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El sergent Moreno és el cap de
la Unitat Central de Tràfic d’És-
sers Humans dels Mossos d’Es-
quadra (UTEHC). Està acostu-
mat a lidiar amb casos durs. Ca-
sos en els quals organitzacions
criminals obliguen una persona
a prostituir-se, a demanar diners
al carrer o a treballar en tallers
clandestins sense cobrar. De to-
tes maneres, quan es posa a
pensar en un cas especialment
dur, no li costa gens recordar-ne
un en concret.

“Era una noia de l’est d’Eu-
ropa a la qual li van dir que vin-
dria a Espanya per cuidar una
persona gran, però tot era fals”,
comença. Va arribar que era me-
nor d’edat i durant tres anys van
obligar-la a prostituir-se. No tria-
va quina persona abusaria d’ella
ni com, amb preservatiu o sense.
Tenia entre 8 i 10 clients cada dia. 

“L’organització criminal, que
no era gaire gran, la tenia sense
menjar i la va explotar el màxim
que va poder”, relata Moreno. La
noia va emmalaltir, i quan els tra-
ficants ja no podien treure’n be-
nefici prostituint-la, la van deixar
en un pis ocupat. La policia va co-
nèixer el seu cas quan ella va anar
a l’hospital en un estat lamenta-
ble i els metges van haver-li de fer
un trasplantament de fetge. “La
seva família feia tres anys que no
sabia res d’ella”, afegeix Moreno.

Casos com aquest, més o me-
nys escabrosos, passen cada dia
a la metròpoli. Segons apunta un
estudi del Servei Jesuïta a Mi-
grants, el tràfic de persones mou
cada any més de 35.000 mi-
lions d’euros a tot el món, i, no-
més a Espanya, aquestes màfies
mouen cada dia prop de cinc mi-
lions d’euros.

DESXIFRANT EL TRÀFIC
Des del 2018, la unitat dels Mos-
sos que s’encarrega d’aquests
casos n’ha tancat una vintena a
la regió metropolitana. “Amb la
pandèmia i el confinament, el trà-
fic de persones es va reduir”,
assenyala Moreno.

Això s’explica per dos fenò-
mens. En primer lloc, com que
no hi havia vols, les organitza-
cions criminals que normal-
ment duen les víctimes de fora
de l’Estat espanyol ja no podien
traslladar-les. En segon lloc, l’o-
bligació de romandre a casa feia
que les dones que es prostituei-
xen al carrer i estan dins de
xarxes de tràfic de persones no
poguessin sortir de casa.

“El tràfic d’éssers humans
amb finalitat sexual és el més fre-
qüent: representa el 65% del to-
tal de casos a Catalunya”, diu Mo-
reno. Amb tot, s’identifiquen
quatre tipus de tràfic més: per
motius laborals (28%), per acom-
plir activitats il·lícites, com gu-
ardar una plantació de mari-

huana o cometre petits robatoris
(7%), i, tot i que menys comuns,
pel tràfic d’òrgans i per concer-
tar matrimonis forçosos.

Sigui com sigui, el cert és
que les víctimes acostumen a
complir el mateix perfil. Un 72%
són dones i normalment tenen
més de 36 anys (44%). També
destaquen les persones d’entre 25
i 36 anys, ja que són el 34%.

COM FUNCIONA L’ENGANY?
“Per a la captació, les organitza-
cions criminals busquen en els
llocs més pobres dels països d’o-
rigen”, afirma el policia. És allà
on diuen a les víctimes que a Eu-
ropa els espera un lloc de feina de
cuidadora o de cambrera. Els
compren els bitllets d’avió i els
donen diners per a les primeres
despeses. Tot plegat pot ascendir
a 20.000 o fins i tot 30.000 eu-
ros. “Els traficants diuen a les víc-
times que ja els tornaran els di-
ners quan treballin”, explica.

En el cas de les dones, quan
arriben a Catalunya les fiquen en

pisos on les prostitueixen i les
amenacen de matar la seva fa-
mília si ho denuncien. En aquests
pisos, les noies tenen molt poca
autonomia, i si surten al carrer ho
fan acompanyades de qui ano-
menen “mamis”: dones que van
ser prostitutes i que van pagar el
seu deute. “Es pot tardar uns 5
anys a pagar aquest deute”, de-
talla el sergent. Quan acaba
aquest temps, però, moltes de les
noies segueixen en la prostitució
o tornen al seu país.

LES ORGANITZACIONS
Una sola persona pot ser un tra-
ficant. Amb tot, la policia està
acostumada a organitzacions
instal·lades arreu del territori en
les quals poden participar, fà-
cilment, entre 20 i 30 persones.
“El 28% són de la Xina, el 22%
de Romania, el 17% de Colòm-
bia i la resta d’altres països
com el Marroc, Vietnam o Hon-
dures”, afirma el sergent. Tot i
el caràcter internacional dels

grups, es barregen amb orga-
nitzacions criminals autòctones.

FORTA PRESÈNCIA
Podríem creure que el tràfic
de persones no és una qüestió
que tingui gaire a veure amb
casa nostra. Tanmateix, és molt
més present del que ens pen-
sem. No només en la prostitu-
ció, part de la qual es produeix
en règims d’esclavatge i que és
evident als carrers o carreteres
de la regió metropolitana, sinó
en altres aspectes.

“Vam poder enxampar una
organització dedicada a l’explo-
tació laboral en la confecció de
roba, perquè durant la pandèmia
els va augmentar molt la dema-
nada de mascaretes”, relata Mo-
reno. L’organització va haver de
demanar més mà d’obra a un
clan que tenia controlat la poli-
cia i així els van caçar. Qui sap si
damunt les nostres boques i nas-
sos hem portat algun producte
produït pels esclaus que encara
hi ha a les nostres societats.

L’esclavitudmoderna
» Un estudi apunta que el tràfic de persones mou cada dia cinc milions d’euros només a Espanya
» La unitat especialitzada dels Mossos ha tancat des del 2018 una vintena de casos a la metròpoli

Dos tallers il·legals desmantellats pels Mossos d’Esquadra on tenien retingudes a diverses persones. Foto: Mossos d’Esquadra

A fons

Albert Alexandre
VALLÈS ORIENTAL
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Tinc enveja dels madrilenys. Així de clar. Una en-
veja insana, com ho són totes. Una enveja, a
més a més, creixent.

Contra el que es pugui pensar, aquesta enveja que
ara confesso no rau en el fet que Madrid disposi d’a-
vantatges addicionals com són, per exemple, els be-
neficis que li suposa la capitalitat.

Tampoc no envejo els madrilenys perquè paguin
menys impostos o s’hagin beneficiat de dècades de
concepció radial de l’Estat en el capítol d’inversions
dels diferents governs espanyols.

No projecto la meva enveja envers la capital
d’Espanya perquè aquella ciutat s’hagi convertit en el
pol d’atracció de totes les fortunes sud-americanes que
fugen de la inestabilitat i la inseguretat dels seus pa-
ïsos. Tampoc no em fa enveja que Madrid sigui, a ho-
res d’ara, la ciutat que tothom té al cap per fer-hi ne-
gocis, perquè l’activitat empresarial i econòmica hi està
ben vista, a diferència d’aquí.

Menys encara, probablement perquè no em pro-
digo gaire en aquesta mena d’ambients, tinc enveja
de Madrid perquè hagi depassat ja Barcelona en es-
feres en les quals fins fa ben poc la capital catalana
semblava inexpugnable, com és el cas de la restauració.
O, anant més enllà, perquè, malgrat la pandèmia,
aquella ciutat hagi mantingut certa alegria vital que
a nosaltres se’ns fa més feixuc mantenir.

L’objecte d’enveja és més primari i sobrevola a
molts metres d’altura per sobre de totes aquestes qües-
tions. S’alimenta principalment d’observar com els ma-
drilenys tenen un projecte polític i fan manera de por-
tar-lo a la pràctica. Dit d’una altra manera, Madrid ca-
mina en línia recta. Catalunya ho fa en cercle.

No hi té res a veure, en la meva mirada envejosa,
la conformitat o disconformitat amb el projecte po-
lític que els madrilenys estan portant a la pràctica. Té
a veure amb el fet que ells en tinguin un i nosaltres

cap. Aquesta és la diferència que fa la diferència. Ells
estan intentant alguna cosa, nosaltres res.

Catalunya va decidir fa deu anys que el seu pro-
jecte polític era la independència. Tot podia ajornar-
se i sacrificar-se a l’altar del futur Estat propi. Tot
seria millor quan s’assolís la independència, així que
no calia distreure’s ni malgastar energia en altres as-
sumptes. I, sobretot, no calia tampoc debatre quin
era el model de país que es volia projectar per a les
pròximes dècades. Les millores ja vindrien soles, per-
què en un país independent tot seria xauxa. El pro-
blema ha estat que tot això s’ha demostrat impos-
sible en el curt, mitjà i probablement llarg termini,

i que, lluny de prendre’n nota per rectificar i centrar
les energies en qüestions pràctiques, seguim em-
barrancats en el pur tacticisme sobiranista al qual
ens empenyen les dues forces polítiques que go-
vernen el país.

