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“Quan s’està sol fa vergonya dir-
ho perquè és admetre que els fills
no compleixen”. “Quan tanco la
porta a la nit, la soledat es nota”.
Aquestes frases, tristes i colpi-
dores, són dos exemples del re-
lat que han fet algunes de les per-
sones grans que han format part
de l’estudi fet per l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament (ABD)
sobre la soledat no desitjada de
les persones grans. Segons les xi-
fres de la Generalitat, a Catalun-
ya hi ha 334.000 persones ma-
jors de 65 anys que viuen soles.
No totes elles, lògicament, pa-
teixen una soledat no desitjada. 

El resultat de l’estudi, que ha
entrevistat 325 persones de zo-
nes rurals i urbanes, mostra que
entre el 34% i el 53% dels en-
questats pateixen soledat no
desitjada. L’estudi constata que
la soledat s’incrementa com més
gran és la persona (les que tenen
entre 85 i 89 anys representen
un 27% de les persones que se
senten soles). La xifra que crida
més l’atenció és que aquesta
problemàtica té un rostre clara-
ment femení, ja que el 78% de les
persones que pateixen soledat no
desitjada són dones. 

“XIFRES PREOCUPANTS”
Pilar Rodríguez, coordinadora de
projectes de l’Associació Benes-
tar i Desenvolupament, afirma
que les xifres que mostra l’estu-
di són “preocupants”. En aques-
ta línia, Rodríguez avisa que la
soledat no volguda de la gent
gran és des de fa temps un pro-
blema estructural de la societat
i que, si no es prenen mesures, la
situació anirà a pitjor. A banda,
afegeix, es tracta d’un problema
que “té poca visibilitat perquè no

es veu al carrer i per això no s’en-
cara”. La realitat, però, és que pot
anar a més perquè “anem cap a
un envelliment inevitable de la
societat i això demana un canvi

de paradigma, però està cos-
tant”, alerta Rodríguez.

I quins canvis són els que cal
impulsar per aconseguir co-
mençar a reduir aquesta realitat?
N’hi ha varis i tenen angles di-
ferents. “No donem valor al fet
d’envellir i no ens adonem que
tots arribarem a ser vells, i quan
arribi aquest dia voldrem que
ens respectin i viure amb digni-

tat. Als joves se’ls ha de cons-
cienciar sobre això”, diu la co-
ordinadora de projectes de
l’ABD. És per això que insisteix
en la idea de “comunitat”, on  in-
clou les famílies, les adminis-
tracions i professionals com ara
els metges o també els cossos de
seguretat, per millorar les coses.
“Algunes famílies no compleixen.
Les cures encara recauen molt
sobre les dones i cal recuperar el
valor de cuidar, de la família, de
l’entorn comunitari, on també
juguen un paper els veïns”, afir-
ma Rodríguez. 

Sobre el paper de les admi-
nistracions, des de l’ABD creuen
que s’han fet “reflexions estratè-
giques”, però afegeixen que “fan
falta accions”.  Unes accions que
passen, apunten des d’aquesta
entitat, per tenir “més serveis, per
exemple als habitatges, més pre-
venció i també més informació,

on el big data hauria de tenir un
paper, per conèixer millor la re-
alitat i avançar-nos als nous ca-
sos”. Tot això, remarquen, ne-
cessita un finançament de les ad-

ministracions que actualment
és insuficient.

SOLS DURANT LA PANDÈMIA
Tota aquesta problemàtica s’ha
accentuat des del març a causa
de l’esclat de la pandèmia del co-
ronavirus. Amics de la Gent
Gran ja va alertar fa mesos que
un dels grans efectes col·laterals
de la pandèmia és que molta

gent gran encara ha patit una so-
ledat no desitjada més gran.
L’entitat va augmentar els seus
esforços per atendre avis i àvies
i no ha deixat de fer trucades per
donar suport emocional. “El
confinament ens va poder sem-
blar una eternitat, però per a les
persones grans que pateixen
soledat no desitjada i aïllament
social és la seva realitat diària
des de fa molt més temps”, aler-
ten des d’Amics de la Gent Gran. 

“Tinc un mirall amb el qual
parlo i en ell veig una dona que
no reconec, però puc parlar
amb ella tot el que vull”, deia
una de les dones entrevistades
per l’estudi de l’Associació Be-
nestar i Desenvolupament. Al-
guna cosa falla si com a socie-
tat no som capaços de garantir
que una part de la gent gran no
pugui viure amb dignitat l’últim
tram de la seva vida.  

Alguna cosa falla
» Un estudi recent mostra que entre el 34% i el 53% de la gent gran pateix soledat no desitjada
» Alerten que aquesta problemàtica pot anar a més a causa de l’envelliment gradual de la societat

El problema de la soledat no volguda s’ha accentuat a causa de la pandèmia del coronavirus. Foto: Blanca Blay/ACN

Els experts avisen que
el fenomen només es
pot resoldre amb una
visió comunitària

Amb el coronavirus,
l’aïllament de la gent
que pateix soledat no
desitjada s’ha accentuat

Albert Ribas
MONTSERRATÍ
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La lupa

per Francesc Reina

Cartografia de la ràbia

La dictadura argentina va prohibir la lec-
tura d’El Petit Príncepd’Antoine de Sa-
int-Exupéry per fomentar, massa, la
imaginació i l’amistat. Les paraules
surten del cap a la gola, s’aixequen de
terra i es dirigeixen a un punt de risc que
és un nucli de dolor. Maleïdes veritats
aquestes històries apallissades d’escla-
vitud laboral, d’impotència de polítiques
d’habitatge digne, de la manca de res-
pecte dels corruptes, de la
penalització de la protesta,
de l’emigració massiva de ta-
lents, de manades sense lleis
justes, per l’hostilitat del ca-
tolicisme medieval,  la ne-
gació banal del clima.

No hi ha fronteres per a
l’epidèmia, circula lliurement com la
violència racial, la de gènere, la dels
plecs de l’economia. Hi ha manera d’a-
conseguir un alleujament per a la me-
mòria? Estranys silencis sense escoltes
i poques respostes per sepultar, amb
moltes capes, la història de tiranies i
l’estela de morts i exilis. Alguna cosa di-

ran les expulsades, les explotades, de-
primides, dividides, les derrotades,
abaratides, anestesiades i ignorades.
Les envaïdes, les illetrades, les impe-
dides. Les infectades, les influïdes, les
rebutjades, les petejades i descosides.
Alguna cosa hauran de dir les deses-
perades i desnodrides, les prostituïdes,
afectades, apagades, avorrides... Com
deia el gran Pedro Guerra.

Les relacions que hem mantingut
secularment amb els dibuixos, com
aquella cèlebre illa Utopia, obra de
Holbein, s’han conreat amb intencions
diferents, amb abundants pistes d’es-
quemes morals perquè la nostra gene-
ració del coneixement no suspengui els
exàmens del quotidià. A La mà es-

querra de la foscor, Úrsula K. Le Guin
fabula sobre una confederació de mons
que tracten de fer la naturalesa huma-
na més habitable. 

Encaminats a il·lustrar etapes de
superació, crec que visitar llocs on so-
breviuen biografies trencades servirà
de guia per arribar als universos més
castigats, una carta geogràfica de cors
detinguts, eixam de versos on, afor-

tunadament, la poesia cui-
da el seu voltant. Topogra-
fia de tristeses que portem
a sobre com cicatrius; fra-
gilitat que altera les ferides
cosides en carn viva, ana-
tomies escorxades, atles
traçats per emocions, to-

cates i fugues, i ràbia.
Diu Deleuze que a l’estupidesa se

la discuteix amb el pensament. Tant de
bo fos possible que els adeptes al bo-
tellón facin moltíssim soroll i no dei-
xin dormir els responsables de tot
això, encara que molt em temo que no
arribaran a fer-ho.

