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La suposada manca de segure-
tat a Martorell és una de les crí-
tiques recurrents a les xarxes so-
cials del municipi, sobretot
arran de la pandèmia, que ha fet
que la gent estigui més pendent
que mai de l’actitud de la resta
de ciutadans. En aquestes pla-
taformes, hi ha veïns que afir-
men que la policia no acudeix
quan truquen o que consideren
que no hi ha prou patrulles al
carrer. Però quina és la realitat
dels cossos de seguretat a Mar-
torell?
La comissaria de Mossos

d’Esquadra del municipi co-
breix l’Àrea Bàsica Policial (ABP)
Martorell, que integra també la
resta de poblacions del Mont-
serratí. El cap de setmana del 18
i el 19 de juliol, per exemple, ha-

vien de ser vuit agents treballant
a la zona, però una patrulla (és
a dir, dos agents) va haver de
desplaçar-se al Segrià per col·la-
borar amb el tancament peri-
metral de la comarca. Aquesta
situació es va produir també
quan es va confinar la Conca
d’Òdena i, de fet, es repeteix
cada estiu quan cal destinar do-
tacions d’arreu de Catalunya
als pobles de costa. 
Sigui com sigui, el resultat

aquell cap de setmana va ser que,
com que quatre agents es van ha-
ver de fer càrrec de la comissa-
ria, només va quedar una pa-
trulla per cobrir tot el Montse-
rratí. Això es tradueix en què hi
havia únicament dos agents per
als vuit municipis. Jordi Costa,
representant del sindicat Col·lec-
tiu Autònom de Treballadors-
Mossos d’Esquadra (CAT-ME) a
la Regió Policial Metropolitana
Sud, admet que aquesta “no és
una situació nova”. “Fa anys

que hem hagut d’aprendre a tre-
ballar en aquestes condicions”,
diu l’agent a Línia Nord.

LA SITUACIÓ A LA POLICIA LOCAL
Si bé el dels Mossos és un pro-
blema generalitzat a Catalunya,
al Montserratí hi ha altres fac-
tors a tenir en compte, com
ara que Castellví de Rosanes no
té un cos policial propi o que la
Policia Local de Martorell no es-
taria passant pel seu millor
moment. Segons ha pogut saber
aquest mitjà, la plantilla estaria
negociant algunes millores la-
borals amb l’Ajuntament i,
mentrestant, hauria deixat de
fer hores extra, especialment
importants a l’estiu.
En canvi, el regidor de Segu-

retat Ciutadana, Lluís Sagarra,
assegura que es cobreixen tots els
serveis i al·lega que han coinci-
dit en el temps diverses jubila-
cions i algunes baixes no rela-
cionades amb el coronavirus. A

més, explica que, quan la previ-
sió era que els rebrots de la pan-
dèmia arribessin a la tardor, es
va decidir que els agents farien
les vacances al llarg dels mesos
de juliol i agost. Per últim, re-
corda que la pandèmia va obli-
gar a ajornar unes proves físi-
ques que haurien permès in-

corporar cinc policies més al
cos durant aquest estiu. Amb tot,
reconeix que la plantilla està
“estressada” i assegura que des
de la regidoria estan intentant
“accelerar la incorporació d’a-
gents que va quedar pendent”,
amb l’objectiu que es pugui fer
efectiva de cara al setembre.

TAMBÉ A SANT ANDREU
En paral·lel, sembla que les
queixes per la sensació d’inse-
guretat també han arribat a
Sant Andreu de la Barca. El
grup municipal Fem Sant An-
dreu (ERC i Vecinos por el
Cambio) ha afirmat en un co-
municat que “molts veïns” els
han fet arribar la seva preocu-
pació per aquest tema: “Troben
a faltar més presència de la
Policia Local al municipi”, diu
el text de la formació, publicat
fa uns dies. 
En el mateix escrit, la for-

mació presenta quatre propos-
tes per fer front a aquest pro-
blema, entre les quals hi ha la
incorporació de sis agents al cos
per augmentar la ràtio: “Te-
nim una mitjana d’1,28 agents
per cada mil habitants”, apun-
ten, alhora que recorden que la
mitjana a Catalunya és “d’1,60
per cada mil habitants”, se-
gons dades de l’any 2017.

La (in)seguretat preocupa

Anna Utiel
MARTORELL

A l’esquerra, la comissaria de Mossos que cobreix el Montserratí. A la dreta, la Policia Local de Martorell. Fotos: Ajuntament de Martorell

El regidor de Seguretat
assegura que estan
intentant “accelerar la
incorporació d’agents”

» Veïns de Martorell asseguren que truquen a la Policia Local però no hi acudeix cap dotació
» Els Mossos d’Esquadra han hagut de passar caps de setmana amb només una patrulla
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La lupa

per Pedro Jesús Fernández

Enaltiment de la política
Vam veure durant els dies de confina-
ment forçós –però necessari per evitar
una tragèdia encara pitjor– com la
dreta ultramuntana animava els seus
seguidors, els cayetanos, a sortir al car-
rer per protestar contra un govern que
ells consideren il·legítim, “populista i
bolivarià”. Un govern al qual acusen de
perseguir els empresaris, de penalitzar
les rendes més altes i d’actuar a favor
de la majoria de la ciutadania per in-
tentar eliminar els privilegis d’una mi-
noria, que ells representen, hereva del
franquisme, i aconseguir escurçar les es-
candaloses desigualtats socials.
No és vergonyós que els multimi-

lionaris espanyols siguin ara un 16% més
rics que abans de la pandèmia?
L’intent fracassat de les

cassolades i les concentra-
cions esperpèntiques dels
residents en els barris ben-
estants d’algunes ciutats es-
panyoles van posar en evi-
dència les seves intencions. 
Molts van denunciar que

s’estava incitant a un cop d’estat i, segons
deien, encara que no hi havia sorolls de
sabres als quarters, sí que hi havia di-
versos poders fàctics de l’Estat que in-
tentaven deslegitimar el Govern a través
de tota mena de falsedats i entrebancs.
La ultradreta mai descansa.
Escoltar els seus dirigents exigeix

d’un alt nivell de masoquisme. Ara bé,
com que hi ha mitjans de comunicació,
opinadors i tertulians que els fan de por-
taveus i escampen les seves nausea-
bundes fanfarroneries per tot arreu,
pràcticament és impossible evitar que no
ens arribi alguns dels seus missatges.
El més penós és que moltes perso-

nes defensores de la democràcia i, se-
gons diuen, d’esquerres també contri-
bueixen a amplificar els exabruptes i les
caparrades d’aquests personatges nos-
tàlgics del franquisme, reenviant a

amics i coneguts notícies i vídeos d’a-
quests feixistes, en els quals la defensa
de l’Espanya una, gran, apostòlica i ro-
mana –l’Espanya franquista– és el
missatge fonamental, encara que sigui
de forma subliminar.
A vegades oblidem la correlació que

