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CÀNCER DE MAMA pàg 3

“Mai penses que et pot
passar a tu, per això
t’espantes tant”
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L’escriptor Albert Forns
reconstruirà el bombardeig
del 1938 en un llibre

El Congost de Granollers es reivindica tot i els seus problemes

“Cal estimar el barri”
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Dimarts va ser el dia internacio-
nal contra el càncer de mama.
Una malaltia que, per desgràcia,
segueix afectant moltes dones,
però que, per sort, cada vegada
s’estudia, es prevé i es visibilitza
més. De fet, es curen un 90% dels
casos. Però, tot i això, segons
dades de la Generalitat, la ma-
laltia se segueix cobrant la vida de
més de 900 dones l’any a Cata-
lunya, on es diagnostiquen prop
de 4.500 casos anuals. 

Al Vallès Oriental, durant el
2020 es van detectar 50 càncers
de mama. Una dada que es tra-
dueix en el fet que mig centenar
de dones van haver de posar la
seva vida en pausa per sotmetre’s
a un tractament que, normal-
ment, s’allarga un any o més. Un
període d’incertesa, angoixa i in-
estabilitat que fa patir tant a les
malaltes com a les persones del
seu voltant. I no només física-
ment. També a nivell psicològic,
anímic i emocional.

L’AJUDA PSICOLÒGICA
L’Eva Jiménez, de Mollet, va ser
víctima del càncer de mama fa
uns anys. “Mai penses que et
passarà a tu, per això t’espantes
tant quan et diagnostiquen la
malaltia”, explica. Aleshores, Ji-
ménez tenia un fill d’un any i això
va fer que el cop fos encara més
difícil d’encaixar. “T’entra molta
por perquè t’adones que hauràs
de gestionar moltes coses a nivell
familiar, laboral, psicològic o so-
cial i, a la vegada, fer front a la ma-
laltia”, afegeix. Per això, assegu-
ra que el millor que es pot fer és
demanar ajuda.

En el seu cas, l’Associació
Espanyola Contra el Càncer va
ser qui li va donar el suport que

necessitava. “Una ajuda gratuïta
i molt necessària davant uns re-
cursos públics que no arriben a
tot”, diu Jiménez, que des que va
superar la malaltia és la presi-
denta de la seu local de l’asso-
ciació a Mollet. 

Però, a la comarca, també
existeixen altres espais que ofe-
reixen aquest acompanyament,
com Oncovallès. Una Fundació
d’ajuda oncològica que va néixer
de l’experiència de cuidar a una
persona amb càncer. “Quan vius
la malaltia d’aprop, trobes a fal-
tar moltes ajudes en el dia a dia”,
explica Carme Grau, responsable
de salut i fundadora d’Oncovallès.

Precisament, una situació si-
milar és el que va portar a Mont-
se Enrich, psicooncòloga de la
fundació, a voler dedicar la seva
vida a ajudar als malalts de càn-
cer. “Vaig viure-ho amb el meu
pare i vaig notar molta manca

d’ajuda psicològica, perquè tot
estava molt encaminat en la
cura del cos i no de la ment”, ex-
plica. Un fet que es repeteix en
tots tres relats, però en el qual
s’està avançant cada vegada més. 

MÉS RECONEIXEMENT I SUPORT
L’any passat, tot i la pandèmia,
es van realitzar, als tres hospitals
del Vallès Oriental, més de
13.000 mamografies amb l’ob-
jectiu de fer una detecció precoç
del càncer de mama. Per això,
Grau diu que “es nota que cada
vegada es fa més tasca de pre-
venció i que hi ha molta més im-
plicació, reconeixement i sensi-
bilització sobre la malaltia”. 

De fet, a Granollers, darrera-
ment s’està avançant en aquest
aspecte amb la recent obertura de
l’espai Domus, una zona de l’Hos-
pital destinada exclusivament a
processos oncològics, i amb la fu-

tura creació del centre de radio-
teràpia, que es preveu que es co-
menci a construir al gener.

Passos endavant que de-
mostren que cada cop hi ha més
diners posats en la investigació
i més línies de tractament, en ser
el càncer més comú entre les do-

nes i “el que més impacte visu-
al té”, diu Jiménez. 

MOLT CAMÍ PER RECÓRRER
Però, tot i els avenços, la impli-
cació social i el progressiu reco-
neixement de les necessitats psi-
cològiques, encara queda molta
feina a fer per les malaltes de càn-
cer de mama. “És un cop que els
hi fa trontollar-ho tot, i es passa
molt malament”, diu Enrich. “Per
això, l’ideal seria que els tracta-
ments sanitaris es fessin amb
més recursos i que anessin acom-
panyats d’un tractament psico-
lògic”, pensa Jiménez. I és que el
càncer de mama suposa molt
més que perdre un o els dos pits.

Però, per ara, la solució més
eficient és fer-se revisions pe-
riòdiques i portar un control
regular, perquè, segons les es-
tadístiques, una de cada nou
dones patirà la malaltia. 

Molt més que perdre un pit
» El càncer de mama és el més comú entre les dones i, en el darrer any, l’han patit 50 vallesanes

» Tot i ser un dels càncers més visibilitzats, requereix un suport psicològic que encara cal reconèixer

El càncer de mama és el més comú entre les dones i, al Vallès Oriental, s’han detectat 50 casos en el darrer any. Foto: Arxiu

ACTES CONTRA EL
CÀNCER AL VALLÈS

4Al llarg d’aquesta set-
mana els ajuntaments i On-
covallès han organitzat ac-
tes i activitats de tota mena
per donar visibilitat a la
malaltia. La caminada po-
pular, la masterclass de
zumba, la xocolatada, els
concerts o els tallers, han
estat les activitats més des-
tacades a la comarca.  

Olga García
VALLÈS ORIENTAL

En Portada
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La lupa

Preguntem-nos, per exemple, si subvencio-
nar el lloguer i explicar que això emanciparà
els joves és cert. Preguntem-nos si hi pot ha-
ver emancipació sense bons salaris. No. I no

hi ha bons salaris sense bones empreses. I no hi ha
bones empreses sense polítiques a favor de la seva
implantació, ampliació o competitivitat. Preguntem-
nos –pregunteu-vos els que sou als ajuntaments i a
les institucions– si quan una empresa –petita, mit-
jana o gran– us presenta un projecte –posar plaques
solars, ampliar capacitat, fer un magatzem auxiliar,
modificar l’interior de la nau sense tocar el volum–
feu tot el possible perquè pugui fer la inversió o us
poseu en “mode avió”. Hi ha de tot a la vinya de la
Senyora Administració, però d’entre totes les per-
sones que formen aquest ecosistema protegit i difí-
cilment alterable n’hi ha que no s’atreveixen a decidir
quan un procediment no és reglat. I n’hi ha que han
nascut per trobar problemes a cada solució. També
n’hi ha d’extraordinàries, però aquest no és un ar-
ticle per lloar-les, sinó per preguntar-los, també, si
estan còmodes entre un bosc d’arbres que cobren el
mateix malgrat no fer tots la mateixa ombra.

Tampoc no hi pot haver emancipació sense una
bona formació. Formació professional i universitària.
I la pregunta incòmoda és si la tenim. Si la forma-
ció professional ofereix prou cursos i que tinguin de-
manda laboral acreditada. Si les carreres universi-
tàries estan actualitzades als requeriments del món
real. Les notícies sobre ambdues qüestions no ani-
men gaire. I som el país amb més atur juvenil de la
Unió Europea.