ERC i JxCAT no comparteixen la mateixa idea de
Catalunya més enllà de la bondat de la independèn-
cia. És fàcil imaginar que, en un país independent, no
governarien plegats.

La seva relació és dolenta, en alguns moments ne-
fasta. La seva mirada sobre els projectes estratègics
és divergent. Això converteix el Govern de la Gene-

ralitat en un executiu a la pràctica castrat per imagi-
nar i fer realitat un projecte polític coherent i ambi-
ciós, perquè l’un frena l’altre i l’altre frena l’un.

Els dos partits mantenen la ficció d’una supo-
sada lleialtat al fet d’aconseguir la independència
–ja no se sap quan–, que actua d’excusa per segu-
ir governant junts. Però és que aquest és un projecte
que ha quedat indefinidament ajornat. Allò que teò-
ricament els uneix és impossible, mentre que allò
que els separa és tot el que sí que resulta tangible,
com és el cas de les polítiques concretes per a la Ca-
talunya de l’aquí i l’ara, que és, d’altra banda, l’ú-
nica que existeix.

Això ha condemnat i segueix condemnant, gaire-
bé de manera endèmica, el país a una manca de pro-
jecte real per als pròxims anys. A caminar en cercle i
a cantar una vegada i una altra la tornada de l’enfa-
dós sense que puguem endevinar-ne el final.

Mentre ERC i JxCAT segueixin governant plegats,
aquesta situació es perllongarà. Seguirem lligats de
mans i peus i sense treure l’entrellat de quin és el mo-
del de país i de societat que l’executiu vol impulsar.
Bàsicament perquè no pot imaginar-lo, dibuixar-lo i
fer-lo realitat una coalició que no comparteix qües-
tions bàsiques sobre com volem viure. Ens mantin-
drem allà on fa temps que som: anar passant a l’es-
pera de no sabem ben bé què.

Cap dels dos partits ha de renunciar a la inde-
pendència. Però ja s’han acabat els anys en els quals
això era suficient per agermanar –teòricament– tot-
hom. Aquesta cola d’impacte que era l’estelada ja
no serveix. Tenim molts i molts anys d’autonomisme
al davant. Aniria sent hora d’afrontar-los amb
projectes polítics que acceptessin aquesta realitat,
per divergents que fossin. Seria la manera de co-
mençar a caminar cap a algun lloc i deixar de fer-
ho en cercle. Ja estem marejats.

L’enveja té a veure amb el fet 
que ells tenen un projecte 

polític i nosaltres cap. Aquesta és
la diferència. Ells estan intentant

alguna cosa, nosaltres res

NLes millors
perles

Resen amb espelmes davant de la Catedral de Toledo per
purificar-la després de publicar-se un fogós vídeo de 

C. Tangana i Nathy Peluso enregistrat a l’interior del temple.
L’arquebisbe ha demanat perdó per “l’ús indegut d’un lloc sagrat”.

Boris Johnson ha passat una setmana de vacances a
Marbella mentre el seu país, el Regne Unit, està en

plena crisi de subministraments. Ho ha fet aprofitant un
recés en l’activitat parlamentària, però no ha agradat gaire.

L’últim vídeo que s’ha fet viral a les xarxes és el d’un home
circulant per unes vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de

Catalunya en patinet elèctric. El vídeo només dura uns 8 segons,
però FGC ja ha denunciat el patinador. La broma li pot sortir cara.

La Policia Nacional presumeix de “megadron”. Es tractade la seva última adquisició, un dron gegant de 600
quilos de pes. S’utilitzarà per accedir a zones contaminades
i a espais aeris reduïts en lloc de fer-ho en helicòpter.

LA FOTOAlbert Cadanet/ACN

per Josep Martí Blanch

Enveja de Madrid
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Salut construirà l’esperat CAP 
d’urgències a Santa Perpètua1

2
L’alcalde de la Llagosta deixa 
de ser diputat a la Diputació

Aquests són els 58 serveis de la Seguretat
Social als quals es pot accedir via SMS

Una odissea: els vallesans 
pateixen la vaga de Renfe

La família amb menors desnonada 
torna a dormir al carrer a Parets

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

@FrankiPereira: Per no tenir res a cele-
brar el 12 d'octubre trobo que molta gent
de diferents departaments de la Genera-
litat avui [dilluns 11] està de pont...

@Ramon_Espadaler: Sobre la pèrdua
d’autoritat dels @mossos: el problema és
profund i té l’origen en actituds impròpies
de qui té la responsabilitat de governar.

#PèrduaDAutoritat

@aleixsarri: Aquestes presses sobtades
pel retorn del MHP @KRLS mostren que
l'exili és la victòria política més gran de
l'independentisme post 1-O.

#FreePuigdemont #ResACelebrar

La clau

Vuit del matí a l’aula d’un
institut públic de Barce-
lona entre Nou Barris i

Sant Andreu. 24 alumnes de
primer de Batxillerat. Alguns,
pocs, encara mig adormits de-
cideixen allargar una mica més
l’atordiment de la nit passada.
La majoria tenen una certa ex-
pectació i relaxament pel fet de
tenir un “no profe” al davant. A
la pissarra hi projecto una fo-
tografia d’una avinguda del
centre d’una gran ciutat i la
pregunta és: hi veieu cap em-
presa? Quines? Un senzill ex-
ercici per explicar que les em-
preses estan molt presents en
les nostres vides. Molt més del
que la majoria de joves de 17
anys es pensa.

Segons l’enquesta que la
fundació FemCAT ha fet al pro-
fessorat de més de 100 escoles
de Catalunya (ESO, Batxillerat
i Cicles), els estudiants catalans
saben què és una empresa, però
les veuen lluny de la seva reali-
tat i les relacionen amb este-
reotips que les vinculen amb
conceptes com la generació de
beneficis i el poder. A l’enques-
ta també hi han participat em-
presaris i directius d’un col·lec-
tiu de més de 300 que, des de fa
més de deu anys, impartim xer-
rades als instituts de tot Cata-
lunya. Per als enquestats, el
principal problema és que els jo-
ves tenen un coneixement molt
parcial del que és l’empresa i no-
més pensen en aquestes orga-
nitzacions com el lloc on aniran
a treballar en un futur.

En les converses que s’esta-
bleixen a l’aula durant aquestes

Escola i empresa
per Martí Casamajó

sessions, molt sovint hi detecto
la percepció que treballar en
una empresa és una cosa que
hauran de fer per guanyar-se
la vida, però que segurament
hi trobaran un ambient hostil
per part del cap o de l’empre-
sari, que només està pendent
de fer diners. Quan els pre-
gunto si creuen que les em-
preses enganyen els clients, la
resposta és gairebé unànime:
sí! La feina és meva per con-
vèncer-los que, avui dia, les
empreses que “enganyen” els
seus clients no tenen cap futur.

Pel que fa a la figura de
l’empresari, el 40% del pro-
fessorat opina que per a la
majoria dels seus alumnes
són persones riques i pode-
roses, però també són cons-
cients que treballen moltes
hores, que estan comprome-
ses amb el que fan i que pre-
nen decisions difícils. Altres
docents destaquen alguns er-
rors comuns, ja que alguns es-
tudiants confonen la propie-
tat amb la direcció de l’em-
presa, i altres relacionen l’em-
presari només amb la figura
de l’autònom i l’emprenedor.

No cal fer apologia de
l’empresari; n’hi hauria prou
amb apropar molt més els
joves al món de l’empresa fu-
gint d’estereotips ridículs i
caducs. No oblidem que du-
rant 15 anys els nens de Ca-

talunya han gaudit de la fa-
mília del Club Súper 3, on hi
havia un personatge malèvol
que només pensava en els di-
ners i el poder: el senyor Pla,
propietari i empresari.

Tenim molts reptes al da-
vant i una sensació de no sa-
ber com abordar-los cada cop
més gran i generalitzada. Hem
de créixer o decréixer? No po-
dem créixer com fins ara, però
si decreixem, com pagarem les
pensions? I com es guanyaran
la vida els nostres fills? Les xi-
fres d’atur juvenil al nostre
país són esfereïdores des de fa
molts anys. La taxa a Espanya,
la pitjor de la Unió Europea,
està al voltant del 37%, men-
tre que la mitjana europea és
del 17%. Això són uns 570.000
joves entre 16 i 25 anys. Si no
ho resolem, no hi haurà cap fu-
tur per a ells (encara que sal-
vem el planeta).