hi ha entre el deteriorament de les con-
dicions de vida de la classe treballado-
ra i l’ascens de l’extrema dreta. I ara, amb
la pandèmia del coronavirus, ens trobem
en una situació extremadament delica-
da, ja que són centenars de milers de tre-
balladors i treballadores els que han vist
perillar el seu lloc de treball. Les mesu-
res aprovades pel govern de coalició pro-
gressista de PSOE i Unides Podem in-
tenten evitar el deteriorament de les con-

dicions de vida dels treballadors i tre-
balladores i que ningú es quedi enrere.
Hem de tenir present que, a la crisi sa-
nitària originada per la pandèmia, l’ha
seguida una crisi econòmica i social
pitjor que la del 2008.   
Com molts estudiosos han demos-

trat, les polítiques d’austeritat i les re-
tallades en serveis públics essencials han
facilitat l’ascens de partits xenòfobs en
bona part d’Europa i han arribat, fins i
tot, a formar part del govern en alguns
països.
A Espanya tenim l’exemple en algu-

nes comunitats autònomes i també al
Congrés dels Diputats.
Des de la crisi del 2008, hem vist

com l’extrema dreta ha intensificat la
seva crítica i menyspreu a la política com
a instrument per evitar les malifetes d’u-
nes elits depredadores preocupades

només per mantenir i millorar els seus
privilegis ancestrals a costa del poble tre-
ballador.
Recordeu allò de Caudillo de Espa-

ña por la gracia de Dios? 
Segur que molts joves que, per sort,

només coneixen l’euro i no tenen ni idea
del que era la pesseta–ni han vist cap al-
tra moneda–els farà gràcia descobrir on
es podria trobar aquesta frase.     
És evident que els que no creuen en

el bé comú ni en la justícia social els in-
teressa desprestigiar la política, ja que no
volen perdre el control del poder social
ni els seus interessos econòmics, i sí con-
tinuar amb els seus embolics –m’agra-
da més la paraula “chanchullos”– obs-
cens i canalles.

Per això, un bon amic em
diu que hem de ser curosos
i prudents –cosa que no vol
dir haver de renunciar a de-
fensar les nostres idees de
forma intel·ligent i pacífi-
ca– per evitar caure en la
trampa de l’extrema dreta i

contribuir a degradar la política.
Mai hem d’oblidar –continua dient-

me– que, gràcies a la política, hem ar-
ribat on som, encara que ens queda molt
camí per aconseguir no només la con-
solidació de la democràcia sinó també
allò que es diu en l’article 1 de la Cons-
titució espanyola: “Espanya es consti-
tueix en un Estat social i democràtic”.
Sense oblidar els altres articles que par-
len del dret al treball, a l’habitatge o a uns
serveis públics de qualitat per garantir
poder viure amb dignitat.
Per això cal continuar treballant per

aconseguir fer realitat que tothom tin-
gui accés a una vida digna i acabar
amb les desigualtats i les injustícies, si
volem que les diferències siguin cada cop
menors. Hi ha somnis als quals no hem
de renunciar mai, perquè és possible
convertir-los en una realitat.

No és vergonyós que els multimilionaris 
espanyols siguin ara un 16% més rics 

que abans de la pandèmia?

Muy buenas noticias.
El primer ensayo en

humanos de la vacuna
más avanzada contra la covid-19 tiene
resultados muy prometedores. Tienen
todo listo para fabricar 2.000 millones
de dosis empezando este mismo año
(aunque todavía es posible que no
funcione).

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Si us molesta que la
gent no faci cas, bus-

queu maneres eficients
de generar un clima de respecte col·lec-
tiu. Repetint que “no tenim remei”, “no
som un país seriós”, “som imbècils”,
“ens cal mà dura”... només reforceu
aquesta actitud col·lectiva de lazari-
llodetormisme.

@AlbertLloreta

Hem viscut un dels dos
caps de setmana amb

més trànsit turístic de l’a-
ny i, si hi ha mesures de control sanitari
als ports i als aeroports (com a mínim
als de Barcelona i Palma de Mallorca),
no es veuen per enlloc. Però, eh, cal tan-
car teatres i cinemes perquè són un pe-
rill públic.

Fa 12 anys ens van dir
que la crisi era culpa

nostra, per haver viscut
per sobre de les nostres possibilitats.
Ara ens ho tornen a repetir: la pandè-
mia és per la nostra irresponsabilitat,
hem pecat. I alguns us ho esteu creient.
Jo no penso acceptar aquest discurs, ni
de broma.

@semponspuig@lluciaramis@manuelansede

Corporatiu

Línia Nord
certifica 9.100

exemplars quinzenals
Les dades de PGD-OJD de 2019 certifi-
quen la bona salut de la xarxa de periò-
dics de proximitat Línia. De les 19 edi-
cions destaca la difusió mitjana de Línia
Nord, al Montserratí, que amb 9.104
exemplars quinzenals auditats ja és la
publicació de referència a Martorell i el
seu entorn i actualment és l’única capça-
lera local que s’imprimeix al Baix Llo-
bregat Nord.
La certificació de PGD també destaca

la forta implantació de Línia als distric-
tes de Barcelona, amb els dos quinzenals
històrics Línia Sants (amb un acumulat
de 12.200 exemplars mensuals) i Línia
Les Corts (amb 5.899 exemplars per
edició). Per la seva part, Línia Eixample,
amb 5.008 exemplars certificats, és el
primer setmanari en la història del dis-
tricte central de Barcelona. En sis dels
deu districtes de la capital, Línia ja és
l’única capçalera de proximitat.
Fora de la ciutat de Barcelona també

destaquen les xifres del setmanari Línia
Nord al Barcelonès Nord, que amb
9.058 exemplars de tiratge mitjà és l’ú-
nica publicació auditada a Badalona,
Sant Adrià, Montgat i Tiana, i del també
setmanari Línia Vallès, que celebra els
20 anys d’existència amb una de les di-
fusions més altes de la comarca del Va-
llès Oriental: 10.467 exemplars que es
distribueixen tots els divendres.