Preguntem-nos per què, i mirem d’anar desfent el
fil de les raons que ens porten al podi de la catàstro-
fe. Preguntem-nos si fer marxa enrere i deixar d’exi-
gir el B2 d’anglès als estudiants que acaben la carre-
ra iguala en competència, serveix de consol per a algú

i, sobretot, si modifica els requeriments de les em-
preses a l’hora de contractar personal jove. La resposta
és no. No perquè mantindrà la bretxa entre els nanos
que es poden pagar l’anglès i els que no. No perquè
no hi ha consol en la mediocritat. I no perquè les em-
preses seguiran demanant l’anglès per necessitat o com
a filtre a l’hora de contractar.

La cantarella que exigir el B2 als estudiants ge-
nera una bretxa entre els que poden pagar-se clas-
ses privades i els que no és fal·laç. Preguntem-nos
com una llei que es va començar a treballar fa deu
anys per aprovar-se el 2014, i que explicitava
aquesta obligatorietat, no va anar lligada de la in-

versió necessària per incorporar l’anglès a tot el ci-
cle educatiu. Els governs han disposat d’anys per fer-
ho possible, i no ho han fet. I ara ens tornen a ex-
plicar que només uns quants poden estudiar anglès,
com a excusa per espolsar-se la responsabilitat de
no haver forçat el canvi estructural que l’educació
necessita. Pregunteu-los si el que ha passat és que
no s’han atrevit a forçar que els mestres i els pro-
fessors l’estudiessin –aquests sí, becats si cal– o si
no han promogut que s’incorporessin mestres es-
trangers al nostre ensenyament per afavorir una im-
mersió real a la llengua anglesa. Resulta paradoxal
que les nostres infermeres o biotecnòlegs puguin

anar a l’estranger a treballar, però els mestres de pri-
mària i secundària estrangers no puguin venir aquí
massivament a fer una immersió real en l’ense-
nyament dels nostres joves.

Preguntem-nos si la pluja de milions que havien
d’arribar d’Europa canviarà algun dels dèficits es-
tructurals que tenim com a societat. Quants diners in-
jectarem a digitalitzar la formació i els formadors? Es
podran aprendre oficis en dualitat amb l’empresa de
manera fàcil? Podrem fer que els nanos que es per-
den quan no acaben ni l’ESO puguin anar a fer d’a-
prenents en empreses? Aprofitarem la digitalització
per reduir tràmits i esperes de mesos i anys a l’hora
d’aprovar projectes d’inversió, sigui en obres o ins-
tal·lacions de caràcter industrial? Reindustrialitzarem
amb incentius per fer tornar producció que avui ja no
fem? Invertirem en renovables per no dependre tant
de l’energia de fora i ser més competitius?

Si la resposta a aquestes preguntes no és afirma-
tiva i contundent, ens aboquem a un escenari de plu-
ja de milions teòrica que seguiran dopant l’economia
espanyola sense abordar les reformes que necessita
la societat.

I aquestes receptes s’assemblen massa a les que no
ens han funcionat, a les quals podem afegir les tra-
dicionals d’apretar fiscalment els que tenen contro-
lats per la nòmina, deixar forats per als que no hi són,
desincentivar l’estalvi personal i gastar més del que
s’ingressa esperant un miracle que no es produirà.

Deixo per al final un comentari sobre l’afirma-
ció que he fet en referència a la necessitat d’inver-
tir en renovables. I ja no ho faig en mode de pre-
gunta, sinó que necessito fer-ho en mode d’alerta i
d’afirmació rotunda: renunciar a instal·lar energia
renovable de manera intensiva a tot el país és un er-
ror monumental que pagarem molt car. I si no, mi-
rin-se la factura de la llum dels pròxims mesos.

Preguntem-nos si la pluja 
de milions que havien d’arribar

d’Europa canviarà algun 
dels dèficits estructurals 
que tenim com a societat

NLes millors
perles

El videoclip d’Ateo, en què C. Tangana i Nathy Peluso
apareixen ballant bachata a la catedral de Toledo, ha

provocat una polèmica que ha acabat amb la dimissió del degà
del temple i en un acte de “purificació i reparació dels pecats”.

Una dona es posa de part als EUA i la seva parella intenta
portar-la a l’hospital en cotxe, però el vehicle s’espatlla

i han d’anar-hi caminant perquè no es poden permetre
trucar a l’ambulància: costa mil dòlars. God bless America.

“Conducta homosexual d’alt risc”. És el diagnòstic que li van
fer a Teresa Bernadas, exportera de la selecció espanyola

d’hoquei patins, a un CAP de Vic. Ho ha denunciat ella mateixa a
les xarxes socials arran de la notícia d’un cas semblant a Múrcia.

Uns lladres encasten el cotxe a la botiga de Dior del
passeig de Gràcia de Barcelona per robar-hi. No

aconsegueixen accedir a l’establiment de luxe i, en fugir
del lloc dels fets, xoquen amb un vehicle dels Mossos.

LA FOTOPSOE

per Ferran Falcó, president de Restarting Badalona

Preguntem-nos
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Polèmica a Mollet pels pisos 
que es faran als Pinetons1

2
Clam per la reobertura del servei 
d’urgències nocturnes a la Llagosta

Les obres de l’entorn del Vapor 
de Santa Perpètua, en marxa

Pas endavant per fer realitat 
el centre de radioteràpia a Granollers

Granollers es volca en combatre 
els problemes de salut mental

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

@quiquepeinado: Mucho escándalo con
que Carmen Mola sean en realidad tres
tíos, pero Antònia Font son cinco y nadie
dice nada.

@neustomas: Tant dir que sense ordre del
dia i papers no hi hauria taula [de diàleg] i
resulta que el propi Govern diu que ni ac-
tes ni documentació. Primícia d’@apuente.

#OnSónLesActes?

@324cat: Vaga indefinida dels treballa-
dors del 061, que volen dependre del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques i no de
Ferrovial.

#061EnVagaIndefinida #CarmenNoMola

Safata d’entrada

El volcà Tambora va vo-
mitar les seves entrany-
es l’abril de 1815. El so-

fre va planxar a mil graus de
temperatura pobles sencers,
va ser l’erupció més gran de la
civilització humana (de 20.000
anys fins ara). Va eclipsar la
llum, va provocar pluges tor-
rencials, temperatures molt
baixes: gelades, neu... Una epi-
dèmia de tifus va afectar el
sud-est d’Europa, en molts anys
es van arruïnar milers de colli-
tes, no es van poder sembrar
cereals, el preu dels aliments va
augmentar fins al punt que es
van generar disturbis, incendis
i saquejos.

L’escriptora Mary Shelley va
parir el seu monstre durant els
mesos tempestuosos d’aquell fet
que va deixar mig món sense es-
tiu. El seu Frankenstein és una
representació variable de les
pors que ens aguaiten quan ens
menyspreen. El monstre és un
personatge tràgic, víctima de
rebutjos pel seu desig de trobar
algú que l’accepti.

Algunes criatures aprenen
lliçons brutes, inhumanes, que
cuinen l’enfrontament jugant
amb les desgràcies, que inventen
enemics i sembren odis amb pa-
raules lletges. Aprofiten l’espec-

Mal país
per Francesc Reina

tacle perquè, com deia Guy
Debord, el xou compleix la
funció equivalent a la religió
apocalíptica que es donava (i se
segueix donant) en àmbits fos-
cos, propis de l’edat mitjana.
Tals escenaris, sovint politit-
zats, porten a certa gent a un
pas de convertir-se en la mà
venjadora que destrueix allò
que troba al seu pas; com en
aquestes protestes, amb ideo-
logia o sense, desenfocades,
desorientades, que acaben ge-
nerant actes vandàlics, fronts
violents. Això no és obra de
nois, sinó de comunitats hostils
(i indiferents) que es nodreixen
de la frustració i la trista salut
d’un món limitat que busca el
càstig com a alleujament.

