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El carrer Francesc Santacana de Martorell un dilluns al matí. Foto: Línia Nord

La supervivència del comerç
» El comerç local fa balanç de la seva situació quan està a punt de tancar un setembre “molt dur”
» Les botigues de roba i complements són les més afectades, en contraposició a les d’alimentació
Anna Utiel
MONTSERRATÍ
“La gent s’ho trobarà de cop: d’aquí a uns anys s’adonaran que ja
no hi ha comerç local”. És la predicció poc esperançadora del
president de l’associació de botiguers Nou Martorell, Marc Casasayas, que veu amb preocupació la situació del sector després de tres mesos de confinament, una represa “molt lenta”,
un agost auster i una tornada a
l’escola del tot incerta.
Precisament, l’inici del curs
escolar acostumava a ser una
bona campanya de vendes, però
el d’aquest any s’ha viscut “amb
menys alegria”, reconeix el dinamitzador d’Esparreguera Comerç, Josep Manuel Pereira, en

declaracions a Línia Nord. Amb
la incertesa, la por i l’impacte que
ha tingut el coronavirus en les
butxaques de la clientela, aquest
setembre “està sent molt dur”,
admet el president de Fem Vila
Martorell, Óscar Monge, tot i que
ell matisa que “la bogeria per
comprar ja es va perdre amb la
crisi econòmica del 2008”.
Sigui com sigui, el resultat és
que els clients “controlen més les
seves despeses”, en paraules de
Monge, i aquí els més perjudicats
són els establiments que no venen productes de primera necessitat. “Menys l’alimentació, tot
ha baixat”, afirma Casasayas,
que assenyala Amazon com una
de les plataformes que s’emporta els clients del comerç de proximitat. En aquest sentit, Pereira té clar que “roba i complements és el sector més afectat”.

CAMPANYES DE SUPORT
Durant les primeres setmanes de
l’estat d’alarma, quan les imatges de llargues cues a les portes
de supermercats com Mercadona encara eren recents, molts
ajuntaments van posar en marxa campanyes per donar suport
al comerç local.
Aquestes campanyes encara
duren i, en general, els comerciants les veuen amb bons ulls,
tot i que alguns confien poc en la
seva utilitat: “Un cartell demanant que la gent compri al poble... això de què serveix?”, es
pregunta, escèptic, el president
d’Abrera Comerç, Jesús Morales.
En canvi, Natalia Ortega, del
forn de pa Cal Xic de Martorell,
considera que “al principi sí que
van fer efecte” però que “ara ja
no: hem tornat a la normalitat
d’abans de la pandèmia”.

Una visió més optimista és la
que té Pereira, que veu el moment actual com una “oportunitat” i que, de fet, malgrat admetre que s’han perdut ingressos
perquè la gent gasta menys, assegura que el comerç local d’Esparreguera “ha guanyat clientela”. En la mateixa línia, Monge
creu que alguns veïns del nucli
antic martorellenc van “redescobrir el barri de la Vila durant
el confinament”, fet que ha beneficiat les botigues de la zona.
D’altra banda, el comerç de
proximitat té un gran punt a favor: els seus clients acostumen a
ser molt fidels. En són bon exemple la Maria Rosa, que compra a
les botigues de la Vila cada dia, i
la Montserrat, que és “filla” del
barri i excomerciant de la zona:
“Sé els problemes que té el petit
comerç amb les grans superfícies

i vull donar-hi suport”, diu. Un altre cas és el de l’Ester, que a més
de valorar la qualitat en els productes i en el tracte del comerç local respecte als supermercats,
ara té en compte també la seguretat: “Em sento més segura a les
botigues, no hi ha tanta gent”.
UN CAS EXCEPCIONAL
Un comerç inaugurat en ple confinament, justament, per salvar
un negoci. És la peculiar història
de Josep Vila: “Em dedico als calçots, el producte agrícola més
afectat per la crisi: només es
consumeixen en colles i en restaurants”, detalla. Amb la vida social aturada i els restaurants tancats, va decidir obrir Vilateca, una
botiga de fruita i verdura a la Vila
de Martorell que va començar a
caminar el 4 d’abril. Una aposta
valenta que ha estat un èxit.
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Els semàfors

La lupa

Matar el català en català
per @ModernetdeMerda

Generalitat

Reobrir els consultoris de Castellví i
Collbató... i ara recuperar el servei mèdic del CAP de Sant Esteve. Els compromisos del Departament de Salut amb el
Montserratí comencen a acumular-se.
Els veïns esperen que es tradueixin en
fets. pàgina 8
Com cada setmana, el català va tornar a
Un cop han fet el seu discurs en con- crec que, a aquestes alçades, als lingüiser un tema de galdosa conversa a TV3, i tra de la llengua dèbil, utilitzen argu- cides que corren pel país se’ls ha de coels desesperats defensors de la llengua, acu- ments de l’estil de “si el català va resis- mençar a anomenar pel seu nom. Els que
sats de tota mena d’intoleràncies. Aquest tir 40 anys de dictadura, com no ha de treballen més o menys activament per
cop, la polèmica ha vingut arran de l’en- sobreviure ara” per justificar les seves de- apagar una llengua han de començar a ser
trevista a l’exconsellera Vilallonga al FAQS mandes. I ho van repetint perquè els considerats com a tals. Perquè el que prodel passat dissabte 5 de setembre: el can- sembla un argument realment brillant. mouen és una destrucció cultural que en
vi de llengua, l’ús del català a TV3, la ido- Saben perfectament que una bona glo- qualsevol altre sector seria abastament
neïtat o no d’alertar de segons quines ten- balització pot ser més letal que una bona condemnada. I, sobretot, perquè no se
dències, etc. Res nou.
n’amaguen. Per tant, el míEl cas és que tot plegat ha
nim és que els ho reconeguEl català es defensa parlant-lo
estat prou atractiu per a la coem i els ho recordem. Vostè
lla afamada de sempre. Han
treballa per fer extingir una
i normalitzant-lo, convertint-lo
sortit, fidels a la crida de la nallengua mil·lenària.
tura, i han començat a gestiNo tinguem por ni veren un idioma vertical i horitzontal
cular sobre la precària situagonya d’acusar-los, que no
ció del castellà a Catalunya i
ens faci por ni vergonya desobre el maltractament que rep aquesta dictadura, però troben que l’argument nunciar les seves intencions. Perquè ells
tremolosa llengua a la televisió pública ca- és prou vistós per passejar-lo sense ga- no tenen cap por ni cap vergonya a l’hotalana (l’únic peix amb cara i ulls que, a ires manies.
ra de reivindicar l’arraconament i la descontracorrent i rodejat de fauna de tota
I, finalment, reblen el clau amb aparició del català.
mena, emet en català).
una bona dosi de cinisme: es declaren
El català es defensa parlant-lo i norElls volen que el castellà tingui una defensors del català... perquè ells tam- malitzant-lo, convertint-lo en un idioma
bona presència fins i tot a TV3. Volen que bé el parlen. Com si parlar-lo et prote- vertical i horitzontal, ja ho sabem. I en el
no quedi dempeus ni el més mínim ba- gís moralment de totes les iniciatives nostre dia a dia individual no hem de desluard televisiu d’una llengua minorit- que després impulsis per erradicar-lo. viar-nos del camí ni convertir-nos en perzada. Disfressats de falses víctimes, Com si voler destruir la llengua des de sones agres. Però contra els ufanosos que
parlen de drets (pausa dramàtica) i es- la pròpia llengua fos més disculpable o volen extingir-lo davant dels nostres
grimeixen la seva vulnerabilitat com a menys esgarrifós.
ulls, siguem més valents, no en deixem
ciutadans, una vulnerabilitat que es
És molt cansat haver d’aguantar tan- passar ni una, mostrem-los tal com són.
desmunta amb mitja dada. No cal ni una ta humiliació diària en la situació d’e- Alcem la veu d’una vegada, perquè som
dada sencera. Mitja dada.
mergència en què ens trobem, i per això l’única veu que ens queda.