Ens cal un canvi de model
econòmic, però sigui quin si-
gui les empreses hi conti-
nuaran tenint un paper molt
important, que no hauria de
ser gaire diferent del que els
mateixos estudiants valoren
com a aspectes positius: que
les empreses siguin rendi-
bles, que tinguin cura dels
treballadors, que facin pro-
ductes i serveis necessaris
per a la societat i que generin
llocs de treball. Amén!

Els semàfors

El patinador paretà, nascut l’any
2001, s’ha proclamat campió

mundial en la modalitat de lliure
en el darrer campionat del món
celebrat al Paraguai. Garcia ha
estat campió, en cinc mesos, de
Tarragona, Catalunya, Espanya,

Europa i ara del món. 
pàgina 20Pau Garcia

Els veïns del barri de Santa Rosa
estan preocupats perquè el nou
POUM, pendent de ser aprovat,
contemplaria la urbanització
del Parc dels Pinetons. Per tant,

l’espai verd passaria a ser 
una àrea residencial amb 

més de 100 pisos.
pàgina 10Aj. Mollet

L’Ajuntament ha homenatjat
l’alpinista i exalcalde Sergi

Mingote amb un acte en record
seu. Un esdeveniment que va
aplegar més d’un centenar 

de persones i durant 
el qual es va presentar una
escultura en el seu honor. 

pàgina 12Aj. Parets
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4La Generalitat ha creat l’oficina
del pla pilot per implementar la
Renda Bàsica Universal, una de les
mesures recollides als acords entre
les formacions independentistes
per a la investidura i que està diri-
gida pel sociòleg Sergi Raventós. La
Renda Bàsica Universal és una as-
signació monetària equivalent al
llindar de la pobresa que es basa en
tres principis: individualitat, uni-
versalitat i incondicionalitat. Per
tant, la rep tothom. Com que és una
mesura de política social d’accés a
una renda i un mecanisme de re-
distribució de la riquesa, podria fer
front a diversos problemes, com la
pobresa, l’atur, la precarietat la-
boral, la desigualtat de gènere, els
malestars psicològics i l’estrès que
generen les inseguretats i dificul-
tats econòmiques.

En els pròxims dos anys, aques-
ta oficina del Govern (adscrita al
departament de la Presidència) li-
derarà una prova pilot que es farà
en dos segments de la població i
que servirà per analitzar la viabili-
tat de la mesura i com es podria
aplicar a tota Catalunya.

Catalunya, amb dades del 2020,
tenia un 26,3% de la població en risc
de pobresa o d’exclusió social, i si
ens referim a la infància, un 35,9%
dels i les menors de 18 anys estan
en risc de pobresa o d’exclusió so-
cial. La iniciativa de la Generalitat,
per tant, vol analitzar aquesta re-
alitat més propera i se sumarà al

conjunt de proves d’aplicació d’a-
questa renda que des de fa molts
anys s’estan fent arreu del món, com
ara al Canadà, als EUA, a l’Àfrica, a
l’Índia, a Finlàndia, als Països Baixos,
a Barcelona, a Alemanya, al Brasil o
a Corea del Sud, entre d’altres.

Els pilars de la Renda 
Bàsica Universal
Fa molts anys que es parla de la

Renda Bàsica Universal, principal-
ment en contextos més especia-
litzats i acadèmics. En els darrers
anys, i sobretot des de l’inici de la
pandèmia de la Covid-19, han
augmentat els articles, els mani-
festos de moviments socials i tam-
bé el suport d’entitats i de perso-
nalitats que han facilitat a sectors
cada cop més amplis de la pobla-
ció aproximar-se a una mesura
política que serà ben present en les
nostres societats els pròxims anys. 

La renda bàsica no és una
subvenció, ni un subsidi ni un
sistema de protecció social con-
dicionat. No cal demostrar un de-
terminat estat de pobresa, estar
cercant feina o haver-la perdut. La
incondicionalitat és una caracte-
rística distintiva d’aquest tipus
de renda. La fa diferent de totes les
prestacions d’atur, rendes míni-
mes de pobresa, ingrés mínim
vital o la mateixa Renda Garanti-
da de Ciutadania actual. Es percep
abans d’entrar en una situació de
pobresa, és preventiva. No es per-
cep quan ja has caigut en la po-
bresa o l’extrema pobresa. 

La incondicionalitat té diversos
avantatges respecte de les pres-
tacions condicionades. D’entrada,
té una simplicitat administrativa
que la fa més àgil i efectiva. A la
pràctica, es tradueix en una trans-
ferència mensual a totes aquelles
persones ciutadanes o acreditades
en un espai determinat. 

Un segon avantatge de la ren-
da és que permet evitar l’estigma-
tització dels perceptors. No els cal
identificar-se com a pobres, malalts,
persones amb discapacitat, etc.
Està estudiat que hi ha una pro-
porció de gent que no accedeix als
subsidis condicionats per les difi-
cultats d’accés, pel desconeixe-
ment, per no disposar de tota la do-
cumentació justificativa i també

per no voler donar explicacions so-
bre la seva vida.

Evitar la “trampa de la pobresa”
I un altre avantatge és que la Renda
Bàsica Universal permetria superar
el problema anomenat “trampa de
la pobresa”, que es produeix quan les
persones que perceben un subsidi
es frenen i descarten cercar una fei-
na remunerada amb un salari d’un
import similar pel fet que suposaria
la pèrdua de l’esmentat subsidi i una
dificultat de tornar a recuperar-lo en
cas de pèrdua de la feina.

En el context de l’actual mer-
cat laboral, substituir i renunciar a
un subsidi estable, periòdic i re-
gular per un salari probablement
inestable i mal pagat d’una ocu-
pació en molts casos precària no
sembla una opció d’allò més opor-
tuna i racional. Amb aquesta ren-
da, en ser incondicional, el fet de
treballar en una feina remunerada
no implicaria perdre-la. Podem
acumular diversos ingressos, i en
el cas que superin determinat llin-
dar, haurem d’ajustar comptes
amb el sistema impositiu.

LaGeneralitat crea l’oficinadel plapilot 
per implementar laRendaBàsicaUniversal

» Es farà una prova pilot durant dos anys per veure com es podria aplicar 
a tota Catalunya aquesta ajuda universal, individual i no condicionada a cap requisit

La renda bàsica 
no és una subvenció

ni un subsidi

Un avantatge de la renda és que permet evitar l'estigmatització dels perceptors. Foto: Arxiu (Imanol Olite/ACN)

CONTINGUT ELABORAT AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Es percep abans
d'entrar en una

situació de pobresa



15 d’octubre del 2021

Granollers

| 8

líniavallès.cat

Tret de sortida a una nova
edició del Festival Panoràmic

CULTURA4Des d’avui i fins al 28
de novembre, el Festival Panorà-
mic torna amb una nova edició. La
cinquena que, com ja és habitual,
se celebrarà de manera simultà-
nia a Granollers i Barcelona, fent
del cinema i de la fotografia les
protagonistes de l’esdeveniment. 

“El festival pretén ser un punt
de trobada entre la imatge fixa i la
imatge en moviment, en dife-
rents espais culturals de les dues
ciutats”, diuen des de l’Ajunta-
ment. I és que Roca Umbert, el
Museu de Granollers, el de Cièn-
cies Naturals i els Cinemes Edison

seran els espais centrals del Pan-
oràmic d’enguany on, al llarg d’a-
quest mes i mig, hi haurà exposi-
cions, projeccions, debats, tallers
i conferències. De fet, avui mateix
es farà un cinefòrum i es podran
visitar un parell d’exposicions,
amb inscripció obligatòria.

Tot i això, l’acte inaugural es
va fer ahir a la tarda amb una
conferència que presentava la
temàtica d’aquest cinquè festi-
val: “Incertesa, atzar, predic-
ció”, tres conceptes que seran
debatuts, interrogats i reflexio-
nats en totes les creacions.

Reobre l’oci nocturn:
“Ningú duia la mascareta”

OCI4Divendres, l’oci nocturn va
tornar a obrir amb les condicions
més semblants a les que hi havia
abans de la pandèmia: ballant fins
a les 6 de la matinada, tot i que
amb un 70% d’aforament.

A Granollers, discoteques
com Navú o 2046 i els bars mu-
sicals del Ramassar van reobrir
amb relativa normalitat després
de més d’un any i mig de dures
restriccions. Un fet que tant els
que es dediquen al món de la nit
com els que surten a divertir-se,
celebren des de fa uns dies. 

“Ja no recordava la sensació

d’estar en una discoteca, però
tornar a sortir m’ha donat la
vida”, diu en Gerard Mas, un jove
granollerí. Una valoració com-
partida per l’Eddy Mejia, el pro-
pietari d’un local de música llati-
na.“Poder reobrir sense tantes
complicacions ha estat una satis-
facció enorme”, explica. 

