindicatiu, ja que
anirà a càrrec de l’activista trans-
sexual Sofia Bengoetxea. Aques-
ta barcelonina és membre de
l’Associació Generem!, que dona
veu a les diferents identitats i ex-
pressions de gènere, sovint obli-
dades i menystingudes per di-
versos sectors de la societat.

S’han programat actes virtuals i presencials. Foto: Isidre Munés i Magda Puig

Escenaris, places i pantalles: 
una Festa Major híbrida

Tanquen una escola bressol
per un positiu de coronavirus

Polèmica | Queixes pels preus de l’Escola de Música i Dansa
Alguns veïns s’han queixat de l’augment de preus de l’Escola de Música i Dansa a tra-
vés de les xarxes socials i de cartells penjats al poble. L’alcalde Eduard Rivas ha expli-
cat que “les bonificacions s’han ajustat a la normativa segons la capacitat econòmica”. 

TURISME4Les Coves de Mont-
serrat van reobrir dissabte pas-
sat amb mesures de seguretat
per adaptar-se a la nova nor-
malitat. Els canvis principals
són la reducció de l’aforament de
35 a 20 persones, l’augment del
temps entre visites per poder
desinfectar l’espai i l’obligació de
portar mascareta i de comprar
les entrades per internet de for-
ma anticipada.
Tot i les limitacions, aquest

primer cap de setmana en fun-
cionament ha estat un èxit de vi-
sites i “tothom ha entès molt bé
les normes”, segons explica Sara
Aicart, auxiliar de gestió del de-
partament de Turisme de Coll-
bató, a Línia Nord. “M’ha sor-
près positivament com ha anat
aquesta represa”, admet.
Aicart reconeix que, en veu-

re com l’aparcament del Parc
Natural de Montserrat s’omplia
des de primera hora del matí, te-
mia que es formessin aglome-
racions per intentar accedir a les
Coves del Salnitre sense haver

comprat l’entrada prèviament,
però celebra que no hagi estat
així. “La gent  que ha vingut duia
la seva entrada ja comprada i to-
thom ha estat molt comprensiu
amb la situació”, assegura.
La reobertura d’un dels tre-

sors més preuats de Collbató

ha coincidit amb el primer cap
de setmana de juliol, de mane-
ra que el municipi ha notat molt
l’increment de visitants. Des-
prés d’haver passat mesos tan-
cats a casa, les ganes de trepitjar
i redescobrir Montserrat i el seu
entorn han crescut més que mai.

La nova normalitat s’endinsa
a les Coves de Montserrat

CollbatóCultura | Ferran Palau inaugura les Nits del Fòrum
El collbatoní Ferran Palau ha estat l’encarregat de donar el tret de sortida a les Nits del
Fòrum, un cicle de concerts organitzat pel Primavera Sound. El cantant va oferir un
concert el 2 de juliol al Parc del Fòrum, que acollirà unes 50 actuacions fins al setembre.

CULTURA4L’Associació d’A-
mics de l’Orgue de Collbató va
oferir diumenge passat el primer
concert després de l’aturada per
la pandèmia del coronavirus.
Amb un aforament limitat a no-
més cinquanta assistents i re-
transmès en directe a través de
YouTube, l’acte va servir per re-
cordar i homenatjar Joan Cape-
lla, que va morir el passat 14 d’a-
bril als 84 anys.
Capella, veí de Collbató, va

ser soci fundador del taller d’or-
gues Blancafort-Capella, va per-

tànyer als Amics de l’Orgue i va
ser regidor municipal durant la
dècada dels 80. El confinament
va impedir que familiars i amics
es poguessin acomiadar d’ell
com els hauria agradat, per això
ara l’entitat ha volgut recordar-
lo amb la música del seu instru-
ment predilecte, l’orgue.
Al concert, hi van actuar l’or-

ganista Jordi Figueras, que va in-
terpretar peces de Mestres, Bach
i altres, i el campaner d’Espa-
rreguera, Josep Teruel, que va
fer un toc de campanes.

Tornen els Amics de l’Orgue
homenatjant Joan Capella

Només s’hi pot accedir amb entrada anticipada i mascareta. Foto: Ajuntament
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Esports

Des del passat 26 de juny, la de-
fensa sesrovirenca Jana Fernàn-
dez pot presumir de ser jugado-
ra de la primera plantilla del
Barça. La jove lateral dret, que ja
ha tingut alguna aparició amb l’e-
quip que entrena Lluís Cortés, va
signar el seu primer contracte
com a professional fa uns dies, i
estarà vinculada a l’entitat blau-
grana fins al final de la tempora-
da 2022-23.
“Els somnis es fan realitat!