Collbató

Collbató ha vençut els entrebancs que
suposa fer una celebració en temps de
coronavirus i ha viscut una edició més
que correcta de la seva Festa Major.
De fet, ha superat les expectatives
i s’ha convertit en una grata excepció.
pàgina 12

CH Sant Esteve

El primer cap de setmana del mes que
ve el primer equip sesrovirenc debutarà
en una nova campanya a Primera
Estatal. La intenció del club és que
hi pugui haver una seixantena d’espectadors a les graderies del Sanes Arena.
pàgina 13

Aquí es

piula

El Twitter en paper
@cot_julia

Em sap greu dir que la
tornada a l’escola de
les meves filles ha anat
com la seda, que l’organització ha funcionat perfectament i que elles s’hi han
quedat encantades. Ja he dit als professors que espero que sigui l’última
vegada que amb coses que surten bé
no es fan tuits.

@apuente
Els actors independentistes asseguren
que estan mirant de consensuar una resposta contundent davant d’un fet intolerable que l’Estat està
a punt de fer, malgrat que tot apunta
que aquesta resposta només serà una
picabaralla entre ells. Da igual cuando
leas esto.

Director Editorial: Arnau Nadeu
Subdirector d’edicions: Albert Ribas
Redacció: Anton Rosa (Barcelonès Nord
i Baix Maresme), Júlia Gamissans (Vallès),
Dipòsit Legal: B 12314-2013

@raulgaab
Elahe, 14 anys, vol ser
astrofísica: “M’agraden
les estrelles perquè estan lluny dels humans”. La Irem, amb 13,
està fascinada amb la càmera i el periodisme. Les dues van fugir de la guerra de l’Afganistan. Europa les tracta
com animals per haver nascut en un
país en guerra. #Lesbos.

Pau Massip (l’Hospitalet i Baix Llobregat),
Albert Ribas (Barcelona), Anna Utiel (Montserratí) i Pau Arriaga (Esports i Xarxes)
Dept. Comercial: Lola Gutiérrez
Distribució: Andrés Meca i Pablo Favieri

Premi Tassis Torrent de Comunicació 2011 Diputació de Barcelona

@17Mn
Hoy he hecho una factura de 80 euros brutos
por un reportaje que tiene, literalmente, una docena de fuentes, no sé cuántas horas de trabajo (ni
las calculo) y casi 100 euros gastados
en desplazamientos. Pagar para publicar y porque nos lo “podemos” permitir. No está de más recordarlo.

Editor-Gerent: David Centol i Lozano
Director Editorial: Arnau Nadeu
Coordinador de Vendes: Marcelo Villanueva
Coordinadora de Producció gràfica: Marga Moreno
Webs temàtics: Pere Giménez i Quim Miró
www.liniaxarxa.cat
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Safata d’entrada
Les millors

perles

mputar-se la mà per cobrar una indemnització. És el que ha fet
una jove eslovena: es va tallar la mà amb una serra i va demanar cobrar la indemnització d’un milió i mig d’euros. Després,
es va descobrir que havia estat buscant a internet quant costava una
pròtesi de mà. Ha estat declarada culpable d’un intent de frau.

A

er ‘twerking’ sobre un taüt. Ho ha fet una noia a l’Equador
durant el funeral del seu millor amic. En un vídeo que s’ha
fet viral, es pot veure la jove damunt el taüt fent aquest ball
sensual mentre s’acomiada del difunt. Es diu que aquest era el
desig exprés del millor amic, per tant ha estat tot un homenatge.

F

a Lliga i Puma tenien preparada una campanya curiosa per a l’inici de la temporada de futbol: van pintar pilons de ciment de
la ciutat de Madrid com si fossin pilotes de futbol. L’Ajuntament
s’ha vist obligat a retirar aquesta campanya per evitar lesions, després que diversos vianants colpegessin els pilons amb el peu.

L

agar 2.000 euros per un pijama. És una autèntica bogeria
per a la majoria de mortals, però no per a un multimilionari com Cristiano Ronaldo. L’exjugador del Reial Madrid
ha aparegut a les seves xarxes socials amb un pijama de Louis
Vuitton que, efectivament, té aquest preu desorbitat.

P

ossibles indicis de vida a Venus. Un equip internacional format
per científics del Regne Unit, el Japó i els Estats Units ha detectat als núvols d’aquest planeta una molècula poc habitual que
els fa pensar que hi podria haver vida. Es quedarà en un no-res o
serà una nova sorpresa del 2020?

P
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Mor un motorista de 16 anys
en un accident a Collbató
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Més moviments al CH Sanes
de cara al curs 2020-21
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Compte enrere per a una Festa Major
de Collbató segura però ambiciosa
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La solidaritat collbatonina
arriba fins a Bielorússia
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El Sanes ultima el seu redebut
a Primera Estatal

Arxius espanyols

Un espoli inexistent

per Jordi Lleal

per Antoni Moliné

La jutgessa Marta Canales ha dictaminat que el Pazo de Meirás, actualment en mans de la família del
dictador Franco, ha de passar al
patrimoni de l’Estat. Però és que a
més, la Fundació Nacional Francisco Franco, té “segrestats” en els
seus arxius milers de documents
oficials de Franco emesos o rebuts
en les seves funcions com a cap de
l’Estat, no són tots cartes particulars a la núvia doña Carmen Polo,
o als seus fills, nets i amics de cacera o de pesca. El més greu és que
han passat quaranta anys de la restitució de la suposada democràcia
i encara tenen més de 30.000 documents que haurien d’estar dipositats als arxius oficials espanyols i no als d’una fundació privada.
I els documents oficials dels
reis Joan Carles I i Felip VI, seran
també secrets d’Estat?
És increïble! Quan els historiadors vulguin fer investigacions
sobre els papers dels presidents
de govern, es trobaran amb un
buit enorme, que no serà possible
omplir, seran unes pàgines de la
història d’Espanya que quedaran
en blanc. Hi ha una llei de patrimoni que obliga a entregar la documentació als arxius públics,
però queda demostrat que s’incompleix reiteradament.
Per reblar el clau, encara queden milers de documents a l’Arxiu
de Salamanca que no han estat retornats, amb l’oposició d’associacions i partits polítics nostàlgics
del franquisme. En l’àmbit estatal
els arxius són un desgavell, i no és
l’únic quant a la manca de transparència administrativa i la possibilitat d’obtenir informació, que
és un dels pilars de la democràcia,
la de veritat, no la que tenim ara.

