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Mollet és la tercera ciutat gran
amb un pitjor nivell d’estudis
Foto: Pexels

Gran part dels molletans només tenen la titulació de l’ESO, una realitat alarmant segons els experts pàg 10
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L’Ajuntament aposta
per la cultura amb
un pla de reactivació
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Els més oblidats
El col·lectiu trans es reivindica davant la discriminació

Millorar l'accés al poble
no repercutirà en la indústria
MARTORELLES pàg 14

Quin és el cost en euros
de les violències masclistes?
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Transitant entre prejudicis
» Demà se celebra el dia de la memòria trans i a la comarca el col·lectiu segueix sentint-se discriminat
» Les dones trans són les que més obstacles es troben, però cada cop són més les que volen fer el pas
Olga García
VALLÈS ORIENTAL
Demà, dissabte 20 de novembre, és el dia internacional de la
memòria trans. Una jornada per
recordar totes aquelles persones
del col·lectiu que han estat víctimes de la transfòbia i de l’odi, i que
han acabat sent assassinades pel
simple fet de no sentir-se identificades amb el seu gènere i/o
amb el seu sexe. Un tipus de violència i de discriminació que,
malauradament, segueix sent una
realitat avui dia.
Des del moviment LGTBI,
però, lluiten incasablement per reivindicar els drets d’aquest col·lectiu i per fer avançar la societat cap
a la idea que les persones trans no
són ‘bitxos rars’ ni ‘malalts mentals’ com pensen alguns, sinó persones normals que no han nascut
amb el gènere que voldrien i que
han de lluitar més que els altres
per arribar a ser ells mateixos.
Al Vallès Oriental, transitar, és
a dir, fer front al procés que suposa
canviar de gènere, sol ser més
complicat que fer-ho a Barcelona,
per exemple, una ciutat més oberta i amb menys prejudicis que no
pas la mentalitat amb què les
persones trans de la comarca es
poden trobar als seus respectius
pobles o, fins i tot, a ciutats més
grans com Granollers o Mollet, on
fer aquest pas, que de per si ja és
complicat, sempre costa més.
FALTA D’INFORMACIÓ
En Jairo és un noi trans de 24 anys
que fa poc que ha començat a
transitar. “Quan prens aquesta decisió en un lloc com Mollet saps
que la gent et mirarà i parlarà de
tu, però has d’aprendre a passarne i fer que no t’afecti”, diu. Ara bé,
de vegades és difícil fer aquest exercici intern, admet. “Una vegada,

en sortir de treballar, un grup de
joves em va tirar un ou i, encara
que intentis ignorar-los, és inevitable que et facin sentir com una
merda”, explica el molletà. Una situació que en Jairo atribueix a un

“Tot i que ens agradaria
triar el gènere quan
naixem, hem d’acceptar
aquest procés de canvi”
problema de falta d’informació
que fins i tot ell mateix patia
abans de transitar, reconeix.
“Hi ha gent que pensa que tenim un problema mental i que
som persones disfressades, però
l’única cosa que ens passa és que
no ens sentim bé amb nosaltres
mateixos”, explica. “Per això encarem aquest canvi, que jo sempre equiparo amb el típic noi o
noia que canvia el seu cos al gim-

Imatge d’arxiu d’una concentració del col·lectiu trans a Barcelona. Foto: Jordi Pujolar/ACN

nàs per estar millor amb si mateix”, afegeix.

SER DONA I A SOBRE TRANS
Si fer aquest pas ja és prou difícil per a qualsevol, per a les dones
trans encara ho és més. Així ho
explica la Victòria, una noia trans
de Granollers de 29 anys. “Per
una banda, nosaltres rebem per
ser dones i, per l’altra, per ser
trans”, diu. I és que, “mentre
que els nois trans adquireixen
certs privilegis que com a noies no
tenien, jo els he perdut”, afegeix.
De fet, segons explica la Tina,
una altra dona trans i activista
LGTBI, les dones han d’afrontar
més discriminacions que els homes trans perquè moltes són “visiblement trans i això segueix xocant, mentre que a ells costa més
reconèixer-los com a trans”, explica. Però aquesta no és l’única
discriminació que pateixen. “La sanitat no està preparada per atendre’ns, perquè la majoria de gi-

necòlegs no saben com tractar una
vagina transsexual”, assegura.
Una realitat amb què també
s’ha trobat en Jairo, que, tot i ser
un home trans, explica que la
seva metgessa de capçalera, en començar a hormonar-se, no sabia
com atendre les seves necessitats
i el va derivar a Barcelona.

