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Dilluns va ser un dels dies de l’a-
ny que menys agrada als nens i ne-
nes: el de tornar a l’escola. El re-
torn a haver de matinar, a haver
de fer deures i estudiar després de
tres mesos de vacances. Però en-
guany, com al setembre anterior,
la tornada a les classes ha estat
marcada per la pandèmia. I és que,
de nou, aquest curs es farà en com-
panyia de la Covid-19 i de totes les
mesures de seguretat que ja s’ha-
vien convertit en rutina per a pro-
fessors i alumnes:  grups estables,
entrades esglaonades, gel hi-
droalcohòlic i mascareta. 

Tot i això, la vacunació i l’e-
volució positiva de les dades epi-
demiològiques obren un nou es-
cenari d’esperança i optimisme
per a aquest curs. Un nou marc
en què es garanteix la presen-
cialitat, en què dues terceres
parts dels alumnes de més de 12
anys ja tenen la pauta completa
i on, a poc a poc, s’aniran relaxant
les mesures de seguretat. 

“UN AMBIENT MÉS TRANQUIL”
“Després de les quarantenes, les
classes en línia i tota la feina extra
que vam fer l’any passat per no ha-
ver de tancar, crec que aquest
curs serà menys dur”, diu l’Emma
Roca, professora de primària d’u-
na escola privada de Granollers.
De fet, en aquests primers dies de
classe ja es respira un aire una
mica més relaxat, assegura la
Marta Blanco, una altra docent de
secundària i batxillerat. “Recordo
que abans els nens no podien en-
trar al centre si el professor no els
desinfectava les mans. Ara ja tenen
el costum i ells mateixos ho fan so-
vint, sense haver d’estar tan a so-
bre d’ells”, explica.

Però aquestes sensacions no

només les té el professorat. Els
alumnes també noten que, en-
guany, el clima a les aules és dife-
rent. “Abans tots pensàvem que
agafaríem el coronavirus a l’esco-
la, però cada cop tenim menys por
i més ganes de tornar a fer les clas-
ses com abans, perquè ja ho veiem
més a prop”, diu l’Izan Castro, un
estudiant de 13 anys de l’INS Mo-
llet.  I és que, en general, tothom
sembla estar d’acord amb el fet
que s’aniran recuperant situa-
cions de més normalitat. Inclús els
pares, que aquest curs ja no tenen
“aquella histèria del principi”, diu
l’Anna, la mare de l’Izan. 

“L’any passat m’angoixava
perquè, al cap i a la fi, són nens i
es toquen, s’abracen i es treuen la
mascareta quan ningú els veu”, ex-
plica. “Però ara ja no em preocu-
pa tant, perquè vaig córrer a va-
cunar-lo abans que comencessin
les classes i perquè, si l’any passat

va anar tot bé, aquest segur que
també”, afegeix. Una opinió com-
partida per la regidora d’Educació
de Parets, Casandra Garcia, que
dilluns deia que “ara tots els cen-
tres tenen experiència en l’aplica-
ció dels protocols i les mesures de
seguretat anti Covid-19, i això
ajuda molt a què es respiri un am-
bient de tranquil·litat”.

UN CURS EXTRAORDINARI MÉS
Des que va acabar el curs anterior,
i com és habitual, els centres s’han
estat preparant per lluir la seva mi-
llor cara. Les reformes i les millo-
res d’instal·lacions i de material
són els canvis més comuns amb
què alumnes i professors es troben
cada setembre. Novetats com les
de l’escola Pia de Granollers, que
ha estrenat nou pati, nova sala
d’actes i aules per a P3. Però, en-
guany, els canvis a les escoles de
la comarca han anat més enllà.

A la majoria de ciutats del
Vallès Oriental, el curs ha co-
mençat incentivant la mobilitat
sostenible amb talls de circulació

que, a la vegada, garanteixen la se-
guretat dels alumnes. Unes me-
sures que, des del primer dia,
han aixecat polèmica.

“Jo sempre venia en cotxe a
deixar al nen i després anava di-
recte a treballar, a Barcelona.
Però ara ja no ho puc fer, i haver
de portar-lo caminant em fa per-
dre molt de temps”, diu l’Abraham
Castro, pare de l’Izan. “Entenc que
és una mesura per millorar la sa-
lut dels nostres fills, però per a al-
guns és un problema”, afegeix.

Un conjunt de novetats que es
donen en un context en què l’e-
ducació està en el punt de mira de
molts, davant la manca de places
per cursar els estudis de Forma-
ció Professional i del descens de la
natalitat. Un problema que ve de
lluny, però que enguany es con-
solida, amb una reducció d'alum-
nes a infantil i primària i un in-
crement a secundària. Situacions
que, junt amb la presència de la
Covid-19 per tercer curs consecu-
tiu, faran que aquest any acadèmic
segueixi sent extraordinari.

“Aquest curs seràmenysdur”
» Dilluns va començar el curs escolar de nou en companyia de les mesures contra la Covid-19

» A les escoles es respira un ambient més relaxat i optimista per l’evolució positiva de la pandèmia

Alumnes a l’entrada de l’Institut Carles Vallbona, ahir al matí. Foto: Olga García

MILLORES ENS ELS
SERVEIS ESCOLARS

4Aquest curs, el Consell
Comarcal del Vallès Orien-
tal ha organitzat 92 rutes
d’autobús i cinc de taxi que
mouran prop de 1.500
alumnes en el servei de
transport escolar. Però tam-
bé ha destinat més de 4 mi-
lions d'euros a ajudes de
menjador per a més de
5.500 famílies vallesanes. 

Olga García
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Per què la devolució de joves vulnera els drets
humans o per què demanem la dimissió del
ministre de l’Interior, Fernando Grande-
Marlaska?

Les últimes setmanes hem vist una pluja de mis-
satges a Twitter demanant la dimissió de Marlaska.
Els missatges van començar després que el ministe-
ri de l’Interior anunciés la devolució de diversos jo-
ves que van arribar a les costes de Ceuta el maig d’a-
quest any. Però què es reivindica exactament amb la
petició de dimissió de Marlaska? Quines són les prin-
cipals demandes?

L’Estat té l’obligació de garantir la protecció de
qualsevol menor que trepitgi sòl espanyol, així com
garantir el dret a la vida, a la convivència familiar o
la protecció davant d’abusos i violències. Tot això, res-
pectant els drets de la infància i l’adolescència, entre
els quals destaquen el dret a la no discriminació, el dret
a l’assistència jurídica gratuïta, el dret al desenvolu-
pament de les seves potencialitats personals i el dret
a ser escoltat. A més, la protecció del menor es regeix

pel principi fonamental pel qual tota decisió i actua-
ció de l’administració pública “ha de tenir per objec-
te prioritari la defensa i salvaguarda” dels interessos
del menor (punt 8.14 de la Carta Europea de Drets de
l’Infant. Resolució del Parlament Europeu A 3-0172
/ 1992 de 8 de juliol) “sobre qualsevol altre interès le-
gítim que pogués concórrer-hi” (Article 2.1 de la Llei
Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídi-
ca del menor, de modificació parcial del Codi Civil i
de la Llei d’enjudiciament civil).

No obstant això, el racisme que pateixen els
nens i nenes i els adolescents migrants fa que me-
diàticament i institucionalment no siguin considerats
ni nens, ni nenes ni joves. Per començar, el primer
contacte amb les institucions que han de protegir-los
són els cossos de seguretat de l’Estat, per passar des-
prés a mans de la Fiscalia i, si s’acredita la impossi-
bilitat de la seva devolució al país d’origen, finalment
ser acollits pels serveis de protecció de la infància.
Aquí és on comença la trama de criminalització i
abandonament institucional.