La idea que des de l’Aragó i l’estat espanyol han intentat fer
creure a l’opinió pública que les
obres d’art custodiades al Museu
de Lleida, i posteriorment obligades a retornar al monestir de
Sixena, eren fruit d’un espoli (o
robatori) sembla que ha quallat,
com sempre que es tracta de desprestigiar Catalunya. Ni de bon
tros és veritat. Tot seguit, de forma sintetitzada, explico què va
succeir en realitat:
El 10 d’abril de 1972, la comunitat de religioses Santjoanistes de Sixena, prèvia autorització del Bisbe de Lleida, decideixen traslladar-se, definitivament, al convent de Barcelona i
després a la seu conventual de
Valldoreix (Sant Cugat del Vallès). La Comunitat vengué, entre 1983 i 1992, la totalitat del patrimoni artístic a la Generalitat,
operació que es va realitzar mitjançant la mare priora de Valldoreix, alhora la federal de l’ordre, que comptà amb el vistiplau
dels prelats de Lleida, Barcelona i del Vaticà.
El 21 d’abril de 1983, la Generalitat adquirí quaranta-quatre peces per un valor de deu mi-

lions de pessetes. Una segona
venda es formalitzà el 17 de desembre de 1992, comprenent
un lot de dotze objectes per un
muntant de vint-i-cinc milions
de pessetes. Aquell mateix dia, es
pactà l’opció de compra de quaranta-una peces més; el seu valor: catorze milions vuit-centes
cinquanta-cinc mil pessetes.
Aquesta darrera venda a nom del
Museu d’Art de Catalunya.
Feu la suma i arribareu a
concloure que la comunitat de
Santjoanistes es va endur una picossada, en aquell temps, més
que important.
Com a cloenda, unes preguntes em venen al cap: Si aquestes compres haguessin estat realitzades per qualsevol altra comunitat, el jutjat, encarregat del
cas, hauria donat ordre de retorn
amb la intervenció de la Guàrdia
Civil? Que cadascú en faci la
seva pròpia lectura. Una altra: la
Generalitat ha fet tot el possible
per deixar incòlume l’honestedat
de Catalunya? Tinc la sensació
que tothom ha callat. Llavors, el
repetit espoli on és?
Cada vegada estic més fastiguejat de la política i els polítics.

Línia Nord no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com

A les xarxes

#ComençaElCurs

@LaiaColome: Comença el curs més atípic i més incert. Ho fa mig any després
que es decretés l’estat d’alarma i ens haguéssim de tancar a casa.

#ElDramaDeMória

@wagensberg: Els “camps de refugiats” ja
són oficialment “camps de detenció”. Els
habitants del “nou” camp de Lesbos, en un
camp militar de tir, no podran sortir.

#MasAlPDeCAT

@adrisantaa: Artur Mas no s’integrarà a
Junts. L’expresident diu que no ho fa perquè el projecte de Junts pot portar a la separació.
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Ajudes | S’amplia el termini d’ajuts per a joves autònoms
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S’ha ampliat el termini per demanar els ajuts de fins a 10.000 euros per a autònoms de 16 a 29
anys inscrits al programa de Garantia Juvenil. Els poden rebre els joves que hagin iniciat la seva
activitat com a autònoms entre l’1 de setembre de 2019 i el 15 d’octubre d’aquest any.
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Veïns del Torrent de Llops
s’organitzen contra l’incivisme
» Denuncien soroll, brutícia i manca de seguretat a un parc infantil
on s’apleguen diversos adolescents sense mascareta ni distàncies

SOCIETAT4Una quarantena de
veïns del barri del Torrent de
Llops de Martorell s’han organitzat per fer front a l’incivisme
que afecta el parc infantil situat
al carrer Arcadi Casanovas, entre Berenguer Bertran i Francesc
Macià. Denuncien que, cada tarda des de fa mesos, diversos
adolescents sense mascareta ni
distància interpersonal s’instal·len al parc per fumar, beure
i escoltar música amb un altaveu
fins a la nit, molt sovint fins a altes hores de la matinada. Tot plegat afecta el descans dels veïns i
deixa la zona plena de brutícia.
“He trucat cada dia a la Policia Local, al principi sempre venien i els feien fora, però ara ja
fa temps que em diuen que no tenen efectius”, relata a Línia
Nord una veïna que prefereix no
dir el seu nom. “Només tenen
entre 14 i 17 anys, però són
molts (n’he arribat a comptar
trenta) i fan por”, admet. De

El parc afectat, situat al carrer Arcadi Casanovas. Foto: Arxiu

fet, aquesta afectada ha acabat
posant a la venda casa seva perquè està “farta” de la situació. El
sentiment és compartit per la
resta de veïns: “No podem ni
sentir la televisió a casa nostra
perquè posen la música molt
forta, i ens entra olor de marihuana”, explica una altra veïna,
que també lamenta que els nens
de la zona no poden gaudir d’un
parc que tenen tan a prop.

Després d’enviar missatges,
fotografies i vídeos diàriament a
l’alcalde Xavier Fonollosa, una
veïna ha aconseguit concertar
una reunió amb ell i amb el regidor de Seguretat Ciutadana,
Lluís Sagarra, aquest divendres.
En paral·lel, una altra resident de
la zona ha presentat una instància al Ple municipal d’aquest
mes, explicant la situació i demanant mesures al consistori.

Wayne Griffiths serà
el nou president de Seat

INDÚSTRIA4Seat ja ha escollit
nou president: Wayne Griffiths.
Segons ha avançat el diari Ara,
l’actual vicepresident comercial
de Seat i conseller delegat de Cupra, la marca esportiva de l’automobilística, substituirà Luca de
Meo al capdavant de l’empresa
nou mesos després de la marxa
de l’italià.
Des que De Meo es va passar
a Renault el mes de gener, la presidència de la companyia amb

seu a Martorell ha estat en mans
de l’alemany Carsten Isensee
de forma interina. En aquestes
condicions, la marca s’ha hagut
d’enfrontar a una pandèmia que
li va ocasionar una pèrdua operativa de 271 milions d’euros
fins al mes de juny.
Sigui com sigui, l’empresa no
ha volgut confirmar al diari Ara
el nomenament del futur president, i ha dit que l’anunci es farà
“en el moment adequat”.

Més de 200.000 euros de la
Diputació per fer front a la crisi

ECONOMIA4Els municipis del
Baix Llobregat rebran, entre el
que queda d’aquest any i l’any
que ve, 3,6 milions d’euros més
del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. En el marc
d’aquesta subvenció, l’Ajuntament de Martorell ha obtingut
més de 200.000 euros.
Aquesta partida es divideix
en nou objectius diferents, tant
d’àmbit social com econòmic,
per tal de fer front a l’impacte de
la pandèmia del coronavirus.
Així, s’ha invertit en el “reforç
dels professionals dels serveis so-

cials bàsics i en la lluita contra
l’exclusió social d’infants i adolescents; així com en polítiques
per abordar les violències masclistes i impulsar agents d’acció
comunitària a l’espai públic”,
tal com detallen des del consistori. També hi ha línies de suport
adreçades a la neteja i la desinfecció d’espais públics, a finançar activitats educatives, esportives i juvenils, a fomentar la digitalització d’espais com els museus o el mercat municipal i al
suport als centres locals de serveis a les empreses.