L’EXCEPCIÓ DE SER ACCEPTAT
Tot i que, per desgràcia, la majoria de persones que surten de l’armari trans es troben amb obstacles i situacions de discriminació,
sempre hi ha excepcions. Una d’elles és el cas d’en Nico, un jove
trans de Bigues i Riells de 21 anys.
“He tingut molta sort, perquè el
meu entorn ho ha acceptat molt
bé i fins i tot els meus avis m’han
pagat l’operació”, diu. Una sort
amb què també s’ha trobat l’Àlex,
un altre noi trans de Sant Antoni de Vilamajor, que també assegura haver tingut suport i no
haver-se hagut d’enfrontar a si-

tuacions de discriminació. Sobretot gràcies a l’ajuda d’entitats
com TLGB BIR VO o SeMsefiltres, les dues úniques associacions
LGTBI de tota la comarca.
Sigui com sigui, tant en
aquests com en la resta de casos,
tots coincideixen que des que
han fet aquest pas se senten molt
més feliços. “Comences a estimarte tal com ets i a sentir-te molt millor”, diu l’Àlex. “De fet, en el meu
cas tinc molta més confiança en
mi mateix”, explica en Nico. Una
opinió compartida per en Jairo,
que també està molt content
amb aquest canvi, “encara que la
societat no ho posi fàcil”, diu.
“Al final t’has de quedar amb
el més important, que és sentir
que ets tu i que, tot i que el que
ens agradaria a tots és triar el gènere quan naixem, hem d’acceptar aquest procés de canvi per
després poder-nos estimar a nosaltres mateixos com mai abans ho
havíem fet”, conclou la Victòria.
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La lupa

Construir el Calderí és assumir una derrota
per Marc Fernández
@SOS_Elcalderi

“I

s ini ipirtinitit, hibititgi siciil, iquipimints i
ispiis virds” són els arguments repetits
fins a la nàusea per defensar la construcció
del Calderí. No posen sobre la taula el
preu a pagar en forma d’augment d’emissions, de consum de recursos materials i energètics i de riscos per
a la salut. Tant de bo algú de l’equip de govern que va
signar la declaració d’emergència climàtica hagués estat a la xerrada del Jaume Grau, d’Ecologistes en Acció, que organitzava el Casal Cultural el passat dia 5
de novembre. El que va explicar el Jaume no calia que
ho expliqués cap científic: urbanitzar i edificar té un
impacte negatiu sobre el canvi climàtic. O algú es pensava el contrari? Mai redueix emissions, només les augmenta: en l’extracció, fabricació i transport de materials de construcció, en el procés d’edificació, per la pèrdua de carboni i de capacitat d’absorció de CO₂ dels
ecosistemes sobre els quals s’urbanitza, pel consum de
recursos i les emissions durant la seva vida útil, tant
per al seu funcionament (sobretot en climatització) com
per a usos indirectes i la mobilitat derivada... Una obvietat. Mentrestant, l’IPCC diu que, o reduïm dràsticament les emissions, o ens n’anem a la merda (unes
abans que les altres). Els que defensen construir el Calderí, simplement, accepten la derrota, la incapacitat
d’imaginar res que no sigui més ciutat.
Passen, doncs, per l’adreçador de deixar a les promotores construir nous habitatges privats mentre ens
desnonen dels nostres, i fer un macrocentre comercial
mentre es mor el petit comerç. Per l’adreçador de per-

dre 300.000 metres quadrats de sòl fèrtil i seguir depenent cada cop més de la importació d’aliments llunyans, mentre la nostra pagesia prega per un relleu que
no té accés a la terra. I per l’adreçador de destruir un important pas de fauna protegida, per aconseguir què? Unes
molles d’habitatge protegit (el mínim que obliga la llei),
que no sabem quant serà de lloguer social i que, a més,
es trobarà en una zona inundable i de risc químic. Ah,
sí, i sòl per dotar d’equipaments aquest nou barri que
s’han tret de la màniga. És cert que tenim un problema

És cert que cal augmentar el parc
públic d’habitatge, però la manera
de fer-ho no és amb obra nova
d’habitatge i que cal augmentar el parc públic i de lloguer social, però és fals que l’única forma de fer-ho, ni
la millor, sigui la reserva en promocions d’obra nova. Cap
estudi sobre el parc buit d’habitatge, ni sobre la seva estructura de la propietat, ni sobre les opcions de tempteig i retracte en operacions de compravenda.
És cert que ens manquen alguns equipaments, especialment de caire cultural, però és fals que no hi hagi
més sòl on poder-los ubicar (que jo veig solars buits
i m’entren ganes de plantar-hi un hort comunitari), o
que s’estiguin aprofitant els actuals equipaments. O és
que passen per l’adreçador, potser, perquè necessitem

Les millors

Twitter (@Yolanda_Diaz_)

perles

els ingressos derivats de la promoció immobiliària de
sòl públic, perquè ens falten recursos i tenim un deute que ens ofega? Que en parlin clarament, que no venguin com a oportunitat el que realment és una derrota.
Parlen de ciutats sostenibles, per a les persones, i
altres etiquetes verdes, perquè no ven massa ni és la
seva lliga parlar de desurbanització, de reequilibri territorial, de reprogramació, de repensar el model
agroalimentari. Donen per bo l’oxímoron del desenvolupament sostenible, sense reflexionar sobre què vol
dir desenvolupament. Cap a on anem en aquest suposat
i inevitable progrés lineal? Cap a la millora de la qualitat de vida de les classes treballadores sembla que no...
I què vol dir sostenible? Intueixo que posar-hi plaques
solars, plantetes i el segell eco-bio a tot. Assumir la realitat de la crisi climàtica és difícil i impopular, i fer una
planificació urbana conscient sense socialitzar la propietat del sòl és gairebé impossible. Però ja no hi ha
temps per vacil·lar, ens apropem al punt de no retorn.
I si bé nosaltres sols, des de Mollet, no garantirem un
decreixement socialment just protegint el Calderí, això
no treu que sigui la nostra obligació fer-ho.
Ja que els polítics no han sabut, potser un jutge
ens donarà una segona oportunitat. Salvem el Calderí, repensem-lo per a la sobirania alimentària, per
a la biodiversitat, com Gallecs. Esprimem al màxim
el sòl urbanitzat fins ara, però no condemnem el darrer espai agrícola no programat, ni cap pam més de
sòl permeable. O, si més no, tinguem un debat profund i seriós, que no som criatures.