A l’illa de la Palma, el mo-
viment ecologista va denunciar
el 2019 la negligència política
i la incapacitat tècnica en la
gestió dels seus residus i abo-
caments il·legals, un motiu de
vergonya per a una illa que és
Reserva de la Biosfera.

La història de la naturalesa

prossegueix per molt que li
demanem permís, per molt
que l’egoisme d’alguns seguei-
xi apressant catàstrofes. Una
vida tan òrfena de sentit, com
diu Joaquín Araujo. Veus ex-
pertes ens informen que hi ha
un 33% de probabilitats que es
produeixi un esdeveniment
com aquell al llarg del nostre
segle. Es comenta que molts es
deuen a l’atzar; però hi ha da-
des que parlen d’estudis recents
que van passar desapercebuts
perquè la pandèmia era la prio-
ritat que centrava l’atenció.
Una conclusió per aquests
greus successos és que es ne-
cessita una vigilància de més
llarg termini, i més prevenció,
que segueix sent la solució (en
els incendis de boscos s’ha tor-
nat a demostrar), per molt que
es parli de sostenibilitat.

“Sense llamps i sense
camí, la terra gelada oscil·la
cega enfosquint l’aire sense
lluna”. Un vers de Lord Byron
en el poema Foscor, a propò-
sit del Tambora.
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Els semàfors

La Fundació d’Ajuda Oncològica
Oncovallès fa anys que

acompanya i dona suport als
malalts de càncer. Una tasca en

la qual s’ha bolcat, sobretot
aquesta darrera setmana, 

amb motiu del dia internacional 
del càncer de mama.

pàgina 3Oncovallès

SeMsefiltres és la primera entitat
LGTBIQ+ de Mollet. Una
associació que neix de les

inquietuds d’un grup de joves
de la ciutat i que pretén lluitar
per ajudar els membres del
col·lectiu, donar-los visibilitat 

i defensar els seus drets.
pàgina 10SeMsefiltres

L’Ajuntament de Mollet ha
col·locat una placa en record a
l’exalcalde Josep Fortuny, que 

va ser executat pel règim
franquista. Un homenatge a un

dels polítics vallesans més
destacats de l’època per evitar

que caigui en l’oblit.
pàgina 10Aj. de Mollet
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Albert Forns reconstruirà 
el bombardeig en un llibre

MEMÒRIA4El bombardeig del 31
de maig del 1938 és i seguirà
sent un record molt present a la
ciutat, gràcies a la preocupació
municipal per recuperar testi-
monis i documents que relaten
aquell dia. De fet, fa anys que l'A-
juntament treballa en això i, en els
darrers mesos, en què s’està fent
la crida ‘Contra l’oblit’, s’han re-
collit vint històries més.

Però aquesta iniciativa no s’a-
caba aquí, sinó més aviat el con-
trari. Tot just es comencen a di-
buixar les línies que permetran,
després, a l’escriptor granollerí Al-

bert Forns, reconstruir els fets en
un llibre “que permeti fer-nos
una panoràmica de les moltes ca-
suístiques i vides que van quedar
alterades per sempre en aquell
minut fatídic per a la ciutat”, diu.

Ell mateix, però, també està
participant en les entrevistes.
“Un projecte molt bonic, necessari
i emocionant”, confessa, que a poc
a poc s’acosta a la  fase de redac-
ció. “I aquí ja veig que les històries
s'aniran entrellaçant soles, perquè
hi ha llocs i situacions que es re-
peteixen, o anècdotes que ha vis-
cut més d'un testimoni”, avança. 

Conferències de talents locals
per definir la ciutat del 2030

CIUTAT4El tercer Pla Estratègic
de la ciutat segueix endavant i ho
fa apostant pel talent local. I és
que ahir es va estrenar la pri-
mera jornada del programa
‘Amb G de Granollers’. Un cicle
de conferències mensual, en for-
ma de conversa, amb professio-
nals granollerins que destaquen
en els seus sectors. 

David Pallàs, un xocolater
reconegut, amb escola pròpia i
col·laborador del programa de
cuina MasterChef, va ser l’en-
carregat d’inaugurar el cicle com
a primer conferenciant. Una ac-

tivitat que pretenia promoure el
debat i l’aportació de propostes de
com ha de ser la ciutat l’any
2030, fent reflexionar al públic de
la Nau B1 de Roca Umbert sobre
les necessitats de la Granollers ac-
tual i també de la del futur. Però
Pallàs no serà l’únic en fer-ho.

Com ell, al novembre, serà
Anna Sáez, professora de l’es-
cola de negocis IESE i experta
en economia circular, qui pugi
a l’escenari per col·laborar en
l’aportació d’idees que perme-
tin definir com serà la ciutat d’a-
quí a nou anys.

Més places d’FP: una solució
tardana a un problema comú

EDUCACIÓ4Aquest curs va co-
mençar envoltat de polèmica da-
vant la manca de places, arreu de
Catalunya, per cursar estudis de
Formació Professional. Per aquest
motiu, el Consell de Formació
Professional de Granollers ha
aprovat un nou pla de treball, amb
dues prioritats: augmentar les
places i l’oferta formativa. 

Per a alguns, però, fer aquest
canvi amb el curs ja començat, no
té gaire sentit. En Pau López es va

quedar sense plaça i, per evitar es-
tar un any parat, es va posar a tre-
ballar a l’empresa del seu tiet. “En-
cara que em donin plaça, espera-
ré al setembre”, assegura el jove. 

En canvi, la Rachel Mendoza,
amiga de López, faria tot el con-
trari. “En quedar-me sense plaça
em vaig posar a treure’m el carnet,
i ara podria combinar les dues co-
ses”, explica. Però, de moment,
haurà de seguir esperant fins que
es publiquin les noves places. 

Albert Forns, amb dos testimonis del bombardeig. Foto: Ajuntament

Foto: Albert Lijarcio/ACN

Solidaritat | Dos policies locals, rumb al Marroc
Els policies Joan Pastor i Adolfo Azuar comencen diumenge la seva

aventura a la Panda Raid. Un ral·li que travessa el Marroc en sis etapes i
que faran amb la finalitat de recollir fons per lluitar contra el càncer infantil.

El barri del Congost, per a la ma-
joria de granollerins, és un lloc ob-
lidat. Una zona que, en estar a la
frontera amb Canovelles i tenir
molta immigració, sembla no im-
portar. “De fet, les poques vegades
que se’n parla és per baralles,
ocupacions o altres problemes.
Però el Congost també té moltes
coses bones, el que passa és que
ningú es preocupa de conèixer-
les”, diu Paquita Cortés, presidenta
de l’Associació de Veïns Congost. 

Aquest és un dels barris més
petits de Granollers, amb tan sols
4.000 habitants, però un dels
més rics culturalment parlant. I és
que, segons Ángela Moya, mem-
bre de l’Associació de Comer-
ciants Congost, “hi ha gent de
moltes nacionalitats”. Africans,
xinesos, sud-americans... Un ve-

ïnat internacional, caracteritzat
per tenir rendes baixes, però amb
una xarxa de petits negocis que
“funciona molt bé”, diu Moya. 

“Tenim 92 locals actius de tota
mena, regentats per gent molt di-
ferent”, explica. Una activitat co-
mercial que es complementa amb
les propostes veïnals per cohesio-
nar el barri i compartir trets cul-
turals. ”Però d’això no se’n parla”,
lamenta Cortés. “Només surten als
mitjans les queixes per la falta de
seguretat, però la policia i l’Ajun-

tament hi treballen”, afegeix. De
fet, la implicació del consistori va
més enllà. I és que aviat posarà en
marxa una nova edició del projecte
‘Ponts a la feina’, que aposta per la
inserció sociolaboral. Una pro-
posta positiva, però que, per a
Moya, no és suficient. 