La presència de menors migrants a l’Estat espa-
nyol guanya visibilitat en els mitjans de comunicació
i en els debats de la classe política. Després que la so-
cietat civil denunciés la greu irregularitat del minis-
teri de l’Interior, partits polítics de dreta i extrema dre-
ta, de manera oportunista, van pujar al carro dema-
nant la dimissió de Marlaska. Els mateixos que ahir
(i demà) llançaven atacs racistes a la mateixa joven-
tut migrant.

Com sempre, s’hipervisibilitza aquests joves, res-
ponsabilitzant-los de la seva situació d’abandonament.
Quan per contra se’ls vol protegir, es fa des del pa-
ternalisme i sense abordar-ne la responsabilitat ins-
titucional, reproduint així una cadena d’abandona-
ment i de permissivitat de la seva criminalització.

La vulneració sistemàtica dels drets de nenes, nens,
nenis i joves és inadmissible, i els poders públics i el
sistema judicial en són responsables. Per això, Mar-
laska dimissió. Cap ministre o govern que sembri la
por, reprodueixi racisme i exposi menors a situacions
de més risc ha de quedar impune.

Larissa Saud i Marilda Sueiras (SOS Racisme)

D’infància en perill a infància perillosa

Les millors
perles

Els premis Ig Nobel són una paròdia del Nobel. Enguany,
entre els premiats hi ha un estudi que diu que tenir un

orgasme ajuda a la descongestió nasal i un que conclou que la
forma més fàcil de transportar un rinoceront és boca amunt.

Tenir fills sense la intervenció d’un home podria no ser
tan impossible com sembla. Una femella de tauró ho ha

aconseguit: fa deu anys que viu en un tanc amb una altra
femella i amb cap mascle... i acaba de tenir una cria.

“Parlarem de tot”, afirma la ministra Raquel Sánchez sobre la
taula de diàleg. “També d’amnistia i autodeterminació?”, 

li pregunta la periodista Gemma Nierga. “D’això no,
evidentment”, respon Sánchez. Sembla que de tot, de tot, no.

Roncar tan fort que apareguin els Bombers a casa teva.
Li ha passat a un home de Sant Feliu de Guíxols. Dues

noies el van sentir roncar des del carrer i van trucar a
emergències perquè creien que s’ofegava. Només dormia.

LA FOTOSílvia Jardí / ACN
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La Universitat Popular de Granollers, 
un espai d’aprenentatge obert a tothom1

2
El servei de Correus del Vallès 
segueix en el punt de mira

Sant Fost aposta per l’energia sostenible

Els CDR baixvallesans de l’operació 
Judes aniran a judici per terrorisme

Les metes per salvar el Calderí de Mollet

El + llegit líniavallès.cat

3

4

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

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

A les xarxes

@324cat: La ministra Ribera explica que les
mesures per rebaixar la factura de la llum
produiran “una rebaixa mitjana del 22% de
la factura mensual fins a finals d’any”.

@antoniobanos_: Vosaltres què esteu se-
guint? La cinquena de la Casa de papel,
Masterchef, la primera temporada de La
Taula de Diàleg o Crims?

#TaulaDeDiàleg

@CatalunyaRadio: L’Audiència Nacional
processa per terrorisme els 13 CDR de l’O-
peració Judes i diu que formaven part
d'una cèl·lula “clandestina” i “radicalitzada”.

#OperacióJudes #LaLlumDisparada

Safata d’entrada

Recrear el passat no vol dir
ser fidel al que ha passat,
ja que, com passa amb to-

tes les coses, quan generem idees
incorporem la nostra ideologia, la
nostra experiència, fins i tot la nos-
tra ignorància. Prova d’això és la
reescriptura de la història per
part dels fanàtics i les dictadures
quan ataquen l’art, com la censura
inflexible que va patir Xostakóvitx
(una amarga violència), una es-
tratègia repressiva de Stalin per-
què el músic reorientés la seva
creació: Lady Macbeth de
Mtsensk en va ser l’exemple més
punyent. Aquí va passar amb Pe-
drolo, Méndez Ferrín a Galícia i
tants altres...

El poder menja por per des-
viar l’atenció, deia el gran Galea-
no. No és què s’afirma, sinó què
es fa i, com que això no es veu,
acostuma a estar ple d’interpre-
tacions de tots els colors.

Analitzar equival a valorar al-
guna cosa amb els seus aspectes
positius i negatius, tenint en
compte les circumstàncies del
moment. En opinar, donem valor
segons el nostre pensament (que
és modelat dia rere dia). El que cal
deixar clar és que tothom és capaç
d’expressar-se, tot i les diferències

El soroll que ens deixa el temps
per Francesc Reina

en els graus de certesa. No obs-
tant això, tot i que qualsevol opi-
nió és legítima, per fer-ho bé es
requereix dos elements impor-
tants: tenir coneixement i saber
argumentar.

El gust per la pregunta i la
tolerància de la contradicció
fan democràcia. No hi ha múl-
tiples veritats, sinó camins di-
ferents per accedir-hi, i més
que preguntar-nos què és la
interpretació, ens anirà bé saber
com desxifrar-la  millor. L’im-
portant hauria de ser arribar a
acords per desterrar dinàmi-
ques egoistes i altres particula-
ritats que habiten en el mercat
depredador. Deia Umberto Eco
que existeixen arguments que ja
neixen fracassats perquè són in-
capaços d’aportar-ne res.

Si algú busca tenir raó, te-
nim dret a desconfiar dels seus
punts de vista si no podem
confrontar-los per arribar a de-
cidir si això és bo o inversem-
blant, si decantar-nos per algu-

na elecció o si no veiem cap pos-
sibilitat. El problema és que
assistim a cotes molt baixes de
clarificació, no només per la
manipulació dels mitjans, sinó
per la nostra escassa preparació.
Correm el risc de patir una in-
vasió de bajanades si reivindi-
quem el dret de discórrer el ma-
teix que un premi Nobel.

Però qui ens proporciona
respostes quan escassegen
tant? García Márquez deia que
l’objectiu d’un govern hauria
de ser fer feliços els pobres (vi-
gilant la droga).

Debatre és realment difícil.
Alguns s’ho pregunten a tuits,
intentant fer-se un forat entre
l’última polèmica del dia amb
pànics morals que es coregen
contra la darrera bestiesa. Per
tot això i allò, la mirada hauria
d’estar centrada, com a mínim,
en una particularitat: una ètica
de la interpretació com a repte
permanent per barrar el pas a
dogmatismes rabiosos.
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Els semàfors

Aquest curs un gran nombre de
joves s'han quedat sense plaça

per cursar els estudis de
Formació Professional

demanats en primera opció. 
Un fet que, a Granollers, afecta
600 estudiants, que no han
entrat als cicles que volien.

pàgina 8Educació

Ja fa 8 anys que l’Ajuntament de
Mollet es troba immers en una
disputa amb la comunitat
musulmana Al Huda per la
llicència d’usos d’un local. 

Un problema que, tot i haver
estat en mans de la justícia,

encara no s’ha pogut resoldre.
pàgina 10Aj. de Mollet

La jugadora molletana i estrella
del Barça arrenca un nou curs

amb l’etiqueta de millor jugadora
de la UEFA de la temprada

passada. A banda, ha renovat 
fa poc amb el club dels seus
somnis i serà blaugrana 
com a mínim fins al 2024. 

pàgina 20Alèxia Putellas
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COMUNICACIÓ4Espai.Mèdia
és el primer diari europeu de ca-
ràcter generalista i amb volun-
tat pedagògica centrat exclusi-
vament en l’economia i la in-
dústria de l’espai. Serà un punt
de trobada de tots els actors
institucionals públics, centres
d’investigació, empreses priva-
des, investigadors i teòrics per
construir el lloc de referència des
del punt de vista de la gestió de
la informació i del coneixement
vinculats a l’estratègia New Spa-
ce i al sector espacial.