Satisfets: el Congrés tomba el
decret del superàvit municipal

POLÍTICA4L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, es va mostrar satisfet després que el Congrés dels Diputats tombés la votació d’un decret llei proposat pel
PSOE, amb el suport d’Unides
Podem, perquè l’Estat gestionés
el superàvit i els romanents municipals. Hi van votar en contra
el PP, Cs, Vox, ERC, PNB i JxCat.
“Com la major part d’ajuntaments catalans, estem contents que el decret llei no hagi
passat el tall parlamentari, com
era d’esperar”, va dir l’alcalde al
canal de notícies local. La pro-

posta del govern espanyol hauria permès a l’Estat recaptar els
estalvis o romanents de tresoreria dels ajuntaments (uns
14.000 milions d’euros) a canvi
d’oferir-los una partida de 5.000
milions d’euros l’any que ve per
lluitar contra els efectes de la
pandèmia i de retornar la resta
en un termini d’entre deu i quinze anys. Una proposta que Fonollosa, com tants altres alcaldes,
considerava injusta: “Són els
ajuntaments els que han d’aplicar els seus estalvis”, deia, com
finalment passarà.
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Es cancel·la la Festa del Roser
i s’allarga la suspensió d’actes
FESTES4La Fira de Primavera,
Sant Jordi, el Festival PAS, la
Festa Major, les festes dels barris... i ara també la Festa del Roser, que havia d’arribar a principis d’octubre. La llista de celebracions que el coronavirus ha
obligat a suspendre a Martorell
és cada cop més llarga i sembla
no tenir final. De fet, la difícil situació sanitària ja va fer que
l’Ajuntament suspengués, el passat mes de juliol, tots els actes als
espais públics. Una suspensió
que, la setmana passada, el consistori va decidir prorrogar fins
al dia 30 de setembre.
“Hem anat programant totes
les festes, com qualsevol any
normal; ara bé, quan falten quinze dies perquè arribi la festa en
qüestió, hem de veure en quina
situació de la pandèmia estem”,
va dir l’alcalde Xavier Fonollosa
als micròfons de Martorell TV.
El batlle va recordar que el risc
de brot de coronavirus a la localitat és alt i va admetre que la
Festa del Roser no seria compatible amb les restriccions i recomanacions que fa la Generalitat.
En aquest sentit, cal tenir en
compte que el Govern ha allargat la prohibició de les trobades
de més de deu persones, com a
mínim, fins al dia 26. “No ens

El municipi no celebrarà la Festa del Roser aquest octubre. Foto: Ajuntament

podem atrevir a fer cap festa al
carrer”, va afegir Fonollosa.

I TOT AIXÒ, FINS QUAN?
Per trobar l’última festa local que
es va poder celebrar amb normalitat a Martorell cal remuntarse al Carnaval multitudinari d’aquell 22 de febrer de l’era precoronavirus, que ara ens sembla
tan lluny.
Ja han passat set mesos des
d’aquell dia i la tardor està a punt
d’arribar, però les celebracions
continuen caient una rere l’altra.
En aquest context, costa de veu-

re el final d’aquesta onada de suspensions, però tot dependrà d’un
indicador clau. “En el moment
que el risc de contagi a Martorell
sigui baix, podrem començar a
fer coses amb una certa normalitat. Mentre el risc de contagi sigui alt, no podrem fer les festes
que estàvem habituats a fer”,
detalla l’alcalde. Per això, aquest
octubre els martorellencs s’hauran de conformar amb fer la
copa de vi al menjador de casa i
no pas a la plaça de l’Església,
l’espai que normalment acollia el
ViMart de la Festa del Roser.

línianord.cat

L’exposició ‘De París a Nova
York’ aterra a l’espai Muxart

CULTURA4 El Muxart Espai
d’Art i Creació Contemporanis va
ser, el passat mes de juny, el primer museu martorellenc a reobrir després del confinament, i
ara també serà el primer a estrenar una mostra d’art al municipi. ‘De París a Nova York’ és
l’exposició que es podrà veure al
Muxart des de demà, 17 de setembre, fins a l’1 de novembre.
Es tracta d’un recull de la
Col·lecció Gelonch Viladegut que
presenta una setantena de gravats d’artistes que van des de la
segona meitat del segle XIX fins
a la segona meitat del XX. Entre
els autors hi ha noms tan importants com Salvador Dalí, Eugène Delacroix, Pablo Picasso,
Joan Miró o Andy Warhol, entre
d’altres; tots ells van fer servir el
gravat com a via per difondre la

seva obra. El comissari de l’exposició és el col·leccionista Antoni Gelonch, que hi aporta també la seva mirada personal.
Segons Gelonch, a la mostra
“s’intenta demostrar, a través de
les obres de grans artistes, com
el món i el mercat de l’art van fer
passar la capitalitat de París a
Nova York entre mitjans del segle XIX i mitjans del segle XX”.
Amb aquest objectiu, l’exposició
consta de cinc blocs: ‘El París del
XIX: El centre de l’art’, que va de
l’any 1840 al 1900; ‘Artistes
nostres a París al tombant de segle’, del 1890 al 1930; ‘El París de
les avantguardes’, del 1900 al
1950; ‘Artistes catalans a la recerca de...’, de 1950 a 1975, i finalment ‘L’odissea americana:
Nova York, la nova capital de
l’art’, de 1950 en endavant.
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Infància | 7.000 euros més a les beques menjador

L’Ajuntament ha incrementat en uns 7.000 euros la partida destinada a les
beques menjador (140.000 euros totals) per poder arribar a un centenar
d’alumnes més. Amb aquest augment, se’n podran beneficiar 400 infants.

L’actriu Núria Espert tornarà a
Sant Andreu deu anys després

CULTURA4 El mes de novembre
de 2010, Núria Espert visitava
Sant Andreu de la Barca per assistir a la inauguració del primer
teatre català que portaria el seu
nom. Ara, coincidint amb el
desè aniversari de l’equipament,
l’actriu tornarà al Teatre Núria
Espert per delectar el públic
santandreuenc amb el Romancero gitano de Federico García
Lorca, dirigit per Lluís Pasqual.
La combinació d’Espert i Lorca és la “millor forma de celebrar
els deu anys del teatre”, tal com
va dir dijous passat el regidor de
Cultura, Juan Pablo Beas, en la
roda de premsa de presentació
de la temporada. “Lorca també
impregna molt el nostre teatre”,
va assenyalar Beas, que va recordar que tant la plaça on es troba l’equipament com una de les
seves sales porten el nom del poeta de Fuente Vaqueros.
La funció del Romancero
gitano està programada el dia 28

Núria Espert interpretarà el ‘Romancero gitano’ de Lorca. Foto: Teatre Romea

de novembre, però la temporada començarà molt abans, el 27
de setembre. Aquest diumenge,
la companyia El Patio Teatro oferirà Conservando memoria, una
obra per a tots els públics a partir dels 9 anys que se centra en
la importància dels records dels
avis. La Zanja, de la companyia
Titzina, i Lo nuestro, un muntatge de la Sala Flyhard, completen l’oferta teatral per a
adults, mentre que el concert En
Essència de Gospel Feelings és
la gran aposta musical. Per als

més petits, hi ha tres propostes:
l’obra Hi ha res més avorrit
que una princesa rosa?, el concert del popular grup El Pot Petit i l’espectacle de titelles On vas,
Moby Dick?.
El Núria Espert, doncs, ha
aconseguit anteposar-se a la situació adversa que travessa la cultura i està a punt de començar
una temporada diversa i de qualitat. Això sí, amb un aforament
del 50%, amb preses de temperatura a l’entrada i ús obligatori
de desinfectant i mascareta.