No hi ha fronteres per a l’epidèmia, circula
lliurement com la violència racial, la de 

gènere, la dels plecs de l’economia

Ser docent és molt
més que una profes-
sió. Implica ser bon co-

municador, ser empàtic, saber ajudar,
compartir... Tornem als centres amb
molta incertesa, però que bonic co-
mençar de nou l’aventura d’ensenyar i
aprendre constantment. Que tingu-
em sort!

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Qualsevol que treballi
amb persones vulne-
rables, dependents o in-

fants hauria de passar diversos psico-
tests per certificar que realment pot
desenvolupar aquesta tasca amb total
responsabilitat. Que ens preocupem
molt pels títols i poc per l’empatia i la
humanitat.

@Selenita_So

¿Que si una persona
da positivo en Covid-19
tiene que aislarse y ser

responsable a nivel individual? Por su-
puesto. Pero también tiene que haber
una responsabilidad colectiva para
proteger a esa persona, por ejemplo, de
perder su trabajo si no acude. Y lo se-
gundo veo pedirlo poco.

Habría algo peor que
no tener vacuna antes
de finales de año: tener-

la y que por las prisas en sacarla no se
hubiera testeado bien. La confianza so-
cial en las vacunas colapsaría. Estaría-
mos mucho peor que ahora. Las vacu-
nas desarrolladas con más rapidez han
tardado una década.

@pmarsupia@Basiluisco@ignasisabater
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Els semàfors

Generalitat
El Departament de Salut s’ha compro-
mès a reobrir el consultori mèdic de

Castellví aquest setembre després de sis
mesos tancat. També s’hauria de reobrir
el de Collbató, segons va dir la conselle-
ra Vergés, però encara continua tancat.

pàgina 8

Salva Ferrer
El lateral martorellenc Salva Ferrer 
ha aconseguit l'ascens a la Serie A de
futbol en la seva primera temporada a
l'AC Spezia. El jove defensa va fer part
de la seva formació a la base del CF

Martorell, i ara triomfa lluny de casa. 
pàgina 13

Aj. de Collbató
“Cal mantenir les manifestacions cultu-
rals, el teatre i la música malgrat les di-
fícils circumstàncies que travessem”,

diuen des de l’Ajuntament de Collbató,
que ha mantingut la Festa Major del po-
ble adaptant-la a la situació sanitària. 

pàgina 12
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Martorell

Seat obre un centre formatiu
dedicat al cotxe elèctric

INDÚSTRIA4La planta de Seat
a Martorell ha començat el curs
amb l’estrena d’un centre de
formació en electromobilitat per
a treballadors, un pas més en la
transició de la marca cap al ve-
hicle elèctric. Es tracta de l’E-
lectromobility Learning Center,
un edifici de 400 metres qua-
drats que pretén formar els
13.000 empleats de la fàbrica
martorellenca en matèria de
tecnologia, mecànica i seguretat
del cotxe elèctric.

Aquesta novetat segueix la lí-
nia de l’anunci que va fer l’au-

tomobilística el passat mes de ju-
liol, quan es va comprometre a
invertir 5.000 milions d’euros en
la planta de Martorell en els
pròxims cinc anys per impulsar
aquest nou model de mobilitat.
Així, la fàbrica començarà a pro-
duir vehicles elèctrics el 2025.

D’altra banda, la companyia
té la intenció de produir 6.000
cotxes més dels que preveia
abans de l’estiu, recuperant els
dos torns que tenia abans del
confinament per a la línia de
l’Audi A1 i implantant sis torns
addicionals en caps de setmana.

La mort del doctor Chalco,
considerada accident laboral
SOCIETAT4La mort del doctor
argentí Mario Rafael Chalco el ju-
liol passat a causa del coronavi-
rus ha estat reconeguda com a ac-
cident laboral, tal com demana-
va el Centre d’Informació per a
Treballadors Estrangers (CITE)
de CCOO. Aquest reconeixement
suposa una empara econòmica
per a la família, que fa poc va
aconseguir el permís de residèn-
cia a Espanya.

El metge, de 52 anys, treba-
llava a l’Hospital Sant Joan de
Déu de Martorell des del 2019 i
va estar en primera línia durant

l’inici de la pandèmia, fins que es
va contagiar i el van ingressar a
l’Hospital de Bellvitge, on va
morir tres mesos després. 

En paral·lel, la seva dona i els
seus fills, que havien vingut des
de l’Argentina per passar uns
mesos amb ell, es van quedar
atrapats pel tancament de fron-
teres i van veure com els seus vi-
sats caducaven. En aquest con-
text, els serveis socials munici-
pals van contactar amb el CITE,
que va sol·licitar la regularització
per circumstàncies excepcionals
de la situació de la família.

Detenen un veí per atracar
una botiga del municipi

SUCCESSOS4Els Mossos d’Es-
quadra van detenir dilluns pas-
sat un home com a presumpte
autor d’un delicte de robatori
amb violència i intimidació a
Martorell. El detingut, de 31
anys i veí del municipi, havia
atracat un establiment local amb
una màscara d’Anonymous i
una pistola falsa el 22 d’agost.

Gràcies a les imatges capta-
des per les càmeres de la botiga,
els agents van veure que el lladre

tenia una “peculiar forma de
caminar” i limitació de mobilitat
a un braç, segons un comunicat
dels Mossos emès dissabte. Això
i el rastreig de la compra de la
màscara i la pistola de joguina va
permetre detenir el sospitós, al
domicili del qual van trobar la ja-
queta i la motxilla que va fer ser-
vir en l’atracament. L’home va
passar a disposició judicial i el
jutge instructor va decretar la
seva llibertat amb càrrecs.

Política | Rebuig a la cessió dels estalvis municipals a l’Estat
L’Ajuntament de Martorell portarà al pròxim Ple un decret contra la cessió dels estalvis i
romanents municipals a l’Estat, la mesura que han acordat el govern espanyol i la Federa-

ció Espanyola de Municipis i Províncies i que s’ha de sotmetre a aprovació al Congrés. 

SALUT4El risc de brot de coro-
navirus al conjunt del Montse-
rratí és alt, segons les darreres
dades actualitzades ahir dilluns.
Concretament, Olesa de Mont-
serrat és el municipi que pre-
senta un risc més alt (151,79), se-
guit d’Abrera i Sant Andreu de la
Barca (ambdós amb un risc de
127,58) i Esparreguera (115,57).

Aquestes quatre localitats se
situen per damunt del 101, xifra
a partir de la qual el risc es con-
sidera alt segons un sistema de
càlcul creat per la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC).
Martorell, en canvi, pot respirar
una mica més tranquil, ja que ha
aconseguit reduir aquesta dada
a 99,19 en els últims dies i, per
tant, té un risc mitjà. El mateix
li passa a Sant Esteve Sesrovires,
que ha abaixat encara més la xi-
fra, fins al 91,96.

Al Montserratí, però, hi ha
dues excepcions clares: Castell-
ví de Rosanes i Collbató. Aquests

municipis, els dos més petits de
la zona amb força diferència,
tenen un risc de 7,58 i 12,80, res-
pectivament, unes xifres que els
situen en un risc de brot de Co-
vid-19 molt baix.