És en aquest context que
neix el nou mitjà periodístic
que el Grup Comunicació 21 in-
corpora al seu conjunt de cap-
çaleres per tal d’omplir aquest
buit informatiu que va en detri-
ment de la plena consolidació de
l’economia de l’espai a Catalu-
nya. El Grup ja ha demostrat
amb Exterior.cat, Comunica-
ció21.cat o Línia el que és capaç
de fer, i ara afronta el nou rep-
te amb més experiència.

El responsable d’Espai.Mèdia
és el periodista Quim Miró, amb
l’ambició d’informar cada dia
amb rigor i de manera planera
sobre totes les novetats que va-

gin produint-se al voltant del
sector espacial català. “Farem
que l’espai de comunicació cata-
là disposi d’un mitjà en llengua
pròpia que sigui referent en l’àm-
bit del sector espacial, una acti-
vitat de futur que generarà a
llarg termini canvis sistèmics en
els models d’organització social
i en la vida de les persones”,
afirma l’editor del Grup Comu-
nicació 21, David Centol.

En definitiva, Espai.Mèdia
pretén facilitar la gestió del co-
neixement i sumar esforços als
del mateix Govern, als de les
empreses privades que participen
en l’estratègia New Space i als dels
centres d’investigació per con-
vertir Catalunya en un referent de
la cultura i del sector espacial.

NEW SPACE
L’estratègia New Space, impul-
sada pel vicepresident de la Ge-
neralitat, Jordi Puigneró, vol po-
sar en relleu una indústria d’alt
valor afegit que assenti les bases
del futur del país i que permeti
consolidar-lo com un indret de re-
ferència també en l’àmbit de l’e-
conomia de l’espai. Fins al 2025
es pretén que, gràcies a l’impuls

de les polítiques públiques i la
col·laboració amb el sector privat,
s’impulsi una nova indústria que
generi 280 milions de facturació
i creï 1.200 llocs de treball. El pi-
nyol d’aquesta estratègia és l’A-
gència Espacial de Catalunya.

“Però aquest projecte, am-
biciós i necessari –comenta l’e-
ditor David Centol–, presenta
dificultats directament relacio-
nades amb el desconeixement
per part de la majoria de la po-
blació, fins i tot entre els sectors
més formats”. Certament, la
presentació del projecte general,
i més particularment el llança-

ment del primer nano satèl·lit
català, va provocar reaccions
d’escepticisme (més enllà de les
generades per la lògica de la con-
frontació política) que només
s’expliquen per la desinforma-
ció. Espai.Mèdia, doncs, pretén
ser útil per avançar en el conei-
xement de la indústria espa-
cial, així com per multiplicar-ne
l’interès i les expectatives i fer vi-
sibles tots els passos que es van
produint a través d’una infor-
mació seriosa i responsable.

Malauradament, els mitjans
de comunicació no tenen com a
prioritat dedicar recursos que

facin possible l’existència d’un
flux de comunicació permanent
entre el mateix sector espacial, els
actors que en formen part i tam-
bé la ciutadania. 

La dificultat tècnica de la
matèria, i en conseqüència la ne-
cessitat d’invertir-hi recursos
continuats per part dels mitjans
de comunicació per poder en-
tomar amb èxit el repte d’infor-
mar-ne de manera constant,
són elements que expliquen
aquest desert informatiu al vol-
tant de la indústria de l’espai i les
seves potencialitats. Un buit
que Espai.Mèdia vol omplir.

Neix Espai.Mèdia
» El Grup Comunicació 21 impulsa el primer diari sobre la indústria espacial de Catalunya

» El nou mitjà vol contribuir a la plena consolidació de l'economia de l'espai al nostre país

Espai.Mèdia s’ha estrenat el 13 de setembre del 2021. Foto: Espai.Mèdia

Pàgines especials
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SOCIETAT4La llum continua
batent rècords aquests últims
dies. De fet, ahir va arribar al seu
màxim històric amb un preu de
188 euros el megawatt/hora.
Un augment que ja es nota en les
butxaques de molts ciutadans,
tant particularment com en els
seus negocis.

La Margarida Riera és la pro-
pietària d’un comerç de Grano-
llers. Té una floristeria i, en els
darrers mesos, ha experimentat
una crescuda en el preu de la llum
de fins a 200 euros. “I això que
aquest estiu he intentat posar
ben poc l’aire condicionat”, ex-
plica. “Però això és un negoci pe-
tit i si seguim així no sé com po-
dré aguantar”, afegeix. 

D’altra banda, a les cases tam-
bé es nota que la factura a final de
mes “fa més mal”, diu l’Aitor Du-
ran. “Abans sempre et deixaves al-
guna llum encesa i no passava res,
però ara ho mirem molt més”, as-
segura el granollerí. I és que a casa

seva també han canviat alguns hà-
bits per tal d’estalviar. “Inten-
tem encendre la rentadora i el ren-
tavaixelles a les nits, quan la llum
és més barata”, afegeix Duran.

Mentrestant, les persones més
vulnerables “no han notat aquest
augment”, asseguren des de la
PAH Granollers, perquè “les com-

panyies no et poden tallar la llum
si estàs en risc d’exclusió residen-
cial”. “Així ho marca la llei”, afe-
geixen. “Però qui més ho nota són
les famílies mileuristes que sub-
sisteixen amb un sou”, conclouen. 

Per això, el PSC i ERC pre-
sentaran mocions al proper ple so-
bre aquesta problemàtica. 

El preu de la llum s’ha disparat fins a un 35%. Foto: Aleix Freixas/ACN

El preu de la llum, un malson
per a mileuristes i petits negocis
» En els darrers dies ha augmentat molt i ahir la xifra va ser de rècord
» Les famílies i els negocis ja ho noten a la factura de final de mes

LYNE Group, l’associació que
dona sortida a joves talents

EMPRENEDORIA4LYNE Group.
Aquest és el nom de nova asso-
ciació de joves talents, nascuda a
Granollers. Un projecte que “fa
més d’un any que s’està gestant a
l’ombra, gràcies al suport de  més
de 20 joves talents i empreses”,
diu Aleix Colom, secretari gene-
ral de l’associació.

L’objectiu amb què es crea
LYNE Group és doble: d’una ban-
da, fomentar l’emprenedoria  i, de
l’altra, acostar el talent jove a les
empreses del territori. Un projecte
que també tindrà un benefici do-

ble, tant per les empreses, que fa-
ran un pas endavant en nous
projectes que els poden portar a
una millor posició dins del seu sec-
tor, com per als joves, que tindran
més oportunitats laborals. 

Tot i això, no serà fins al 15
d’octubre quan es presentarà ofi-
cialment LYNE Group, en un
acte on “es preveu que participin
unes 120 persones i on s’explica-
rà el  funcionament de l’associa-
ció, les línies d’actuació i el ca-
lendari de totes les trobades i
actes”, conclou Colom.

EDUCACIÓ4Aquest any, 20.000
joves catalans s'han quedat sen-
se plaça per cursar els estudis de
Formació Professional (FP) de-
manats en primera opció. Un
problema que a Granollers es
tradueix en el fet que 600 estu-
diants, dels 1.100 inscrits, no han
entrat als FP que volien. I és que,
tot i haver-hi un nou cicle i grups
desdoblats, l’oferta és insuficient.

La Laura Jiménez és una de
les poques que ha pogut comen-
çar el cicle que volia, el de labo-

ratori clínic i biomèdic a l’Institut
Escola Municipal de Treball
(EMT). “Aquesta era la meva
única opció per després entrar a
la carrera que vull estudiar. Si no,
no sé què hagués fet”, diu la jove. 