63 EXPOSITORS
Amb l’objectiu d’incrementar la visibili-
tat de les publicacions Línia, el Grup
Comunicació 21 està en plena fase d’im-
plementació d’un ambiciós pla d’exposi-
tors distribuïts en mercats, centres cí-
vics, biblioteques, gimnasos, estacions
de tren i alguns supermercats. Actual-
ment ja hi ha ubicats 63 expositors i el
pla de negoci contempla arribar als 200
a finals d’any.
Davant la crisi sanitària, els exposi-

tors permeten una distribució neta, or-
denada i adaptada a les circumstàncies.  
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Martorell

CORONAVIRUS4El Ple munici-
pal ha aprovat el document ‘Mar-
torell actua’, un pla de reactiva-
ció econòmica i protecció social
que ha de servir per pal·liar els
efectes de la crisi del coronavirus.
Es tracta d’un full de ruta ela-
borat per una comissió integra-
da pels cinc partits amb repre-
sentació al consistori, l’àrea de
Territori i Sostenibilitat de l’A-
juntament i el Patronat Munici-
pal de Serveis d’Atenció a les Per-
sones, sota la presidència de
l’alcalde Xavier Fonollosa. 
El Ple va donar llum verda a

aquesta proposta conjunta en la
sessió celebrada dilluns passat,
que es va tornar a fer de forma
virtual per prevenir el risc de
contagis de Covid-19. Tots els
grups hi van votar a favor, ex-
cepte Movem, que es va abstenir
en la votació. El primer eix del
pla, l’econòmic, pretén donar
suport a les empreses, els co-
merços i els autònoms del mu-

nicipi, i seguir de prop la situa-
ció dels sectors més afectats per
la pandèmia. Pel que fa a l’eix so-
cial, l’objectiu principal és “ga-
rantir l’accés als serveis essen-
cials” de tota la ciutadania, de
manera que el consistori vol re-
forçar els Serveis Socials i pro-
tegir, sobretot, els col·lectius
més vulnerables. En total, el do-
cument estableix dotze línies
d’actuació en els dos àmbits.

MOVEM: “ÉS UN BRINDIS AL SOL”
“Compartim els objectius del pla,
però hi trobem mancances”, ad-
met a Línia Nord el regidor de
Movem, Xavi Sáez de Cortázar,
que creu que el document és “un
brindis al sol”. El grup lamenta
que el pla no inclogui mesures
concretes després d’haver-ne
presentat 46 i tenint en compte
que “és una situació d’emergèn-
cia i cal actuar ja”, diu el portaveu.

La sessió de juliol ha recuperat el format virtual per seguretat. Foto: Ajuntament

Llum verda a un pla per fer
front a la crisi socioeconòmica
» El text se centra en la reactivació econòmica i la protecció social
» Tira endavant amb el vot a favor de tots els grups excepte Movem

Usuaris de la residència d’avis
creen un programa de ràdio

GENT GRAN4La pandèmia del
coronavirus ha estat especial-
ment dura per a la gent gran i, en
molts casos, les residències d’a-
vis s’han convertit en focus de
contagi. Però ara que ja fa set-
manes que s’ha alliberat de la
Covid-19, la Residència Sant
Joan de Déu de Martorell s’ha
convertit en un entorn inspira-
dor per alguns dels seus usuaris.
Es tracta de Màrius Garcia, Car-
men Alastuey, Carme Pallarès i
Anna Maria Dalmau, quatre re-
sidents que han decidit crear un
programa de ràdio. 

L’objectiu d’aquests nous lo-
cutors (o no tan nous, perquè
Garcia havia estat col·labora-
dor de Ràdio Martorell) és en-
tretenir els seus companys amb
un format que els fa protago-
nistes. Amb l’ajuda de l’educa-
dora social del centre, Mònica
Salgado, i altres treballadors,
aquests amants de la ràdio adap-
ten els seus textos a l’ordinador,
els imprimeixen i es preparen
per llegir-los davant del micrò-
fon. Així, expliquen notícies,
parlen amb altres usuaris i posen
música, entre altres coses.

La Festa Major penja d’un fil
quan només falten 15 dies

TRADICIÓ4L’evolució de la pan-
dèmia a Catalunya ha fet perillar
la Festa Major de Martorell, que
a hores d’ara penja d’un fil. 
La celebració més important

de l’estiu martorellenc té molts
números de seguir el mateix
camí que el festival Pont a les
Arts Sonores (PAS), que es va re-
formular per adaptar-se a les
normes de seguretat i, tot i això,
va acabar suspenent-se definiti-
vament. De fet, a mitjans de ju-
liol, tots els actes públics es van
suspendre o ajornar fins al 5 d’a-
gost. És per això que la Festa

Major, que se celebra entre el 14
i el 16, encara és una incògnita.
En aquest context, el regidor

de Cultura, Andreu González, ha
explicat a Línia Nord que sí que
s’ha preparat una Festa Major
adaptada a les circumstàncies
actuals, però que la situació és
tan incerta que, a només quinze
dies, no es pot saber si s’acaba-
rà celebrant. En qualsevol cas,
des de la regidoria ja havien
treballat per reconfigurar l’es-
cenari habitual de la festa, el ca-
rrer Josep Vilar, per fer-hi con-
certs amb l’aforament limitat.

Les excavacions a Santa
Margarida, sense estudiants
PATRIMONI4Com cada estiu
des de fa uns anys, el Centre
d’Estudis Martorellencs (CEM)
està fent aquest mes de juliol la
campanya d’excavacions al jaci-
ment de Santa Margarida, que
acabarà el dia 31. Aquest any,
però, les mesures de seguretat
que imposa el coronavirus han
obligat el CEM a prescindir dels
estudiants universitaris que nor-
malment hi col·laboren. En el cas
de Sant Genís de Rocafort, les ex-

cavacions s’han hagut d’ajornar
fins al setembre.
L’equip de Santa Margarida

està format per deu persones,
que segueixen un protocol de se-
guretat limitant l’aforament dels
espais de treball i mantenint la
distància interpersonal també
durant l’excavació. Sigui com
sigui, la campanya d’enguany es-
tudiarà unes estructures que
podrien relacionar-se amb l’es-
glésia paleocristiana del segle VI.

Coronavirus | Cinc positius als hospitals martorellencs
L’Hospital Sagrat Cor té quatre pacients ingressats amb coronavirus, mentre que el

Sant Joan de Déu en té un i nou sospitosos a l’espera del resultat de la prova. A més, hi
ha 27 veïns contagiats que estan confinats a casa seva, segons les dades de diumenge.
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URBANISME4 “Avui és un dia
històric, avui es posa la primera
pedra d’un nou barri a Marto-
rell”. Són les paraules que va pro-
nunciar l’alcalde Xavier Fono-
llosa ahir, en l’acte d’inauguració
de les obres d’urbanització de La
Sínia. Fa més d’una dècada que
es parla d’aquest projecte, però
ara va de debò: els treballs ja han
començat i es preveu que s’a-
llarguin “un any i escaig”, en pa-
raules del batlle. 
El futur barri comptarà amb

1.100 habitatges, de manera que
hi viuran “entre 3.000 i 4.000
persones”, tal com va dir Tomás
Gasset, el CEO d’Urbania Inter-
national, empresa promotora.
“Estem parlant d’incrementar
la ciutat en un 10%; és a dir, el
10% de la població de Martorell
viurà aquí en els pròxims anys”,
va afegir. Del total de pisos, 330
seran de protecció oficial i, per
tant, de lloguer assequible. En
aquest sentit, Fonollosa va re-
cordar que l’Ajuntament va
prendre aquesta decisió en el seu
moment per evitar que cap jove
martorellenc “hagi de marxar del
municipi perquè no es pugui
permetre viure-hi”. 