LA SITUACIÓ ALS HOSPITALS
El dia a dia a l’Hospital Sant Joan
de Déu de Martorell, el de refe-
rència a la zona, es manté esta-
ble però es troba lluny de la

tranquil·litat que va assolir fa uns
mesos, quan va aconseguir fer
fora el virus. Segons les dades
que va publicar l’Ajuntament
diumenge, en aquest centre hi ha
tres pacients ingressats, mentre
hi ha set persones aïllades pen-
dents del resultat de la prova
PCR. D’altra banda, a l’Hospital
Sagrat Cor hi ha només un pa-
cient ingressat que ha donat po-
sitiu de coronavirus. 

Hi ha tres pacients amb coronavirus a l’hospital comarcal. Foto: Arxiu

El risc de brot de coronavirus 
al Montserratí es manté alt
» Martorell aconsegueix reduir-lo a mitjà per molt poc

» Castellví i Collbató són les excepcions i tenen un risc molt baix
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Fonollosa continua a la
direcció executiva del PDeCAT
POLÍTICA4La guerra oberta en-
tre JxCat i el PDeCAT i el con-
següent degoteig de baixes de la
formació que presideix David
Bonvehí semblen no haver arri-
bat a Martorell. De moment,
l’alcalde Xavier Fonollosa no
s’ha pronunciat al respecte, però
continua formant part de la di-
recció executiva del PDeCAT
com a responsable dels consells
comarcals i de polítiques me-
tropolitanes.

Fonollosa és membre de la di-
recció del partit hereu de CDC
des de la seva fundació el juliol de
2016. Dels dotze integrants d’a-
quella primera executiva, la mei-
tat han estripat el carnet, i el ma-
teix han fet quatre dels vuit
membres del PDeCAT que for-
maven part del govern de Carles

Puigdemont. De fet, la baixa de
l’expresident ha estat el detonant
de la ruptura definitiva entre les
dues formacions. 

Els exconsellers empreso-
nats Jordi Turull i Josep Rull i els
actuals consellers Meritxell Budó,
Damià Calvet i Jordi Puigneró,
així com el ja exconseller Miquel
Buch, són només alguns dels
polítics que han seguit els passos
de Puigdemont, com també ho
han fet molts regidors de l’àrea
metropolitana. D’altra banda,
l’única consellera del PDeCAT
que no havia estripat el carnet del
partit i que seguia al govern de
Quim Torra, Àngels Chacón, ha
estat destituïda del Departament
d’Empresa i Coneixement, com
Buch d’Interior i Mariàngela Vi-
lallonga de Cultura.

EDUCACIÓ4Il·lusió, nervis, ga-
nes o potser una mica de man-
dra són els sentiments que hau-
rien d’acompanyar els nens que
estan a punt de començar un nou
curs escolar. Però aquest any la
paraula de moda és ‘incertesa’.
Segurament molts l’han sentit a
dir a casa i a les notícies, i tam-
bé la sentiran a les aules i als pas-
sadissos de l’escola a partir del
dia 14. I no és d’estranyar: les di-
rectrius del Departament d’En-
senyament i del Ministeri d’E-
ducació han anat canviant mas-
sa sovint els últims mesos.

Un dels temes que més mal-
decaps ha portat als centres edu-
catius ha estat el de les ràtios.
“Primer es parlava de grups pe-
tits, de fins a quinze alumnes;
després van augmentar fins a
vint-i-cinc i, finalment, han dit
que no hi podran haver més de
vint alumnes per aula”, detalla la
directora de l’escola Vicente
Aleixandre de Martorell, Anna
Llopart, en declaracions a Línia
Nord. Aquests canvis han obli-
gat a reestructurar grups i ho-
raris diversos cops. Per exemple,
un altre col·legi martorellenc, el
José Echegaray, ha passat de te-
nir dos grups per curs a tenir-ne
tres. “Espais com la biblioteca o
les aules d’informàtica, música i

idiomes s’han transformat en
aules de grups estables de con-
vivència”, explica el president de
l’AMPA d’aquesta escola, Urko
Ellacuria. Malgrat els incomp-
tables moviments que s’han fet,
la majoria dels col·legis senten
que van “justos” de personal, tal
com reconeix Llopart.

Sobre la mascareta i la seva
obligatorietat a les aules també
hi ha hagut moltes converses i
poques conclusions. Segons Ella-
curia, la darrera informació que
han rebut els pares és que, dins
dels grups estables, només serà
obligatòria de primer a sisè de

primària quan el risc de rebrot al
municipi sigui alt. 

El president de l’AMPA del
José Echegaray recorda que, en-
tre debats i incerteses, hi ha una
qüestió molt important que està
passant desapercebuda: “Per als
infants el més complicat serà re-
lacionar-se amb les noves nor-
mes”, lamenta. Haver de man-
tenir la distància amb els com-
panys després de tants mesos
sense trepitjar l’escola i amb
tantes ganes acumulades serà
una raresa més d’aquest curs atí-
pic que, malgrat tot, començarà
amb força dilluns que ve.

La mascareta, nou complement a l’escola. Foto: Mar Martí/ACN

A punt de començar un curs
escolar marcat per la incertesa
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Castellví | Sant Esteve

SEGURETAT4La Policia Local de
Sant Andreu de la Barca ha in-
terposat un total de 306 sancions
durant el mes d’agost a ciutadans
que incomplien les normes de
seguretat contra el coronavirus. 

En la gran majoria dels casos,
la causa de la multa ha estat no
portar la mascareta: més de 230
veïns han rebut una sanció per
aquest motiu, segons l’Ajunta-
ment. També hi ha hagut una
cinquantena de multes per con-

sumir alcohol a la via pública,
cinc per fumar al carrer sense
distància interpersonal i sis a es-
tabliments que no respectaven el
nou horari de tancament.

D’altra banda, el 18 d’agost,
vuit agents cívics van començar
a recórrer els carrers del muni-
cipi per recordar les mesures de
prevenció de contagis. En només
tres setmanes, ja han informat
un miler de persones i han re-
partit més de 150 mascaretes.

FESTES4Sant Andreu de la Bar-
ca és un d’aquells municipis
acostumats a acomiadar l’estiu
per la porta gran: més que de re-
torn a la rutina, el setembre
santandreuenc és sinònim de
festa grossa. Però la pandèmia
del coronavirus ha obligat a re-
nunciar a molts costums, so-
bretot aquells que comporten
grans aglomeracions. És per
això que, dijous passat, l’Ajun-
tament va confirmar la suspen-
sió de la Festa Major 2020, que
havia de començar l’endemà i
allargar-se fins al dia 7. 

“Hem de prioritzar la salut
per sobre d’altres aspectes”, va
dir l’alcalde Enric Llorca per
explicar aquesta decisió. Una
mesura que, tot i que estava da-
munt la taula des de feia mesos,
es va confirmar fa només uns
dies com a resposta als “rebrots
que s’estan registrant a la ciutat
i al seu entorn les darreres set-
manes”, va afegir el batlle. 

Pels mateixos motius, també
es van suspendre els actes insti-
tucionals d’aquest dijous per
commemorar la Diada Nacional
de Catalunya. En aquest sentit,
Llorca va reiterar que “qualsevol
crida a concentracions” que es
fes en les condicions actuals se-
ria “una irresponsabilitat”, tal
com va dir en declaracions a Rà-
dio Sant Andreu.