Però en Pau López, que volia
entrar al cicle d’electromecànica
de vehicles automòbils de l’EMT,
no ha tingut la mateixa sort. “No
tinc plaça i no sé què fer. Tenia
clar que volia estudiar això i ara
no té cap sentit que m’ofereixin
cursar un altre cicle que no té res

a veure”, diu López. I és que
Educació ha obert un procés ex-
traordinari de matrícula amb
més de 6.500 places a tot Cata-
lunya. “Però, en el meu cas, com
que hi havia gent amb una mit-
jana de l’ESO més alta que la
meva, m’han passat per davant”,
afegeix el jove, que en aquesta si-
tuació es planteja marxar a l’es-
tranger a aprendre anglès o po-
sar-se a treballar. “Tot i que això
no és el que volia, i l’any que ve ho
tornaré a intentar”, conclou.

Tres joves emprenedors. Foto: Carola López/ACN

“No tinc plaça, no sé què fer” 

Estudiant d’un cicle de Formació Professional. Foto: Elisenda Rosanas/ACN

Comerç | Les botigues del centre surten al carrer
Demà, les associacions de comerciants Gran Centre i Comerç de Dalt

celebraran la Gran Fira al Carrer. Una mostra que posarà punt final a l’estiu,
on les botigues liquidaran a preus molt rebaixats productes de temporada. 
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SOCIETAT4La tensió entre la co-
munitat musulmana Al Huda i
l’Ajuntament de Mollet segueix
sent evident. I és que 8 anys des-
prés, el local que l’entitat va com-
prar a l’avinguda Badalona per fer
una mesquita segueix suposant
un maldecap al consistori.

Segons Ahmed Balghouch,
portaveu de la comunitat, l’any
2013 Al Huda es va gastar
600.000 euros en comprar un lo-
cal per fer-lo servir per a les seves
pràctiques religioses. Una adqui-
sició que mai han gaudit perquè,
pocs mesos després,  l’Ajuntament
va modificar el Pla Urbanístic
Municipal, impedint instal·lar
una mesquita al nucli urbà. ”Quan
van veure la nostra sol·licitud
d’activitat, van córrer a canviar la
normativa”, diu Balghouch. 

Aleshores, la comunitat va
plantejar-se fer servir el local
amb altres finalitats i l’any 2015
van sol·licitar una nova llicència
per instal·lar un centre cultural i

educatiu. Però el consistori els hi
va tornar a denegar.”No ente-
níem res, perquè l’ús sociocul-
tural d’un local sí que està permès
i, tot i això, tampoc ens deixa-
ven”, afegeix.

Per això, el 2019 la comunitat
va presentar un recurs a la justí-
cia. Un procés que va acabar des-
estimat per un jutge, en conside-
rar-se que “volien fer un frau, uti-
litzant la llicència de centre cul-
tural per fer un ús religiós de l’es-

pai”, expliquen des de l’Ajunta-
ment. Però Balghouch assegura
que no és així, perquè ja tenen lli-
cència de culte a un altre local.

Per aquest motiu, els membres
d’Al Huda estan sortint al carrer
cada 15 dies. “Protestem i lluitem
pel que és nostre, perquè no ens
poden prohibir gaudir dels nostres
drets per perjudicis racistes”, con-
clou el portaveu, que assegura
que tornaran a anar a la justícia fins
a aconseguir el que demanen.

Concentració del passat divendres a la plaça Pau Casals. Foto: Al Huda

Un problema sense fi: la lluita
d’Al Huda per fer ús del seu local
» Al Huda està fent concentracions per reclamar un centre cultural
» L’entitat no ha pogut fer servir mai el local que va comprar el 2013

Gallecs, un espai de recerca
per a l’agricultura sostenible
MEDI AMBIENT4Gallecs s’ha
convertit en el laboratori d’una in-
vestigació europea a gran escala:
el projecte EcoStack. Una recer-
ca que pretén desenvolupar “sis-
temes agrícoles sostenibles des
d’una perspectiva econòmica,
ecològica, ambiental i social, mit-
jançant la protecció de la biodi-
versitat”, diuen des d’EcoStack.

Actualment, ja hi ha un equip
que treballa a dins del camp “cul-
tivant simultàniament diverses
varietats de cereal i cuidant que

la biodiversitat de fora sigui òp-
tima per proveir aquests terrenys
de tots els recursos necessaris”,
explica Xavier Sans, director del
projecte a Gallecs.

Aquest experiment s’allar-
garà, almenys, fins a l’any que ve,
ja que s’està treballant en una ex-
tensió total d’unes cinc hectà-
rees. Un procés en què també
participen els agricultors de la
zona, que els ajuden a veure els
resultats “des d’una altra pers-
pectiva”, conclou Sans.

EQUIPAMENTS4Una de les in-
versions de l’Ajuntament, pre-
vistes per aquest any, més espe-
rades pels membres d’Espai Gos
és la de millorar els espais per a
gossos i gats.“Això però ho deien
al mes de gener i ja estem a mit-
jans de setembre, encarant el
tram final d’aquesta legislatura,
i no veiem enlloc el que es va pro-
posar”, diuen des de l’entitat.

Aquesta inversió, de 90.000
euros, inclouria crear una doble
porta d’entrada als correcans,

un tancament addicional per a
gossos petits a Ca l’Estrada i eli-
minar tots els elements arqui-
tectònics d’aquests espais, “com
els bancs de ciment o les passa-
rel·les de totxanes del correcan de
la Plaça de la Constitució”, ex-
pliquen des d’Espai Gos. Uns
canvis que se sumarien a la de-
manda més reivindicada de totes:
la de fer un correcan a Can Mulà.

Inversions “molt necessàries”
per a l’entitat, que comença el
curs amb un conjunt de propos-

tes pel benestar dels gossos i
gats de la ciutat. De fet, els prò-
xims mesos treballaran per crear
“un monogràfic sobre el pre-
sent, passat i futur dels correcans,
una  campanya de civisme diri-
gida a les persones amb gos i un
projecte sobre les colònies de
gats”, diuen des de l’entitat.

Però, per ara, sembla que
l’Ajuntament no dona la matei-
xa importància a aquests temes
i Espai Gos segueix a esperant al-
gun moviment del consistori.

Un membre del grup de recerca treballant a Gallecs. Foto: Consorci Gallecs

A l’espera demillors correcans

L’entitat demana un sistema de doble porta com aquest. Foto: Espai Gos

Tradició |Torna la Fira d’Artesans en la seva 37a edició
Aquest cap de setmana 70 artesans d’arreu de Catalunya muntaran les seves

parades amb productes i articles artesanals. Una mostra que es farà als
carrers del centre després d’un any d’interrupció per la pandèmia.
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Parets es compromet 
amb la mobilitat sostenible

MOBILITAT4“Promoure hàbits
de mobilitat més sostenibles, se-
gurs i saludables”. Aquesta és la
proposta de Parets per a la Set-
mana Europea de la Mobilitat,
que se celebra des d’ahir i fins al
pròxim dimecres.

Amb l’objectiu de millorar
la qualitat de l’aire i de reduir la
contaminació, l’Ajuntament ha
organitzat un conjunt d’activitats
que fomenten els desplaçaments
a peu, en bicicleta, en transport
públic o amb vehicle elèctric.
Entre les més destacades, la gra-
tuïtat del bus urbà durant tota la

setmana, la bicicletada popular
de diumenge o la trobada d’u-
suaris de patinets elèctrics que es
farà dimarts. 

Però, a banda de la mobili-
tat, la salut mental també serà
protagonista aquests dies. I és
que la Setmana Europea de la
Mobilitat també vol centrar-se
en l’estreta relació que hi ha en-
tre ambdós temes. Per això, to-
tes les activitats portaran a re-
flexionar sobre “com afecta la
nostra salut l'ús excessiu del
transport motoritzat”, conclo-
uen des del govern local.