N

LA FOTO

n home explica que ha estat 35 anys en coma i que, en
aquest temps, s’ha casat i ha tingut dues filles. A molts
mitjans no els grinyola res i publiquen la notícia. La història falsa
de Manel Monteagudo ha ensenyat una lliçó als periodistes.

U

a dècades que Angelo Fregolent, un italià de 94 anys, no
toca el seu vell cotxe, un Lancia Fluvia del 1962. Després
de 47 anys aparcat al mateix lloc, la seva ciutat, Conegliano,
ha ascendit el vehicle a la categoria de monument.

F

n home s’acosta a dues persones pel carrer per oferir-los
droga. Els possibles clients resulten ser agents dels Mossos
d’Esquadra que patrullen vestits de paisà a Lleida. El detenen
per un delicte contra la salut pública. Ja és mala sort...

U

os encaputxats van agredir brutalment l’exblaugrana i
actual jugadora del PSG Kheira Hamraoui. Primer es
va dir que els havia contractat una companya, i ara es
parla d’Eric Abidal i la seva dona... Aquest cas portarà cua.
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Els semàfors

Aj. de Mollet

Apugen els impostos metropolitans

La científica i investigadora
granollerina ha obtingut un nou
reconeixement: el Premi
Columna, atorgat pel Centre
Excursionista de Catalunya, per
la seva trajectòria i aportacions
en l’àmbit de l’oceanografia
i la biologia marina.

per Manuel Reyes, president del PP a la demarcació de Barcelona
Foto: Albert Cadanet/ACN

Marta Estrada

Tribuna

pàgina 8

Després de gairebé un any i
mig, l’Ajuntament ha deixat que
els paradistes tornin a instal·larse al seu lloc habitual. Una
espera que se’ls ha fet molt
llarga, perquè a la majoria de
municipis ja fa temps que els
mercats han tornat al centre.

Alèxia Putellas
El + llegit

pàgina 10

La futbolista molletana del
Barça ha estat novament
reconeguda. En aquest cas,
per Mundo Deportivo i GOAL.
Putellas es confirma com la
principal candidata a la Pilota
d’Or. La comarca pot estar
orgullosa d’una gran jugadora.
pàgina 20
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Cementiris per a totes les fes
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Parets amb flors: un projecte
en benefici del poble i el veïnat
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Marc Sesé, l’exsocorrista
que rescata el CB Mollet

4

Ets vegetarià o vegà al Vallès? Estàs fotut

5

Sant Fost organitza un taller
de recerca de feina per a joves

E

ns trobem en un moment
molt delicat. Moltes famílies ho estan passant
fatal per poder arribar a final de
mes. El rebut de la llum no para
de pujar. També ho fa el del gas,
l’aigua o la benzina. Els productes de primera necessitat
també ho fan, i cap cop és més
car omplir la cistella de la compra. La inflació està pels núvols
i moltes persones encara continuen en ERTOs o a l’atur.
Davant d’aquesta situació
tan greu per a molts ciutadans,
en la qual encara no hem superat ni la pandèmia ni la crisi econòmica i social, no pot ser que les
administracions escanyin més
les butxaques dels contribuents
amb noves pujades d’impostos.
Aquest és el cas de molts
ajuntaments governats pel PSC
i els seus socis separatistes, i també és el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que

novament apuja el tribut metropolità a milers de llars arreu
de Barcelona i dels municipis
que conformen la metròpoli.
No és de justícia aquest
tribut que no es paga en cap altra zona metropolitana de Catalunya o de la resta d’Espanya.
No pot ser que només per ser
propietari d’un pis, un pàrquing o un local hagis de pagar
aquest impost a més del corresponent IBI, ja que a l’hora
d’agafar el transport públic
també et cobren (i molt, ja
que Barcelona té uns dels preus més elevats de les ciutats europees del nostre entorn).
Doncs ara, la senyora Colau,
el PSC i la resta de socis han

apujat la taxa metropolitana de
residus municipals un 5,1%,
mentre que el tribut metropolità augmenta un 3%. Pujades
del tot fora de lloc, ja que els
sous de les famílies no han pujat en aquestes quantitats. De
fet, directament no han pujat.
És temps de canvi. Aquells
que només es recorden de les
persones en el moment de demanar el vot han demostrat
estar molt allunyats del que
Barcelona i el seu entorn metropolità necessita. Per això,
cada cop som més els que treballem per construir l’alternativa des del sentit comú i les
inquietuds que tenen milers de
veïns de la metròpoli.