Però, tot i que mesures com la
mascareta segueixen sent obliga-
tòries, segons Mas “ningú la por-
tava enlloc”. Per això es va des-
plegar un operatiu policial, amb
l’objectiu de detectar actes incívics
i d’evitar el consum de droga.

Pas endavant per fer realitat
el centre de radioteràpia

SALUT4L’inici de les obres per
començar la construcció del
nou centre de radioteràpia de
Granollers ja té data: serà al ge-
ner. Així ho avançava l’alcalde,
Josep Mayoral, en el ple de
l’estat de la ciutat. I és que
l’Hospital Clínic, que gestiona-
rà el servei, ja ha licitat el con-
tracte de gestió i seguiment de
l'obra per 258.000 euros. 

Tot i això, encara s’ha de de-
cidir quina de les cinc empreses

que s’han presentat al concurs
serà la que faci les obres, que cos-
taran 8,5 milions d’euros. “Però
el tema ja està força encarrilat i
el centre hauria d’estar funcio-
nant el 2023”, avançava Mayoral.

Cal recordar que el projecte
planteja construir l’edifici al cos-
tat de l’Hospital de Granollers,
amb les àrees d’Oncologia, Ra-
dioteràpica i Nefrologia. Un ser-
vei que atendrà uns 1.000 pa-
cients de tota la comarca, a l’any.

El festival va néixer el 2017, centrat en la foto i el cinema. Foto: Ajuntament

Imatge virtual del centre. Foto cedida

Comerç | Nova campanya amb vals de compra
Les associacions de comerciants Comerç Congost i Comerç Ral han

preparat una nova campanya amb sortejos i premis per dinamitzar el
comerç de proximitat. Una iniciativa que durarà fins al 25 d’octubre. 

SALUT4Diumenge va ser el Dia
Mundial de la Salut Mental. Un
tema del qual, des de l’inici de la
pandèmia, s’està fent més ressò
que mai, i en especial a Grano-
llers. I és que, en els darrers
mesos, la ciutat està treballant
per sensibilitzar sobre les malal-
ties mentals, lluitar contra l'es-
tigma social i facilitar als qui ho
pateixen un tractament que no
els obligui a sortir del municipi.

Des de diumenge, la ciutat dis-
posa d’una nova àrea de sub-
aguts al Complex Assistencial en
Salut Mental. Una unitat amb
18 llits que atén a persones que
necessiten ingressos de fins a 3
mesos i que se suma als 30 llits
d’aguts que ja hi ha a l’Hospital,
per a persones que requereixen
ingressos urgents de menys de 20
dies. Però, fins ara, els pacients
que necessitaven ingressos més
llargs havien d’anar a Sant Boi.

Mentrestant, al llarg d’aquest
octubre i també del novembre, la

ciutat acollirà un seguit d’inicia-
tives on la salut mental serà pro-
tagonista. D’una banda, amb la ce-
lebració dels 25 anys de Daruma,
l'associació de familiars per la
salut mental del Vallès Oriental,
i de l’altra amb les activitats que
proposa l’Ajuntament, que al dar-
rer ple va aprovar millorar les po-
lítiques en salut mental.

Una mostra de pintures, un

concert o una taula rodona són al-
guns dels actes que farà Daruma
pel seu aniversari, a banda de la
posada en marxa d’un nou grup
de suport de nens i joves amb pro-
blemes de salut mental. Activitats
que es complementaran  a la ca-
minada popular de diumenge o a
les exposicions que es faran prò-
ximament per reflexionar sobre
les malalties mentals. 

Els recursos destinats a la salut mental augmenten. Foto: Jordi Pujolar/ACN

La ciutat es volca en combatre
els problemes de salut mental

» L’Hospital té una nova àrea per a pacients amb aquestes malalties
» Mentrestant, es programen activitats al voltant d’aquest tema
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Compartir pis, un remei per
als problemes de salut mental

SOCIETAT4A Mollet, les persones
que no tenen accés a l’habitatge
perquè es troben en una situació
d’exclusió social en patir una ma-
laltia mental, poden trobar un sos-
tre gràcies al projecte de l’Obra So-
cial El Roure de la Fundació Sa-
nitària Mollet. Un programa que
ofereix pisos de cohabitatge social
a aquestes persones i que els ga-
ranteix la cobertura de necessitats
tan bàsiques com l’alimentació, la
calefacció o la higiene.  

“Els pisos compartits els do-
nen l’oportunitat de canviar la
seva vida i de viure dignament, i

per això el nostre objectiu és se-
guir incrementant el nombre de
places disponibles”, deia la coor-
dinadora d’aquest projecte, Gem-
ma Cervera. I és que ja fa gaire-
bé dos anys des que es va inau-
gurar el primer pis de cohabitat-
ge de Mollet, que també va ser el
primer de la comarca.

Per això, el programa ha estat
guardonat amb el Premi Eines
d’àmbit local. Un reconeixement,
atorgat per la UAB, que els ha do-
tat amb 2.500 euros per seguir do-
nant resposta a la doble exclusió
que pateixen aquests ciutadans. 

Cap cas de Covid a l’Hospital,
però més positius a les escoles
SALUT4Després de l’augment
de casos de Covid-19 que hi va ha-
ver la setmana passada, Mollet ha
deixat de trobar-se en una situa-
ció preocupant. I és que dilluns,
els principals indicadors de Covid-
19 van baixar considerablement.

Segons les últimes dades ofi-
cials disponibles, l'índex de rebrot
a la ciutat se situa en 168, quan di-
lluns passat era de 190, mentre
que la velocitat de retransmissió
s’ha reduït del 2,15 a un 1,35.
Unes xifres que recuperen la ten-
dència baixista i que posen de
manifest els efectes de la vacu-

nació. Sobretot a l’Hospital, que
des de divendres passat no té cap
persona ingressada per Covid-19. 

Dades positives que treuen a
Mollet de la llista dels municipis
amb més possibilitat de tenir
un rebrot, tot i que a les escoles
el nombre de confinats va en aug-
ment. I és que aquesta setmana
hi ha 195 persones confinades i
17 positives, davant els  99 con-
finats i els 15 positius de dilluns
passat. Xifres que s’espera que
disminueixin de cara la pròxima
setmana, mentre la campanya de
vacunació segueix activa.  

Dionisio assumirà un nou
càrrec: diputada al Parlament
POLÍTICA4Mireia Dionisio, pri-
mera tinenta d’alcaldia de Mollet
i portaveu socialista a l'Ajunta-
ment, seurà al Parlament de Ca-
talunya com a diputada del grup
parlamentari PSC Units per Avan-
çar. Així s’ha confirmat després
que la socialista Eva Granados
hagi estat escollida com a repre-
sentant de la Generalitat al Senat.

“És un honor i un orgull po-
der servir a la ciutadania de Ca-
talunya des del Parlament”, ha

dit Dionisio, que assegura que
combinarà el nou càrrec amb el
lloc que ocupa a l’Ajuntament.
“Afronto aquesta nova respon-
sabilitat amb il·lusió i respecte,
continuant  compromesa total-
ment  amb el municipalisme i
treballant per seguir millorant la
meva estimada ciutat”, ha afegit.

Un nou pas en la seva carre-
ra política que compartirà amb al-
tres socialistes de la comarca,
com Salvador Illa i Jordi Terrades. 

El programa de cohabitatge ha guanyat un Premi Eines. Foto: N. Torres/ACN

Dionisio serà diputada. Foto: PSC

Habitatge |Trobada feminista per l’habitatge 
Dissabte es va celebrar la segona trobada no-mixta del moviment de

l’habitatge a Mollet. Una iniciativa que va reunir més de 200 persones, amb
l’objectiu de compartir experiències i fer front al masclisme dins de casa.

URBANISME4Al juliol, l’Ajunta-
ment va tirar endavant el nou Pla
d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM). Un plantejament
que “aposta clarament per l’accés
a l’habitatge”, deien aleshores des
del consistori, i que no ha tardat
a aixecar les queixes de veïns,
entitats i partits polítics, concre-
tament pel que pot passar amb el
parc dels Pinetons.

“El pla de millora urbana en-
cara està en fase inicial, però pre-
tén construir, en parcel·les bui-
des de l’Incasòl, 61 habitatges
lliures i 72 de protecció oficial”,
ha dit Mireia Dionisio, primera
tinenta d’alcaldia de Mollet. Però,
segons Teresa Prades, presiden-
ta de l’Associació de Veïns de
Santa Rosa, el projecte posaria en
perill el parc dels Pinetons.“El
plantejament que han fet afecta
espais verds d’aquesta zona”,
explica. Una afirmació amb la
qual coincideixen més veïns.