Com ja va passar amb la
Fira de la Primavera, que tam-
bé es va haver de cancel·lar
arran de la crisi sanitària, el
govern municipal s’ha compro-
mès a destinar la partida pres-
supostària inicialment prevista
per a la Festa Major a “fer front
a situacions provocades per la
pandèmia”, segons van anunciar
la setmana passada. 

La pandèmia impedeix que es repeteixin imatges com aquesta. Foto: Ajuntament

Un setembre sense Festa Major
ni actes per la Diada

Més de 300 multes en un mes
per les normes contra el virus

SALUT4La reobertura del con-
sultori mèdic de Castellví de
Rosanes després de sis mesos
tancat hauria d’arribar aquest
mes de setembre. Almenys
aquest és el compromís que va
assolir el gerent de la regió sa-
nitària Metropolitana Sud, Joan
Puigdollers, en una reunió amb
l’alcalde Adrià Camino a mitjans
d’agost, segons ha explicat el
batlle a Línia Nord.

Per ara, no se sap la data
exacta ni les condicions de la re-
presa de l’activitat al consultori;
és a dir, quins dies i en quin ho-
rari obrirà, o si s’hi oferirà ser-
vei complet o només d’inferme-
ria. Aquestes incògnites es re-
soldran a partir de la segona
quinzena del mes, si tot avança
al ritme previst.

Sigui com sigui, de moment,
els castellvinencs encara es
veuen obligats a desplaçar-se a
Masquefa, Gelida, Martorell o
Sant Andreu de la Barca per re-
bre atenció mèdica presencial, tal
com han hagut de fer des del

març. És per això que, encara
que el consultori reobri aquest
mes, l’Ajuntament de Castellví
vol fer arribar al Departament de
Salut les signatures que va co-
mençar a recollir el passat juliol:
“La queixa veïnal pels sis mesos
que el consultori ha estat tancat
hi continuarà sent”, diu Camino.

COLLBATÓ, TAMBÉ PENDENT
Salut també va tancar el consul-
tori de Collbató a l’inici de la pan-
dèmia i, ja a finals de juny, es
plantejava reobrir-lo “de cara al
setembre”, deia la consellera
Alba Vergés en una trobada amb
l’alcalde Miquel Solà. De mo-
ment, però, continua tancat.

El centre va tancar fa sis mesos, a l’inici de la pandèmia. Foto: Ajuntament

Salut vol reobrir el consultori
mèdic de Castellví aquest mes

Economia | Noves ajudes per fer front a la crisi
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha destinat 460.000 euros a
diverses línies d’ajuts a empresaris, comerciants i autònoms locals per
fer front a la crisi. Les ajudes es poden demanar fins al 30 de setembre.

Sant Esteve | Cupons de descompte per comprar al poble
La campanya ‘El comerç de Sant Esteve t’aporta valor’, impulsada per l’Ajunta-
ment, ofereix cupons de descompte als veïns que comprin a les botigues del muni-
cipi amb l’objectiu d’incentivar el teixit comercial local en un any molt complicat.

SANT ESTEVE4La residència
d’avis Can Serra de Sant Esteve
Sesrovires ha recuperat la calma
després de fer fora el coronavi-
rus per segon cop des que va co-
mençar la pandèmia.

Durant la segona quinzena
d’agost, es van detectar vuit ca-
sos positius entre els usuaris i
quatre entre el personal del cen-
tre. Tot i que els residents con-
tagiats no presentaven cap símp-
toma de la Covid-19, es temia
que el virus es pogués propagar
a tot el geriàtric. Per evitar-ho, es

va tornar a habilitar el centre de
dia com a zona hospitalitzada –
una mesura que ja s’havia pres
en els pitjors moments de la
crisi sanitària– per aïllar els po-
sitius mentre passaven la qua-
rantena. De la mateixa manera,
els treballadors infectats han
passat aquest període a casa.

Gràcies a aquest protocol, el
centre s’ha pogut alliberar, una
vegada més, del coronavirus, i
ara preveu reprendre com més
aviat millor les visites que havien
quedat suspeses. 

La residència Can Serra 
torna a fer fora el coronavirus
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Abrera

Olesa de Montserrat

CULTURA4La música tornarà a
omplir de ritme i sensibilitat la
Casa de Cultura d’Abrera aquest
mes de setembre. Un any més, i
malgrat la pandèmia del coro-
navirus, l’Ajuntament ha orga-
nitzat el cicle Setembre Musical,
que aquest cop aposta per tres
veus femenines.

La cantant Gemma Abrié
serà l’encarregada de donar el
tret de sortida al cicle el dia 12,
amb un concert on el jazz i el soul

seran protagonistes. Un estil
semblant és el del duet Moon
Sistah, que completa el cartell
d’aquesta edició i que actuarà el
dia 19. 

Les entrades a tots dos es-
pectacles són gratuïtes, però cal
reservar-les prèviament a través
del web municipal per tal de con-
trolar l’aforament. I és que, com
no podia ser d’una altra mane-
ra, el coronavirus ha obligat a re-
plantejar el format del cicle.

URBANISME4La comissió te-
rritorial d’urbanisme de l’arc
metropolità ha aprovat aquest
estiu el Pla Director Urbanístic
(PDU) de l’activitat econòmica
del Baix Llobregat Nord, que
afecta Abrera, Martorell i Sant
Esteve Sesrovires. El pla –que
encara ha de rebre l’aprovació de
la comissió territorial de Cata-
lunya– servirà per establir tres
zones d’activitat econòmica su-
pramunicipal, definir dos co-
rredors ecològics i habilitar els
anomenats bulevards urbans.

“El PDU d’activitat econò-
mica és positiu perquè millora i
recondiciona el sòl abrerenc”, ha
dit a Línia Nord l’alcalde d’A-
brera, Jesús Naharro, que tam-
bé ha reconegut que li hauria
agradat que l’Ajuntament pogués
intervenir en l’elaboració del
pla. Per al batlle, el gran benefi-
ci del nou document és que per-
metrà reforçar l’aposta per un
model econòmic centrat en

l’R+D+I (recerca, desenvolupa-
ment i innovació).

Els sectors d’activitat que
determina el pla són el Cinturó
Oest (els terrenys de la fàbrica de
Seat), per al qual proposa un sos-
tre edificable de 921 metres qua-
drats; Can Cases, que s’ha de
convertir en un pol d’activitat
vinculat a Seat; i el sector Xà-
menes (entre Martorell i Sant
Esteve), que es dividirà en qua-
tre parcel·les. Pel que fa als bu-
levards urbans –eixos d’un carril
per sentit per al trànsit motorit-
zat, amb preferència per al trans-

port públic, i amb carril bici i
camí per a vianants–, se n’ha
plantejat, entre d’altres, un que
unirà el centre d’Abrera amb el
centre de Martorell. A més, s’han
definit dos corredors ecològics:
el de Magarola-Anoia i el de la
llera oest del riu Llobregat.

Tot i que s’ha mostrat satis-
fet amb el nou PDU, Naharro ha
recordat que aquest “va de la mà
del PDU d’infraestructures de la
ròtula de Martorell-Abrera”, al
qual el consistori s’ha oposat
des del principi perquè “trinxa el
territori”, ha lamentat l’alcalde. 