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

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

A les xarxes

#EsmenaALaTotalitat

@cupnacional: “Presentarem l’esmena a la
totalitat [als pressupostos], però seguirem
treballant pels objectius d’aquesta legislatura: gir d’esquerres i independentista”.

#VacunaCatalana

@marinaromero_: Els responsables de la
vacuna catalana, Hipra, es mostren satisfets
amb els resultats dels assajos [...] Destaquen
que està preparada per a totes les variants.

#TornaDaniAlves

@andreuginola: Estic convençut que,
amb 38 anys, Dani Alves serà el millor lateral dret del Barça des que va marxar
Dani Alves.
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Societat | Mor un home en un accident laboral

19 de novembre del 2021

Un home de 38 anys va morir ahir després de quedar atrapat en una presa
metàl·lica de l’empresa de reciclatge Sebastià Llorens S.L. Un accident
mortal en què ni bombers ni sanitaris van poder fer res per salvar-li la vida.

Granollers aposta per la cultura
amb un pla de reactivació
» L’Ajuntament està treballant per detectar les necessitats del sector
» Pretén aplicar polítiques d’acció que ajudin les entitats culturals

CULTURA4El sector de la cultura ha estat un dels que més ha patit durant la pandèmia de la Covid-19. Les associacions i entitats
no es podien trobar, no podien tenir activitat i, per tant, tampoc podien generar ingressos.“Va ser un
període complicat”, recorda Empar Soliveres, dels Diables. Una
opinió compartida per altres
agrupacions culturals de la ciutat
com Passaltpas o els Xics, que reconeixen que la Covid-19 els ha
afectat negativament.
Però, precisament per donar
un cop de mà a aquestes associacions, l’Ajuntament ha iniciat
un pla de reactivació cultural que
potenciarà la cultura granollerina. Una proposta que consisteix
a analitzar la situació actual que
viu cadascuna de les entitats i dels
sectors de la cultura de la ciutat
per, després, poder definir les
polítiques d’acció més apropiades
a les necessitats que es detectin.
“Tota acció en benefici de la

Roca Umbert s’ha convertit en un espai de concerts. Foto: T.Torrillas/Ajuntament

cultura és positiva, i el fet que l’Ajuntament es posicioni al nostre
costat és de valorar”, diu Soliveres. “Tot i que, després, a efectes
reals caldrà veure en què queda
tot això”, pensa Estel Armengol,
presidenta de Passaltpas.
A banda del pla de reactivació, l’Ajuntament també està
treballant en l’elaboració d’un

cens d’indústries culturals i
creatives de la ciutat, la majoria
de les quals es troben a Roca
Umbert. Un espai que s’ha convertit en un referent cultural i
artístic de Granollers i que, precisament demà, obrirà les portes a tothom per mostrar la feina dels seus residents i els llocs
i tallers on treballen.

Premi a Marta Estrada per
una vida dedicada a la ciència

Foto: Twitter (@albertgusi)

CIÈNCIA4La científica granollerina Marta Estrada ha rebut un
nou guardó per la seva contribució en l'àmbit de l'oceanografia i
la biologia marina. Concretament, un Premi Columna, la màxima distinció que atorga el Centre Excursionista de Catalunya.
“Aquest guardó és una sorpresa no esperada que rebo amb
molt agraïment en venir d’una entitat amb un historial científic tan
important”, diu Estrada, que, tot

i estar jubilada, segueix vinculada a la recerca, en ser una part
molt important de la seva vida.
“He tingut la sort de poder-me
dedicar al que m’agrada, però hi
ha moltíssimes altres dones brillants en el món de la ciència que
també cal reconèixer”, assegura la
investigadora, que guardarà el
Premi Columna juntament amb
altres guardons com la Creu de
Sant Jordi o les Medalles d’Honor
de Granollers i Barcelona.

El pressupost per al pròxim
any creix fins als 97 milions

POLÍTICA4El pressupost de Granollers creixerà un 5,6% l’any vinent, és a dir, fins als gairebé 97
milions. Així es va decidir al ple
extraordinari de dimarts, en què
el consistori va aprovar els comptes per al 2022. “Un pressupost
més expansiu que els anteriors i
que indica que l’economia s’està
recuperant”, deia Jordi Terrades,
regidor d’Hisenda.
Entre les principals inversions municipals, destaquen les
partides d’1,4 milions per als 17
habitatges de lloguer social del
passeig de la Muntanya i els ga-

irebé 1,8 milions per a la reforma
de les piscines cobertes del Club
Natació Granollers. Un import
que se sumarà als prop de 2 milions d'euros que costarà la reforma de places i parcs que l’Ajuntament vol fer en espais com
Can Bassa, Sant Miquel o el Congost, on es vol apostar per la
transformació del riu.
Un conjunt d’accions que es
faran, tal com avançava Terrades,
amb l’atenció posada en els reptes de l’Agenda 2030, per anar
fent la ciutat més verda, sostenible i socialment compromesa.