Més enllà de respondre a la
demanda d’habitatge, el barri
dissenyat per l’arquitecte Oriol
Ademà –que en va explicar els
detalls durant l’acte– s’ha plan-
tejat amb l’objectiu de crear un
“nexe d’unió entre tots els barris
nous de Martorell”, va dir Fo-
nollosa. I és que La Sínia està en-
tre el Torrent de Llops, Les Bò-
biles i Can Cases, les zones més
modernes del municipi. Per això,
hi haurà un eix comercial, una
zona d’oficines i serveis i el ja ba-
tejat com a Parc Central de La Sí-
nia, un gran pulmó verd que ha
d’acabar convertint-se, també,
“en el parc de Martorell”. Amb
tot, des del govern local creuen
que aquest passarà a ser el cen-
tre de la localitat.
L’acte va acabar amb un mo-

ment simbòlic. Els represen-
tants del consistori, de l’empre-
sa promotora i de l’associació veï-
nal del Torrent de Llops van in-
troduir en una urna diversos
diaris del dia, monedes actuals,
un document signat per ells i el
dossier del projecte. Després, la
van enterrar i van començar
“l’obra més important dels últims
25 anys”, tal com va dir l’alcalde.

El naixement d’unbarri
» L’acte de col·locació de la primera pedra marca l’inici de les obres d’urbanització de La Sínia

» Es calcula que el futur barri, amb 1.100 habitatges, farà créixer la població de Martorell un 10%

El govern, l’empresa promotora i l’AV del Torrent de Llops van iniciar simbòlicament les obres. Fotos: Línia Nord
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IGUALTAT4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha pre-
sentat aquest juliol una guia
contra la violència masclista ela-
borada pel regidor de Polítiques
d’Igualtat, Rubén Castro, que
també dirigeix el portal dedicat
a la promoció de la igualtat de
gènere conigualdad.org. En to-
tal, s’han editat 12.000 exem-
plars d’aquesta guia, que ja s’han
començat a distribuir a totes les
cases del municipi.
El document té un compo-

nent didàctic per ajudar a en-
tendre què és la violència mas-
clista i aprendre a detectar-la, al-
hora que detalla quins tipus de
violència existeixen: física, psi-
cològica, sexual i econòmica.
“Si et fa mal, no és amor: és vio-
lència”, recorda la guia, i inclou
un llistat d’actituds per ajudar les
víctimes a adonar-se que estan
patint violència de gènere.
D’altra banda, el document

dona indicacions a aquelles per-

sones que hagin presenciat o
detectat una situació de violèn-
cia masclista i no sàpiguen com
actuar. Mostrar suport a la víc-
tima, no jutjar-la ni pressionar-
la i contactar amb els serveis d’e-
mergència en cas de risc són els
consells bàsics a seguir. A més,
aporta dades –per exemple, que
“una de cada tres dones pateix
violència al llarg de la seva
vida”– i un seguit d’eines i re-

cursos per fer front a aquesta xa-
cra, com ara telèfons d’atenció a
les víctimes.
Aquesta guia s’ha elaborat

en el marc del pacte municipal
contra la violència masclista,
una iniciativa pionera que es va
posar en marxa la tardor passa-
da amb l’objectiu d’involucrar la
ciutadania en aquesta qüestió a
través de la sensibilització, la
prevenció i la formació. 

Se n’han editat 12.000 exemplars per distribuir a cada casa. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament crea una guia
contra la violència masclista

SANT ESTEVE4Sant Esteve Ses-
rovires ha aconseguit salvar en-
guany la seva Festa Major, que
ha sumat una edició més en un
moment especialment complicat
per als sectors de la cultura i l’o-
ci. Tot i que l’Ajuntament va
haver de suspendre alguns dels
actes previstos inicialment per
l’evolució de la pandèmia, el
gruix del programa es va man-
tenir i va omplir de gresca l’últim
cap de setmana de juliol.
La situació sanitària va obli-

gar a adaptar al format virtual
propostes com el pregó i a apli-
car mesures de seguretat contra
el coronavirus als actes presen-
cials, que es van fer amb limita-
ció d’aforament, distància in-
terpersonal i mascareta i desin-
fecció obligatòries.
Sigui com sigui, la progra-

mació es va basar en una apos-
ta ferma pel talent local. Sota el
lema “Una Festa Major cuinada
a casa amb ingredients sesrovi-
rencs”, la Regidoria de Cultura va
comptar amb la companyia de

circ Analògic, el grup Alricokoco
i l’escriptora Núria Pradas, entre
d’altres. De fet, la presentació al
Casino de Tota una vida per re-
cordar, el llibre amb què Pradas
va guanyar el Premi Ramon Llull
2020, quedarà com un dels grans
moments d’aquesta festa atípica
que va haver de prescindir de ci-

tes tan populars com el sopar de
germanor o la cercavila. 
D’altra banda, les terrasses

dels bars i restaurants del mu-
nicipi també van ser protago-
nistes de la celebració, ja que es
van convertir en escenaris de di-
versos concerts per tal de facili-
tar el control de l’aforament.

Un moment de l’espectacle de circ de la companyia Analògic. Foto: Ajuntament

El talent sesrovirenc centra una
Festa Major adaptada al virus

Salut | Ajornen els actes públics pel repunt del virus
L’evolució dels contagis de coronavirus a l’AMB ha fet que l’Ajuntament de Sant An-
dreu de la Barca ajorni els esdeveniments públics, inclòs l’acte en record a les víctimes
de la pandèmia que s’hauria d’haver fet dissabte passat, 25 de juliol, al Parc Central.

Castellví | Sant EsteveSant Esteve | ‘Ubicat’, un programa d’inserció laboral
Sant Esteve Sesrovires s’ha sumat recentment al programa d’orientació i inser-
ció laboral ‘Ubicat’, impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. El pro-
jecte s’adreça a persones que es troben a l’atur o que tenen una feina precària.

Una recollida de firmes per
reobrir el consultori mèdic

CASTELLVÍ4L’Ajuntament de
Castellví de Rosanes ha posat en
marxa una recollida de signatu-
res per demanar al Departa-
ment de Salut de la Generalitat
que reobri el consultori mèdic
del municipi, tancat des de l’inici
de la pandèmia del coronavirus.
El Ple municipal ja va apro-

var, el mes de maig, una moció
sol·licitant a Salut que estudiés la
reobertura del centre, però a ho-

res d’ara encara no hi ha data per
a la recuperació d’aquest servei. 
Els veïns, per tant, han de

continuar desplaçant-se a Mar-
torell, Sant Andreu, Masquefa o
Gelida (en funció del dia i l’ho-
ra) per rebre atenció mèdica
presencial, com han fet durant
els últims quatre mesos. A més,
des del consistori recorden les
mancances que té el municipi en
matèria de transport públic.