“El POUM contempla la cons-

trucció d’una zona residencial,
però no té cap sentit urbanitzar
una àrea que hauria d’estar pro-
tegida”, diu Toni García, veí de la
zona. Per això, Junts per Mollet,
que també està en contra del
projecte, es reunirà amb Territori
per tractar el tema, perquè segons
Carme Olaria, membre del par-
tit, “a la ciutat no li cal això”.

Però Dionisio assegura que, en
ser un espai d’ús lliure públic, el
Parc dels Pinetons no es tocarà. “El
que s’urbanitzarà és la zona entre

Álvarez de Castro i la ronda dels
Pinetons”, explica. Una afirmació
que és certa, però que es queda a
mitges perquè el mapa del projecte
on es veuen les modificacions
que contempla el POUM mostra
com els Pinetons estan marcats
com una àrea urbanitzable.  

“Per això ens mobilitzarem i
presentarem al·legacions al pro-
jecte urbanístic”, diu Prades.
“De fet, ja hem començat a re-
collir firmes i estem preparant
més accions”, conclou. 

Els Pinetons es podrien convertir una zona residencial. Foto: Olga García

Polèmica pels pisos que es 
faran a la zona dels Pinetons

» El nou POUM preocupa als veïns perquè preveu fer pisos al parc
» Segons l’Ajuntament, els Pinetons seguirà sent una zona verda
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En marxa les obres del tercer
carril de la C-17 en sentit nord
MOBILITAT4L’ampliació de la
C-17 en sentit nord ja és una re-
alitat. I és que el departament de
Territori ja ha començat les obres
per construir el tercer carril entre
Parets i Lliçà de Vall.

Tal com avançava el Consell
General de l’Associació Xarxa C-
17 a principis de maig, la tardor se-
ria l’època prevista per iniciar la
construcció, que costarà 18 mi-
lions d’euros i s’allargarà un any.
Però, a diferència de les obres en
sentit sud, en aquest cas s’han ha-
gut de fer expropiacions en més
d’una quarantena de finques, la

majoria de les quals pertanyen a
Parets. “És un tema complicat”,
avançava aleshores Rosa Martí,
regidora d’Urbanisme.

Finalment, però, les obres no
afectaran la masia de Can Volart,
una de les icones del municipi, fet
que preocupava el consistori. Això
sí, el nou carril de sortida queda-
rà molt a prop de l’edifici, perquè
a banda d’eixamplar la carretera es
reordenaran les incorporacions.

Mentrestant, les obres en sen-
tit sud segueixen avançant i, se-
gons el calendari previst, haurien
d’acabar-se a principis d’any.

SOCIETAT4Parets va retre ho-
menatge diumenge a l’alpinista i
exalcalde Sergi Mingote en una
jornada dedicada a recordar la
seva trajectòria esportiva, cultural,
política i social. Un acte, en el marc
de la Primera Diada de l’Esport i
la Cultura Inclusiva, que va aple-
gar, al parc del Sot d’en Barriques,
més d’un centenar de persones en-
tre veïns, amics, família i perso-
nalitats polítiques i esportives.

“Ser present avui a Parets és
un deure de memòria i estic segur
que en Sergi estaria content d’a-
quest acte”, deia el ministre de
Cultura i Esport, Miquel Iceta. Un
discurs que va anar seguit de
més d’una desena d’interven-
cions, com la de l’alcalde Francesc
Juzgado, la del medallista para-
límpic Miguel Luque o la del líder
del PSC, Salvador Illa. Paraules de
gratitud i emoció per a “una per-
sona única, diferent i especial
que va portar Parets molt lluny i
molt alt”, recordava Juzgado.
Però va ser la dona de Mingote,
Míriam Roset, qui va cloure l’ac-
te institucional, molt agraïda per

fer possible “un dia de retroba-
ment amb el seu poble i els seus
amics”, deia. 

La jornada, que es va allargar
tot el matí, va continuar amb la
presentació d’una escultura en
homenatge a l’alpinista paretà,
que quedarà exposada al mateix
parc, i amb l’entrega dels guar-
dons dels II Premis Inclusius
de l'Esport Català. Això, a banda

dels concerts, exhibicions i acti-
vitats que es van anar fent durant
el dia i de la instal·lació d’una de-
sena de carpes d’entitats vincu-
lades amb Mingote.

Tot plegat, un acte emotiu i
especial “en el que era el seu
racó de pau i casa seva”, conclo-
ïa Roset, que tancava la jornada
amb una última petició: “Que
Mingote no caigui en l'oblit”.

Escultura d’homenatge a Sergi Mingote. Foto: Ajuntament

“Que no caigui en l’oblit”: l’acte
d’homenatge a Sergi Mingote 

Està previst que les obres s’allarguin un any. Foto: Ajuntament

Ciutat | Constituït el Consell de Gent Gran
Parets ja té un Consell Municipal de Gent Gran. Un nou òrgan, escollit per

votació, que neix amb l’objectiu d’implicar aquest col·lectiu en tots els
àmbits de la vida pública, tot i haver-se creat amb nou mesos de retard.
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Doble sessió de la 42a
Mostra de Teatre a Sant Fost 
CULTURA4Continua la 42a
Mostra de Teatre a Sant Fost i
aquest cap de setmana la cita és
doble a l'Ateneu. Demà és el
torn de La casa de Bernarda
Alba, l'obra de Federico García
Lorca, amb la visió del grup La K-
Mama, de Calafell. La proposta
se centra en la repressió sexual i
la tirania moral que Bernarda ex-
ercia sobre les seves filles. L'a-
parició de Pepe el Romà, que vol
casar-se amb Angoixes, la filla
gran, desencadena el conflicte.
Adela, la menor, és l'única que no
accepta les condicions de la mare,

que pretén que guardin el dol del
seu pare durant vuit anys.

Diumenge, el grup El Coverol,
de Granollers, presenta Impasse,
que ens planteja una pregunta:
"Què passa quan es reuneixen un
seguit de persones en un espai
tancat?". L'obra és un viatge so-
bre què significa la vida, un fre-
nètic recorregut per la infantesa
fins a l'edat adulta, on es multi-
pliquen la incertesa o els obstacles.
Els protagonistes lluitaran contra
tot i tothom, s'ho passaran bé i
malament, i tractaran de superar
les dificultats que es trobin.

SÍMBOL4Hi ha moltes teories
sobre l'origen del topònim de
Martorelles. La més recent el
vincula amb la paraula Marty-
retula, que significa "cementiris
petits" en llatí vulgar. Es pensa
que farien referència a les ne-
cròpolis ibèriques i el dolmen
megalític de la zona. La teoria
més difosa, però, la vincula a l'ar-
bust de la murta, una espècie
molt comuna a l'àrea i típica-
ment mediterrània que figura a
la part central de l'escut. 

De fet, en un estudi encarre-
gat per l'Ajuntament, Armand
de Fluvià, conseller heràldic de la
Generalitat de Catalunya, va as-
segurar que el ram de murta és el
senyal característic, tradicional i
propi del municipi. Des de 1938

la branca de murta apareixia en
segells. Durant la dictadura fran-
quista la murta va deixar d'estar
ubicada al centre de l'escut.

El ple de l'Ajuntament ha
aprovat, per unanimitat, un nou
escut, que manté la murta i in-
corpora la senyera. "Hem incor-
porat els quatre pals de la senye-
ra que pertoquen als escuts de les
viles que van ser reials com a drets
de vila. Ho hem fet gràcies a un es-

tudi de l'Arxiu Municipal", va
explicar Roger Parera, regidor
de Comunicació. S'ha simplificat
el ram de murta anterior i s'ha
substituït per una branca amb tres
fulles i dos fruits. 

El nou disseny, l'escut d'armes
i les seves tres aplicacions han es-
tat validats per l'Institut d'Estudis
Catalans i la Direcció General
d'Administració Local de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Escut d’armes i aplicacions de Martorelles. Fot: Aj. de Martorelles

Martorelles aprova el nou
escut d’armes del municipi

Un assaig d’Impasse. Foto: El Coverol

Martorelles | Nou asfalt al barri de Sarriera
Des del passat dilluns s’estan duent a terme a Martorelles obres de 

reparació i asfaltatge a tres carrers del barri de Sarriera (Pompeu Fabra,
Dionís Girona i Santiago Tiffon), en el tram entre Montseny i Simeó Rabasa. 