El nou sistema de recollida de
residus tardarà més a arribar

El procés de licitació s’allargarà més de l’esperat. Foto: Aj. de Granollers

NETEJA4Fa poc més d’un mes
que va començar el procés de licitació d’un nou contracte per a
la recollida de residus que tingui
en compte el nou criteri de pagament que es vol implantar a
Granollers: que qui més brossa
generi, més pagui. Però, fa uns
dies, l'Asociación Española de
Empresas de Limpieza Pública va
presentar un recurs al Tribunal
de Contractació Pública de Catalunya demanant que es limiti
una quantitat màxima i una mínima per aspirar al contracte.
"Comptàvem que això pas-

saria i que pot tornar a passar",
diu la regidora de Serveis, Andrea
Canelo. De fet, ja havia passat, en
altres ocasions, amb el contracte
d'enllumenat públic i amb el de
manteniment d'espais verds.
“L’únic inconvenient és que el
procés s’endarrerirà, tot i que ho
aprofitarem per especificar altres
aspectes tècnics pels quals les
empreses licitants han preguntat", afegeix la regidora.
Mentrestant, Talher, que és
l’actual adjudicatària, seguirà
encarregant-se del servei. Almenys fins a l’abril.

9|

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

19 de novembre del 2021

líniavallès.cat

| 10

Mollet

Seguretat | Mollet, epicentre de la seguretat viària
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Des de dimarts i fins avui, Mollet està sent la seu del Congrés Internacional
de Seguretat Viària. Unes jornades en què han participat prop de 70 ponents
de 15 de països per debatre sobre la importància de l’educació viària.

Tenir com a màxim l’ESO:
una tendència a l’alça a Mollet
» És una de les ciutats amb menys titulats en estudis superiors
» Gran part dels molletans només tenen la titulació de secundària
Olga García
MOLLET
Segons l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat), que fa pocs
dies que ha tret l’informe del nivell d’estudis que tenia la població catalana l’any 2019, Mollet és
una de les ciutats de més de
50.000 habitants amb menys
persones de 25 a 64 anys titulades en estudis superiors. Concretament, és el tercer municipi
amb un pitjor nivell d’estudis, només superat per l’Hospitalet i
Mataró, on un 32,8% d’aquest
grup de població només té l’ESO.
A la capital baixvallesana la xifra
és del 32%. Però, segons els càlculs de l’investigador Pau Miret,
del Centre d’Estudis Demogràfics,
aquesta xifra ascendiria fins al
40% en una anàlisi comparada
amb les dades de l’Enquesta de la
Població Activa.
Unes xifres alarmants, ja que,
segons el mateix sociòleg, a Europa
aquest percentatge es considera
que ha d’estar en un 10%. Al conjunt de Catalunya, però, la cosa
tampoc està per tirar coets, perquè,
segons l’estadística, un 27,4% de
la població major de 15 anys té
com a màxim el títol d’ESO. Un
percentatge que, segons els càlculs
del mateix investigador, pujaria al
30% si el limitem al grup d’entre
25 i 60 anys. “Xifres 10 punts per
sota del percentatge de Mollet,
però tres vegades superiors a l’estàndard que els organismes internacionals diuen que seria desitjable i que, per tant, són excessivament dramàtiques i elevades”, considera Miret.

L’ampliació del servei de
pediatria, més a prop que mai

SALUT4Fa anys que el servei
d’atenció pediàtrica de Mollet es
va unir al CAP Plana Lledó. Un
pas que, segons Antonio López,
membre de la Plataforma per la
Sanitat Pública del Baix Vallès, es
va fer amb la condició de contractar més professionals i d’ampliar
l’equipament per donar un millor
servei. Però ja fa temps que els
molletans esperen aquest compromís que, segons avança López
en exclusiva, està més a prop
que mai de fer-se realitat.
“Tenim constància que falta
espai i per això vam proposar, a

l’Institut Català de la Salut del Vallès Oriental, annexar uns mòduls
d’obra que es podrien situar a l’aparcament que utilitzen els treballadors”, explica l’activista. Una
proposta a la qual, després d’una
llarga espera, dimarts van respondre positivament.
“Ens han dit que ho faran,
però que passaran el projecte
d’ampliació a l’espai que ocupen
les pistes de pàdel municipals, que
es traslladaran”, diu López, content per la notícia. “Però, abans de
res, han de passar el pressupost a
la Generalitat”, conclou.