Molt agraïda al club per aquesta
gran oportunitat! Ara toca tre-
ballar i seguir aprenent de les mi-
llors! Gràcies a tothom que ho ha
fet possible. Visca el Barça!”, deia
la sesrovirenca al seu perfil de
Twitter el mateix dia que va
aconseguir establir-se en el pri-
mer equip del Barça.
Fernàndez és la segona juga-

dora més jove en haver debutat
amb el primer equip en partit ofi-

cial; ho va fer amb 16 anys i 9 me-
sos el 9 de desembre de 2018, en
un triomf per 6-0 contra el Ma-
drid Club de Fútbol Femenino.

OBJECTIU, CHAMPIONS
En condicions normals, la fut-
bolista estaria de vacances, però
en una temporada estranya i
convulsa, marcada per la pandè-
mia (i que va portar a decretar la
suspensió de la lliga, amb el títol
per al FC Barcelona), Fernán-
dez i les seves companyes estan

ja immerses en la preparació de
la fase final de la Champions
League, que es jugarà a finals del
mes que ve a Euskadi.
El pròxim compromís de les

blaugrana serà el divendres 21
d’agost a San Mamés contra l’At-
lético de Madrid. Una hipotètica
semifinal seria contra el vencedor
de l’eliminatòria entre el Glasgow
City i el Wolfsburg (prevista per
al dimarts 25), mentre que per
l’altra banda del quadre hi ha Ar-
senal, PSG, Bayern i Lyon.

La sesrovirenca ha renovat fins al 2023. Foto: Twitter (@FCBFemeni)

Jana Fernàndez puja 
al primer equip del Barça

Pau Arriaga
SANT ESTEVE

Futbol sala | José Ruiz, subcampió de lliga amb el Valdepeñas
El veterà tanca abrerenc José Ruiz va quedar-se a les portes de guanyar la seva primera lliga de 

futbol sala amb el seu equip, el Valdepeñas. En la final, jugada el 30 de juny a Màlaga, el club de Ruiz
va empatar a 3 contra l’Inter, però la millor classificació a la fase regular va donar el títol als madrilenys.

El CH Sanes celebra
l’Assemblea divendres
Aquest divendres els so-
cis del CH Sant Esteve
tenen una cita amb l’As-

semblea General Ordinària del
club. L’acte es posarà en marxa a
les set (en primera convocatòria)
i a un quart de vuit (en la segona)
a la sala Domènech i Estapà del
Centre Cívic-Social Sputnik.
Es llegirà (i si s’escau s’apro-

varà) l’acta de la darrera Assem-
blea, es parlarà sobre la situació

econòmica del club després de la
Covid-19, es liquidarà el pressu-
post del curs passat i es presen-
tarà el de la temporada que ve.

CALENDARI SORTEJAT
Per altra banda, des de fa gaire-
bé dues setmanes el sènior mas-
culí coneix el calendari de Primera
Estatal, que arrencarà a principis
d’octubre. El primer rival del Sa-
nes serà el CH la Salle Montcada.

Ramos serà l’home fort 
del bàsquet femení del CBM

El CB Martorell ha es-
collit l’entrenador as-
turià Sergio Ramos

per entrenar els tres equips fe-
menins de més edat del club: els
dos sèniors (el B és una de les no-
vetats de la temporada 2020-21)
i el juvenil A.
El tècnic, de 31 anys, arriba-

rà a Martorell després d’haver es-
tat els darrers set cursos a l’ACD
Val’Nalón de la seva Astúries
natal, on també ha entrenat el

Codema i el CB Pola de Lena. En
declaracions al portal web de
l’Ajuntament, Ramos assegura
que a Langreo ja dirigia tres
equips alhora, de manera que en
aquest sentit no li suposarà cap
esforç extra o desconegut.
Ramos va explicar també

que esportivament no hi ha
cap objectiu classificatori i que
tant el club com ell prioritzen la
fase final de la formació de to-
tes les jugadores. 
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Seixanta-un textos, tres estius i tres es-
cenaris: Arbúcies, Llançà i Barcelona.
Amb la natura com a punt central, Les cu-
quesés un viatge de la infantesa a la ve-
llesa. És, també, una història de repara-
ció psicològica que comença on s’acaba
Travessar la riera (2017), el llibre-testimoni
de Julià Guillamon sobre l’experiència de
sortir del coma.

Viu en línia

Llibres

Les cuques
Julià Guillamon

La Berta, la Lídia, el Toni i el Pol treballen
plegats en un espai de coworking i miren
de tirar endavant les seves carreres, que
de moment no van com s’esperaven. A
partir d’una foto fortuïta i una reacció in-
esperada a les xarxes, els quatre veuran
com les seves vides canvien dràsticament
i els likesprenen el protagonisme.
Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Likes
Roc Esquius

David Rees, cantautor espanyol d’origen
britànic, es va fer popular a YouTube ver-
sionant cançons d’altres artistes amb
l’ukelele. Més endavant, va començar a
compartir també les seves cançons prò-
pies i aquest juliol, per fi, arriba el seu es-
perat debut discogràfic: Amarillo. Es trac-
ta d’un àlbum format per nou temes en
què Rees demostra la seva versatilitat.