El nou escut incorpora
la senyera i manté la
murta, però amb tres
fulles i dos fruits
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El Circuit celebra 30 anys amb
motards i vehicles clàssics

MONTMELÓ4Aquest cap de
setmana seguiran els actes de
commemoració del 30è aniver-
sari del Circuit de Montmeló. Si
la setmana passada la progra-
mació commemorativa va ar-
rencar amb una taula rodona so-
bre el present i el futur de l’e-
quipament, demà dissabte serà
el torn dels motards, que cele-
braran a la plaça de la Quintana
una Motofarra, amb concentra-
ció de motos i estripada motera.
D’altra banda, diumenge tindrà

lloc la vuitena Trobada de Clàs-
sics de Montmeló, una cita in-
dispensable per als amants dels
vehicles vintage en la qual hi
haurà esmorzar de brasa, músi-
ca en directe, llotja del motor i si-
muladors de conducció.

En acabar la trobada de clàs-
sics, cap allà a dos quarts d’una
del migdia, començarà una pas-
sejada i visita al Circuit, una
jornada de portes obertes en
tota regla perquè els ciutadans
coneguin millor la pista.

MONTORNÈS4Des del maig,
una quinzena de persones ori-
ginàries del Marroc i Gàmbia
han estat seguint un curs d’al-
fabetització en llengua catalana
que han acabat fa pocs dies
amb èxit. Han estat 120 hores
de formació que han possibili-
tat els alumnes els coneixe-
ments bàsics per poder comu-
nicar-se en llengua catalana. 

L’acte de lliurament de di-
plomes s’ha celebrat aquesta
setmana a la sala polivalent de
Can Saurina. La trobada va
comptar amb la presència i les
intervencions del regidor d’Ac-
ció Social, Jordi Delgado; la
pedagoga i professora del curs,
Judith Vázquez, i la tècnica
municipal de Polítiques Mi-
gratòries, Anna Meca. 

MILLORAR EL CATALÀ
Aquest curs està impulsat pel
departament municipal de Po-
lítiques Migratòries i adreçat
especialment a persones que
acaben d’arribar al país i que te-
nen un nivell baix de coneixe-

ment del català. D’aquesta ma-
nera, a través d’aquesta for-
mació els participants poden
obtenir el mòdul A del Servei de
Primera Acollida, que és ne-
cessari per aconseguir el Certi-
ficat d’Acollida, el qual també
inclou el mòdul B –referent a
coneixements laborals– i el
mòdul C –basat en els conei-
xements de la societat catalana
i el seu marc jurídic–.

En aquest sentit, l’emissió
d’aquest certificat possibilita
la tramitació d’informes d’es-
trangeria per part del departa-
ment municipal de Polítiques
Migratòries de Montornès.

Per altra banda, aquest curs
facilita la integració d’aquestes
persones i la seva relació amb
el veïnat, fet que ajuda a afa-
vorir la convivència i la parti-
cipació en les activitats locals.

Els alumnes que han superat el curs. Foto: Ajuntament

Una quinzena de veïns fan un
pas endavant amb el català

El Circuit celebra tres dècades de vida. Foto: Arxiu

Montornès | Ja hi ha data per a la Marxa Popular
L’emblemàtica Marxa Popular torna al calendari després de dos anys

sense celebrar-se per la pandèmia. L’activitat tindrà lloc el 7 de novembre
amb totes les mesures de seguretat per evitar contagis de covid-19.
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Les obres d’urbanització 
de l’entorn del Vapor, en marxa 
SANTA PERPÈTUA4Les obres
d'urbanització de l'entorn del
Vapor, adjudicades a l'empre-
sa Construccions Fertres per
451.532,60 euros, ja han co-
mençat i es preveu que estigu-
in acabades a finals de novem-
bre. L'actuació vol configurar
un nou espai públic i de via-
nants que creï una plaça d'ac-
cés al recinte del Vapor, així
com restaurar el jardí històric
intern, que formarà part dels
espais adscrits al Museu del
Treball i la Indústria Viva
(MTIV) i al centre cívic.

Segons es detalla des de l'A-
juntament, la urbanització de
l'entorn del Vapor respon a tres
objectius principals: "generar
un nou espai públic com la
nova plaça 8 de Març, que doni
accés a la sala polivalent del mu-
seu i aporti un nou espai exte-
rior per a activitats a l'aire lliu-
re; obrir aquest nou espai al car-
rer de Martí Costa per donar
amplitud i generar unes noves
connexions visuals; i revalorit-
zar el nou jardí interior del mu-
seu com a escenari de futures
activitats i/o exposicions".

LA LLAGOSTA4“Urgències sí!”
i “Sanitat pública sí!” van ser els
crits més repetits dimecres pas-
sat durant la concentració or-
ganitzada pel veïnat de la Lla-
gosta per reclamar la reober-
tura del servei d'urgències noc-
turnes del CAP. Amb la pandè-
mia el municipi el va perdre les
24 hores.

“La Llagosta és un poble
molt envellit, de gent senzilla, i
necessita recuperar les urgències
a partir de les vuit del vespre.
Vaig detectar que la gent està
molt empipada i desesperada pel
deteriorament de la sanitat pú-
blica des de l'any 2010 i no pas
pels professionals, que també es-
tan patint la situació”, detalla
Antonio López, portaveu de la
Plataforma en Defensa de la Sa-
nitat Pública del Baix Vallès. 

López destaca “la implicació”
de l'alcalde, Óscar Sierra, amb qui
la plataforma tindrà una reunió
aviat. “És cert que està en projecte
un ambulatori a la Llagosta, però
falta l'adjudicació de les obres. Tri-
garà un temps”, apunta.

La concentració va durar una
hora i quart i es van recollir 200
signatures a favor de l'atenció
primària o la recuperació de les vi-
sites presencials. “Es pot anar al
futbol o a les discoteques, però la
telemedicina continua. Necessi-
tem veure i parlar en directe amb
els metges. La lluita continuarà”,
assegura López, que anuncia que

el 21 d'octubre es reuniran a Gra-
nollers amb la direcció del Cat Sa-
lut i de l'Institut Català de la Sa-
lut (ICS) per saber els serveis del
futur Centre d'Urgències d'Aten-
ció Primària (CUAP) de Santa
Perpètua de Mogoda, quan co-
mençaran les visites presencials
o la reobertura de les urgències
nocturnes al CAP de la Llagosta.

La concentració de dimecres passat va ser nombrosa. Foto: Antonio López 

Clam per la reobertura del
servei d’urgències nocturnes 

L’alcaldessa i membres del govern. Foto: Ajuntament de Santa Perpètua

La Palma | Campanya solidària
Santa Perpètua ajudarà l'illa de La Palma amb un enviament de

bufadores per eliminar la pols de lava que està ensorrant algunes
teulades. S'ha habilitat un compte bancari i un codi de Bizum.
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Comarca

SALUT4Les sessions del Grup
de Suport Emocional i Ajuda
Mútua de Canovelles (GSAM)
s’han reprès. D’aquesta manera,
cada dimecres de 10 a 11:30
del matí, tindran lloc a Can Pa-
lots fins a finals del desembre. 

Aquest espai de trobada i su-
port mutu té l’objectiu d’evitar
la sobrecàrrega emocional i fí-
sica de les persones que tenen
cura de familiars dependents i
que no són professionals. 

Cuidant els
cuidadors a
Canovelles

LES FRANQUESES4L’Ajunta-
ment de les Franqueses ha re-
clamat una ampliació dels ser-
veis que ofereix el nou CAP de
Corró d’Avall, ubicat a l’espai
municipal de Can Prat. Per tras-
lladar aquesta petició, l’alcalde,
Francesc Colomé, demanarà una
reunió amb el conseller de Salut,
Josep Maria Argimon, i amb el
director del sector del Vallès
Oriental del Servei Català de la
Salut, Joan Parellada.

Reclamen ampliar
serveis al CAP 
de Corró d’Avall

L’AMETLLA4Després d’haver
hagut de suspendre la de l’any
passat per la pandèmia, demà
dissabte tindrà lloc una nova
edició de la Matxembrada Es-
colar, una jornada lúdica i de
convivència entre les escoles
Bertí i Els Cingles. Enguany la
Matxembrada tindrà un format
d’escape room, un joc d’esca-
pada amb pistes i codis que fa-
ran gaudir tota la família.

La Matxembrada
Escolar torna en
un nou format

LLIÇÀ D’AMUNT4L’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ha fet una do-
nació de material multimèdia a
les escoles del poble per valor de
27.405 euros. Es tracta de 40
tauletes i els respectius cànons,
48 chromebooks amb les llicèn-
cies i una maleta per carregar
tauletes. Aquesta donació a les
escoles ha estat una iniciativa de
l’Oficina Covid, després de pre-
guntar les necessitats que te-
nien els centres escolars.

Donació a escoles
per valor de
27.000 euros

SEGURETAT4La Roca ha donat
la benvinguda a dos nous agents
de la policia local, que s’han in-
corporat al cos després d’haver
superat el curs corresponent.
Des de l’Ajuntament han indicat
que treballen per consolidar la
plantilla d’agents perquè pugu-
in treballar amb més recursos i
fer front, d’aquesta manera, als
reptes de la seguretat ciutadana
que té la Roca, com ara els ro-
batoris a les llars. 