Ànim entre els paradistes, que
ja tornen a vendre al centre
L’abandonament escolar primerenc va a l’alça. Foto: Sílvia Jardí/ACN

“Que tantes persones tinguin
un abandonament escolar primerenc, que és com s’anomena el
fet de deixar els estudis en acabar
4t d’ESO i sense tenir un batxillerat o un cicle de grau mitjà o su-

“Que tantes
persones tinguin un
abandonament escolar
primerenc és greu”
perior, és un greu problema”,
lamenta l’investigador. I és que,
tot i que les noves generacions estan cada vegada més formades i
instruïdes, “veient això caldria replantejar el sistema educatiu, no
només a Mollet, sinó a Catalunya”, pensa.
LA IMPORTÀNCIA D’ESTUDIAR
“Per anar bé, tothom hauria de tenir un batxillerat o un títol d’FP
com a mínim”, diu Miret, perquè,

segons explica, els llocs de feina
per a la població poc instruïda estan en vies de reducció i, fins i tot,
de desaparició. “Per això és tan
important formar-se cada vegada més”, afegeix. Un plantejament que caldria difondre a ciutats com Mollet per evitar que
aquesta dada segueixi creixent
entre la població més jove.
“És normal que aquesta xifra
sigui alta dels 64 anys en amunt,
però no en aquestes franges més
joves on, en cap cas, el nivell d’estudis hauria de ser tan baix”, diu
el sociòleg. Però, a Mollet, no només passa això. Segons l’Idescat,
la població major de 15 anys que
només té l’ESO (33,5%) supera,
de llarg, la que té un títol de batxillerat o d’FP (22,1%) i la que té
títols superiors (24,2%).
Dades preocupants davant
les quals, des de l’Ajuntament,
han preferit no fer declaracions al
respecte. “Tot i que és evident que
s’ha de fer alguna cosa per canviar
les xifres”, conclou Miret.

El mercat setmanal va tornar dimarts a la seva ubicació. Foto: Ajuntament

COMERÇ4Ja fa gairebé un any i
mig que les parades de roba i del
sector de la llar del mercat setmanal es van veure obligades a
traslladar-se a la Riera Seca per garantir les mesures de seguretat de
la Covid-19. Un pas que els paradistes van acceptar, però que
“s’ha allargat massa”, considera
Alejandro Oruña, president de
l’Associació de Marxants de Catalunya. I és que no va ser fins dimarts que les parades van recuperar la seva ubicació habitual.
“Des de l’Ajuntament han posat molts impediments per fer

aquest pas i els paradistes estaven
cansats d’estar als afores amb la situació epidemiològica controlada”,
explica Oruña. Una decisió que,
segons la regidora de Comerç,
Mercè Pérez, ha tardat perquè estaven esperant que els indicadors demostressin que ens apropem a una certa normalitat.
Però dimarts, tot i la pluja, els
paradistes estaven contents perquè, en tornar al centre, venen
molt més, assegura Oruña, que
avança que hi ha neguit entre els
marxants per si una nova onada
de Covid-19 fa recular el consistori.
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Cultura | Torna el Binary Emotions Festival
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Durant tot el dia d’avui se celebrarà la 3a edició del Binary Emotions Festival,
que enguany acull fins a vuit actuacions de grups joves amb l’objectiu de
donar-los visibilitat i de dinamitzar l’escena musical independent del Vallès.

Millorar l’accés a Parets
no repercutirà en la indústria
INDÚSTRIA4Parets té entre
mans tres grans projectes amb els
quals pretén millorar la mobilitat
i l’accés al municipi, així com la
qualitat dels seus espais verds.
Unes millores que seran resultat
de l’ampliació de la C-17, del desdoblament de l’R3 i del projecte
de restauració i conservació del
riu. Tres temes que es van tractar
al darrer Consell Industrial, que
reuneix els representants de l’Ajuntament i els del sector industrial paretà amb l’objectiu de treballar conjuntament pel desenvolupament econòmic i social
del municipi.
“Millorar les comunicacions
tant terrestres com ferroviàries és
un pas molt bo per a Parets, però
els beneficis d’això els notarà
molt més la gent del poble que no
pas els negocis o les fàbriques”, diuen des d’Avilec Vallès, una empresa dedicada a la instal·lació
elèctrica. Una opinió compartida
per l’empresa Moyde, des d’on
també creuen que es notarà molt
més a nivell particular. “Els únics
que es poden beneficiar d’això són

Una passejada per ajudar a
reduir el deute de la Protectora

ANIMALISME4Aquest diumenge torna la passejada solidària de
la Protectora de Parets, en la
seva sisena edició. Una jornada
que es converteix en un espai de
trobada entre els paretans i paretanes que estimen els animals
i que l’associació aprofita per recaptar fons.
“Tenim molta despesa de veterinaris, de menjar i, en general,
de tot el que comporta mantenir
una protectora”, diu Pere Díaz,
voluntari de l’associació. I és que,
tot i que reben una subvenció de
l’Ajuntament de 30.000 euros,

“amb això no és suficient”, assegura. De fet, segons explicava al
Som Parets, la protectora té un
deute “preocupant” perquè
aquest any ja s'ha gastat més de
70.000 euros en veterinaris.
Però amb aquesta passejada
podran sanejar una mica els
comptes, perquè preveuen recaptar entre 800 i 900 euros,
avança Díaz. I és que cada participant ha de pagar 6 euros a
canvi d’un petit refrigeri. Uns
diners que serviran perquè la
protectora pugui seguir salvant
vides d’animals.