Castellví | 4.000 euros per arranjar camins forestals

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes està actuant en set punts del terme per
posar al dia i arranjar diferents trams de camí pròxims a les zones urbanes,
alguns molt transitats. El cost total de les actuacions supera els 4.000 euros.

Fins a 5.000 euros per posar
en marxa una idea de negoci

ECONOMIA4L’Ajuntament de
Sant Andreu oferirà un ajut de
fins a 5.000 euros als emprenedors que posin en marxa la seva
idea de negoci al municipi. El
consistori té reservada una partida de 20.000 euros per a
aquesta iniciativa, que compta
amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i
que enguany s’emmarca en el pla
de xoc per la pandèmia.

Aquesta és la tercera edició
dels ajuts a l’emprenedoria que
impulsa l’Ajuntament, i la novetat és l’increment de la subvenció màxima de 4.000 a 5.000
euros. A més, s’han facilitat els
requisits d’accés (per exemple,
ara ja no cal haver estat tres mesos a l’atur). Es tracta d’una ajuda que ha resultat molt útil en
anys anteriors: el 2018 es van
crear cinc empreses i el 2019, sis.

“Tracte penós” de Nissan cap
als extreballadors d’Acciona

INDÚSTRIA4Els 58 empleats
d’Acciona que treballaven a la
planta de Nissan de Sant Andreu
de la Barca s’han quedat sense feina arran de la rescissió del contracte entre les dues companyies.
El passat dia 14, aquests treballadors van haver de recollir al carrer els efectes personals que encara tenien a la planta santan-

dreuenca, tal com es pot veure en
un vídeo publicat per Sant Andreu TV. “Estem rebent un tracte penós per part de l’empresa”,
lamentava el president del comitè
d’empresa d’Acciona, Marcos Peloche, als micròfons de la televisió local. En la mateixa línia, la
secció de CCOO a Nissan va titllar la imatge de “vergonyosa”.

Castellví | Sant Esteve

Compromís perquè el CAP de
Sant Esteve recuperi els metges
SANT ESTEVE4El Servei Català
de la Salut (CatSalut) s’ha compromès a tornar a dotar de dos
metges el Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Esteve Sesrovires, segons informa l’Ajuntament. El compromís, que es
podria fer efectiu l’última setmana de setembre, ha arribat
després que el consistori sesrovirenc hagi reclamat en nombroses ocasions recuperar el servei mèdic al municipi.
Des de l’esclat de la pandèmia i l’inici del confinament, el
CAP només obre de dilluns a divendres de vuit del matí a tres de
la tarda, i no compta amb cap
metge. Fora d’aquest horari o per
rebre atenció mèdica presencial, els veïns s’han de desplaçar
a Masquefa (Anoia), Martorell o
Sant Andreu de la Barca. El govern local alerta que aquesta situació, que ja fa sis mesos que
dura, “està generant molt malestar entre la ciutadania”. “L’Ajuntament espera que el compromís sigui ferm i estarà ama-

Una imatge de la festa de Sant Miquel de l’any passat. Foto: Aj. de Castellví

Pocs actes i un únic dia de
festa en un Sant Miquel atípic

El centre només obre al matí i no compta amb cap metge. Foto: Aj. Sant Esteve

tent perquè es faci efectiu”, han
dit des del consistori.
EL CAS DE PEDIATRIA
D’altra banda, ja fa temps que el
CAP de Sant Esteve es va quedar
sense servei de pediatria, una especialitat que va ser derivada al

CAP de Masquefa. És per això
que el consistori sesrovirenc ha
assegurat que “se seguirà treballant per tal que es pugui recuperar l’atenció pediàtrica i evitar
que els veïns i veïnes hagin de
desplaçar-se fora del municipi
per aquest servei”.

CASTELLVÍ4Aquest any no hi
haurà diada castellera ni trepitjada de raïm per celebrar
Sant Miquel, l’anomenada festa
major petita de Castellví de Rosanes. Els dos actes més tradicionals de la celebració, com
tants altres, s’han hagut de suspendre a causa de la pandèmia,
que ha obligat a reduir la commemoració de Sant Miquel a un
únic dia, el diumenge 27.
Tot i que l’edició d’enguany
havia de servir per fusionar-se
amb els actes de la Festa Major

que no es va poder celebrar el
mes de maig, l’evolució de la crisi del coronavirus ha esvaït
aquesta idea. Finalment, el programa de Sant Miquel ha quedat
força limitat, però inclou propostes d’activitat física en grups
reduïts, a l’aire lliure i amb distància de seguretat, així com un
espectacle de clown de la companyia Mortelo & Manzani i un
concert de la cantant Ariadna
Vieyra. Tots els actes tindran aforament reduït i requeriran inscripció prèvia obligatòria.
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Abrera

Cultura | Punt final del Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera

línianord.cat

La 23a edició del Concurs de Teatre Amateur Vila d’Abrera va arribar al seu punt final diumenge
passat, dia 20. La darrera funció, prevista per al 22 de març, es va haver d’ajornar per la pandèmia i no s’ha pogut recuperar fins ara. La Sala Municipal va ser l’escenari de l’obra.

22 de setembre del 2020

El poeta abrerenc José Luis
García guanya un nou premi
CULTURA4El poeta abrerenc
José Luis García Herrera ha
guanyat un nou premi literari.
Aquest cop, ha estat l’editorial
Edicions Deslinde qui ha decidit
guardonar l’escriptor local pel seu
llibre de poesia inèdit El ángel en
la penumbra. Optaven a aquest
reconeixement un total de 99
obres, escrites principalment per
autors d’Espanya, Cuba, l’Argentina, Xile i els Estats Units.
El ángel en la penumbra, l’obra que García Herrera va presentar sota el pseudònim Héctor
Olivenza, es publicarà pròximament tant en paper com en format de llibre electrònic. Per a un
dels membres del jurat, el poeta, narrador i editor, Otilio Carvajal, aquest poemari és “una
peça d’orfebreria” i en destaca “la
força dels seus versos”, que sorgeix “del domini exacte del llenguatge poètic”.
Amb aquesta crítica, no és
d’estranyar que el poeta abrerenc
hagi guanyat nombrosos premis
al llarg de la seva carrera. Fins
ara, ha rebut una quinzena de

Ha guanyat un premi Deslinde per ‘El ángel en la penumbra’. Foto: Ajuntament

guardons literaris de diferents
municipis i institucions, i ha
publicat un total de 25 llibres de
poesia, escrits sobretot en castellà, però també en català. A
més de poeta, García Herrera és
narrador i crític literari. També
ha estat director de la revista El
Juglar y la Luna, membre directiu de l’Acadèmia Iberoame-

ricana de la Poesia de Barcelona
i membre fundador dels premis
literaris Ciutat de Sant Andreu
de la Barca. La seva trajectòria va
fer que, l’any 2016, la Generalitat l’inclogués en el projecte ‘De
Capçalera’, que destaca autors
per la seva qualitat i la seva implicació en el territori i les biblioteques locals.