Incorporen dos
nous policies
locals a la Roca

LA GARRIGA4Aquest cap de
setmana La Garriga Societat Ci-
vil organitza unes jornades que,
sota el títol Obrim Portes, cons-
truïm ponts, busquen crear un
espai de trobada i d’intercanvi
per avançar en la construcció de
societats igualitàries i justes. Ar-
rencaran demà dissabte a les
10:30  a la Torre del Fanal, amb
la pintada d’un mural col·lectiu
dirigida per Daniel Berdala.

Cap de setmana
dedicat a la
cooperació

SOCIETAT4Gairebé ningú diria
que al Vallès Oriental hi ha vinya.
Però el cultiu del raïm és una re-
alitat a la comarca. I és que
quan parlem de vinya al Vallès,
estem parlant de més de dos mil
anys d’història. Una història
que, per desgràcia, s’ha anat
perdent per la pròpia complexi-
tat del sector i per la creixent
pressió urbanística a la zona.

“El 1860 la vinya suposava el
56% dels conreus vallesans, però
el 1950 ja hi havia menys de la
meitat. La principal causa, la
plaga de la fil·loxera”, explica la
guia sobre la vinya de la comar-
ca. Un document digital de les Bi-
blioteques de Granollers que pre-
tén divulgar l’existència d’aquest
conreu. Però ara, a la comarca,
només queden 27 camps de vi-
nyes, eclipsats per un cultiu de
més renom com el Maresme.
Tot i que “el raïm es conrea aquí
i el vi es produeix als cellers ma-
resmencs”, detalla la guia. 

El Vallès, però, no només és
terra de vinya. També és terra de
vins i sobretot de vins blancs,
perquè la pansa blanca és la que

millor aguanta les característi-
ques de la zona. Les mateixes
que li aporten les particularitats
que caracteritzen als vins valle-
sans, que són “més àcids i ener-
gètics”, explica el document. 

EL VI DE LA SERRA DE MARINA
La Serralada de Marina és la
zona més rica en vinyes de la co-
marca. Per això, a Martorelles i
Sant Fost és on hi ha alguns dels
millors vins del Vallès i on es
concentren més camps de vi-

nyes: quinze. Allà, l’Oriol Arti-
gas, un dels viticultors vallesans
amb més renom, hi té diverses
vinyes i fa dos dels vins més co-
mercialitzats de la zona: La Be-
lla i La Bèstia. 

Però l’ofici, que en la majoria
de casos ve de tradició familiar,
és cada vegada més difícil davant
la falta d’una marca de Deno-
minació d’Origen que reconegui
el vi del Vallès Oriental com el
que és: “Un vi bo, de qualitat i
amb història”, conclou la guia. 

A la Serralada de Marina és on més vinyes hi ha. Foto: Àlex Recolons/ACN

La vinya vallesana: un cultiu 
en procés de desaparició

L’Ajuntament de l’Ametlla,
investigat per malversació

POLÍTICA4L’Oficina d’Antifrau
de Catalunya ha detectat pre-
sumptes irregularitats i malver-
sacions a l’Ajuntament de l’A-
metlla. Per això, segons ha pogut
saber ElNacional.cat, s’estaria
investigant alguns funcionaris
arran d’una denúncia anònima. 

D’una banda, alguns treba-
lladors emparentats amb l’equip
de govern, haurien estat cobrant
pagues extres que no els corres-
pondrien, mentre l’Ajuntament

defraudava diners amb la con-
tractació d’un nou interventor,
que s’hauria canviat per amagar
les presumptes irregularitats del
govern. Un succés que se suma-
ria al fet que el consistori estaria
col·locant funcionaris a dit.

Des de l’Ajuntament, però,
no han volgut fer declaracions al
respecte i s’han limitat a dir que fa
dos mesos es va enviar tota la do-
cumentació requerida a l’Oficina
Antifrau, i que resten a l’espera.Foto: Ajuntament

Ocupació | Creixement important de la contractació
Segons les dades del Consell Comarcal, la contractació al mes de setembre 

va registrar un fort increment, ja que es van signar 15.101 contractes. Un
increment considerable respecte als 11.510 contractes del setembre de 2020. 
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Esports
FUTBOL4"No sé ni quan és la
cerimònia de la Pilota d'Or.
Penso que diverses candidates
han de ser del meu equip per-
què no he vist un nivell sem-
blant al nostre la temporada
passada en gairebé cap jugado-
ra", responia, tranquil·la, Alèxia
Putellas (Mollet del Vallès,
1994) a Àngel, de Mundo De-
portivo.Llavors, fa mes i mig, ja
era la gran favorita a la Pilota
d'Or 2021.  

El passat 8 d'octubre Fran-
ce Football va anunciar les 20
candidates al premi. A la mo-

lletana l’acompanyen les seves
companyes d'equip Jennifer
Hermoso, Lieke Martens, San-
dra Paños i Irene Paredes. 

"De pressió, cap. Aquest re-
coneixement no em farà canviar
ni la meva passió per jugar a fut-
bol ni la meva manera d'enfo-
car-ho", deia Putellas a L'Es-
portiu, a Xevi Masachs, després
de ser nomenada millor juga-
dora del curs 2020-2021 per la
UEFA. Segur que no li fa perdre
la son el 29 de novembre, quan,
al Théâtre du Châtelet, a París,
s’entregarà la Pilota d'Or.

Putellas, favorita per
emportar-se la Pilota d’Or

Hi ha persones que sembla que
tinguin una bola del futur o, com
a mínim, que veuen qualitats
aparentment invisibles.  Òscar
Molins va intuir un potencial in-
finit en aquell nen de 7 anys a qui
va conèixer al Club Patí Parets i
que ara és una icona mundial. 

"Ho vas apostar tot sense
saber on arribaríem. Sempre
has cregut en mi. Moltes vegades
molt més que jo. M'has portat

fins a dalt de tot i t'estaré eter-
nament agraït", li dedicava el pa-
tinador Pau Garcia (Parets del
Vallès, 2001) al seu entrenador

a Instagram després de procla-
mar-se, per primer cop, campió
del món en la modalitat de lliu-
re a Asunción (Paraguai). "Grà-
cies per tota la feina d’aquesta
temporada. Vas arribar quan
estava perdut", li reconeixia Gar-
cia a Manel Villarroya, que des
de fa uns mesos forma part del
seu equip tècnic. 

Ningú diria que aquest és el

primer any com a sènior del pati-
nador del Club Artistic Skating Cu-
nit. En cinc mesos ha guanyat els
campionats de Tarragona, Cata-
lunya i Espanya, l'Europeu i el
Mundial. Sempre ha millorat els
seus propis rècords del món. Gar-
cia ha convertit en rutina el fet de
ser número u en cada competició.
Luca Lucaroni, el gran dominador
els últims anys, ja l'admira.   

Garcia durant el Mundial d’Asunción. Foto: Raniero Corbelletti/World Skate

Pau Garcia, la rutina de ser el
número u en cada competició

Putellas celebra un gol contra l’Arsenal amb Oshoala. Foto: FC Barcelona

Toni Delgado
PARETS 

Handbol | Tercera derrota del BM Granollers contra el Barça 
El conjunt d’Antonio Rama va caure el passat dimarts a la Lliga Asobal per 34-40 contra els visitants,
guanyadors també en un amistós de pretemporada i a la Supercopa de Catalunya. Chema Márquez,

amb 13 gols, va ser la referència ofensiva d’un BM Granollers que demà rep el Balonmano Sinfín.

El patinador paretà
guanya el campionat
del món sènior després
de regnar a Europa
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4La Seguretat Social ofereix, a
través de la seva Seu Electrònica, un
conjunt de serveis per facilitar
certs tràmits a la ciutadania. Per po-
der accedir a alguns d’aquests ser-
veis es necessita identificar-se mit-
jançant un certificat digital emès
per una autoritat de certificació re-
coneguda o fer-ho a través de la
plataforma cl@ve.

No obstant això, amb l’objectiu
de facilitar al màxim possible l’ac-
cés als usuaris que no disposen de
mitjans d’autentificació digital, la
Seguretat Social ha implementat
una altra manera d’accedir a certs
serveis a través d’un sistema d’au-
tentificació basat en l’enviament
per SMS al telèfon de l’usuari d’u-
na contrasenya d’un sol ús, que
haurà d’introduir per poder acce-
dir al servei desitjat.

Aquest sistema, habitual en
moltes operacions bancàries, basa
la seguretat de la identificació de
l’usuari en el coneixement per
part seva d’una sèrie de dades
personals i en la possessió del te-
lèfon mòbil, que s’ha de registrar
prèviament a la Seguretat Social a
nom del mateix usuari a través d’un
procediment segur.