“Cal treballar per evitar que la
gent doni l’esquena al barri per
prejudicis racistes, i per demostrar
que  la diversitat és positiva”,
diu. “Però, sobretot, cal estimar
més el Congost”, conclou Cortés. 

La plaça de la Llibertat és un dels punts centrals del barri. Foto: Ajuntament

El Congost, un barri singular
eclipsat pels problemes socials
» El barri gaudeix d’una riquesa cultural i comercial que el fan únic
» Està infravalorat perquè hi viu gent immigrant i de rendes baixes 

Olga García
EL CONGOST
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Mollet mantindrà viu el record
de l’exalcalde Josep Fortuny

MEMÒRIA4A alguns molletans,
el nom de Josep Fortuny els re-
sultarà familiar. I és que, a banda
de ser l’alcalde de la ciutat entre
el 1937 i el 1938, fou un dels po-
lítics vallesans més destacats dels
anys trenta. Un home famós per
haver fet front a la dictadura de
Primo de Rivera, als partits més
conservadors i a l’església, i tam-
bé per ser amic de Francesc Ma-
cià o Lluís Companys. Però, com
aquest darrer, va acabar sent ex-
ecutat, el 1939, amb la proclama-
ció del règim franquista.

Una figura de renom en aque-

lla època que, amb el pas dels
anys, sembla haver-se anat es-
borrant de la memòria col·lectiva.
Però, per evitar-ho, l'Ajuntament
ha instal·lat, al parc de Lluís Com-
panys, una placa en record seu.
“Les persones s’obliden quan algú
no s’encarrega de seguir-les re-
cordant, i nosaltres tenim la vo-
luntat de fer-ho”, deia l’alcalde, Jo-
sep Monràs.

Un acte que va coincidir amb
el 81è aniversari de la mort de
Companys i al qual va assistir el fill
de Fortuny, que es va mostrar
molt agraït per l’homenatge.

Èxit de la recaptació de fons
per ajudar a salvar el Calderí

URBANISME4Salvem el Calderí
ja té els diners necessaris per fer
front al procés judicial contra el
macrobarri. I és que, a més d’u-
na setmana de tancar la campa-
nya per recaptar fons, ha superat
l’objectiu que es va marcar: reunir
4.000 euros. Una notícia positi-
va que ha posat molt contents als
integrants de la plataforma.

“És un èxit molt important per
a nosaltres perquè, amb la situa-
ció que hi ha, no és fàcil recollir
tants diners”, diu Txus Carrasco,
membre de la plataforma. “Però
l’excel·lent acollida que va tenir la

iniciativa, des del primer dia, ja
feia presagiar que ho aconsegu-
iríem”, afegeix. El que no espe-
raven era arribar als 4.116 euros
tan ràpid. “Però això demostra
que salvar el Calderí és un objec-
tiu comú”, diu Carrasco.

Fins diumenge, però, el pro-
cés per recollir diners seguirà
obert i la plataforma anima a no
deixar de col·laborar, perquè
“com més suport econòmic tin-
guem, més força farem al procés
judicial”, conclou Carrasco, que
avança que estan preparant una
nova fase de mobilitzacions. 

Espectacular robatori 
a la joieria Isabel Muñoz

SUCCESSOS4Tristesa i ràbia.
Això és el que van sentir els pro-
pietaris de la joieria Isabel Muñoz
en assabentar-se del robatori que
van patir, la matinada de dime-
cres, a la botiga del Mercat Mu-
nicipal. “Mai penses que et pas-
sarà a tu, però quan arriba, fa molt
mal”, diu una de les regents del
negoci familiar.

Segons aquest testimoni, als
volts de les quatre de la matina-
da, un cotxe robat es va encastar

contra l’aparador i, en pocs mi-
nuts, tres homes van robar bona
part de les joies. Però no només
això. “També van rebentar tota la
botiga”, explica. I és que, a ban-
da de mobles, van tirar a terra al-
guns murs d’obra. Una pèrdua
molt lamentada que deixarà el ne-
goci tancat per un temps. 

Mentrestant, els Mossos ja
investiguen els fets i la joieria ja
s’està movent per veure què po-
drà cobrir l’assegurança.

Descoberta de la placa, al parc Lluís Companys. Foto: Ajuntament

L’aparador, destrossat. Foto cedida

Medi ambient | Mollet celebra la Setmana Bio
Al llarg d’aquesta setmana i fins dimarts, Mollet està organitzant diverses
activitats centrades en l’alimentació saludable, ecològica i de proximitat.
Fins ara, s’han fet tallers de cuina i s’ha instal·lat un hort a l’IES Gallecs. 

SOCIETAT4Fins ara, el col·lectiu
LGTBIQ+ de Mollet no tenia un
lloc de referència al qual dirigir-
se, bé fos per ajudar-se mútua-
ment o per tenir visibilitat. Però,
des de dilluns, ja no és així. I és
que la ciutat ha fet un pas enda-
vant en aquest sentit, amb la
creació de SeMsefiltres, la primera
entitat LGTBIQ+ de la ciutat.

“Creiem que estem en un
moment una mica vulnerable i
que Mollet necessita aquesta as-
sociació més que mai”, deia el
president de la nova entitat, Ke-
vin Fernández, en l’acte de pre-
sentació de dilluns. Per això, feia
mesos que diversos joves de la
ciutat  treballaven, amb el suport
de l’Ajuntament, en la creació
d’una associació que donés sor-
tida a les seves inquietuds. 

“Volem implantar la igualtat,
la inclusió i la diversitat completa
de tot el col·lectiu, i que es vegi,
per fi, com a normal el que fa
temps que es veu com un tema

tabú”, deia Fernández. Unes
metes que se sumen a la de
col·laborar amb altres entitats,
lluitar contra la LGTBI-fòbia i
ajudar a membres del col·lectiu,
i també a les seves famílies da-
vant la desinformació. “S’ha d’e-
vitar que la gent passi pel que
han passat altres”, afegia.

Mentrestant, des de l’Ajunta-
ment, celebren la creació de la
nova entitat municipal i assegu-
ren que posaran a la seva dispo-
sició les eines que necessitin.
“Ens agrada el projecte i creiem
que és molt necessari per a la ciu-
tat”, concretava el regidor de Jo-
ventut, Juan Torrecilla.

Acte de presentació de SeMsefiltres, dilluns a l’Era. Foto: Ajuntament

Neix SeMsefiltres, la primera
entitat LGTBIQ+ de Mollet

» L’associació pretén visibilitzar el col·lectiu i lluitar pels seus drets
» La idea sorgeix de les inquietuds d’un grup de joves de la ciutat
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El Corte Inglés s’estrenarà en
el comerç electònic a Parets 

EMPRESA4Parets serà la casa
del primer centre especialitzat
en comerç electrònic d’El Corte In-
glés. Així ho confirmava el diari
Expansión fa pocs dies. I és que,
segons explica, les instal·lacions
d’aquests grans magatzems ocu-
paran les naus de l’antiga empresa
Almesa, al polígon de Can Volart.

Aquest pas cap a la venda en
línia respon a la nova estratègia
comercial que està seguint l’em-
presa en el seu pla de transfor-
mació, que consisteix a mantenir
només aquells centres comer-
cials i logístics que li són rendibles. 

Però la notícia no ha tardat a
generar controvèrsia. I és que,
mentre alguns pensen que tenir
aquest centre al municipi serà po-
sitiu perquè donarà ocupació i
més vida a Parets, altres opinen
que perjudicarà el petit comerç lo-
cal, “que ja ha patit prou amb la
pandèmia perquè ara vinguin les
grans marques a enfonsar-lo”,
diu un veí del barri Can Cerdanet. 

Mentrestant, des de l’Ajun-
tament no han volgut posicionar-
se ni donar l’opinió municipal so-
bre l’arribada d’aquests grans
magatzems a la ciutat. 