POLÍTICA4Fa uns mesos que
l’Ajuntament va posar en marxa
la campanya de promoció i turis-
me de la ciutat Enamora’t de
Parets. Una nova marca per “fer
valer el patrimoni arquitectònic,
artístic i cultural del municipi” a
través d’un conjunt d’accions en-
tre les quals destaca la construc-
ció d’una passarel·la des d’on
contemplar les pintures de l’antiga
fàbrica Tipel. 

Segons avançava la regidora
de Patrimoni Cultural, Rosa Mar-
tí, al mes d’abril, la intenció de l’A-
juntament era que l’obra anés a
càrrec de l’estudi d’arquitectes
RCR. I així ha estat, ja que el pas-
sat 8 de juliol van adjudicar-los la
redacció de l’avantprojecte per poc
més de 18.000 euros.

Però, al mateix temps, es va fer
una altra adjudicació per 12.000
euros a Joan Puigcorbé i Punza-
no, per fer una maqueta de l’espai.
I és que, tenint en compte que el
lloc on anirà la passarel·la es tro-
ba molt a prop del tram de l’au-
topista que es vol ampliar, el con-
sistori va veure la necessitat de te-

nir una maqueta “per veure l’en-
caix de tot”. Per tant, es va decidir
“contractar dos equips indepen-
dents amb feines independents”,
afegeixen des de l’Ajuntament. 

Però, segons Ara Parets ERC,
hi hauria indicis “d'una possible
fragmentació de contractes”. I és
que els republicans es queixen que
“resulta curiós que l’empresa ad-
judicada sigui la mateixa amb
qui Martí ja tenia aparaulada la re-

dacció de l’avantprojecte i que Pu-
igcorbé sovint col·labori amb
RCR Arquitectes”. 

Per això, lamenten que els
contractes s'hagin adjudicat “a dit,
sense licitació, sol·licitant pres-
supost a una sola empresa i a ar-
quitectes que tenen vinculació”.
Unes afirmacions que el consistori
nega, assegurant que ”les adjudi-
cacions són legals i no hi ha frag-
mentació de contractes”. 

Presentació del projecte de la passarel·la. Foto: Heribert Gallardo/Ajuntament

Tensió política per l’adjudicació
del projecte de l’antiga Tipel

L’Ajuntament vol fomentar la mobilitat en bicicleta. Foto: Àlex Recolons/ACN

Obres | Els equipaments públics tindran fibra òptica
L’Ajuntament ha signat un contracte per desplegar fibra òptica als edificis

municipals. Una actuació que permet ampliar la xarxa i interconnectar
diferents espais, amb l’objectiu de començar a crear una ciutat intel·ligent.
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La farmacèutica Uriach 
ven la planta de Sant Fost 

EMPRESES4La farmacèutica
Uriach va comunicar dilluns, a
través del seu conseller, Oriol
Segarra, la venda del seu nego-
ci B2B al fons d’inversió espa-
nyol MCH PE amb un grup de
‘Family Offices’ desvinculades
del sector. 

L’acord inclou el traspàs de
les dues plantes d’Urquima a
Sant Fost de Campsentelles,
dedicada al 100% a la fabricació
de principis actius per al nego-
ci B2B, i de Palau-Solità i Ple-
gamans, que agrupa un 80% de
la seva producció B2B.

Els 400 treballadors de la
divisió B2B d’Uriach mantin-
dran el seu lloc de treball amb
les mateixes condicions a la
nova empresa.

El fons MCH PE assumirà,
per tant, les activitats del negoci
B2B d’Uriach, que està enfocat
a la fabricació, I+D, el negoci de
Noves Mol·lècules, Genèrics i
Fabricació a Tercers, i la llicèn-
cia i subministrament de pro-
ductes farmacèutics. 

Segarra no va donar les xi-
fres de l’operació, acordada a fi-
nals del mes d’agost. 

EDUCACIÓ 4Una nova etapa vi-
tal i formativa plena de coneixe-
ments i experiència. Dilluns,  398
nens i nenes entre primer i segon
cicle d’educació infantil (0-6
anys) i educació primària (6-12
anys) van començar el curs al
Montornès, a les escoles Les Pru-
neres i Simeó Rabasa i l’escola
bressol municipal Els Cirerers.

El curs serà totalment pre-
sencial a totes les etapes i, com
l’anterior, els centres s’organit-
zaran en grups bombolla. Cal te-

nir en compte que s’han introduït
algunes modificacions pel que fa
a les mesures presentades el
passat mes de maig. 

Els membres del mateix
grup de convivència no hauran
de dur la mascareta al pati. Les

famílies podran entrar als cen-
tres educatius sempre que man-
tinguin les mesures sanitàries.
Es  recomana que les activitats
extraescolars comencin a  l’oc-
tubre, amb 10 alumnes per grup
i un màxim de 15, en el cas que
l’espai permeti mantenir les dis-
tàncies de seguretat.

Les famílies podran estar
presents en les festes escolars si
se celebren en espais exteriors,

amb mascareta i distància de se-
guretat, al mateix temps que es
recomana vacunar-se. 

Per altra part, les obres de
millora de l’escola Simeó Ra-
basa, que havien d’haver fina-
litzat el 31 d'agost, encara no es-
tan acabades. L’Ajuntament ha
mostrat el seu “malestar per
l’endarreriment”. L’alumnat
del centre ha encetat el curs
amb “relativa” normalitat.

Inici de curs a l’Escola Les Pruneres. Foto: Ajuntament de Martorelles

El curs arrenca a les escoles de
Martorelles amb 398 alumnes

La planta química d'Urquima, a Sant Fost. Foto: Google Maps

Martorelles | Nova modalitat d'estafa als comerços
La Policia Local de Martorelles alerta sobre una nova modalitat d’estafa: el robatori

amb força als comerços, en què els lladres s’enduen també el TPV (Terminal de Punt
de Venda). Durant les hores posteriors es realitzen devolucions a targetes de crèdit. 

Les obres de l’escola
Simeó Rabasa 
s’han endarrerit 
i encara no han acabat
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Fitkam, una mirada àmplia
del teatre, torna a Montmeló
TEATRE4A Helena Escobar
(Terrassa, 1969), La Bleda, li
encantava disfressar-se i in-
ventar-se mil històries quan
era petita, i muntava shows
sola o acompanyada. Diumen-
ge la pallassa arriba a Mont-
meló amb Les vacances de Ma-
dame Roulotte, en què vol pas-
sar uns dies tranquil·la al cam-
ping amb la seva carabana. Hi
coneixerà un munt de gent,
però no tot serà perfecte...

Aquest és un dels 20 espec-
tacles que ha programat Fit-
kam, el festival infantil i juvenil

de teatre a Montmeló, que co-
mença demà i s’acaba diumen-
ge. La mirada de l’esdeveni-
ment és àmplia: màgia, circ,
clown, teatre musical...  

Agustí Coll, el director ar-
tístic, ha fet la tria entre les més
de 100 propostes rebudes. Fit-
kam presenta una proposta di-
versa,de qualitat i innovadora
adreçada a famílies i progra-
madors culturals. 

Qui sap si La Mama dels ar-
bres, o Elmer, l’elefant de colors
inspiraran algun futur participant
d’un festival en plena forma.

TRADICIÓ4”A qui no li agrada
un bon truc?”, pregunta Thad-
deus Bradley, l’alter ego de Mor-
gan Freeman, a Ara em veus...
Segur que Vincent Vegas, hu-
morista, monologuista i mag,
hi està d’acord. Avui, abans del
pregó del Consell d’Infants de
Montornès, sorprendrà el públic
amb el seu espectacle de màgia
amb cartes. És una de les pro-
postes de la Festa Major de
Montornès del Vallès, que va co-
mençar el dia 7 i s’acaba el 26. 