El Consell Industrial es va reunir divendres. Foto: Ajuntament

els transportistes de les empreses,
que trobaran menys trànsit en
hora punta i tardaran menys a fer
els recorreguts, però tampoc serà
un canvi molt important per als
negocis”, afegeixen.
D’altra banda, durant la trobada es va posar sobre la taula el
projecte per construir una passera
que connecti el centre urbà amb

el Polígon Industrial Can Volart.
Una iniciativa que, com la resta,
el sector empresarial valora positivament encara que no els beneficiï. “A nosaltres estar millor
connectats amb el centre de Parets ens és indiferent perquè no
hi hem d’anar per a res”, conclouen des d’una altra empresa de fabricació de plàstics.

Diumenge torna la passejada solidària. Foto: Sílvia Ferran/Ajuntament
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Quantifiquen en euros el cost
de les violències masclistes
MARTORELLES4"A quina dona
de la teva vida haurien d'assassinar perquè t'importés la violència masclista?", pregunta el
col·lectiu Flora Tristán, que assenyala que 1.179 dones de Martorelles, i de mitjana el 57,3% de
les més grans de 15 anys, han estat víctimes d'algun tipus de violència masclista.
"Passar de la formació a l'acció" és la premissa del col·lectiu,
que reuneix professionals de
molts àmbits, com el sanitari, el
social o el jurídic, i que comparteix bones pràctiques i coneixements per prevenir i sensibilitzar
sobre les violències familiars.
"La violència contra les dones
té conseqüències directes per a
elles i els seus éssers estimats,
però també per a tota la societat",
destaquen des de Flora Tristán,
des d’on posen en relleu l'estudi
sobre l'impacte de les violències
de gènere elaborat per l’Estat.
Un treball en què s'indica que el
cost mitjà anual a Martorelles de
les violències masclistes és de
132.507,60 euros.

Martorelles | Jornada de voluntariat ambiental

L’Ajuntament convoca demà a les 10 del matí la ciutadania a l'Espai Cívic
El Safareig per netejar els marges de la riera de Can Sunyer. L'activitat durarà dues
hores i comporta una bonificació del 10% del rebut de la taxa de residus del 2022.

Nova edició del Mercat
de Segona Mà a Sant Fost

MEDI AMBIENT 4De la mà de
l'Associació del Voluntariat Social per Sant Fost i amb la
col·laboració de l'Ajuntament,
arriba una nova edició del Mercat de Segona Mà. La cita serà
aquest diumenge, de 10 a 14 hores al Pavelló 2, ubicat a l’avinguda Mauri, s/n.
L'objectiu de l'activitat és
promocionar la venda, intercanvi i ús de productes usats per
tal de reduir, reutilitzar i reciclar, així com el consum res-

ponsable. Perquè molts dels
productes que es llencen poden
tenir una segona vida. Una nova
oportunitat.
Serà un matí de festa, perquè hi apareixeran els gegants
Faust i Marina i els capgrossos
Pagès i Borratxo, i hi actuarà
l'Agrupació Sardanista l'Alba
del Vallès, així com grallers,
tabals i bastoners de Sant Fost.
També hi haurà un punt de recollida de llet per al Banc d'Aliments del municipi.

Les violències masclistes tenen un cost molt elevat. Foto: Aj. de Martorelles

La investigació destaca que la
violència contra les dones no només té conseqüències directes
per a elles i els seus éssers estimats. També per a la societat. S'hi
compten costos directes i indirectes tangibles, com l'atur o la
impossibilitat de no poder portar
una vida laboral normal. També
la despesa dels tractaments (psicològics, mèdics, farmacològics)
de les dones violades o víctimes de
maltractaments o els costos legals.
I unes despeses impossibles de

quantificar, com el patiment, el
dolor o la pèrdua de productivitat de les dones assassinades.
"Quantes millores podríem
fer a les nostres ciutats si erradiquéssim la violència en l'àmbit de
la parella?", pregunta Mireia Fontanet Viladot, membre de Flora
Tristán encarregada de treballar
les dades."En lloc de despeses judicials, inversió en educació... En
lloc dels elevadíssims costos de
presó per als agressors, millora
d'infraestructures...", conclou.

Cartell del mercat de segona mà. Foto: Aj. de Sant Fost
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Política | Manils i Montero, a l'executiva dels comuns

Jordi Manils, regidor montmeloní i portaveu dels comuns al Vallès Oriental, entra
per primera vegada a l'executiva del partit a nivell català, on repeteix Jose Montero,
alcalde de Montornès. Són els dos representants del Vallès Oriental.

Recta final de la Fira de
l'Economia Social i Solidària
MONTORNÈS4Només queda
una activitat, l'últim capítol de
la Fira de l'Economia Social i
Solidària de Montornès, que
en la seva quarta edició ha
recuperat la presencialitat. En
aquesta ocasió, l’esdeveniment
ha focalitzat la mirada en l'economia feminista i les cures, amb la intenció de dignificar aquest ofici i donar valor
a la vida.
El punt final arriba aquest
dissabte 20 de novembre amb
la presentació del grup Dones

L’última activitat serà
la presentació del grup
Dones amb Talent i un
taller de Dona Cançó
amb Talent i un taller a càrrec
de l'associació Dona Cançó,
en el marc de la jornada Trobada en Femení. De les 17 a les
18 h els assistents podran participar en l'espai de tallers del