POLÍTICA4Ja fa temps que la
política paretana sembla estar
encallada, amb acords que no ti-
ren ni endavant ni endarrere, a
causa de la tensió existent entre
el govern i l’oposició. Una ti-
bantor crònica, fruit del ressen-
timent d’una moció de censura
que encara està molt present, i
que va desembocar en un Ple que
va servir de ben poc.

Fa una setmana, Ara Parets
ERC i Parets per la República van
demanar fer una sessió extraor-
dinària per tractar quatre punts:
crear una partida especial contra
l’atur juvenil, una altra per estu-
diar les possibilitats de millora
del polígon industrial sector Mo-
llet,  tirar endavant un pla de re-
activació cultural i demanar a la
Generalitat fer els tràmits per de-
clarar Mollet una zona d’habi-
tatge tens. Però aquest darrer va
ser l’únic punt que es va aprovar.

Des del govern, al·legaven
que, tot i ser bones propostes,
“són temes que s’han de deba-
tre  a les reunions i treballant de
la mà”, deia el segon tinent d’al-

calde, Francesc de la Torre.
Unes declaracions que no agra-
daven als republicans, tenint
en compte que “no es tira en-
davant pel simple fet que ho ha
proposat l’oposició, però és
qüestió de voluntat política”,
deia l’exalcalde, Jordi Seguer. 

Així doncs, va ser un ple ca-
racteritzat pel to crític entre par-

tits i, sobretot, per la polèmica
que va aixecar punts com el de
l’habitatge, on l’oposició va ser
dura amb el PSC en tractar-se el
tema de la família desnonada.
“Però ara és moment de seure i
escoltar-nos, perquè estem a
prop d’aprovar els pressupostos
per al pròxim any”, concloïa l’al-
calde, Francesc Juzgado. 

El Ple, en una imatge d’arxiu. Foto: Ara Parets ERC

Nou capítol de bloqueig polític
per tensions a l’Ajuntament

L’empresa obrirà el primer centre de comerç electrònic. Foto: El Corte Inglés

Cultura | Nova poesia al Festival del Niu d’Art
Dissabte se celebra la 34a edició del festival a Can Rajoler, al qual s’han

presentat més d’un centenar de poemes. Una jornada especial que, a banda
de comptar amb l’entrega de premis, acollirà l’actuació de Jaume Arnella.  
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Sant Fost estrena un nou
projecte per a emprenedors

EMPRESA4Sant Fost acaba de
posar en marxa el projecte Em-
prèn. Una nova aposta, que
neix des del consistori, per aju-
dar als emprenedors, als petits
negocis i als autònoms del mu-
nicipi que vulguin créixer, con-
solidar-se o reinventar-se.

“Emprèn és una porta d’en-
trada per millorar els ingressos,
aprendre a enfocar amb claredat
i eficàcia els objectius d’un nego-
ci i fer que tingui èxit”, diu Ruth
Jiménez, una de les encarregades

de tirar endavant el projecte. Una
idea que s’ha anat dibuixant en els
darrers mesos i que dimecres es
va començar a executar amb les
primeres sessions d’assessoria. 

“Oferim, a tots aquells que ve-
nen, les eines que necessiten amb
l’ajuda de professionals”, explica
Jiménez. Però, a banda de l’as-
sessorament, també hi haurà ses-
sions formatives, que es faran
amb tallers gratuïts centrats a
conèixer els aspectes clau d’un
projecte empresarial.

MARTORELLES4Fer dolços es
pot convertir en una activitat
que fomenti l’alfabetització, l’em-
prenedoria i la integració de les
dones immigrants a la societat.
De fet, d’això tracta la nova ini-
ciativa de l’Ajuntament de Mar-
torelles, ‘Dolç Dona’. Un projec-
te, liderat per l’àrea de Benestar
i Família, que dona eines d’em-
poderament a aquest col·lectiu a
través de la cuina.

“Com que els agrada molt
cuinar, vam pensar que fer dol-
ços ens serviria de via per crear
un espai on compartir, conèixer
l’idioma i fomentar la seva au-
tonomia a través de la pràctica”,
diu Elvira Matas, una de les tèc-
niques impulsores d’aquest pro-
jecte. Una iniciativa que, tan
sols en la prova pilot, ja sembla
haver agradat i complert les ex-
pectatives de les participants.

“Ens hem anat marcant dife-
rents objectius a treballar amb
elles i, entre totes, hem anat cons-
truint el projecte final, elaborat de
forma participativa i a mida dels
seus interessos i de les seves ne-

cessitats”, explica Matas. “Per
això, han quedat encantades i
en volen fer més”, assegura.

De fet, segons la tècnica, hi ha
hagut noves incorporacions a
‘Dolç Dona’ perquè, a banda de tot
el que els aporta, “també els ha
servit com un altaveu social”,
diu. I és que, una de les finalitats

d’aquest projecte és que el col·lec-
tiu es constitueixi com a entitat.

Mentrestant, la resposta ciu-
tadana a la iniciativa, també ha es-
tat positiva.“Tothom ho ha acollit
molt bé i estem contents d’haver
fet aquesta aposta, que enfortirà
i potenciarà les seves competèn-
cies i capacitats”, conclou Matas.

Al llarg d’aquest any s’ha fet una prova pilot del ‘Dolç Dona’ Foto: Ajuntament

Fer dolços: una idea per millorar
la vida de les dones migrades

La setmana passada es va presentar oficialment el projecte. Foto: Ajuntament

Martorelles | El projecte de la Vinya segueix a l’espera
L'Ajuntament està pendent d'un informe dels Bombers per aprovar
definitivament la modificació del projecte, que permetria seguir amb 

les obres del centre polivalent. Ja fa dos anys que estan aturades.
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Els vins de la DO Alella
arriben a Montmeló

MONTMELÓ4L’Hotel Ibis Mont-
meló Granollers participa en el
projecte Enhotels, que consisteix
a fer un tast de cinc vins de la DO
Alella maridats amb productes de
proximitat. 

Segons informa el promotor,
l’Associació d’Hotels del Vallès
Oriental, les sessions "estaran
conduïdes per un professional
que s’encarregarà de donar a co-
nèixer el producte i el lligam
amb el territori de manera ame-
na i propera, ja que s’adrecen a un
públic de proximitat de perfil
generalista, no necessàriament
iniciat en el tast de vins, però sí in-

teressat a conèixer-los i a gaudir-
ne amb activitats diferents".

A més de l'Ibis, participen en
el tast cinc hotels més de la co-
marca: el Balneari Termes Vic-
tòria, l’Hotel Augusta Vallès,
l’Hotel Edelweiss, l’Hotel Gra-
nollers i l’Hotel Molí de la Tor-
re. Els tastos seran els dijous de
novembre i els dos primers de
desembre. Totes les sessions se-
ran diferents i dirigides a un mà-
xim de 15 persones. La recapta-
ció es destinarà a una finalitat so-
cial, en aquest cas l’escola Mont-
serrat Montero, un centre d’e-
ducació especial de Granollers.

MOBILITAT4Ja han acabat les
obres de millora de mobilitat a
peu als carrers Palau d'Ametlla,
Sant Isidre i Jacint Verdaguer,
al centre de Montornès. S'han
fet canvis en l'organització del
trànsit i modificacions en espais
d'aparcament.

"Les actuacions formen part
d'una intervenció per fer més
sostenible la mobilitat al centre
del poble. Es tracta de reduir el
volum de vehicles, donar més
protagonisme a les persones i

influir positivament sobre el
medi ambient", detallen des de
l'Ajuntament.