El gruix de la programació,
però, se centra entre avui i di-
lluns. Aquesta nit Ciudad Jara,
el nou projecte de Pablo Sánc-
hez, líder i compositor de La
Raíz, ofrerirà una proposta ínti-
ma que transita entre diferents
gèneres, com el rock o el rap.

Una bona manera d’arren-
car el dia demà és la caminada po-
pular al Turó de Montcau. És una
ruta circular de 5 quilòmetres
amb un desnivell de 275 metres.
Cap al migdia hi ha un deliciós
concurs: el Tortillantón, que
busca la truita més bona i origi-

nal del Montornès. A la nit no hi
podia faltar el foc a plaça, adap-
tat als nous temps, amb un for-
mat estàtic, el públic assegut i
control d’aforament.

Diumenge la penya Pere An-
ton, en el marc del seu 20è ani-
versari, organitza un concurs di-
vertit entre membres d'entitats del
Montornès. Els rumbers Los Shu-
pitos  posaran el punt final a
l'activitat. Esbojarrada, intensa i

plena d'intriga serà la gimcana ju-
venil La Clau 9.0. Els concerts de
Lali BeGood i l'Orquestra Mara-
vella, i els monòlegs de Marta
Bosch, Irene Minovas, Oye Sher-
man i Ana Polo són una bona ma-
nera d’acabar la setmana. 

I dilluns? Sardanes amb la
Cobra Premià, cursa de bales de
palla, la versió femenina de La
extraña pareja... O, és clar, el
gran castell de focs d'artifici. 

Vicent Vegas, un dels protagonistes de la Festa Major. Foto: Youtube

Màgia, música i humor 
a la Festa Major de Montornès

La Bleda, a Les vacances de Madame Roulotte. Foto: La Bleda

Montmeló |Activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat  
Montmeló celebra fins al dia 23 la Setmana Europea de la Mobilitat. Entre avui i

diumenge, l’avinguda de Pompeu Fabra serà per als vianants i demà acollirà diferents
activitats. Diumenge es farà una caminada i una neteja de la llera del riu Congost.
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El soterrament del pas a nivell
de l’R3, més a prop que mai

LA LLAGOSTA4Feia temps que
Adif plantejava a l’Ajuntament
de la Llagosta eliminar el pas a ni-
vell de la línia de tren R3 i la res-
posta, per part del consistori, era
negativa. Però ara, Adif ha fet un
nou plantejament que l’Ajunta-
ment ha acceptat. “Fins ara sem-
pre havíem dit que no perquè no
hi havia una alternativa de pas per
als veïns”, deia l’alcalde, Óscar
Sierra. Però aquesta proposta si
que inclou una alternativa i, per
això, sembla que tirarà endavant. 

I és que aquest projecte supo-
saria el soterrament del pas a ni-
vell actual i la construcció d’un
pont sobre la via del tren, de doble
sentit per a vehicles i amb vorera
per a vianants. Una notícia que
molts celebren, però que ha des-
pertat el neguit dels veïns que es
podrien veure més afectats per les
obres. Per això, dimarts es va fer
una reunió informativa on es va
anunciar la creació d’una comissió
de treball i de seguiment perquè la
ciutadania estigui al corrent de tot.

INDÚSTRIA4La ministra de
Transport, Raquel Sánchez, va
visitar dilluns la fàbrica d’Alstom
de Santa Perpètua per supervi-
sar l’avenç de la fabricació dels
152 trens de gran capacitat que
s’estan fent per ampliar la xarxa
de Rodalies de Renfe. Una ope-
ració que es va formalitzar al ju-
liol i que suposa una inversió de
1.447 milions d'euros.

Però en aquesta visita, Sánc-
hez va obrir la porta a incre-
mentar la producció de trens
amb la companyia vallesana.
"És necessari que es materialit-
zi un contracte entre Renfe i la
Generalitat per encarregar a Als-
tom 76 trens més”, deia la mi-
nistra. I és que, de tots els trens
que ja s’estan construint, cap es
quedarà a Catalunya. Tots es
repartiran per la resta de l’estat
espanyol. “Però aquí també ca-
len més trens”, afegia. 

En aquest sentit, Sánchez
assegurava que el Ministeri con-
tinua treballant per traspassar al
Govern els “recursos econòmics
que permetin fer front a la des-

pesa que això suposa”, d’uns
873 milions d'euros. Però aquest
procés “ara mateix es troba en-
callat”, avançava la ministra.

Mentrestant, Alstom es pre-
para per a l’augment de la pro-
ducció. I és que un cop es mate-
rialitzi el contracte, “els llocs de
feina a la fàbrica poden ser molts

més”, deia Sánchez. Una bona
notícia per Santa Perpètua que
l’empresa ja tenia present des del
juliol, quan avançava que el vo-
lum de feina dels pròxims mesos
requeriria un augment dels re-
cursos humans. Per això ha pre-
vist que, en els pròxims anys, es
dupliqui la plantilla actual.

Visita de la ministra a Alstom aquest dilluns. Foto: Aina Martí/ACN

La fàbrica d’Alstom de Santa
Perpètua construirà més trens

Reunió informativa del pas a nivell de l’R3, aquest dimarts. Foto: Ajuntament

Mobilitat | Santa Perpètua pacifica el trànsit
Des d’ara, la Rambla estarà tancada al trànsit els dissabtes a la tarda,

diumenges i festius. Una mesura adoptada coincidint amb la Setmana
Europea de la Mobilitat, entre altres accions per a la sostenibilitat. 
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CULTURA4Òmnium Cultural
del Vallès Oriental ha convocat els
premis de les Lletres Catalanes de
la comarca, que busquen “fo-
mentar la creació literària en
llengua catalana, així com reco-
nèixer la tasca que fan entitats i/o
persones en favor de la nostra
llengua”. De caràcter anual, pre-
mien els millors treballs presen-
tats en novel·la, poesia, sociolin-
güística, acció cívica a favor de la
llengua catalana i comunicació. 

Convocats 
els premis de les
Lletres Catalanes 

LLIÇÀ DE VALL4La Diputació
de Barcelona i l'Ajuntament estan
fent una avaluació de la qualitat
de l’aire del Lliçà de Vall durant
aquest mes i fins a novembre amb
la instal·lació d'una Unitat Mòbil
de control atmosfèric. La UM
està equipada amb analitzadors
automàtics i equips manuals per
determinar quins són els nivells
dels principals contaminants
(ozó, partícules en suspensió i
diòxid de nitrogen).

En marxa l’estudi
per mesurar la
qualitat de l'aire

LA GARRIGA4Ahir es va posar
en marxa el punt de referència
per a la recerca de feina desti-
nat  a persones amb diversitat
funcional de la Garriga. 

Gestionat pel Servei Local
d’Ocupació del municipi i la
Fundació Viver de Bell-lloc, el
servei d’atenció es durà a terme
tots els dijous a Can Raspall du-
rant quatre hores, de les 9 del
marí a la una del migdia. 

Suport als veïns
amb diversitat
funcional

LES FRANQUESES4La regidora
d’Hisenda, Montse Vila, i la de Di-
namització Econòmica, Raquel
Cortés, s’han reunit aquesta set-
mana amb representants del
BBVA per parlar sobre el tanca-
ment de l’oficina bancària de Be-
llavista. Les representants muni-
cipals han ressaltat la importàn-
cia de mantenir el servei de l’ofi-
cina en una zona de les Franque-
ses amb 9.000 habitants. La set-
mana vinent es tornaran a reunir. 