El Ple aprova saldar l’últim
deute pendent amb un banc

CASTELLVÍ4El Ple de Castellví
de Rosanes ha aprovat saldar el
darrer deute que l’Ajuntament té
pendent amb un banc. Aquesta
decisió suposarà pagar de cop
104.600 euros i busca desblo-
quejar el romanent de tresoreria,
“si l’Estat ho permet”, tal com
matisa el regidor d’Hisenda, Joan
Carles Almirall. Aquest deute ve
d’un crèdit hipotecari concedit fa
deu anys per finançar part de l’e-

difici que acull l’Ajuntament, el
consultori i el casal d’avis. 
A banda, el consistori té un al-

tre deute de 120.000 euros amb
la Diputació. “El 2015 el deute era
d’un milió”, explica a Línia Nord
Almirall. “Hem sanejat els comp-
tes i augmentat el romanent”,
afegeix, i se suma a la petició de
l’Associació Catalana de Muni-
cipis perquè l’Estat deixi als ajun-
taments invertir els estalvis.

Fem denuncia encàrrecs 
“a dit” i el govern ho nega

POLÈMICA4Fem Sant Andreu
(ERC i Vecinos por el Cambio) ha
acusat el govern socialista d’En-
ric Llorca d’haver “assignat a
dit més de 570.808 euros amb
encàrrecs directes”, segons l’in-
forme que ha elaborat el grup a
partir de la Comissió Especial de
Comptes de l’exercici 2019. Des
del govern ho neguen: “Les da-
des no són certes, sempre s’ha
complert amb la llei”, asseguren

fonts de l’Ajuntament a Línia
Nord. L’informe de Fem diu que
hi ha catorze proveïdors “que
han superat el límit de 15.000
euros en factures directes eme-
ses a l’Ajuntament sense licitació
ni concurs públic”. En canvi,
des del consistori afirmen que
aquests contractes no han supe-
rat mai els 15.000 euros de mà-
xim que marca la Llei de Con-
tractes del Sector Públic.

Sant Andreu ampliarà el 
seu parc d’habitatge públic

HABITATGE4L’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca incor-
porarà, “durant les pròximes
setmanes”, onze pisos més al seu
parc d’habitatge públic, que se
sumaran als 64 ja existents. El
consistori pagarà el lloguer d’a-
quests domicilis, propietat de
particulars, que actualment es-
tan desocupats. “No volem que

hi hagi pisos buits havent-hi
persones que necessiten pisos
per viure a Sant Andreu”, ha dit
el portaveu del govern local,
Juan Pablo Beas, a Sant Andreu
TV. Després, l’Ajuntament serà
qui estableixi un preu de lloguer
assequible per a les famílies més
vulnerables, tenint en compte els
seus ingressos i la seva situació.
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Promouen el jaciment de les
trinxeres de la Guerra Civil

PATRIMONI4L’Ajuntament d’A-
brera i el Consorci de Turisme
del Baix Llobregat volen fo-
mentar aquest estiu les visites al
jaciment arqueològic de les trin-
xeres de la Guerra Civil, al barri
de Sant Miquel. Es tracta de les
trinxeres que van excavar “les
tropes republicanes el gener de
1939, en plena operació de reti-
rada davant de l’exèrcit fran-
quista”, detalla el consistori. 
Més enllà del gran valor his-

tòric d’aquesta zona, també des-
taca el seu entorn natural que
compta “amb unes vistes privi-

legiades”, diuen des de l’Ajun-
tament. Des d’aquell punt, es
pot veure tant el castell de Vol-
trera com el monestir de Mont-
serrat, a més de Martorell, Abre-
ra, Esparreguera, Olesa de
Montserrat i el riu Llobregat.
El consistori abrerenc està

preparant, de cara a la tardor, un
acte d’obertura i commemoració
amb representants de totes les
administracions. De fet, aques-
ta cerimònia ja estava progra-
mada i es va haver d’ajornar, pri-
mer, pel temporal Glòria i, des-
prés, per la pandèmia.

SUCCESSOS4El conductor d’un
cotxe que transportava vuit qui-
lograms de cabdells de mari-
huana va ser detingut a Abrera
dimecres passat, després d’haver
fugit de la policia a gran veloci-
tat i en sentit contrari per l’au-
tovia A-2. L’home, de 36 anys i
veí de Lleida, va ser arrestat en
una operació conjunta entre els
Mossos d’Esquadra i la Policia
Local com a presumpte autor
d’un delicte de tràfic de drogues
i pels delictes contra la segure-
tat del trànsit, conducció teme-
rària, resistència als agents de
l’autoritat i danys. Finalment, va
quedar en llibertat amb càrrecs,
segons informen els Mossos.
Els fets van passar el mateix

dimecres, quan els agents de la
Policia Local van ordenar al
conductor del vehicle que s’atu-
rés i, en comptes de fer-ho, va fu-
gir a una velocitat molt elevada
pels carrers del municipi, sense
respectar la senyalització i po-
sant en risc la resta dels cotxes
i els vianants. Després, sense
abaixar el ritme, va entrar a l’A-

2 en sentit contrari al de la mar-
xa, fent que la resta de vehicles
l’haguessin d’esquivar en veure’l
venir de cara. Poc abans d’arri-
bar a Martorell, la policia abre-
renca va aconseguir bloquejar-
li el pas, moment en què el con-
ductor va baixar del turisme i va
intentar marxar corrent, però els
Mossos el van aturar. 

A més, en el moment de la
detenció, l’home va oposar re-
sistència i va colpejar els agents,
de manera que el van haver de
reduir. Després, durant l’escor-
coll del vehicle, els policies hi
van trobar fins a vuit quilo-
grams de cabdells de marihua-
na envasats al buit i preparats
per a la venda.