El pla aprovat pel Govern afecta Abrera, Martorell i Sant Esteve. Foto: Seat

Un pla per ordenar l’activitat
econòmica del Montserratí

El Setembre Musical d’Abrera
aposta per veus femenines

FESTES4Olesa de Montserrat es
trasllada cada mes de setembre
fins al 1714 per celebrar la Fes-
ta dels Miquelets i commemorar
aquests soldats i milicians que
van morir al municipi durant la
Guerra de Successió. Aquest
any, malgrat que el coronavirus
no ha impedit als olesans fer el
seu particular viatge en el temps,
sí que ha obligat a adaptar i re-
duir la festa, que va sumar una
edició atípica el cap de setmana
passat.

“Estem fent els canvis que
podem per seguir endavant, ni
que sigui amb una Festa dels Mi-
quelets de mínims i simbòlica”,
deien els organitzadors via Twit-
ter a finals d’agost, després de co-
nèixer les darreres restriccions
del Govern per frenar els conta-
gis. I així ha estat: el que ini-
cialment havien de ser cinc dies
de festa i una vintena de pro-
postes –en un any normal, en se-
rien prop de quaranta– s’ha
convertit en dos dies centrats en
dues activitats. 

Després de la projecció de la
pel·lícula Barcelona 1714diven-
dres a l’Escorxador, dissabte va
tenir lloc l’acte principal de l’e-
dició d’enguany a la plaça Nova.
Cap a les set de la tarda, es va fer
la presentació de la Bandera del
Sometent i, tot seguit, es va re-

presentar l’escena de la Crida del
Sometent, que va anar seguida
del traspàs de la Flama dels Mi-
quelets i de l’ofrena floral al Me-
morial 158. La segona i última
jornada de la festa va cloure
amb un concert del grup de mú-
sica tradicional Les Violines.

La d’enguany ha estat la versió més atípica de la festa. Foto: Ajuntament 

S’acaba una edició “de mínims 
i simbòlica” dels Miquelets 

Les obres al clavegueram del
carrer Vall d’Aran, en marxa

URBANISME4Les obres d’ins-
tal·lació d’un nou col·lector al ca-
rrer de la Vall d’Aran, dins dels
treballs d’urbanització del sector
de Cal Candi, van començar ahir
dilluns. Aquest nou col·lector
permetrà recollir les aigües plu-
vials tant de Cal Candi com de la
urbanització de Les Planes. La
instal·lació formarà part de la
xarxa de clavegueram municipal,
de manera que abocarà les ai-

gües de la pluja al calaix soterrat
de la riera de Can Llimona.

La mobilitat a la zona es veu-
rà afectada per les obres, però es
mantindran els dos sentits de la
circulació. En els moments que
només es pugui ocupar un carril,
es donarà pas alternatiu amb se-
màfor, ja que els treballs es faran
per trams successius de 60 me-
tres. L’actuació no afectarà el pas
del bus urbà M2 de TGO.

Una nena i una dona olesanes,
ferides greus en un xoc frontal
SUCCESSOS4Una nena de 10
anys i una dona de 39, veïnes
d’Olesa de Montserrat, van re-
sultar ferides greus en un acci-
dent de trànsit a Manresa la nit
de dilluns passat. Viatjaven en
un cotxe amb tres persones més,
que van patir ferides lleus, quan
un altre turisme va envair el
seu carril i va xocar frontalment
contra elles. El conductor i únic
ocupant del segon vehicle va

donar positiu en el test de dro-
gues i va ser detingut per un de-
licte contra la seguretat del tràn-
sit. Entre els ferits lleus hi ha dos
menors olesans de 7 i 17 anys i
un home de 40, veí d’Igualada,
a més del conductor detingut. Es
tracta d’un home de 32 anys, veí
de Manresa i que, a les proves
d’alcoholèmia i drogues que li va
fer la Policia Local, va donar po-
sitiu en Benzodiazepines.

Societat | Un any rebent paquets que no ha demanat
El Toni, un veí d’Abrera, fa més d’un any que rep dos o tres paquets d’Amazon al
mes que no ha demanat. Aquest abrerenc ha explicat recentment a RAC1 que, per
ara, ha rebut motxilles, fundes de mòbil, nines i, fins i tot, un iglú per a nadons.

Cultura | Olesa acull una exposició dels Nou Gats de Sitges
La Casa de Cultura d’Olesa acull, des del dia 4 i fins al 20 de setembre, una mostra
de pintura de nou artistes de l’associació Els Nou Gats de Sitges. L’exposició, adap-
tada a les mesures de seguretat, presenta una barreja de tècniques i estils pictòrics.
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Dimecres 16 de setembre
SANT CORNELI
12:00h
CASINET
REBUDA INSTITUCIONAL A LA
GENT GRAN HOMENATJADA

12:30h
CASINET
LA FESTA DE LA GENT GRAN
TEATRE: 
“OPERACIÓ A.V.I.”

És sabut per tothom que els protagonistes dels
contes tradicionals posseeixen el do de l’eterna
joventut. Malgrat el pas dels segles, la Caputxeta,
el Patufet, el Flautista i tota la resta mai no moren,
mai es fan vells. Per estranyes circumstàncies,
però, han estat objecte d’un terrible experiment i
han envellit de cop. L’Operació A.V.I. consistirà en
un llarg viatge i un reguitzell de peripècies per re-
cuperar de nou la joventut. D’aquesta manera, els
avis, els de debò, podran seguir explicant els con-
tes i no cauran en l’oblit. Ni els avis, ni els contes.
ACTIVITAT GRATUÏTA!
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA

19:00h
PLAÇA DE L’ERA
HAVANERES: ANXOVETES

Les Anxovetes és un grup d’havaneres nascut
l’estiu del 2013 a Girona. Cantat íntegrament en
femení, està format per Marta Pérez (veu
aguda/mitja), Montse Ferrermoner (veu
aguda/mitja) i Tona Gafarot (veu greu), així com
el guitarrista Salva Gallego, el contrabaixista Xevi
Pasqual i el tècnic de so Xevi Salvatella, els
seitons del grup.
Atenció!: Per restriccions en prevenció de la
Covid-19, aquesta activitat es realitzarà a l’aire 
lliure i no s’oferirà el tradicional Rom Cremat
ACTIVITAT GRATUÏTA!
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA

Dijous 17 de setembre
19:00h
BIBLIOTECA (Casal de Cultura)
TROBADA AMB L’ESCRIPTORA
NÚRIA PRADAS
"Núria Pradas presenta el seu darrer llibre "Tota
una vida per recordar", Premi Ramon Llull 2020.
Una inspiradora història d'una dona plena de tal-
ent que busca deixar empremta en un món
d'homes en els inicis daurats de Disney Studios.
El Premi Carlemany, que li va ser atorgat l'any
2012 per l'obra Sota el mateix cel, li va obrir les
portes de la narrativa per a adults. La seva
primera novel·la en aquesta nova etapa va ser
“La noia de la biblioteca” (2014). La van seguir
“Somnis a mida” (2015), traduïda a més de vuit
llengües i amb més de 20.000 exemplars venuts
a Alemanya, i “L'aroma del temps” (2017).
ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT

Divendres 18 de setembre
20:00h
PLAÇA DE L’ERA (Casc Antic)
PREGÓ DE FESTA MAJOR: 
JUDIT MARTIN
Actriu del Polònia, Està Passant (TV3) i Versió
Rac1. Coneguda sobretot per La Vane a la ràdio i
pels seus personatges d’Eulàlia Reguant, Marta
Ferrusola, Marta Pascal, Cristina Cifuentes, Maria
Dolores de Cospedal, Jessica Fletcher, Susana
Astral o Carolina Perez-Ledesma. Gràcies als 

suggeriments del públic, aquesta vetllada serà
única i  irrepetible. Un pregó diferent que combina
imitacions, improvisació i monòleg.
ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA

23:30h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
SUU

Suu és una de les artistes catalanes més
seguides i escoltades de l’actualitat. Després de
triomfar amb el seu primer disc i a través del
seu canal de YouTube i d’Instagram, on ja acu-
mula més de 72.000 seguidors, aquest 2020
torna amb un nou disc, Ventura. 
El pop festiu de Suu, que a vegades abraça el
reggae, l’ska i el calypso, en aquest pròxim tre-
ball evoluciona a noves dimensions.
ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES AL CASAL DE
CULTURA O A VIVETIX.COM

Collbató - Festa Major

Festa Major Sant Corneli-Collbató 2020

LA CULTURA 
NO S’ATURA

Volem una Festa Major, però una festa segura. 