Reunions per a 
la continuïtat del
BBVA a Bellavista

LLIÇA D’AMUNT4Es reprèn el
club de lectura, a càrrec de la psi-
còloga del Punt d’Assessorament
a Dones sobre Igualtat d’opor-
tunitats (PADI). És un espai de
debat i reflexió sobre les cons-
truccions culturals de gènere a
partir de la lectura d’un article, un
llibre... La primera trobada serà
el divendres 1 d’octubre, a Can
Godanya. Els telèfons d’infor-
mació i inscripcions són  el
662926211 i el 936115021. 

El club de lectura
feminista torna
l’1 d’octubre

L’ATMETLLA4L’equip de go-
vern de l’Ametlla reclama a
l’Estat la propietat dels habi-
tatges de lloguer social del Ma-
set Nou. En aquests moments
estan en mans de la Sareb. Els
membres de l’equip de govern
van expressar el seu desig en
una reunió amb el senador
d'ERC Josep Maria Reniu,
d’ERC, que al Senat farà exten-
siva la petició municipal.

Polèmica amb els
habitatges socials
de Maset Nou

INDEPENDENTISME4El magis-
trat de l’Audiència Nacional Ma-
nuel García Castellón ha proces-
sat per pertinença a organització
terrorista els 13 presumptes mem-
bres dels Comitès de Defensa de
la República (CDR) vinculats amb
la denominada ‘Operació Judes’,
que va tenir lloc el setembre del
2019. Cal recordar que entre tots
els processats hi ha un total de cinc
baixvallesans: Esther Garcia, So-
nia Pascual, Rafael Joaquín Del-
gado, Germinal Tomàs i Alexis Co-
dina. Tomàs és de Mollet i Codi-
na de Sant Fost.

A nou d’ells, a més, el magis-
trat els acusa de tinença, dipòsit i
fabricació de substàncies o aparells
explosius i inflamables de caràc-
ter terrorista. En el seu acte de pro-
cessament, considera que aquest

grup formava dins dels CDR l’a-
nomenat Equip de Resposta Tàc-
tica (ERT), una cèl·lula que esta-
ria formada per un grup reduït
d’individus de diferents CDR que
“evidencien una gran radicalitat”.

Segons l’instructor, tots els
investigats comparteixen princi-
pis ideològics favorables a la in-
dependència de Catalunya i l’ac-
tivisme radical per aconseguir-la.
El seu objectiu final com a orga-
nització, afegeix, era aconseguir la
independència de Catalunya a

través de la violència en la seva
màxima expressió per tal de for-
çar les institucions a concedir per
la via dels fets la separació de Ca-
talunya de la resta d’Espanya.

PROTESTA A MOLLET
Unes 300 persones es van con-
centrar aquest dimecres a Mollet
per demanar l’absolució de tots els
encausats convocats pels CDR de
Mollet. A la protesta hi van ser els
cinc baixavallesans acusats, que
van rebre el suport de la gent.

Dos dels CDR que al juliol van declarar a Mollet. Foto: Norma Vidal/ACN

Els CDR de l’operació Judes, 
a judici per terrorisme

Menys ingressats per 
Covid-19 a Granollers i Mollet
SALUT4Per sisena setmana
consecutiva, els hospitals de
Granollers i de Mollet han bai-
xat el seu nombre de pacients in-
gressats amb Covid-19. 

Segons dades del passat di-
mecres, hi ha 20 persones in-
gressades. És la dada més positi-
va des de l’última setmana de
juny, quan eren 15. A l’Hospital de
Granollers n’hi ha 13, nou menys
que la setmana passada, i a l’Hos-
pital de Mollet, set, dues menys. 

Durant l’última setmana hi
ha hagut 11 noves altes a l’Hos-
pital de Granollers i sis a Mollet
i no hi ha hagut cap mort  per
culpa de la mateixa malaltia.
Un fet que no es repetia des de
finals de juny, punt d’inici de la
cinquena onada de la pandèmia.

Des de la primera onada
(març de l’any 2020), 309 per-
sones han mort per coronavirus
a l’Hospital de Granollers i 208
al centre de Mollet.Hospital de Granollers. Foto: Arxiu

Solidaritat | Recollides 67 tones de roba usada
Durant el primer semestre de 2021 la Fundació Humana, que promou la

reutilització del tèxtil per a la protecció del medi ambient, va recollir fins a
67 tones de roba usada a la Llagosta, Mollet, Martorelles, Sant Fost i Parets.  

Entre els 13 processats
per l’Audència
Nacional hi ha 
cinc baixvallesans
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Esports
Pau Garcia és un patinador

d’or, ara a l’Europeu
PATINATGE4Els números amb
centèsimes són el barem del
palmarès del patinador Pau Gar-
cia (Parets del Vallès, 2001). I els
seus són molt bons. El passat 7
de setembre, al Campionat d'Eu-
ropa de patinatge artístic de
Riccione (Itàlia), els jutges li
van atorgar 269,77 punts, el mi-
llor registre en una competició
continental. Fou or, és clar. 

En la seva primera tempora-
da com a sènior, Pau Garcia  s’ha
convertit en un patinador d’or.
Implacable i elegant, el paretà
també ha guanyat el campionat
de Catalunya i el d’Espanya. 

“Em costa trobar les parau-
les... Guanyar un Europeu sè-
nior és una satisfacció infinita. Po-
der compartir podi amb dos re-
ferents com Lucaroni i  Marsiny-
ach em fa molt feliç. Els tinc molt
respecte. El pròxim objectiu és el
Mundial de Paraguai, on intentaré
fer-ho molt bé per tornar a estar
amb els millors”, anuncia el pati-
nador de l'Artistic Skating Cunit. 

Més números per a Pau Gar-
cia: el passat juliol al campionat
d’Espanya va establir la millor
marca mundial (280,76). Un
geni sense límits  amb un present
i un futur de pel·lícula.

JOCS4Durant els Jocs Olímpics
i Paralímpics, al Centre Aquàtic de
Tòquio es van complir molts som-
nis. Històries fascinants com la de
Miquel Luque (Parets del Vallès,
1976), que el passat 25 d’agost va
sentir-se com mai:  “És la millor
medalla de la meva carrera es-
portiva perquè, després de 21
anys de carrrera, guanyar-ne una
amb el meu millor temps premia
el treball i l’esforç dels darrers
anys. Sens dubte, aquest és el
meu gran moment esportiu”. 

La plata en 50 metres braça
SB3, la seva setena medalla en els
seus sis Jocs Paralímpics, conti-
nua donant-li alegries al nedador.
I és que dilluns l’equip de govern
de l’Ajuntament de Parets li va
entregar una placa com a reco-
neixement del seu èxit. 

“Estic molt content. L’Ajun-
tament sempre m’ha ajudat i ha
col·laborat amb mi. Soc fill de Pa-
rets. Què més puc demanar?
M’està rebent la família, els amics,
el poble... Després de més de 20

anys a l’elit, assolir una medalla
passant una pandèmia és una do-
ble recompensa”, va declarar Mi-
guel Luque a TV Parets. 

Si hi ha un adjectiu que de-
fineixi Miguel Luque és fiable.
El nedador paretà ha guanyat
almenys una medalla per cita
olímpica: en 50 m braça ja se
n’havia penjat quatre més (dos
ors a Sydney i Atenes i dues pla-
tes a Londres i Rio de Janeiro)
i a Atenes va obtenir el bronze
en 4x50 m estils.  

Pau Garcia, or a l’Europeu de Riccione. Foto: Raniero Corbelletti

Homenatge aMiguel Luque 

Miguel Luque amb la placa. Foto: Ajuntament de Parets / Sílvia Ferran

Handbol | El BM Benidorm-BM Granollers, ajornat
El Comitè de Competició de la Federació Espanyola d’Handbol va comunicar dimecres

passat l’ajornament del partit de la segona jornada que s’havia de disputar dissabte al Palau
l’Illa de Benidorm. El conjunt local l’havia demanat perquè té tres positius de Covid-19.