Portava vuit quilos de cabdells de marihuana dins del cotxe. Foto: Mossos

Detingut després de fugir en
sentit contrari per l’A-2 a Abrera

Abrera Pressupostos Participatius | S’acaba el període de votacions
El termini de votacions dels Pressupostos Participatius d’Abrera 2019-2020 va acabar
diumenge, 26 de juliol, i l’Ajuntament donarà a conèixer els resultats del procés al llarg
d’aquesta setmana. Les opcions guanyadores es faran realitat en els pròxims dos anys. 
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‘Descobrint Olesa’, molt
present al Sant Jordi d’estiu

CULTURA4Olesa de Montse-
rrat va ser la població del Mont-
serratí que més va viure el Sant
Jordi del 23 de juliol. En aquest
Dia del Llibre i la Rosa celebrat
en ple estiu per recuperar la ce-
lebració que el coronavirus va es-
borrar, el talent local va tenir
més importància que mai. 
En aquest sentit, el llibre

Descobrint Olesa, que ha estat el
més venut al municipi durant els
últims tres mesos, va ser un
dels protagonistes indiscutibles
de la diada: l’editor, els il·lus-
tradors i el periodista que l’han

fet possible van estar signant
exemplars i làmines dels dibui-
xos a la llibreria Núria. El Sant
Jordi d’estiu també va oferir
dos espectacles familiars i un
concert, així com el lliurament
dels premis infantils i juvenils de
conte i narració breu en català.
A banda d’Olesa, al llarg del

dia també es van fer actes públics
a Abrera, Sant Esteve Sesrovires
i Collbató, mentre que a Marto-
rell i Esparreguera l’activitat va
quedar limitada a les llibreries,
que s’hi van sumar amb parade-
tes i signatures en format reduït.

ENTITATS4Un decret d’alcal-
dia sobre els horaris màxims
dels actes populars a la via pú-
blica ha aixecat polseguera entre
les entitats olesanes, que han
mostrat el seu desacord amb el
govern local a través de les xar-
xes socials durant les últimes set-
manes. De fet, arran de la polè-
mica, l’Ajuntament ha acabat
deixant en suspens el document
aprovat el mes de juny.
Les queixes van començar al

voltant del 15 de juliol, quan
entitats, oposició i veïns van
constatar que el nou decret su-
posava limitacions com no poder
fer activitats els divendres a par-
tir de les onze de la nit. Cinc dies
més tard, el consistori el deixa-
va en suspens al·legant que
s’havia “detectat un error en
l’horari màxim per a activitats de
diumenge a divendres no vigílies
de festius”. L’endemà, malgrat
aquesta rectificació, una quin-
zena d’entitats publicaven un
manifest conjunt qüestionant el
paper del govern municipal, sota
el títol ‘Les entitats fem soroll’.

I és que, més enllà del con-
tingut del decret, el teixit cultu-
ral olesà lamentava “les for-
mes”, en paraules d’Adrià Ca-
rreras, membre del Col·lectiu
de Joves de Santa Oliva. Carre-
ras ha explicat a Línia Nord
que el document es va aprovar
“sense avisar les entitats ni els
consells sectorials” i ha recordat
que els actes populars es troben
“cada cop amb més dificultats”. 

A PARTIR D’ARA, PARTICIPACIÓ
Tot plegat, però, sembla que ha
acabat bé. El dia 22, l’Ajuntament
va convocar les entitats a una tro-
bada amb l’alcalde Miquel Rie-
ra; el regidor de Cultura, Xavier
Rota, i el regidor de Festes, Jor-
di López. “Es van disculpar” i es
va comprometre a “crear un pro-
cés participatiu”, celebra Carre-
ras, que s’ha mostrat “content”
amb el resultat de la reunió.

Les queixes han fet que el decret quedi en suspens. Foto: Ajuntament

Polèmica pel decret d’horaris
màxims dels actes populars

Salut | Demanen que el CAP recuperi l’horari i l’atenció habituals
El Departament de Salut Pública d’Olesa de Montserrat va aprofitar la darrera reunió periòdica
sobre l’evolució de la pandèmia a la localitat per demanar als responsables de CatSalut i del CAP

del municipi que el centre recuperi l’horari i l’atenció habituals tan aviat com sigui possible.

Les làmines del llibre, a la llibreria Núria. Foto: Twitter (@Papereria_Nuria)
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TRANSPORT4El Ple municipal
d’Esparreguera ha aprovat per
unanimitat una moció per de-
manar a la Generalitat la creació
d’un autobús llançadora que
uneixi la vila amb les estacions
de Renfe i FGC de Martorell. Es
tracta d’una proposta inicial-
ment presentada per ERC i a la
qual es van adherir tots els grups
a excepció de Ciutadans, que
després va votar a favor en la ses-
sió celebrada el 15 de juliol.
A més de l’establiment del

bus llançadora, el text demana
que el govern català reconegui
Esparreguera com un “municipi
infradotat en transport públic in-
terurbà” i apliqui una reducció ta-
rifària. L’únic servei de transport
públic amb què compta actual-
ment la població és el de Mon-
bús, que acostuma a provocar
moltes queixes entre la ciutada-
nia i que va rebre la crítica de la
regidora de la CUP, Raquel Mon-
toya, en la seva intervenció al Ple.

La possibilitat de crear un
servei alternatiu al d’aquesta
empresa fa temps que està da-
munt la taula, i el bus llançado-
ra seria la solució més imme-
diata. Això sí, fins ara s’havia
parlat d’un autobús fins a l’es-
tació de Renfe de Castellbisbal,
ja que aquest municipi es troba
en la zona tarifària 1, mentre que
Martorell és zona 3 i, per tant, té
uns preus molt més elevats. En

aquest sentit, el portaveu dels co-
muns i tercer tinent d’alcalde,
Emmanuel Ortí, va recordar que
“a mig termini s’implantarà la T-
Mobilitat i el sistema actual de
zones tarifàries deixarà d’aplicar-
se tal com es fa actualment”. Cal
tenir en compte, però, que la T-
Mobilitat ha patit molts retards
des del primer cop que es va
anunciar, si bé és cert que ara
està prevista per al 2021.

El Ple ha aprovat una moció per reclamar-lo a la Generalitat. Foto: Ajuntament

Unanimitat per demanar un
bus llançadora fins a Martorell

PATRIMONI4L’Església catòlica
ha inscrit set finques de Collba-
tó al seu nom sense cap títol que
n’acredités la propietat. Entre
elles, hi ha l’església parroquial
de Sant Corneli i l’ermita de la
Mare de Déu de la Salut. 
Així ho revela el mapa d’im-

matriculacions eclesiàstiques
publicat recentment per la Ge-
neralitat, que ha permès saber
que, a tot Catalunya, l’Església
s’hauria apropiat indegudament
de 3.722 béns immobles en els
últims setanta anys. Són les da-
des que consten al conjunt dels
registres de la propietat catalans
i corresponen a inscripcions fe-
tes entre els anys 1946 i 2015.
‘Immatricular’ vol dir ins-

criure una finca en el registre de
la propietat per primera vegada.
El municipi del Montserratí més
afectat per aquesta pràctica de
l’Església és Collbató, seguit d’A-
brera, que compta amb cinc fin-
ques immatriculades, entre les
quals hi ha l’església de Sant Pere
i la parròquia de Santa Maria de

Vilalba. Martorell, Sant Andreu
de la Barca i Sant Esteve Sesro-
vires tenen dues finques afecta-
des cadascun, mentre que Es-
parreguera i Olesa de Montserrat
en tenen una i Castellví de Ro-
sanes no en té cap, segons les da-
des del Govern.