L’Escola de Música supera els
180 inscrits en un curs estrany

FORMACIÓ4L’Escola Municipal
de Música d’Abrera va començar
un nou curs la setmana passada
amb un bon nombre d’alumnes
inscrits: 186. Es tracta de la mateixa xifra que l’any passat, fet
que té mèrit tenint en compte la
incertesa que envolta enguany
qualsevol activitat educativa, especialment si és extraescolar i,
per tant, no considerada estrictament necessària.
Tal com detallen des de l’Ajuntament, l’escola ha elaborat
un pla per poder oferir les mateixes assignatures que en cur-

sos anteriors però garantint les
mesures de seguretat que ha
imposat la pandèmia. En alguns dels programes educatius,
s’ha reduït el temps de classe per
facilitar la subdivisió de grups i
aconseguir un aforament adequat a les aules, que permeti
mantenir la distància de seguretat i la correcta ventilació dels
espais. Sigui com sigui, es tracta d’una millora respecte a la segona meitat del curs passat, que
professors i alumnes van haver
de fer online arran de la declaració de l’estat d’alarma.
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Mobilitat | L’illa de vianants, de nou en funcionament

Les restriccions de l’illa de vianants del Nucli Antic tornen a estar actives des de dilluns passat, després de gairebé sis mesos de suspensió. L’objectiu d’aquesta mesura
és prioritzar el vianant en una zona de carrers estrets on hi ha dos centres educatius.

Olesa acull la primera reunió
del Parc Rural de Montserrat
ASSOCIACIONS4 L’Escorxador
d’Olesa va ser l’escenari de la primera assemblea ordinària del
Parc Rural de Montserrat des de
la seva constitució com a associació, ara fa un any i mig. L’acte de dimarts passat, que s’hauria d’haver celebrat abans però
que va quedar endarrerit per la
pandèmia, va servir per fer un
balanç de les actuacions que
s’han fet en el marc del conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els municipis que formen part del Parc Rural de Montserrat.
Per a l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, la reunió va ser positiva perquè va permetre “donar
compte d’accions que s’han fet
aquest any, definir plans de futur i per constatar que, malgrat
la situació sanitària, el Parc Rural ha continuat avançant”. En la
mateixa línia, el regidor de Cultura i Patrimoni, Xavier Rota, va
recordar que la feina de l’associació “ha consistit a posar les bases de múltiples projectes que
d’aquí a uns mesos començaran

La primera assemblea ordinària de l’entitat, a l’Escorxador. Foto: Ajuntament

a ser visibles entre la ciutadania,
com ara el Banc de terres, la senyalització del Parc Rural, la posada en marxa d’un web propi o
l’estudi d’una marca pròpia del
Parc Rural del Montserrat”.
Aquest projecte, que feia
anys que estava en construcció
i que l’any passat per fi va començar a caminar, va néixer

amb l’objectiu de protegir i recuperar el sòl agrícola, potenciar
la dignificació de l’ofici de pagès,
promoure els productes de la terra amb la marca Montserrat, difondre el patrimoni natural i
protegir el territori de les activitats especulatives i la pressió
urbanitzadora, tal com detallen
des del consistori.

Més de mil peces Protesta de la
per al futur museu plantilla d’Aryzta
de Cal Puigjaner Bakeries Iberia
PATRIMONI4L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha rebut una
important donació patrimonial
de la Unió Excursionista de Catalunya (UEC) d’Olesa i el Centre Muntanyenc i de Recerques
Olesà (CMRO). Les més de mil
peces entregades, que tenen un
gran valor històric i arqueològic,
es destinaran al museu que l’Ajuntament té previst crear a l’edifici municipal de Cal Puigjaner,
segons informa el consistori.
Aquesta donació és fruit de la
feina que han fet durant aquest
estiu la UEC i el CMRO, amb l’ajuda de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona. L’equip format per l’arqueòloga Conxita Ferrer i el vocal de Recerques del CMRO,
Jaume Morera, com a documentalista, ha treballat en l’inventari i catalogació de les dues
col·leccions patrimonials, per
tal de configurar la donació destinada al futur museu d’Olesa.
Un museu que “no només vol ser
de caire local sinó també territorial”, diuen des del consistori.

INDÚSTRIA4Els treballadors
de la planta d’Aryzta Bakeries
Iberia a Olesa de Montserrat es
van concentrar divendres passat
davant del McDonald’s del centre comercial La Vailet, de Sant
Vicenç dels Horts. La fàbrica,
que elabora el pa per a la multinacional de menjar ràpid, té
l’activitat productiva aturada
des del 7 d’abril. Des de CCOO
denuncien “l’aplicació fraudulenta de l’ERTO que està fent
l’empresa” i exigeixen un “pla industrial” que garanteixi la continuïtat de la planta olesana i el
manteniment de la setantena
de llocs de treball.

| 12

Esparreguera
línianord.cat

Educació | Un grup confinat a l’escola El Puig
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L’escola El Puig d’Esparreguera és, des d’aquest dilluns, un dels més de
300 centres educatius catalans que han hagut de confinar un grup estable de convivència després de detectar-hi un positiu de coronavirus.

El Festival LOLA de teatre
resisteix i celebra la 18a edició

CULTURA4‘Resistim’ va ser el
lema que la companyia Tramateatre, organitzadora del Festival LOLA d’Esparreguera, va
escollir per a l’edició de l’any passat. El van triar perquè, des que
es va crear el 2003, aquesta iniciativa de teatre professional
s’ha hagut de reinventar en nombroses ocasions per poder sobreviure. El que no sabien aleshores els responsables del festival era que enguany, per poder
celebrar la divuitena edició, els
tocaria tornar a demostrar –i
potser amb més força que mai–
la seva capacitat de resistència.
Així doncs, malgrat una pandèmia que ha deixat tocat el sector cultural, el LOLA ha programat nou propostes entre el 25 de
setembre i el 30 d’octubre. El Patronat Parroquial serà l’escenari principal del festival, ja que s’hi
faran tant les dues sessions del cicle Cinema, dones i retrats com
les obres de teatre Birnam, Vaig

El festival passarà pel Bruc gràcies a un acord amb el municipi. Foto: LOLA

venir aquí per estar boig i Poder
voler sortir. El Teatret, d’altra
banda, acollirà Persèfone –dirigida per l’esparreguerí Gerard Bidegain, director artístic del
LOLA– mentre que el projecte
d’arts plàstiques Dia D s’instal·larà als carrers del municipi.
COL·LABORACIÓ AMB EL BRUC
La gran novetat de l’edició és l’acord de col·laboració del festival

amb l’Ajuntament del Bruc, gràcies al qual el LOLA podrà tornar
a trepitjar una població coneguda: havia estat un dels escenaris
de la proposta de Tramateatre
quan aquesta anava més enllà del
terme municipal d’Esparreguera. Amb tot, el Casal del Bruc és
la ubicació escollida per representar dos dels espectacles programats: ¿Qué fue de Andrés Villarrosa? i Les Glòries.

Destinen 100.000 euros més
a reparar el pavelló El Castell

EQUIPAMENTS4La reparació
del pavelló municipal El Castell
tindrà finalment una dotació
pressupostària de 407.000 euros,
després que el Ple aprovés una
segona modificació de crèdit de
101.000 euros el passat dia 16.
Segons el consistori, l’import
que es destinarà a l’equipament
prové, principalment, “de la minoració de la partida destinada a
la desinfecció de la residència

‘Els Segadors’, motiu de
polèmica a Esparreguera

POLÍTICA4Emetre Els Segadors a les 17.14 hores de l’11 de setembre: aquesta és la petició que
l’ANC d’Esparreguera va fer a l’emissora de ràdio municipal per
celebrar la Diada. Però Ràdio Esparreguera no ho va acceptar,
al·legant que havia de “preservar
la neutralitat”, segons han denunciat les entitats i els partits in-

Ja està oberta la convocatòria de les beques de transport jove, amb uns imports d’un
màxim de 150 euros per ajudar a pagar el transport dels estudiants d’entre 16 i 25
anys que han de sortir de Collbató. L’Ajuntament hi destina un total de 3.000 euros.