“Soc Alèxia Putellas Segura.
Jugo d’extrem esquerre, però
també puc fer-ho pel mig. Els
meus punts forts són l’u contra
u i la passada llarga”. Així es
descrivia l’any 2012 a Barça TV
la millor jugadora de la UEFA de
la temporada 2020/2021. 

Alèxia Putellas (Mollet del
Vallès, 1994) acabava de tornar
al club del seu cor després de la
seva etapa a l’infantil A. Forma-
da al CE Sabadell, amb 16 anys
va debutar a Primera Divisió
amb l’Espanyol i després va te-
nir un breu periple al Llevant.
Ara és una icona europea, la ca-
pitana d’un Barça que ha trencat
barreres amb un triplet històric:
Lliga, Copa i Champions.  

“Pocs clubs poden dir que
han guanyat aquests títols en un

any, però això és passat. Sabem
què significa portar aquest es-
cut. Hem de buscar l’excel·lèn-
cia en el nostre joc”, advertia
Alèxia Putellas a l’Estadi Johan
Cruyff, al Trofeu Joan Gamper.
La jugadora molletana i les se-
ves companyes ja coneixen els
seus primers rivals a la Cham-
pions, que per primer cop tin-
drà fase de grups. 

El conjunt blaugrana com-

petirà en el C amb el Hoffen-
heim, tercer a la Bundesliga i
amb Nicole Billa com a estrella;
el Køge, sorprenent campió de
l'Elitedivisionen danesa; i l’Ar-
senal, en teoria, el rival més di-
fícil del grup. Les angleses van
ser precisament el primer ad-
versari continental del Barça.
L’Arsenal va guanyar per un
global de 7-0.  Alèxia Putellas,
que va ser titular, vol la revenja.  

Putellas ha renovat pel Barça fins al 2024. Foto: Twitter (@alexiaputellas)

El full de ruta d’Alèxia Putellas
per renovar l’excel·lència 

» Arsenal, Hoffenheim i Køge, rivals del Barça a la Champions
» La migcampista molletana és l’actual millor jugadora de la UEFA

Toni Delgado
MOLLET
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Dues actrius de dues generacions ben di-
ferents han d’interpretar un mateix per-
sonatge. Topen dues maneres d’enten-
dre la vida i la professió. L’actriu més jove
lluita per aconseguir l’oportunitat de do-
nar-se a conèixer. L’actriu més gran s’es-
força per no permetre que el pas dels
anys la faci desaparèixer dels escenaris. 

Al teatre Goya de Barcelona.

Teatre

Eva contra Eva
Pau Miró

El Petit de Cal Eril estrena nou disc
aquest setembre, ni més ni menys que
el vuitè. L’àlbum es diu N.S.C.A.L.H. i, de
fet, ja estava acabat des del passat mes
de febrer, tal com ha explicat Joan Pons
en una entrevista a TV3. És per això que,
abans de l’estrena del seu últim treball
discogràfic, han publicat diversos singles,
com Cap a tu o Cauen les estrelles.

Música

Arrakis, també anomenat ‘Dune’, s’ha
convertit en el planeta més important
de l’univers. Això farà que, al seu voltant,
comenci una lluita brutal per aconseguir
el poder que culminarà en una guerra
interestel·lar. Dune és una adaptació
de la novel·la homònima de Frank Her-
bert, que ja va ser portada al cinema per
David Lynch l’any 1984.

Pelis i sèries

Dune
Denis Villeneuve

N.S.C.A.L.H.
El Petit de Cal Eril

150 anys de la Mercè
La Mercè celebra aquest any el seu 150è aniversari i, tot i
que la pandèmia encara no permet fer els actes com ens
agradaria, Barcelona té clar que farà festa grossa del 23 al

26 de setembre. Això sí, les activitats es faran de forma
descentralitzada i totes tindran aforament limitat i, per

accedir-hi, caldrà tenir una entrada reservada: és la mane-
ra de fer una festa segura. Aquesta edició suposarà el re-
torn de la cultura popular, la gran homenatjada d’engua-

ny. No hi faltaran imprescindibles com el festival BAM,
Mercè Arts de Carrer o el piromusical, entre d’altres.

Feia un temps que no en sentíem gaire a parlar, però ha
tornat per la porta gran. Rosalía (Sant Esteve Sesrovires,
1993) està vivint un setembre per emmarcar. Va comen-
çar el mes estrenant una nova cançó, Linda, juntament

amb la cantant dominicana Tokischa. El tema ja su-
pera els 12 milions de reproduccions a YouTube.
Més endavant, el dia 12, es va endur el premi al
millor videoclip llatí dels MTV Awards per Lo vas

a olvidar, la cançó que va fer amb Billie Eilish
per a la sèrie Euphoria. Com si no en tin-

gués prou, l’endemà la sesrovirenca
va assistir a la Met Gala 2021, l’es-
deveniment més important de

la moda novaiorquesa i, per
tant, de la moda internacional.
El seu vestit, amb clares refe-
rències al folklore espanyol, 

ha agradat molt al seu públic.

R O S A L Í AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una estrella internacional
La seva música és reconeguda a tot el món

Famosos

Guanyar un nou MTV Award
També ha estat convidada a la prestigiosa Met Gala

Bona música i bon estil
La feliciten pel premi i per com va anar vestida a la gala

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Aquest recull d’onze parells de contes
posa cara a cara dos reconeguts inves-
tigadors i escriptors catalans que porten
anys demostrant que no hi hauria d’ha-
ver fronteres entre ciències i lletres. És un
llibre escrit des del cor, ple d’homenat-
ges explícits a alguns dels clàssics pre-
ferits dels autors, des de Mary Shelley fins
a Poe, passant per Pedrolo i Calders.

Llibres

Un dia la porta s’obrirà
Manel Esteller i Salvador Macip

| Lost in Random 
Un joc d’acció i arcade en tercera persona, amb un component

estratègic. Així és Lost in Random. Per a PC, Switch, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

DEURES

En les primeres etapes els experts recomanen acompanyar 
els infants a descobrir com s’han d’organitzar el temps

EXTRAESCOLARS

HORARIS

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

i INFÀNCIA

Nervis, emoció i ganes són les sensacions que viuen els
més petits quan toca començar un nou curs escolar. Per
als pares, tot i que també en tenen moltes ganes, la pre-

paració del retorn a l’escola porta feina i alguns maldecaps. 
Per això, la UOC ha publicat una llista de consells d’experts

adreçats als pares. Entre els dubtes que resolen tres experts –els
professors Jordi Perales, Sylvie Pérez i Mònica Vilasau– hi ha el
de si ajudar o no els fills amb els deures. Facilitar la situació (triar
el moment i l’espai per fer els deures) i oferir una petita explica-
ció, si cal, està bé, però no són els pares qui han de fer els deu-
res. Si la criatura no els sap fer, cal notificar-ho al mestre perquè
valori la situació. Pel que fa als horaris a casa, no han de ser es-
trictes, però en les primeres etapes es recomana acompanyar
els nens a descobrir com s’han d’organitzar el temps. Quant a
les extraescolars, han de ser consensuades i no imposades, i no
s’han de convertir en un repàs del que es fa a l’escola, sinó en
una descoberta d’aquelles disciplines que els interessen.

I els grups de WhatsApp de pares? Se n’ha de fer un bon ús
perquè no acabi interferint en el dia a dia dels nens a l’escola.

El retorn a l’escola... com a pares

Està bé facilitar la situació per fer-los i ajudar una mica, 
però si no els saben fer cal dir-ho a l’escola: no els acabis fent tu

Les claus

Han de ser consensuades i no imposades: 
són una oportunitat per explorar allò que els interessa

S’ha de fer un bon ús dels grups de WhatsApp de pares: 
no han d’interferir en el dia a dia dels nens a l’escola
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