Aquesta és la voluntat de l’equip de govern amb un programa de festa
responsable, segura i ajustada a la situació sanitària. Cal mantenir les
manifestacions culturals, el teatre i la música malgrat les difícils 
circumstàncies que travessem. 

Per segon any, instal·lem un Punt Lila les nits de divendres i dissabte 
a la Pista Martí Gil perquè volem diversió sense cap agressió, per un
poble lliure de violència masclista. S’oferirà informació i suport a les 
persones contra les agressions masclistes, sexistes o LGTBIfòbiques.

Música, teatre i espectacles familiars formen una programació més 
ajustada que en altres edicions però que vol mantenir l’esperit de poble 
i reivindicar la cultura davant la pandèmia.

EL PATRÓ

Sant 
Cornell
Collbató es vesteix de Festa
Major coincidint amb la festi-
vitat de Sant Corneli (16 de
setembre), patró del municipi.
Així, al voltant d’aquesta festa
local té lloc la programació de
la Festa Major coincidint amb
els darrers dies de l’estiu.
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Dissabte 19 de setembre

12:00h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
A LA FRESCA 
Teatre còmic de carrer

Tres personatges i una cadira gegant surten a
prendre la fresca, generant diferents situacions
còmiques al llarg d’un recorregut.
Espectacle inspirat en situacions quotidianes.
Visual i amb poques paraules.
Creació: Pep Vila, Rosita Calvi, Thangi Rey, Anna
Confetti
Direcció: Pep Vila
Personatges: Rosita Calvi, Thangi Rey, Anna Confetti
Escenografia: Pep Aymerich, Miquel Ollé
Vestuari:Anna Alavedra
Producció: Anna Confetti
ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA

18:30h
ESCALES DEL CASINET
T’ANIMES A FER UN PAS 
A LA DIVERSITAT?
Vine a pintar les escales del Casinet amb els
colors de la bandera LGTBI. #Collbatodivers

21:00h
PG. MANSUET-DAVANT EL CASAL 
DE CULTURA
CARRETILLADA INFANTIL 
(SALNITRATS DE COLLBATÓ)
Els petits de la colla cremaran per tal d’invocar 
el Marmotot amb el toc dels tabals i el foc de les
carretilles.

22:00h
PG. MANSUET-DAVANT EL CASAL 
DE CULTURA
ESPECTACLE SALNITRADA 2020
Aquest any la Salnitrada adopta les mesures
Covid i canvia de format. El Marmotot recitarà els
seus tradicionals versots prèviament a una repre-
sentació de foc de la crema del poble i la lluita en-
tre el bé i el mal.
Atenció!: Als actes de diables no hi haurà partici-
pació dels assistents. No es podrà entrar sota el
foc per prevenció contra la Covid-19.

PLATEA AL PASSEIG MANSUET
ACTIVITAT GRATUÏTA-AFORAMENT LIMITAT

23:30h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
DOCTOR PRATS
Parlar de Doctor Prats és parlar de la revolució de 
la música en català. Amb  només quatre anys
de trajectòria, els de Terrassa ja tenen tres àl-
bums al mercat i ja han fet més de 300 con-
certs. Capaços de barrejar estils tan diversos
com el pop, la cúmbia, el reggae, l’ska, el rock,
l’electroswing o el dubstep amb essències de
les tribus Sioux, Doctor Prats porta el mestis-
satge a un altre nivell.

ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA O A VIVETIX.COM

Diumenge 20 de setembre
10:30h
ESGLÉSIA SANT CORNELI
MISSA DE SANT CORNELI
Homenatge a la gent gran de Collbató

12:00h
PISTA ESPORTIVA MARTÍ GIL
XIULA
Els quatre músics de Xiula s’han proposat fer un vi-
atge a dins el cos humà, vivint aventures i experi-
mentant emocions, i com no apareixen a
la teva festa. I és aquí on esdevindrà el moment
únic i irrepetible de celebrar, ballar i compartir.
ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA

19:00h
CASINET
IMPRO BARCELONA

Aquest comando està format avui per tres im-
provisadors d’elit entrenats durament en la dis-
ciplina de l’humor. Aquests agents no tenen
guió, ni escenografia ni tampoc vergonya. La
seva única missió és fer riure l’espectador. A
partir de les frases del públic crearan històries
de terror, acció, amor... on la comèdia serà la
protagonista. Comando Impro és un espectacle
fresc i interactiu que promet una vetllada única i
irrepetible.
ACTIVITAT GRATUÏTA
AFORAMENT LIMITAT-ENTRADES ANTICIPADES 
AL CASAL DE CULTURA

INFORMACIÓ RESERVA ENTRADES

- Tots els actes d’aquest programa tenen
caràcter gratuït.

- Per garantir l’assistència als actes, 
caldrà retirar prèviament les entrades 
fins a esgotar els aforaments previstos. 
Ho podreu fer a:
Personalment al Casal de Cultura, del dil-
luns 7 al divendres 10 de setembre i del dil-
luns 14 al dijous 17 (10-14h i 16-20:30h).

Als concerts de Suu (divendres 18) 
i Doctor Prats (dissabte 19) 

També podeu aconseguir les entrades 
mitjançant un enllaç a la plataforma
Vivetix.com a partir del dia 7.

- Es donaran un màxim de dues entrades
per persona i acte, excepte en les activitats
familiars adreçades a menors que es po-
dran recollir entrades per a tots els fills/es.

- Demanem que si es recull una entrada hi
hagi el compromís d’assistència, ja que es
guarda una cadira al recinte.

COLLBATÓ, PER UNES FESTES
LLIURES D’AGRESSIONS SEXISTES 
I LGTBIFÒBIQUES

Des de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajunta-
ment, s’impulsa la promoció d’unes festes
lliures d’agressions masclistes.
S’instal·larà una carpa de Punt Lila situada
a la Pista Esportiva Martí Gil les nits de di-
vendres 18 i dissabte 19 de setembre de
23:00h a 01h, amb una pancarta informa-
tiva, cartells amb frases dissuasòries,
xapes, adhesius i polseres. El Punt Lila és
un punt d’informació i suport per a perso-
nes víctimes d’alguna agressió de caràcter
masclista, sexista o LGTBIfòbica. Aquest
espai estarà dinamitzat per educadores es-
pecialitzades en perspectiva de gènere.

INFORMACIONS 
D’INTERÈS

Podreu trobar el programa sencer a:  www.collbato.cat

Collbató - Festa Major
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GENT GRAN4La residència mu-
nicipal Can Comelles recupera
aquest dimarts les visites de fa-
miliars, que feia gairebé un mes
que estaven restringides per re-
comanació del Departament de
Salut de la Generalitat.