El mapa d’immatriculacions
eclesiàstiques indica que, a Coll-
bató, les propietats afectades
són tres llocs de culte, dos te-
rrenys rústics i dos edificis civils.
En tots els casos, la Parròquia de
Sant Corneli de Collbató consta
com a titular de la propietat.

L’església de Sant Corneli, una de les immatriculacions. Foto: Ajuntament

L’Església s’ha quedat set finques
sense acreditar-ne la propietat

Serveis | El municipi estrena catorze punts wifi nous
Esparreguera disposa, des de la setmana passada, de catorze nous punts d’ac-
cés wifi gratuït. El consistori els ha instal·lat a diferents espais i equipaments
públics, no només del centre del municipi, sinó també de la resta de barris.

CollbatóCultura | Ferran Palau opta al premi a millor lletra amb ‘Univers’
La cançó Univers, del cantautor collbatoní Ferran Palau, és una de les vuit finalistes del Premi Cerve-
rí a la millor lletra en català que atorga la Fundació Prudenci Bertrana. El període de votacions va 
començar el 20 de juliol i acabarà el 13 de setembre, tot i que el resultat se sabrà el 25 del mateix mes.

FESTES4La Festa Major de la
Font del Còdol no sumarà una
nova edició aquest 2020. La Co-
missió de Festes del barri ha de-
cidit suspendre la celebració per
“la incertesa de l’evolució de la
pandèmia i de l’estat de les fases
de desconfinament”, segons han
dit a través d’un comunicat.
En el text, que es va fer públic

dissabte passat, la comissió re-
coneix “la impossibilitat de ga-
rantir la seguretat dels veïns”,
malgrat haver “intentat trobar
solucions que permetessin gau-

dir amb tranquil·litat de les di-
ferents activitats”. 
Els organitzadors de la festa,

que s’acostuma a celebrar a prin-
cipis d’agost, admeten en el ma-
teix escrit que la suspensió “ha
estat una decisió molt difícil de
prendre”, però que ha de pre-
valdre “la seguretat i el suport”
als afectats pel coronavirus.
Malgrat tot, la comissió s’ha

volgut mostrar optimista i ja
mira cap al 2021: “Quan tot això
passi, arribarà de nou l’estiu i us
esperem a tots i totes!”, diuen.

El barri de la Font del Còdol
suspèn la seva Festa Major

POLÍTICA4La Junta de Govern
Local d’Esparreguera va aprovar
la setmana passada el Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) 2020-
2023, l’eina de transparència
que marca els objectius del man-
dat i permet a la ciutadania
comprovar-ne l’acompliment.
El document recull set ob-

jectius estratègics, 22 objectius
específics i 107 actuacions i in-
versions necessàries per assolir-
los, segons detallen des del con-
sistori. La novetat d’enguany és
que s’ha diferenciat entre el
PAM i el Pla d’Inversions Mu-
nicipals (PIM), que se centra
en la millora i ampliació dels
equipaments i l’espai públic. 
De cara al setembre, l’Ajun-

tament farà una presentació pú-
blica de tots dos plans perquè la
població els conegui i, a més, en
publicarà el contingut a la pàgi-
na web pam.esparreguera.cat,
la plataforma des d’on la ciuta-
dania en podrà fer el seguiment.

Aprovat el pla
d’actuació local
fins al 2023

Llambordes 
per recordar les
víctimes dels nazis

MEMÒRIA4Esparreguera és un
dels tretze municipis on el Me-
morial Democràtic de Catalun-
ya preveu instal·lar llambordes
Stolpersteine aquesta tardor.
Són unes peces creades per l’ar-
tista alemany Gunter Demnig
que serveixen per recordar les
víctimes del nazisme. La col·lo-
cació d’un total de 102 llambor-
des arreu de Catalunya estava
prevista per a la primera quin-
zena d’abril, però la pandèmia va
obligar a ajornar l’acte, que es
farà al llarg de la pròxima tardor
si la situació ho permet.



Tennis taula | La ITTF suspèn les competicions adaptades 
Jordi Morales ja sap que no tornarà a disputar cap competició internacional en els mesos que
resten d’aquest 2020. La International Table Tennis Federation va anunciar, a principis de la
setmana passada, la suspensió de totes les competicions de tenis taula adaptat per la Covid-19.

Martorell i CF SABA 
ja coneixen els calendaris

FUTBOL4Des del dimecres pas-
sat tant el CF Martorell com el CF
Sant Andreu de la Barca coneixen
els seus rivals en la lliga per a la
temporada 2020-21, que es po-
sarà en marxa el primer cap de
setmana del mes d’octubre, si no
hi ha cap contratemps.
Els d’Albert Nualart, que re-

petiran a Primera Catalana des-
prés d’un magnífic curs 2019-20,
s’entrenaran el diumenge 4 d’oc-
tubre a Barcelona, en un dels par-
tits més difícils de la primera fase,

al camp del Martinenc. El primer
partit al Torrent de Llops serà
una setmana més tard, contra el
CFJ Mollerussa.
Per la seva banda, el conjunt

santandreuenc s’estrenarà en un
nou curs a Segona a Can Salvi
també el 4 d’octubre, rebent la vi-
sita del CE Olímpic Can Fatjó. El
primer desplaçament que hauran
d’afrontar durant la temporada
2020-21 serà set dies més tard a
Santa Margarida de Montbui
per jugar contra el San Mauro.

Debutar amb el primer equip
del club on jugues (malgrat que
el partit acabés amb derrota) i
marxar cap a casa amb la sa-
marreta d’un dels jugadors qui
sempre has admirat. Així va ser
el dilluns 20 de juliol del 2020 per
al jove extrem abrerenc Raúl
Moro, el qual va tenir els seus pri-
mers minuts amb el sènior de la
Lazio en la derrota de l’equip de
Simone Inzaghi contra la Juven-
tus (2-1). Al final del partit, Moro
va fer-se una fotografia amb Cris-
tiano Ronaldo (i amb altres fut-
bolistes del conjunt torinès, com
el mític porter Gianluigi Buf-
fon), que compartiria al seu per-
fil d’Instagram.
L’abrerenc va arribar al club

romà l’estiu passat procedent
del juvenil B del Barça (els italians
van pagar sis milions d’euros a
principis de setembre de l’any
passat) i ha jugat tota la tempo-

rada 2019-20 amb el primavera
(com es coneixen els filials a Ità-
lia) laziale, participant en 11 par-
tits i marcant tres gols.