FESTES4 “Cal mantenir les manifestacions culturals, el teatre i
la música malgrat les difícils
circumstàncies que travessem”,
deia el programa de la Festa
Major de Collbató d’aquest any.
I així ha estat: el municipi ha superat els entrebancs que suposa
fer una celebració en temps de
coronavirus i ha viscut una edició més que correcta de la festa
en honor a Sant Corneli.
Les activitats van arrencar dimecres passat, dia 16, amb els
avis com a protagonistes, ja que
van poder gaudir d’un homenatge, una obra de teatre i un
concert d’havaneres a càrrec del
grup Anxovetes. L’endemà va
arribar el torn dels amants de la
literatura, amb la presentació a
la biblioteca del llibre Tota una
vida per recordar, de Núria Pradas, Premi Ramon Llull 2020.
Però el moment en què el
programa va trepitjar l’accelerador va ser divendres, malgrat el
mal temps. L’actriu i humorista
Judit Martín va oferir un diver-

El concert de Doctor Prats va ser un dels actes més seguits. Foto: Ajuntament

tidíssim pregó que es va haver de
traslladar al Casinet per la pluja,
i la cantant de moda Suu va portar la seva barreja de ritmes a la
pista Martí Gil. La pluja també va
obligar a posposar l’acte a favor
del col·lectiu LGTBI programat
dissabte, mentre que la resta

d’actes van poder tirar endavant. De dissabte, destaquen la
Salnitrada i el concert de Doctor
Prats, dos dels moments més esperats de la festa. Finalment, la
celebració va acabar diumenge
amb el concert de Xiula i l’actuació d’Impro Barcelona.

dependentistes en un comunicat.
El mateix argument va fer servir
l’alcalde Eduard Rivas: “Els mitjans de comunicació públics han
de ser neutres i plurals, no estan
al servei de cap entitat privada ni
cap causa política”. El sector independentista ha recordat al
batlle que Els Segadors és
l’himne oficial de Catalunya.

Collbató

Ajudes | En marxa les beques de transport per a joves

La Festa Major adaptada
supera les expectatives

municipal Can Comelles”, de la
qual finalment se n’ha fet càrrec
l’empresa Sumar, que gestiona el
centre. El projecte d’arranjament del pavelló es va aprovar en
una sessió extraordinària del Ple
a l’agost, per tal de pal·liar els
danys causats pels aiguats de finals de maig. La darrera modificació de crèdit ha estat aprovada
amb l’abstenció de la CUP i els
vots a favor de la resta de grups.

‘Flora – Caic’,
el nou videoclip
de Ferran Palau

Mor un veí de
16 anys en un
accident de moto

CULTURA4Qui segueix els passos de Ferran Palau des de fa
temps sap que la seva creativitat
no té límits. Després de publicar
dues cançons i un videoclip durant el confinament, el cantant
collbatoní ha tornat a sorprendre
amb l’estrena de Flora – Caic,
una peça audiovisual gravada a
Luleå (Suècia) que està a l’altura dels millors tràilers del cinema. I és que Palau s’ha posat a
les mans del director Pablo
Maestres, que l’any passat va
guanyar el premi Best Pop Video
als UK Music Video Awards. El
videoclip, del qual Palau ha dit
que és “pura fantasia distòpica”,
es va rodar el passat mes de
març, justament la mateixa setmana que el govern espanyol va
decretar l’estat d’alarma.
La bona acollida del vídeo va
coincidir amb una altra bona notícia per al músic local: les entrades del seu concert a les festes de la Mercè de Barcelona es
van esgotar poques hores després que sortissin a la venda.

CONDOL4Un noi de 16 anys, veí
de Collbató, va morir el passat
dia 11 a conseqüència de l’accident de moto que havia patit la
nit anterior a l’avinguda del
Centenari Amadeu Vives. L’Ajuntament va decretar dos dies
de dol al municipi “com a testimoni del dolor del poble de
Collbató per la mort del nostre
veí MVJ, i com a mostra d’escalf
per als seus familiars i amics”. A
més, des que es va conèixer la
tràgica notícia, el lloc de l’accident es va omplir de rams de
flors en record i afecte al jove.

Esports
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Futbol sala | El Sala 5 Martorell jugarà al grup A de Segona B

Arenys de Munt, Escola Pia Sabadell, Cerdanyola FC, FS Ripollet, FS Pallejà, CFS la
Unión Santa Coloma, FS Eivissa, ETB Calvià i AE Bellsport seran els rivals del Sala
5 Martorell. L’equip vermell jugarà el primer tram del curs en el grup A de Segona B.

Compte enrere per al primer
derbi de bàsquet del curs
Pau Arriaga
MONTSERRATÍ
Dissabte passat va arrencar la
temporada 2020-21 de forma
oficial per al CB Martorell i el CB
Esparreguera (amb dues derrotes en els primers partits de la Lliga Catalana EBA, per 63-70 contra l’Artés en el cas dels martorellencs i per 85-98 contra l’Igualada en el dels esparreguerins), però els dos equips i les aficions no poden evitar mirar de reüll el primer derbi del curs, que
es jugarà al Ramon Martí dissabte
de la setmana que ve.
El partit, previst per a un
quart de set de la tarda, pot ser
decisiu de cara a les opcions de
classificació per a la Final a Vuit,
que els vuit primers classificats
dels grups de la fase prèvia disputaran entre els dies 10 i 12 del
mes que ve (en una seu que encara no s’ha anunciat) i que serà
l’últim test dels equips abans de
l’inici de la lliga.

Un moment del partit del Martorell contra l’Artés. Foto: CBM

De totes maneres, abans de
jugar aquest derbi, martorellencs
i esparreguerins afrontaran un
partit més de la Lliga Catalana,
aquest cap de setmana. Dissabte a tres quarts de sis de la tarda
l’Esparreguera visitarà la pista del
CB Igualada, mentre que l’endemà, a les sis de la tarda, el Martorell jugarà a Artés.
GRUP C-1 DE L’EBA
Passi el que passi en aquesta Lliga Catalana, la competició està

servint per fer les darreres proves
en el compte enrere cap a l’inici
de la lliga EBA, previst per al tercer cap de setmana d’octubre.
CBM i CBE repeteixen com a
rivals de grup, en aquest cas del
subgrup C-1 de la renovada EBA,
que enguany se subdivideix en
tres enlloc dels habituals dos.
Els de Toni Olivares debutaran a
casa el dissabte 17 contra l’Igualada, igual que l’Esparreguera
de Josep Riera, que es veurà les
cares contra l’Artés.

Estrena oficial exigent per
al CF Martorell a Barcelona

El dia més esperat per al
CF Martorell des de
principis de març ja és a
tocar: els homes d’Albert Nualart
tornaran a jugar un partit oficial
diumenge de la setmana que ve.
L’equip estrenarà el curs 2020-21
amb un complicat desplaçament
a Barcelona per jugar en un dels
camps més emblemàtics del futbol català: el Municipal del Guinardó, feu del Martinenc.