Així, al carrer Sant Isidre
s'ha eliminat l'aparcament i, amb
una intervenció amb pintura,
s'ha ampliat la vorera. S'ha es-

tablert un sentit únic de circula-
ció entre l'avinguda Onze de Se-
tembre i la Rambla Sant Sadur-
ní. A l'avinguda Onze de Setem-
bre s'ha posat un nou semàfor.
En funció dels canvis, s'han re-
alitzat adaptacions en la senya-
lització vertical i horitzontal. Al
carrer Jacint Verdaguer, i entre
el tram entre els carrers Jaume
Balmes i Estrella, s'ha creat una
zona d'estada i de pas per als via-
nants. Al carrer Palau d'Ametlla

s'ha ampliat la zona de vianants
entre els carrers Major i Sol, i
també s'han suprimit els apar-
caments entre els carrers Estre-
lla i Major i Estrella, a més de se-
nyalitzar-se noves places d'a-
parcament (en semibateria) en-
tre els carrers Sol i Jaume Balmes
i la plaça de l'Enxeneta.

Són canvis que s'afegeixen a
l’obertura d’nou aparcament
gratuït i públic que té una ca-
pacitat per a 62 vehicles.

Actuacions al carrer Palau d’Ametlla. Foto: Ajuntament de Montornès

Montornès acaba les obres 
per millorar la mobilitat a peu

Els vins d’Alella arriben a Montmeló. Foto: Denomiació d’Origen Alella

Motornès |Un concert per a la Diada de la Gent Gran
Diumenge, amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, les persones grans podran
assistir a un concert a la Carpa Polivalent El Sorralet. Caldrà reservar entrada als Casals 

de la Gent Gran i, si hi ha places disponibles, també s'hi podrà accedir el mateix dia. 

S’han fet canvis en
l’organització del trànsit
i modificacions en
espais d’aparcament
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El 2022 els impostos i taxes
municipals pujaran un 3,1%

SANTA PERPÈTUA4El 2022 la
majoria d'ordenances i taxes
municipals de Santa Perpètua
pujaran un 3,1%, equivalent a la
pujada de l'IPC de l'agost. Així
ho va acordar el Ple de l'Ajun-
tament de Santa Perpètua el
passat 14 d'octubre. Santa Per-
pètua en Comú i el PSC, que
formen l'equip de govern, van
votar-hi a favor i ERC i Ciuta-
dans, en contra.

Segons expliquen des de l'A-
juntament, la Taxa per la Ges-
tió de Residus "s'actualitzarà" al

10,05%, "amb la suma dels re-
càrrecs que aplica la Generali-
tat de Catalunya per l'aportació
de tones amb un baix nivell de
separació de residus i la pre-
sència d'impropis". El pròxim
any el rebut pujarà 9,50 euros
per domicili i la taxa serà de 104
euros per habitatge.

L'Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica es congela,
mentre que l'Impost de Béns Im-
mobles (IBI) el tipus impositiu
passarà del 0,55% al 0,57%,
amb un increment del 3,1%. 

LA LLAGOSTA4Ja hi ha una
data aproximada per a l'inici de
les obres del nou Centre d’A-
tenció Primària a la Llagosta: po-
drien començar a finals de 2022.
Així ho ha confirmat a l'Ajunta-
ment el  Departament de Salut
de la Generalitat. 

En la construcció del nou
ambulatori es tindrà una mira-
da àmplia i, per tant, es preveu-
rà el creixement de la població de
la Llagosta, així com l'incre-
ment de personal sanitari. L’e-
difici tindrà capacitat per acollir
urgències nocturnes. L’Ajunta-
ment té pendent una reunió

amb altres representants del
Departament de Salut per re-
clamar la reobertura del servei
d’urgències nocturnes de l’actu-

al ambulatori. “En la reunió ens
hem assegurat que la porta de les
urgències nocturnes no quedi
tancada”, va explicar Óscar Sier-
ra, l’alcalde. “El futur equipa-
ment tindrà suficient espai per
si el Departament de Salut de-
cideix reobrir les urgències noc-
turnes”, va afegir. 

El passat 14 d'octubre es van

reunir, a l'Edifici Administratiu
de l'Ajuntament, representants
del consistori i de Dalur per
parlar sobre el nou equipament.
També hi van assistir arquitec-
tes de les empreses responsables
de l’obra, els encarregats de la re-
dacció dels projectes bàsic i ex-
ecutiu del nou Centre d’Atenció
Primària de la Llagosta. 

Imatge virtual del nou ambulatori. Foto: Ajuntament de la Llagosta

Finals de 2022, possible inici 
de les obres del nou ambulatori 

Els impostos i les taxes augmenten. Foto: Google Maps

La Llagosta |Arriba el tercer Dia de la riera
Demà se celebrarà al Parc Popular de la Llagosta el tercer Dia de la 

riera, una activitat organitzada per l’entitat Viu la riera amb el suport 
de diferents ajuntaments, entre els quals s'inclou el de la Llagosta. 

La construcció preveurà
el creixement de la
població i l’ampliació 
de personal sanitari
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CANOVELLES4L’equipament
Can Palots va celebrar el passat
cap de setmana el seu quinzè
aniversari amb una programació
especial per a l'ocasió, amb foto-
grafia, dansa, cultura popular,
música i pirotècnia, a la Sala Ari-
many i la plaça Margarida Xirgu.
L'equipament acull propostes es-
cèniques, tallers culturals i expo-
sicions, a més de funcionar com
a punt de trobada entre les enti-
tats culturals i artístiques locals. 

Quinzè aniversari
de l’equipament
Can Palots 

LES FRANQUESES 4L'Ajunta-
ment de les Franqueses va rebre
dilluns passat Kikala Diallo, l'al-
calde de Dindefelo (Senegal),
en el marc d'una jornada tècni-
ca en què es va estudiar la pos-
sibilitat de vehicular el projecte
de participació de joves de Kikala
Diallo als programes esportius
organitzats amb els clubs del
municipi vallesà. S'està estu-
diant l'organització d'un torneig
a les Franqueses. 

Esport i joves 
de Dindefelo
(Senegal) 

LA GARRIGA 4Els garriguencs
d'entre 12 i 29 anys  ja poden par-
ticipar, a través d'una enquesta,
en el procés de tria del nom i ser-
veis del nou Espai Jove, que
està ubicat a Can Luna. El pro-
per 29 d’octubre se celebrarà
una jornada festiva de presen-
tació de l'Espai Jove amb con-
cursos, exhibicions, DJ, concur-
sos i tastets de tallers, i amb la pa-
rada del pla C17 i el Punt Lila.

Arrenca el procés
participatiu 
de l'Espai Jove

LLIÇÀ DE VALL4Demà i di-
umenge se celebrarà la Festa
del Glaç, que recupera el seu
antic format, el d'abans de la
pandèmia i de l'anul·lació per
pluja de 2019. El públic podrà
passar pel Mercat del Glaç, que
disposarà d'un mercat de pagès
amb productes locals, un petit
mercat de capricis i un altre
d'artesania de proximitat. Hi
haurà també un espai de jocs i
tallers infantils i familiars.

La Festa del Glaç
arriba a la seva
desena edició

L’AMETLLA 4Ahir es va iniciar el
curs 2021-2022 del cicle de con-
ferències Idees i paraules, orga-
nitzat per l'àrea de Cultura i co-
ordinat per l'escriptor i sociolin-
güista Jordi Sedó. Sara González,
periodista de Nació Digital, hi va
parlar d'Unió i desunió de l'inde-
pendentisme. L'acte es va fer a la
Sala Polivalent de la Biblioteca i va
estar obert al públic i es va poder
seguir també pel canal YouTube
de l'Ajuntament de l'Ametlla.