Les visites es van prohibir el
10 d’agost, moment en què Es-
parreguera tenia un índex EPG
(que calcula el risc de rebrot) su-
perior a 75, xifra a partir de la
qual els centres havien de res-

tringir les entrades i sortides, se-
gons les indicacions de Salut. De
fet, el consistori reconeix que el
municipi encara supera aquest
llindar, però que ha rebut el
permís de les autoritats sanità-
ries per poder fer visites en es-
pais oberts mentre les dades no
empitjorin. La raó és que aques-
tes trobades amb familiars, que
ara es podran fer només als jar-
dins del geriàtric, beneficien la
salut emocional dels residents.

SALUT4Una vuitantena de pro-
ves PCR fetes entre el veïnat de
l’edifici de Can Vidal d’Espa-
rreguera van permetre, a finals
d’agost, descartar la sospita que
el coronavirus s’estigués pro-
pagant en aquest immoble, si-
tuat a la cruïlla entre els carrers
Barcelona i Font del Vidal.

Les alarmes van saltar quan
es van detectar vuit positius de
Covid-19 en quatre domicilis di-
ferents d’aquest bloc de pisos, la
meitat dels casos pertanyents a
una mateixa família. Arran d’ai-
xò, el passat dia 24, l’Ajuntament
va anunciar que el Centre d’A-
tenció Primària (CAP) del mu-
nicipi realitzaria tests a tota la co-
munitat de veïns per veure si
s’havia originat un brot del virus
a l’edifici.

Així, els dies 24 i 25 d’agost,
un total de 79 veïns es van sot-
metre a la prova PCR, dels quals
només tres hi van donar positiu
(el 3,8%). Amb aquests resultats,

es va esvair la sospita de la pro-
pagació del coronavirus a l’edi-
fici: “Els nous casos positius es
considera que estan dins de la
normalitat tenint en compte
l’actual situació epidemiològica
a Esparreguera, on des de l’ini-
ci de la pandèmia un 7,2% de les
proves PCR realitzades confir-
men casos positius”, van dir des
de l’Ajuntament. 

La propietat de l’immoble,

per la seva banda, va encarregar
la desinfecció de tots els espais
comuns i va lliurar informació
als residents sobre les mesures
de prevenció de contagis tant en
aquestes zones com als pisos. En
aquest sentit, l’alcaldessa en
funcions, Maria Vallejo, va des-
tacar “l’eficaç col·laboració entre
l’Ajuntament, la propietat de
l’immoble, les autoritats sanità-
ries i el propi veïnat”.

Vuit casos detectats a l’immoble van fer saltar les alarmes. Foto: Ajuntament

Descartada la propagació de la
Covid-19 a l’edifici de Can Vidal

La residència Can Comelles
recupera les visites familiars

FESTES4Collbató ja té la mira-
da posada en la seva Festa Ma-
jor, que ha aconseguit sobreviure
a l’onada de suspensions que ha
significat el coronavirus per al
món de la cultura i l’oci. Quan
falta poc més d’una setmana
per al tret de sortida de l’edició
d’enguany, l’Ajuntament ha pre-
sentat un programa que de-
mostra que la seguretat no és in-
compatible amb l’ambició. Els
collbatonins podran gaudir de
cinc dies de celebració amb ca-
res tan conegudes com la cantant
Suu, el grup Doctor Prats o l’ac-
triu i humorista Judit Martín, es-
collida pregonera de la festa.

Les activitats arrencaran el
dia 16 amb una jornada dedica-
da a la gent gran, el col·lectiu més
colpejat per la pandèmia. En
primer lloc, se’ls farà un home-
natge, que anirà seguit d’una
obra de teatre i un concert
d’havaneres. L’endemà, l’es-
criptora Núria Pradas presenta-
rà el seu llibre Tota una vida per
recordar, Premi Ramon Llull

2020. Divendres, dia 18, arribarà
el pregó de Judit Martín i el con-
cert de Suu, que ha estat la ban-
da sonora de l’estiu a TV3.

Dissabte serà el dia de la
cultura popular amb una versió
reduïda de la Salnitrada, l’es-
pectacle dels diables Salnitrats,
que anirà seguit del concert de
Doctor Prats. Diumenge, després

de la missa de Sant Corneli,
arribarà el torn dels més petits
amb l’actuació de Xiula. La fun-
ció d’Impro Barcelona tancarà
una edició atípica que promet.

Com no podia ser d’una altra
manera, tots els actes estaran
marcats per la pandèmia: tindran
aforament reduït i el desinfectant
i la mascareta seran obligatoris.

La cantant Suu, un dels grans noms del programa. Foto: Gerard Vilà/ACN

Compte enrere per a una Festa
Major segura però ambiciosa

Societat | Els veïns de Mas d’en Gall es queixen de males olors
Un episodi de males olors va afectar a finals d’agost els veïns de Mas d’en Gall. Arran de la
queixa veïnal, la Policia Local va comprovar que s’havien llaurat uns camps amb una subs-

tància de caràcter orgànic, possiblement residus de depuradora, l’origen de les pudors.

Cultura | Un concert de Cesk Freixas per celebrar la Diada
La Diada Nacional de Catalunya se celebrarà a Collbató de forma presencial aquest dijous,
un dia abans del que marca el calendari. L’Ajuntament ha organitzat un programa d’actes
reduït i condicionat per la pandèmia, amb el cantant Cesk Freixas com a màxim reclam.

SOLIDARITAT4L’ONG Collbató
per a la Solidaritat ha lliurat
material escolar i roba per aju-
dar a començar el curs als nens
bielorussos que aquest estiu no
han pogut fer una estada al mu-
nicipi a causa de la pandèmia.

Tot i que el viatge es va sus-
pendre per seguretat, la salut
dels infants de la comarca de
Korma s’ha vist perjudicada en
no poder passar quaranta dies a
Collbató. Aquesta estada anual
tan lluny de casa seva, una zona
molt afectada per l’accident de

Txernòbil i que encara avui pre-
senta uns nivells de radiació
molt elevats, els permetia mi-
llorar la seva salut i passar l’hi-
vern en més bones condicions. 

Davant d’aquesta situació,
els membres de l’entitat collba-
tonina han volgut que, com a mí-
nim, aquests nens comencin el
curs escolar de la millor mane-
ra possible i que disposin de tot
el material que necessitin. Es
tracta de la segona ajuda que en-
vien aquest any, després de la
que van entregar el mes de juliol.

La solidaritat collbatonina
arriba fins a Bielorússia
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Esports Sant Andreu | Els clubs fan servir la caserna de la Guàrdia Civil
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i la comandància de Barcelona de la Guàrdia Civil
van signar un acord que permetrà que els clubs esportius de la ciutat puguin per servir les

instal·lacions esportives de la caserna per als seus entrenaments, segons va informar l’ACN.

Més moviments al CH Sanes
de cara al curs 2020-21
El CH Sant Esteve havia
fet part de la feina de
despatxos abans de les

vacances... però encara hi havia
renovacions pendents i fitxat-
ges, que ara s’estan signant i ofi-
cialitzant. 

D’aquesta manera, dimecres
de la setmana passada l’extrem
dret Jaume Sesplugues va ampliar
el seu vincle contractual amb
l’entitat, mentre que el mateix dia

es va fer pública la tornada del pri-
mera línia Héctor García, for-
mat al planter del Sanes.