El primer partit al Torrent de
Llops serà una setmana més
tard, en l’habitual horari de les 12
del migdia, amb un partit contra
el CFJ Mollerussa.
La primera volta d’aquest primer tram de la lliga s’acabarà a finals de novembre (el dia 29, de
nou a casa, contra el Can Vidalet),
mentre que la visita a Esplugues,
el 14 de febrer de 2021, serà l’epíleg del primer tram del curs.

El Sanes ultima el seu
redebut a Primera Estatal

Ja falten menys de dues
setmanes perquè torni a
posar-se en marxa la
tercera categoria de l’handbol estatal després de més de mig any
d’aturada pel coronavirus i el Sanes ultima els detalls per a una
nova temporada a Primera Estatal. L’equip s’estrenarà al Sanes
Arena a dos quarts de vuit del vespre del dissabte 3 d’octubre contra el CH la Salle Montcada.
La intenció i el desig del club,

com explica el president Amadeo
Ureña a Línia Nord, és poder jugar amb públic a les graderies,
com ja han fet en algun dels
amistosos de pretemporada. “Estem en contacte amb la regidoria
d’Esports de forma permanent.
La nostra intenció és que pugui
haver-hi 60 persones, perquè ja
ho hem fet en proves pilot, però
veurem com evoluciona la situació. Serà una temporada difícil”, reflexiona el dirigent.

Viu en línia
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| RPG Maker MV
RPG Maker MV permet als jugadors crear el seu propi joc de rol a la Nintendo
Switch o a la PS4 i després compartir les seves creacions en línia amb la comunitat.

Famosos

No t’ho perdis

El 6 de juliol de 1980 va néixer una estrella del bàsquet a Barcelona. Una estrella que creixeria a Sant
Boi de Llobregat, jugaria al primer equip del Barça i
acabaria fent el salt a l’NBA amb només 21 anys.
Aquest va ser l’inici de la llegenda de Pau Gasol, un
dels noms més internacionals del bàsquet català. El
gran dels germans Gasol ha jugat als Memphis
Grizzlies, a Los Angeles Lakers i als Chicago Bulls, entre d’altres, i l’any 2009 es va convertir en el primer
espanyol a aconseguir un anell de l’NBA. Aquesta
fita la va assolir als Lakers de la mà del seu company
i inseparable amic Kobe Bryant, que va morir el passat mes de gener en un accident d’helicòpter. L’empremta de Bryant en la vida de Gasol és tan gran
que el català, que acaba de ser pare per primer cop,
li ha posat a la seva filla Elisabet Gianna. Gianna
Bryant era el nom de la filla de Black Mamba que
també va morir en aquell tràgic accident.

Festa de la Cervesa
Contra tot pronòstic, la setena edició de la Festa de la
Cervesa del Poble Espanyol de Barcelona continua endavant. Programada del 18 al 27 de setembre, aquesta serà
l’entrega més especial de la festa des de la seva creació,
però mantindrà un tret important: l’entrada serà gratuïta
per als residents a Catalunya, tot i que caldrà reservar-la
prèviament per internet i l’aforament serà limitat. També
s’han augmentat els espais de celebració per tal d’evitar
aglomeracions. Sigui com sigui, hi haurà quinze varietats
de cervesa, menjar alemany, música en directe i tallers.

Llibres
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Ser un dels grans noms del bàsquet

Va ser el primer espanyol a guanyar un anell de l’NBA

Ha sigut pare per primer cop

QUÈ HA FET

Li ha posat Elisabet Gianna a la seva filla, per Gianna Bryant

...

A LES XARXES

Teatre

La fitxa

Allau d’afecte

El record a Kobe Bryant i la seva filla ha emocionat molt

Música

Pelis i sèries

Dolça introducció al caos
Marta Orriols

La fuerza del cariño
Magüi Mira

El senyal que esperaves
Els Amics de les Arts

Salir del ropero
Ángeles Reiné

Què passa en una relació amorosa, estable però encara relativament jove,
quan un dels dos pren una decisió unilateral que afecta directament el futur de
la parella? Això es planteja Marta Orriols
a la seva nova novel·la, que veurà la llum
aquest mes de setembre després dels
èxits d’Anatomia de les distàncies curtes i
Aprendre a parlar amb les plantes.

L’Aurora (Lolita Flores) i l’Emma (Sara
Moraleda) són una mare i una filla molt
unides, però amb punts de vista molt diferents sobre la vida. L’Aurora, que és vídua i manté un idil·li amb un astronauta retirat, vol decidir sobre la vida de la
seva filla. L’Emma, jove i rebel, té un
promès que no agrada a la seva mare.
Al teatre Goya de Barcelona.

“El cinquè disc d’Els Amics marca un
abans i un després definitiu”. Aquesta frase sobre l’àlbum El senyal que esperaves
es pot llegir a la pàgina web del grup. Potser ho diuen perquè és el primer disc que
publiquen com a trio, després que Eduard
Costa deixés la banda fa gairebé dos anys.
El que està clar és que és una de les estrenes més esperades de la temporada.

L’últim paper al cinema de Rosa Maria Sardà, que va morir el juny passat, és el d’aquesta pel·lícula d’Ángeles Reiné: Salir del
ropero. L’estrena d’aquest film, que arriba ara perquè es va haver de posposar
per la pandèmia, ha esdevingut una
mena d’homenatge a l’actriu. Completen
el repartiment David Verdaguer, Verónica Forqué i Ingrid García-Jonsson.
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EL CONSELL DE LA SETMANA

ESTILS DE VIDA
Consells per deixar de fumar
i

SALUT

etembre és un bon mes per proposar-se nous reptes, i
deixar de fumar sempre és un bon propòsit. A més, com ja
va passar en el seu moment amb l’entrada en vigor de la
llei antitabac, la prohibició de fumar a l’exterior quan no hi
hagi distància de seguretat pot ser una bona excusa per prendre la decisió d’eliminar el tabac de la teva vida.
Tot i que no és un objectiu fàcil, és del tot possible: més de
la meitat de les persones que fumen aconsegueixen deixar-ho
definitivament, segons l’Institut Català de la Salut (ICS). Perquè
en siguin encara més, l’ICS ofereix un seguit de consells que
comencen per decidir-se. Pot semblar obvi, però estar-ne convençut és el més important. Per això, atura’t a pensar per què
fumes i per quines raons hauries de deixar-ho (n’hi ha milers)
o calcula quants diners t’estalviaries si ho deixessis. En la mateixa línia, segons el Programa Atenció Primària Sense Fum
(PAPSF), és primordial marcar-se una data pròxima com a Dia
D i pot ser útil comunicar-ho a amics i familiars. A partir d’aquest dia, cal que et mantinguis ocupat i que et regalis “recompenses alternatives al tabac”. I, per descomptat, si veus
que necessites ajuda, consulta un professional sanitari.

S

Les claus
Recorda que és possible: més de la meitat de les persones que
fumen aconsegueixen deixar-ho definitivament, segons l’ICS

ES POT
DECIDEIX-TE
DIA D

Cal convicció: pregunta’t per què fumes, pensa en els
beneficis de deixar-ho, calcula quants diners t’estalviaries...

Escull una data pròxima en el calendari com a Dia D per deixar
de fumar de cop i comunica-la a familiars i amics perquè t’ajudin

RECOMPENSES

Un cop ho deixes, és important mantenir-se ocupat
i buscar recompenses alternatives al tabac
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