Comença el cicle
de conferències
‘Idees i paraules’

CARDEDEU4L'Ajuntament ha
comprat dos tricicles adaptats
amb assistència elèctrica. A par-
tir de la col·laboració de l'asso-
ciació Cardedeu Vital i del grup lo-
cal d'En bici sense edat, es podran
fer passejades pel municipi amb
els tricicles. Abans es farà la for-
mació dels voluntaris. Qui estigui
interessat a participar-hi com a vo-
luntari o usuari pot escriure al cor-
reu cardedeuvital@gmail.com.

Disponibles dos
tricicles adaptats
amb assistència

COMERÇ4"Transformem la so-
cietat cap a models més justos, de-
mocràtics, equitatius i ecores-
ponsables per satisfer les neces-
sitats que les persones tenim en
concordança amb les necessitats
socials i afectives mitjançant l'em-
poderament de projectes i orga-
nitzacions". Així es defineix al seu
web l'Ateneu Cooperatiu del Va-
llès Oriental, que transforma les
paraules en fets. Per això ha pu-
blicat la guia Abans d'abaixar la
persiana: fem relleu cooperatiu!

“UNA BONA EINA”
"Les cooperatives són una bona
eina per crear col·lectivament
una economia que situï les per-
sones al centre i on les sòcies s'or-
ganitzin de forma horitzontal i
igualitària. Beneficien les perso-
nes treballadores, les empresàries
i el conjunt de la societat perquè
cerquen la generació de treball de
qualitat i la reactivació del teixit",
expliquen des de l'Ateneu, que
troba que són una gran solució
per evitar el tancament de co-
merços i empreses. "L'economia
social i solidària ha demostrat ser

una alternativa empresarial d'u-
na gran capacitat de resiliència en
temps de crisi, sigui quin sigui el
sector", continuen.

La guia inclou casos de relleu
cooperatiu, com el Mol-Matric
(Barberà), una cooperativa de
treball associat que va néixer a
Barberà del Vallès el 1981, arran
de l'ensorrament de Talleres Alá,
i la llibreria Els 4 Gats (Sant Ce-
loni). "Oberta i sensible als canvis

socials i econòmics, a finals de l'a-
ny 2018 la propietària es jubila i ar-
riba el moment de decidir què fer
amb el negoci. El seu fill, a través
de l'ateneu popular La Clau Baix
Montseny, es posa en contacte
amb l'Ateneu Cooperatiu per tal
d'assessorar-se sobre la viabilitat
de continuar el negoci familiar,
afegint-s'hi les persones que ales-
hores hi treballaven", expliquen
des de l'Ateneu sobre el segon cas.

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental fomenta les cooperatives. Foto: ACN

Aposta comarcal pel relleu
cooperatiu en els negocis

Mollet i Parets aposten per la
millora de la qualitat de l’aire

MEDI AMBIENT4Els ajuntaments
de Mollet i Parets aposten per la
millora de la qualitat d'aire com a
prioritat i s'han adherit a la De-
claració de Sabadell, que s'em-
marca en el segon Congrés Cata-
là de la Qualitat de l'Aire. Segons
diferents estudis i informes, a la
Unió Europea és la primera prin-
cipal causa de mort derivada de
condicions ambientals. Un estu-
di de l'Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal) indica que

Mollet era una de les 10 ciutats
d'Europa amb més mortalitat vin-
culada a la contaminació de l'aire.

L'adhesió a la Declaració de
Sabadell implica compromisos
per a la millora de la qualitat de
l'aire, com impulsar accions ur-
gents i concretes en els àmbits de
la planificació urbana, la reducció
de les emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle (GEH); el
transport urbà i de mercaderies;
les obres, públiques i privades...Foto: Ajuntament de Mollet

Gent gran | Formació contra els maltractaments
El Consell Comarcal està formant 75 professionals dels serveis 

d'ajuda a domicili d'empreses de la comarca per ajudar-les 
a millorar la detecció dels maltractaments a la gent gran. 
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Esports

Aquin tipus de persones
admires? No em refereixo
només a esportistes, sinó

en general. 
Sobretot a les valentes que es
deixen l'ànima i el cor en allò que
fan. Javier Fernández i Carolina Ma-
rín són pioners que han triomfat
en esports sense tradició a Espa-
nya. Han obert moltes portes i
trencat molts murs. 

I van superar les típiques pre-
guntes de "per què fas aquest
esport?".  
Malgrat que a Catalunya el pati-
natge artístic sigui conegut, sovint
et pregunten per què et dedi-
ques a un esport no olímpic. No és
cap motiu per infravalorar-lo. Se-
gur que és més dur que altres
que sí que són olímpics. 

Un somni fa por?  
Molta. Pensa que vaig marxar de
casa molt jove i no sabia si la
meva aposta pel patinatge artís-
tic valdria la pena ni si hi arribaria.

Havia sacrificat els estudis, que re-
prendré quan em retiri. Ara et
puc dir que la decisió va ser molt
encertada.  

Com patinaves de petit? 
Vaig ser un nen sense un talent es-
pecial que volia patinar tot el dia
i que va tenir la sort de conèixer
l'Òscar Molins, l'entrenador que
m'ha ajudat i acompanyat sempre.  

Has arribat a dormir amb els
patins?
No, però sí tenint-los molt a prop.
Encara que te'ls canviïs cada any, els
hi tens afecte. Són família. Molts
cops els agraeixo que m'ajudin.  

Parles amb ells?  
Sí, sí. M'han acompanyat en els mi-
llors i en els pitjors moments de la
meva vida. Afortunadament no he
tingut lesions greus, però el pati-
natge artístic és molt dur men-
talment. He arribat a sentir que no
podia aguantar el ritme. He volgut
deixar-ho.  

Com et va ajudar a canviar la mi-
rada Manel Villarroya?   
M'entrena juntament amb Òscar
Molins, amb qui porto tota la vida.

Vaig discutir amb l'Òscar perquè
potser havia perdut una mica la
il·lusió d'afrontar una nova tem-
porada, aquesta, i no estava do-
nant el millor de mi a la pista. Va ser
quan va aparèixer en Manel, que
em va oferir una manera diferent
de treballar que la de l'Òscar. No
era pitjor ni millor. Era l'aire nou
que necessitava.  

En aquell moment no sabies
escoltar i estaves empipat amb
el món? 
Segur. L'Òscar, simplement, em
demanava el ritme que ha de te-
nir un aspirant a campió del món.
No li veia sortida a aquella situació.  

I la sortida ha estat extraordinà-
ria, Pau. Ho has guanyat tot en el
teu primer any com a sènior.
Sí! L'agost de 2020 va ser dur, però
vam aconseguir recuperar el
rumb i el curs ha estat molt bo. No

tenia gaires expectatives perquè
competiria, per exemple, contra
els dos patinadors que més ad-
miro, Pere Marsinyach i Luca Lu-
caroni... Havia estat campió del
món júnior i sabia que podia
aconseguir una medalla a l'Euro-
peu o al Mundial, però no m'es-
perava guanyar així.  

En el patinatge artístic es puntua
la dificultat i l'execució, però
també el cor.  
El cor marca la diferència i fa que,
encara que el repeteixis, el pro-
grama sempre sigui únic.  

T'agrada veure altres competi-
cions artístiques? 
Sí. Sobretot quan són individuals.
Segueixo especialment la gim-
nàstica artística, però també la
rítmica. El patinatge sobre gel
m'encanta. N'aprenc molt. 

T'agrada Paloma del Río? 
M'encanta! Tant de bo algun dia

comenti alguna competició meva.
És autèntica i una referent. Té uns
grans coneixements tècnics de
patinatge sobre gel. 