DE L’AE A LA CAPITAL D’ITÀLIA
El jove futbolista (farà 18 anys el
pròxim 5 de desembre) va co-
mençar a jugar al club del seu po-
ble, l’AE Abrera. Les seves habi-
litats no van passar desaperce-
budes per a un dels equips de Ca-

talunya que més i millor cuida la
seva base, el Gimnàstic Manresa,
des d’on va passar a l’Espanyol.
Després d’un curs al club blanc-
i-blau marxaria als seus eterns ri-
vals, el Barça, on també s’hi es-
taria només un any al juvenil B
abans de canviar de país.
Moro també és internacional

amb la selecció espanyola; ha
jugat sis partits amb la sub17 i dos
més amb la sub18.

El jove extrem, amb Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram (@raulmoro7)

L’abrerenc Raúl Moro debuta
amb el primer equip de la Lazio
Pau Arriaga
ABRERA

Els martorellencs repetiran a Primera Catalana. Foto: CFM
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Han passat gairebé quaranta anys des
que va morir, però Mercè Rodoreda con-
tinua ben viva gràcies a la seva obra, que
no passa de moda i que continua fasci-
nant tothom qui la llegeix. A El somni blau,
publicat per l’Institut d’Estudis Catalans,
Eva Comas s’endinsa en l’univers oníric
d’una de les veus més importants de la
literatura catalana contemporània.

Llibres

El somni blau
Eva Comas Arnal

Roger Pelàez és humorista, cantant i
pintor, entre moltes altres coses. Feia anys
que estava esperant aquest moment, el
moment “en què els idiotes dominen el
món, perquè ell és molt idiota i té per se-
gur que, amb una mica de sort, un tros
o altre de món li tocarà”. Mandonguilles
de feixistapromet 57 minuts de bogeria.

A l’Antic Teatre de Barcelona.

Teatre

Mandonguilles de feixista
Roger Pelàez

La cantant britànica Ellie Goulding aca-
ba de publicar el seu quart àlbum d’es-
tudi, Brightest Blue, que està format per
una primera part homònima, amb tret-
ze cançons, i per una segona part titula-
da EG.0, amb cinc cançons més inter-
pretades en col·laboració amb altres ar-
tistes. El single principal, Slow Grenade, ja
acumula milions de reproduccions.

Música

“Què passaria amb el planeta i amb la
nostra societat si el Sistema col·lapsés
demà?” Aquest és el plantejament de L’ef-
fondrement (El col·lapse), la sèrie de vuit
episodis filmats en pla seqüència que ja
és, per a molts, la sèrie de l’estiu. Veure-
la és una experiència angoixant, encara
més després d’haver viscut una pandè-
mia global, però és l’actual èxit de Filmin.

Pelis i sèries

El col·lapse
J. Bernard, G. Desjardins i B. Ughetto

Brightest Blue
Ellie Goulding

Terrats en Cultura
L’associació cultural Coincidències no pensa fallar a la
seva cita d’estiu: el festival Terrats en Cultura. Aquest

any, el cicle arrencarà el 6 d’agost i oferirà propostes va-
riades fins al mes d’octubre. Com sempre, la iniciativa ha

programat desenes d’actes tant a Barcelona com a
l’Hospitalet de Llobregat, tot i que aquest cop caldrà es-
tar pendent de l’evolució de la situació sanitària i creuar
els dits perquè no s’hagi de suspendre res. Així, si tot va
bé, els espectacles de teatre, dansa i música ocuparan

espais singulars de les dues principals ciutats catalanes.  

La victòria en un concurs de joves
talents celebrat a l’Hospitalet de

Llobregat va marcar l’inici de la ca-
rrera musical de Sidonie, un grup de
pop-rock barceloní format per Marc
Ros, Jesús Senra i Axel Pi. Han pas-
sat més de vint anys i nou àlbums

des d’aquell moment, però la banda
ha demostrat que encara pot sor-

prendre el seu públic. Després d’ha-
ver fet dos discos en anglès i tota la
resta en castellà, Sidonie ha publi-
cat aquest juliol la seva primera

cançó en català: Portlligat. És el se-
gon single del desè àlbum del grup,
El regreso de Abba, que s’estrenarà
cap a la tardor i que comparteix tí-
tol amb el primer llibre de Ros, que
va veure la llum el mes de març.

S I D O N I EQUI SÓN?
SÓN FAMOSOS PER...

A LES XARXES...

Ser un grup amb 20 anys de trajectòria 
Tenen nou discos publicats i aquest any en seran deu

Famosos

Publicar la seva primera cançó en català
‘Portlligat’ forma part del nou àlbum que arribarà a la tardor

Sorpresa positiva
El tema ha agradat sobretot pel “bon rotllo” que transmet

QUÈ HAN FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Viu en línia | Fairy Tail
Un videojoc de rol basat en un manga original de Hiro Mashima que combina di-
versió i emotivitat a parts iguals. Així és Fairy Tail, disponible per a PS4, PC i Switch.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

HÀBITAT

El més recomanable davant la presència de mosquits és portar 
roba clara i, en la mesura del possible, que cobreixi tot el cos

MOSQUITERES

ROBA

REPEL·LENTS

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

i SALUT

Vacances, sol, platja, oci... L’estiu té moltes coses bones,
però, com tot, també té la seva part negativa. Amb l’arri-
bada de la calor, ens toca conviure amb uns companys

força molestos: els mosquits. La seva presència és inevitable,
però sí que hi ha maneres de prevenir-ne les picades.
El Servei Català de la Salut (CatSalut) recomana portar

roba clara i que cobreixi bé el cos. Com que sovint això últim
no és compatible amb les altes temperatures, cal tenir en
compte altres mecanismes de prevenció. Els ous i les larves
de la majoria d’espècies de mosquits, com el mosquit tigre,
viuen en zones d’aigua estancada properes a la presència hu-
mana. S’han d’evitar aquests espais i, si es detecten acumula-
cions d’aigua a casa, s’han d’eliminar. Una altra manera d’a-
conseguir que els mosquits no ens entrin a casa és instal·lar
tela mosquitera a finestres, portes i altres obertures.
D’altra banda, per tal que aquestes criatures no se’ns acos-

tin, podem fer servir repel·lents. N’hi ha de molts tipus: solu-
cions, locions, cremes, gels, esprais i, fins i tot, polseres. Tam-
bé és útil col·locar a prop nostre plantes aromàtiques, com ci-
tronella, alfàbrega, espígol o romaní.

Prevenir les picades de mosquit

Els mosquits acostumen a proliferar en zones d’aigua 
estancada properes a la presència humana: si pots, evita-les

Les claus

Instal·lar tela mosquitera a finestres, portes i altres 
obertures evitarà que els mosquits entrin a casa

Ens podem aplicar cremes, gels i altres, però també va bé
col·locar a prop plantes aromàtiques, com la citronella
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