Música

La lista de los deseosés una de les prime-
res pel·lícules que es podrà veure a les sa-
les de cinema després de mesos tancades.
En aquest film, dues dones amb càncer de
pit es coneixen durant la quimioteràpia i
fan una llista de coses que sempre han vol-
gut fer. Una amiga que s’acaba de divor-
ciar també fa la seva llista i les tres em-
prenen un viatge per Espanya i el Marroc.

Pelis i sèries

La lista de los deseos
Álvaro Díaz Lorenzo

Amarillo
David Rees

Cruïlla XXS
“Menys és més”. Aquest és el lema del Cruïlla XXS, el cicle
de concerts i espectacles que ha preparat l’organització
del Festival Cruïlla després d’haver de suspendre l’edició
d’enguany pel coronavirus. La programació, que omplirà

tot el mes de juliol, compta amb més de 200 artistes,
que oferiran actuacions per a un màxim de 400 especta-
dors. A més de música, el cartell inclou propostes de circ,

dansa i teatre i ha multiplicat, també, els escenaris: el
Camp Nou, el Poble Espanyol, els jardins del TNC o el Re-
cinte Modernista de Sant Pau en són alguns exemples.

Elisabet Casanovas (Barcelona, 1994) és, per a
tota una generació, la Tània de Merlí, l’exitosa
sèrie de TV3 que va fer el salt a Netflix i es va
popularitzar, fins i tot, a l’Amèrica Llatina. Més
enllà del seu paper més conegut, aquesta jove
actriu ha donat vida a personatges diversos,
tant a la pantalla petita com a dalt dels es-
cenaris. En la faceta teatral, destaca la seva
participació a La senyora Florentina i el seu
amor Homer, dirigida per Sergi Belbel al

TNC, que li va valdre el Premi Butaca 2017 a
millor actriu de repartiment. A principis d’a-
quest any, la plataforma Playz (el canal de
contingut juvenil d’RTVE) va estrenar Dra-
ma, una sèrie protagonitzada per Casano-
vas que combina el català i el castellà. Pre-
cisament aquest bilingüisme ha estat l’ori-
gen d’un debat a Twitter coincidint amb la

seva estrena a TV3, el dia 29 de juny.  

E L I S A B E T  C A S A N O V A S

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser actriu de televisió i teatre
El seu paper més conegut és el de la Tània de ‘Merlí’

Famosos

Protagonitzar la sèrie ‘Drama’ 
Original de la plataforma Playz, s’acaba d’estrenar a TV3

Debat sobre l’ús del castellà a TV3
El bilingüisme de la sèrie ha estat alhora aplaudit i criticat

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

| CrossCode
Aquest juliol arriba per primer cop a Switch, PS4 i Xbox One el videojoc
de rol i acció CrossCode, que fins ara només estava disponible per a PC.

QUI ÉS?
La fitxa
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Viu en línia

EL CONSELL DE LA SETMANA

ABANS D’ANAR-HI

La distància interpersonal és obligatòria: si hi ha massa gent 
i aquesta no es pot mantenir, no accedeixis a la platja 

ÚS INDIVIDUAL

DISTÀNCIA

ACTIVITAT

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

i OCI

Que l’entrada a la nova normalitat hagi coincidit amb l’a-
rribada de la calor ha convertit les platges en espais pro-
tagonistes. Hem vist vídeos que mostraven aglomera-

cions, autoritats tancant platges per excés de banyistes... Però,
realment, tenim clar què es pot fer a la platja en el món pos-
tcoronavirus? El cert és que no és fàcil saber-ho, perquè és
competència dels ajuntaments, i cada consistori és un món. 
Això sí, la Generalitat ha publicat un seguit de mesures ge-

nerals per prevenir riscos quan vulguem gaudir del sol, la so-
rra i les onades. Abans de sortir de casa, es recomana consul-
tar al visor de platges virtual si la platja on volem anar té algu-
na limitació d’accés o aforament. Un cop allà, s’ha de mante-
nir la distància interpersonal d’un metre i mig amb els altres
banyistes. Si, en arribar, veiem que hi ha tanta gent que això
no és possible, la recomanació és clara: no hi hem d’accedir.
Les dutxes, rentapeus, lavabos i altres s’han de fer servir de
forma individual, excepte en casos de persones dependents.
Pel que fa a l’activitat física, es pot fer en grup però sense
contacte físic. Per últim, s’ha d’evitar compartir menjar i estris
com ulleres, tubs, pales o altres típics d’un dia de platja.

La platja en la nova normalitat

Es recomana consultar l’estat i les possibles 
limitacions de la platja al visor de platges virtuals

Les claus

L’ús de dutxes, lavabos i altres serveis és individual. 
Tampoc es poden compartir ulleres, tubs i altres estris

Es pot jugar o fer esport en grup, però sempre evitant 
el contacte físic entre les persones que participin en l’activitat
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