Ara ets patinador de l'Artístic
Skating Cunit. 
És casa meva, el club que va fun-
dar Òscar Molins fa un any. Tam-
bé li estic molt agraït al Club Patí
Parets, on vaig créixer dels 7 als 17
anys i que m'ha seguit ajudant. I,
és clar, al Reus Deportiu. Aviat em
faran un homenatge a l'Ajunta-
ment de la meva ciutat, Parets. Se-
gur que serà molt especial.  

Com et sents quan veus i llegei-
xes reportatges en què es parla
tan bé de tu? 
M'agrada. El que més m'omple,
però, és que visibilitzin el meu
esport. Vull que el patinatge artístic
arribi al carrer, que més gent s'a-
nimi a patinar o, almenys, a venir
als campionats que es fan aquí. El
nivell és extraordinari.  

“Vaig ser un nen sense
un talent especial que
volia patinar tot el dia” 
Pau Garcia / Campió europeu i del món de patinatge artístic

Pau Garcia (Parets del Vallès, 2001) es va quedar curt amb els 2200 caràcters que
permet Instagram per publicació. "Volia donar les gràcies. Les meves victòries són
de qui estimo i m'ajuda", diu el patinador, que en el seu primer any com a sènior 
ho ha guanyat tot (els campionats de Tarragona, Catalunya, Europa i del món). 

“Admiro sobretot 
les persones valentes
que es deixen l'ànima 
i el cor en allò que fan” 

Foto: Raniero Corbelletti / World Skate

Handbol | El BM Granollers visita el CB Zonzamas Lanzarote
El conjunt de Salva Puig juga avui contra el CB Zonzamas Lanzarote, al 

pavelló San Bartolomé i en partit corresponent a la sisena jornada de la Lliga. El BM
Granollers intentarà trencar la seva mala ratxa: porta dues derrotes consecutives. 

Toni Delgado
PARETS 



21 | 

líniavallès.catPer a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517 22 d’octubre del 2021



| 22

Viu en línia

En un país indeterminat de l’Àfrica occi-
dental, treballadors locals fan obres per en-
càrrec d’una empresa europea. Algú mata
un dels treballadors negres i el seu cos des-
apareix. Però Alboury, un personatge
misteriós en una penombra perpètua, re-
clama el cos del treballador i es nega a mar-
xar sense haver obtingut el que demana.

Al teatre Tantarantana de Barcelona.

Teatre

Combat de negre i de gossos
Bernard-Marie Koltès

Bagatzem (RGB Suports) és el segon disc
en solitari de Joan Reig, conegut sobre-
tot per ser el bateria d’Els Pets. L’àlbum
inclou vuit cançons i vuit poemes que
s’han enregistrat a Constantí, el seu po-
ble. El músic reconeix que aquests set-
ze temes l’han ajudat a “guarir-se i aga-
far forces” per seguir qüestionant el
món, tal com recull l’ACN.

Música

La fotografia d’Aylan, un nen ofegat al Me-
diterrani, és el detonant que convenç dos
socorristes, Óscar (Eduard Fernández) i Ge-
rard (Dani Rovira), a viatjar fins a l’illa de
Lesbos. Allà els impacta la realitat: milers
de persones es juguen la vida cada dia
creuant el mar per fugir de guerres. Jun-
tament amb Esther (Anna Castillo), Nico
(Sergi López) i altres decideixen actuar.

Pelis i sèries

Mediterráneo
Marcel Barrena

Bagatzem
Joan Reig

In-Edit 2021
L’In-Edit, el festival de documentals musicals de Barcelo-
na, torna als cinemes en una nova edició que tindrà lloc
del 28 d’octubre al 7 de novembre a Aribau Multicines.

Amb divuit edicions a l’esquena, l’In-Edit és el festival de
cinema amb més públic de la ciutat (35.000 especta-

dors). De la programació d’enguany, destaca la combina-
ció de films sobre artistes molt actuals i d’altres de clàs-

sics, des de Tina Turner i els Beatles fins a un documental
sobre el nou flamenc, Nueve Sevillas, en què apareixen

Rosalía, El Niño de Elche i Sílvia Pérez Cruz, entre d’altres. 

Paula Badosa (Nova York, 1997), juga-
dora del Reial Club de Tenis de Barce-
lona, s’ha proclamat campiona de l’In-

dian Wells, considerat un dels grans
tornejos mundials. La final va ser un

partit de tres hores contra la bielorus-
sa Victoria Azarenka, exnúmero u

mundial, a qui Badosa va donar les
gràcies després de guanyar-la: “Sense
dones com tu, jo no seria aquí”, va dir.
La seva victòria pren una altra dimen-
sió tenint en compte que la jove tenis-
ta ha explicat recentment a la Cadena

Ser i a El País que anys enrere havia
patit depressió i ansietat, i que això

l’havia portat a plantejar-se deixar el
tenis. Per tot plegat, s’ha convertit en

tot un exemple de superació.

P A U L A  B A D O S AQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser una de les grans tenistes actuals
Era una jove promesa del tenis i ara ja és una estrella

Famosos

Guanyar un dels tornejos més importants
La tenista s’ha proclamat campiona de l’Indian Wells

Allau de felicitacions de tots els àmbits
L’han felicitat fins i tot Pedro Sánchez i Pere Aragonès

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

La Sarah encara no sap que amor i pas-
sió no són la mateixa cosa. És possible re-
cuperar-se de la mort de l’amor, però mai
de la passió. Sense saber gaire bé per
què, la Sarah marxa lluny, com si els qui-
lòmetres poguessin refredar el foc de la
passió, i s’endinsa en un viatge emocio-
nal i geogràfic amb l’escriptor italià Clau-
dio Magris per l’antiga Iugoslàvia.

Llibres

La història de la nostàlgia
Natàlia Romaní

|Disciples
Disciples: Liberation és un joc de rol d’estratègia amb

temàtica fantàstica i fosca. Per a PC, PS4 i 5 i Xbox.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PREPARA’T

Recorda portar calçat adequat, roba preferiblement impermeable,
el mòbil carregat, aigua i menjar i un cistell de vímet

INFORMA’T

EQUIPA’T

AGAFA’LS BÉ

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

i OCI

Una bona manera de passar un dia de tardor és fer una ex-
cursió a la muntanya o al bosc per buscar bolets. Si no ho
has fet mai però tens ganes de provar-ho, aquí et donem

diversos consells per estrenar-te com a boletaire sense ensurts.
La seguretat és el més important i cal tenir-la en compte des

d’abans de sortir de casa. Consulta la previsió meteorològica,
mira mapes de la zona on aniràs –i, per si de cas, porta’ls física-
ment o al mòbil– i ves-hi acompanyat. Equipa’t bé: porta roba
impermeable, un bon calçat, el mòbil carregat i aigua i menjar.
Ah, i recorda dur un cistell de vímet: com que tenen forats, els
bolets deixen anar les espores mentre els transportes i això per-
met que en creixin de nous. No facis servir bosses de plàstic.

El gran error que poden cometre els inexperts a l’hora de co-
llir bolets és agafar-ne de verinosos. És imprescindible, doncs,
que t’informis. Consulta una guia de bolets tòxics i bolets co-
mestibles –al web de la Generalitat, per exemple, en pots trobar
una– i, si cal, tingues-la a mà durant la sortida. No cullis cap bo-
let que no sàpigues del cert que no és tòxic. A l’hora d’agafar-
los, no els tallis pel mig del tronc: agafa’ls sencers fent palanca.

Primer cop anant a buscar bolets?

Consulta la previsió meteorològica, mira mapes de la zona 
on aniràs (porta’ls a l’excursió) i ves-hi acompanyat

Les claus

Consulta una guia de bolets tòxics i bolets comestibles 
i no n’agafis cap que no sàpigues del cert que no és verinós

A l’hora de collir els bolets, no els tallis pel mig del tronc: 
agafa’ls sencers fent palanca amb un ganivet
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