Actualment hi ha 58 serveis di-
ferents als quals es pot accedir a tra-
vés d’aquest mètode des de la
Seu Electrònica. L’últim a incor-
porar-se a aquesta llarga llista és el
simulador JUBIMAR. Aquest nou
servei permet a les persones tre-
balladores del Règim Especial del
Mar simular la seva futura pensió
de jubilació. La simulació té ca-
ràcter informatiu, per la qual cosa
no genera drets ni expectatives de
drets a favor del ciutadà.

VIDA LABORAL
Aquest últim servei se suma als pre-
existents, entre els quals desta-
quen la possibilitat de descarregar
diversos informes, com el de la vida
laboral, l’integrat de prestacions, el
d’empresari individual... Ara, amb
l’entrada en funcionament d’Im-
port@ss, el nou portal de la TGSS,
alguns d’aquests serveis et rediri-
geixen a aquest nou portal de
manera senzilla.

El mateix mètode d’identifica-
ció via SMS permet fer tràmits com
altes, baixes i modificar dades en el
Sistema Especial d’Ocupació a la
Llar; altes, baixes i canvis de la base
de cotització d’autònoms; fer un

canvi de domicili, del telèfon o del
correu electrònic que es tinguin re-
gistrats; rectificar els informes de les
bases de cotització i de la vida la-
boral; o sol·licitar el número de la
Seguretat Social, entre d’altres.

Entre els tràmits més deman-
dats que es poden fer per aques-
ta via també hi ha el de sol·licitar la
Targeta Sanitària Europea o la pos-
sibilitat de consultar la situació en
què es troba el tràmit d’una pres-

tació sol·licitada, a nom propi o en
representació d’una altra persona,
i fer un seguiment de les fases del
procés des que es presenta la sol·li-
citud fins que es resol. 

COM FER-HO?
Utilitzar aquest mètode d’identifi-
cació via SMS és molt senzill. Només
has d’accedir al servei que desitgis
i prémer l’opció d’accés via SMS. Se-
guidament, et pots identificar in-

troduint el teu document d’identi-
tat, la data de naixement i el nú-
mero de telèfon mòbil (prèvia-
ment registrat a la Seguretat Social).

Si les dades introduïdes són
correctes i coincideixen amb les re-
gistrades a la Seguretat Social, re-
bràs un SMS amb una contrasenya
d’un sol ús al teu telèfon mòbil. A
continuació, ja pots introduir
aquesta contrasenya que has rebut
per accedir al servei desitjat.

» Ja són 58 els serveis que ofereix en línia la Seguretat Social amb identificació per missatge
» És un mètode d’accés que no requereix certificat digital i que t’ofereix moltes possibilitats

A través d’un simple SMS pots accedir a molts serveis de la Seguretat Social. Foto: Pexels

La Seguretat Social, via SMS
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Viu en línia

Amb Aquell dia tèrbol que vaig sortir
d’un cinema de l’Eixample i vaig decidir
convertir-me en un om, la directora Alícia
Gorina dona veu als personatges feme-
nins idealitzats de la pel·lícula Les verges
suïcides de Sofia Coppola. Una aproxi-
mació a les zones fosques d’aquella his-
tòria 20 anys després de l’estrena del film.

Al teatre Lliure de Montjuïc.

Teatre

Aquell dia tèrbol que vaig...
Eleonora Herder

El grup Roba Estesa continua enviant el
seu missatge feminista al món a través
de la música alegre i combativa. Aquest
octubre, la banda tarragonina ha pre-
sentat Rosa permanent (Halley Records),
el seu tercer àlbum d’estudi, amb una de-
sena de cançons. Entre els nous temes,
hi ha una col·laboració amb les gallegues
Tanxugueiras: Ràbia.

Música

Troben a un aeroport un jove amb la cara
plena d’esgarrapades. Assegura que es
diu Adrien Legrand, un nen que va des-
aparèixer deu anys enrere. El seu pare, Vin-
cent, decideix endur-se’l a casa, posant
fi així a un llarg malson. Simultàniament,
hi ha una sèrie d’assassinats a la regió. Ti-
taneés la pel·lícula guanyadora de la Pal-
ma d’Or del Festival de Canes 2021.

Pelis i sèries

Titane
Julia Ducournau

Rosa permanent
Roba Estesa

Escena Poblenou 2021
El Festival de Creació Contemporània Escena Poblenou
celebra enguany el seu vintè aniversari, i ho fa amb una

edició molt especial, que inclou una vintena de propostes
sota el lema ‘Obrim els ulls’. Del 21 al 24 d’octubre, el barri
barceloní del Poblenou s’omplirà d’art amb quatre espec-

tacles de teatre, tres peces de dansa, cinc propostes 
híbrides, set espectacles de circ i clown i un concert. 

Destaca la programació de l’espectacle de la sempre po-
lèmica Juana Dolores Romero Casanova: #JUANA 

DOLORES# *massa diva per a un moviment assembleari*. 

Ibai Llanos (Bilbao, 1995), que viu a Bar-
celona des de fa anys, va començar en el
món dels e-sports com a comentarista,
però el seu carisma el va convertir en

l’streamer de Twitch més famós a l’Estat
espanyol i a l’Amèrica Llatina. Tant és així
que s’ha fet amic de personatges de la ta-
lla de Leo Messi i del Kun Agüero, acon-
seguint les entrevistes que ja fa temps
que s’escapen al periodisme esportiu.

Malgrat tot, la humilitat ha continuat sent
el seu segell personal. Recentment ho ha
tornat a demostrar amb un discurs adre-
çat sobretot als seus fans més joves, ani-
mant-los a estudiar i a treballar, i recor-

dant-los que viure de l’streaming és molt
difícil. Ho ha fet després que es filtrés el
seu sou milionari i el d’altres streamers. 

I B A I  L L A N O SQUI ÉS?
ÉS FAMÓS PER...

A LES XARXES...

Ser l’streamer espanyol per excel·lència
Supera els vuit milions de seguidors a Twitch

Famosos

Un discurs sobre la importància d’estudiar
Per conscienciar els seus fans després que es filtrés el seu sou

Paraules molt aplaudides
Molts usuaris n’han valorat la coherència i la responsabilitat

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Amb prop de 15.000 versos, Soliloquis de
nyigui-nyogui recull tots els poemes
narratius i discursius que Enric Casasses
ha escrit des del 1977 fins ara. Els textos
més antics feia molt que eren introbables
i, entre els més recents, n’hi ha que ha-
vien passat desapercebuts. S’hi afegei-
xen també dos poemes inèdits, un d’ells
escrit en plena pandèmia.

Llibres

Soliloquis de nyigui-nyogui
Enric Casasses

|Back 4 Blood
Sobreviure en un món que ha patit una apocalipsi zombi. Aquesta és la
missió de Back 4 Blood, el joc d’acció disponible per a PC, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

CONVICCIÓ

Fes el canvi progressivament: comença a substituir la carn 
i el peix dels teus plats per altres aliments amb proteïna

APRENENTATGE

PROGRÉS

VITAMINA B12

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

i ALIMENTACIÓ

Sabies que l’1 d’octubre és el Dia internacional del vegeta-
rianisme? És probable que no, perquè, encara que el movi-
ment té cada cop més adeptes, continua molt allunyat de

gran part de la població. Però, si tens o algun cop has tingut la
voluntat de deixar de menjar animals, et portem alguns consells
que faran més fàcil aquesta transició. 

El més important és que tinguis clar el motiu principal per pas-
sar-te al vegetarianisme: deixar de menjar animals. No t’ho pren-
guis com una dieta per perdre pes ni com una moda, sinó com un
estil de vida. La forma més senzilla de fer el canvi és progressiva-
ment: comença a substituir la carn i el peix dels teus plats per al-
tres aliments, com ara tofu, seitan o soja texturitzada, que tenen
proteïna vegetal. Si encara no t’atreveixes amb aquests productes,
potser més desconeguts, tingues en compte que d’altres de ben
tradicionals, com llegums i fruits secs, també t’aportaran proteïna. 

En aquest camí, és important que tinguis algunes nocions
de nutrició: si pots, busca consell de professionals. Recorda que
en una dieta vegetariana (i molt més en una de vegana) et pot
faltar vitamina B12 i s’aconsella prendre’n suplements.

Vull ser vegetarià: com començo?

És important que estiguis convençut que vols deixar 
de menjar animals: no ho facis com a moda o per perdre pes

Les claus

És important que tinguis nocions de nutrició 
(també de cuina!): demana consell a professionals

El dèficit de vitamina B12 és comú en la dieta vegetariana
(molt més en la vegana): n’hi ha suplements
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