Si no hi ha cap contratemps
sanitari, la temporada 2020-21
de la Primera Estatal masculina
es posarà en marxa el primer cap
de setmana del mes que ve. Els
sesrovirencs tornaran a la cate-
goria de bronze amb un partit al
Sanes Arena contra el CH La
Salle Montcada.

Tenen en comú que són joves,
futbolistes (i a més defenses) i
que són de Martorell. L’any 2020
ha servit perquè l’univers futbo-
lístic descobreixi Eric García (19
anys, Manchester City) i Salva
Ferrer (22 anys, AC Spezia). 

El 2020, de fet, continua sent
un any inoblidable per a García,
que abans-d’ahir va debutar amb
la selecció espanyola masculina
en el triomf per 4-0 contra Ucra-
ïna en la Nations League. De la
mà de Pep Guardiola, García ha
debutat a la Premier League i a la
Champions League el curs 2019-
20 en el tercer curs que passa a la
disciplina skyblue (la campanya
anterior havia jugat algun partit
de copa) i ha estat escollit en
molts partits per davant de cen-
trals més experimentats com
Nico Otamendi o John Stones.

Format a les categories infe-
riors del Barça, en els últims me-

sos el seu nom ha aparegut vin-
culat a una hipotètica tornada al
club barcelonista, amb dues claus
que reforcen aquesta possibilitat:
ja hauria dit al conjunt anglès que
no vol renovar el seu contracte
(que expira el juny del 2021) i era
un dels jugadors que sonava en
un intercanvi de peces en la pos-
sible sortida de Leo Messi del
Camp Nou, possibilitat descar-
tada des de divendres passat. 

El curs que va acabar a mit-
jans del mes passat, però, ha
estat molt més especial per a Fer-
rer, que va deixar el Nàstic l’es-

tiu passat per jugar en aquest
club de la costa nord-oest d’Ità-
lia. Tot i que els primers mesos
van ser complicats, des del no-
vembre de l’any passat el mar-
torellenc va convertir-se en un
habitual de l’onze dels ligurians
al carril dret de la defensa i va
aconseguir un ascens a la Serie A
històric per al club (el primer en
114 anys d’història) després de
superar el Frosinone al play-
off. El lateral va ser titular en els
dos partits de la promoció d’as-
cens i ara tindrà l’oportunitat de
jugar a l’elit del futbol transalpí.

Els jugadors no oblidaran la temporada 2019-20. Fotos: ManCity i Salva Ferrer

Els futbolistes que venen: 
Eric García i Salva Ferrer

Pau Arriaga
MARTORELL

Martorell i Esparreguera, 
a punt per a la Lliga Catalana
BÀSQUET4Com cada any, la
temporada basquetbolística co-
mença amb la Lliga Catalana, de
manera que el CB Martorell i el
CB Esparreguera treballen ja de
cara al debut en una nova edició
de la competició.

Els dos equips debutaran dis-
sabte de la setmana que ve, a les
sis de la tarda, i jugant com a lo-
cals. El CBM rebrà la visita de
l’Artés, mentre que els esparre-
guerins es veuran les cares con-

tra l’Igualada. Per veure el primer
derbi del curs 2020-21 encara cal-
drà esperar uns dies, fins al dis-
sabte 3 d’octubre.

El grup 4 de la Lliga Catalana
EBA, on són els dos equips del
Montserratí, és l’únic de la fase
prèvia d’aquesta competició amb
quatre equips. Igualment, no-
més el primer classificat de cada
grup (n’hi ha vuit) accedirà a la
Fase Final, que es disputarà el se-
gon cap de setmana d’octubre.
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Viu en línia

Després d’un debut exitós amb El cel se-
gons Google (2016), Marta Carnicero pu-
blica ara el seu segon llibre. Coníferesex-
plica la història del Joel, que viu a una co-
munitat idíl·lica en plena natura que re-
butja les noves tecnologies. Allà coneix l’A-
lina, una nouvinguda que el fascina i a la
qual mira d’acostar-s’hi. Un relat sobre la
identitat, l’amor i l’angoixa de perdre’ls.

Llibres

Coníferes
Marta Carnicero

Durant la repressió franquista, moltes do-
nes sense feina, amb fills que havien d’a-
limentar i amb marits afusellats, van ha-
ver de robar als camps, fer estraperlo o
prostituir-se. Això va fer que les presons
de dones se saturessin i s’habilitessin con-
vents per moralitzar “dones esgarriades”
com les que protagonitzen Preses.
Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Preses
Laura Giberga

El destí ha volgut que el cinquè disc de
Katy Perry, Smile, hagi vist la llum pràc-
ticament alhora que la seva primera filla
amb l’actor Orlando Bloom, Daisy Dove
Bloom. És per això que la cantant ha re-
conegut que “per fi” ha recuperat el seu
somriure (paraula que dona títol al disc).
“L’àlbum és el meu viatge cap a la llum”,
ha confessat recentment l’artista.

Música

Tenetha arribat a les sales de cinema en
un any molt complicat i ha aconseguit su-
perar totes les expectatives. Els milions
d’espectadors que l’han vist arreu del
món han pogut comprovar que el film és
Christopher Nolan en estat pur. El pro-
tagonista (John David Washington) hau-
rà de salvar el món d’una gran amenaça
armat amb una única paraula: Tenet.

Pelis i sèries

Tenet
Christopher Nolan

Smile
Katy Perry

Setmana del Llibre 
Després d’un Sant Jordi suspès i un d’alternatiu i estival,
la Setmana del Llibre en Català suposa una nova espe-
rança per al sector en un any del tot atípic. La 38a edi-
ció d’aquesta proposta se celebrarà del 9 al 13 de se-

tembre (durarà cinc dies en comptes de deu) al Moll de
la Fusta de Barcelona, un emplaçament que s’ha escollit
per poder aplicar les mesures de seguretat que exigeix
la pandèmia. Hi haurà 224 expositors, s’hi presentaran
220 novetats editorials i s’hi faran una vuitantena d’ac-
tivitats que han estat adaptades a la situació sanitària.

La veu de Laura Rosel (Sabadell, 1980) des-
perta els oients de la ràdio pública catalana
des d’aquest 1 de setembre, després que 

Mònica Terribas anunciés el mes de juliol que
deixava de presentar El matí de Catalunya 

Ràdio per l’existència d’uns “engranatges que
grinyolen”. Així, Rosel és la nova rival de Jordi
Basté, que continua al capdavant d’El món a

RAC1, el programa matinal de l’emissora on la
sabadellenca va treballar durant molts anys.
“RAC1 va ser la meva escola i el Basté el meu
pare radiofònic”, deia Rosel en una entrevista
a l’Ara publicada a finals d’agost. Entre una

etapa professional i l’altra, va ser presentado-
ra del programa Preguntes Freqüents (FAQS) de
TV3, una experiència que va acabar amb po-
lèmica però que li va permetre guanyar-se el

reconeixement del públic general.

L A U R A  R O S E L

ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Haver presentat ‘FAQS’ a TV3
En aquesta etapa es va fer especialment coneguda

Famosos

Estrenar-se a ‘El matí de Catalunya Ràdio’
Ha substituït Mònica Terribas com a presentadora del programa

Felicitacions i bons desitjos
Ha rebut l’escalf de molts companys de professió

QUÈ HA FET?

No t’ho perdis

|WRC 9
World Rally Championship (WRC) 9 és una de les grans novetats del món dels vi-
deojocs aquest mes de setembre. Disponible per a PC, Play Station 4 i Xbox One. 

QUI ÉS?
La fitxa
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