Jornada d'esport, solidaritat
i cooperació a Montmeló

SOLIDARITAT4Montmeló viurà
diumenge un matí esportiu, solidari i cooperatiu, amb tallers, activitats i xerrades pensats per
conscienciar sobre projectes de
cooperació que fan servir l'esport com a via per a la inclusió.
Se celebrarà una mini marató escolar i completen l'oferta el bàsquet sobre cadira de rodes, la gimnàstica rítmica i un
partit benèfic al camp de futbol.
L'esportista paralímpica Judith
Núñez participarà en un debat
sobre salut, solidaritat i esport
a la sala de la Concòrdia. Hi hau-

rà una gran varietat d'activitats infantils, com mostres, espais de joc, tallers i exposicions,
així com un espectacle familiar
d'animació i espectacles de ball
d'entitats locals.
Les activitats participatives
tindran un cost d'1 Soli, la moneda de la jornada i que tindrà un
preu d'1 euro. Es podrà adquirir a
la zona d'inscripcions de la mini
marató o a la parada de l'Ajuntament. Tots els beneficis obtinguts
es destinaran a iniciatives compromeses amb la solidaritat, l'esport i la cooperació internacional.

Cartell de la Fira de l’Economia Social i Solidària. Foto: Aj. de Montornès

grup Dones amb Talent. A les
18 h serà quan l'agrupació parlarà i presentarà dels seus nous
projectes.
Mitja hora després, l'associació d'artistes Dona Cançó oferirà el taller El poder de
les dones: la desobediència al
patriarcat és la revolució,
una proposta que, a més,
comptarà amb traducció si-

multània al llenguatge de signes en català.
Les famílies podran utilitzar, si ho desitgen, el servei
d'acollida per a infants a partir de 3 anys si fan una reserva prèvia al correu electrònic
igualtat@montornes.cat. Per
assistir a la jornada és necessari fer una inscripció a la pàgina web municipal.

Cartell de la jornada esportiva solidària. Foto: Aj. de Montmeló
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En marxa els tallers per decidir
els futurs usos de Can Baqué
LA LLAGOSTA4Quins usos tindrà en un futur la masia de Can
Baqué? La resposta dependrà
de la ciutadania de la Llagosta.
L'Ajuntament ha iniciat el procés participatiu per decidir les
seves funcions, el qual finalitzarà el 25 de gener amb la presentació dels resultats.
La primera fase és informativa i ja està en marxa. Consisteix en tallers participatius per
reflexionar sobre els futurs usos
de la masia. El primer va ser
ahir, i els altres dos, demà i diumenge, a les 10, a les 11 i a les
12 hores. L'activitat inclourà
una visita a l'interior de la masia per a grups d'una quinzena
de persones i durarà uns 45
minuts. Caldrà portar mascareta i fer una inscripció prèvia a
l'OAC o al web municipal
www.llagosta.cat/canbaque.
Des del pròxim dilluns i
fins al 30 de novembre es farà
una enquesta i un debat en línia. Quan finalitzi la fase d'aportacions de la ciutadania,
una comissió transversal de

La Llagosta | Cap de setmana medieval

La fira és demà i diumenge, d'11.30 a 21.30 h, a la rambla de
l’avinguda de l’Onze de Setembre, amb parades amb productes
artesanals, cercaviles musicals, atraccions ecològiques i batucades.

Santa Perpètua fomentarà
la integració dels migrants
INTEGRACIÓ4L'Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda
fomentarà la integració de les
persones migrants. Ho farà
aviat implementant el Programa de Mentoria Social impulsat per la Generalitat de Catalunya. La iniciativa pretén afavorir que els migrants se sentin
còmodes al municipi a través de
l'idioma, la formació i la recerca de feina, així com del coneixement de Santa Perpètua.
El consistori fa una crida a la
ciutadania perquè s'apunti al
programa i pugui afavorir la in-

tegració de les persones migrants al municipi. Els requisits
són tenir, com a mínim, 25 anys,
dominar el català i el castellà i
disposar d’un bon coneixement
del poble. "Es valorarà saber altres idiomes, tenir experiència
associativa, conèixer la realitat
dels països d'origen o, fins i tot,
haver experimentat un procés
migratori, però no són aspectes
imprescindibles", expliquen des
del consistori, que indiquen dues
vies de contacte (93 574 37 21 i
el correu electrònic puntvoluntariat@staperpetua.cat).

La masia de Can Baqué tindrà nous usos. Foto: Aj. de la Llagosta

l'Ajuntament analitzarà i valorarà les propostes presentades
i descartarà les inviables. En
funció dels usos que hagin tingut més suport social i de les
compatibilitats d'usos i altres
consideracions tècniques, entre
el 14 i el 21 de gener de 2022 la
ciutadania podrà triar entre
les propostes finalistes.
Podran votar totes les persones més grans de 16 anys

empadronades al municipi.
Les votacions s’hauran de fer
preferentment de forma telemàtica a la plataforma Participa 311 (www.llagosta.cat/participa). Encara que, per facilitar la participació, qui no tingui accés a Internet podrà votar a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania amb l’assessorament de personal de l’Ajuntament de la Llagosta.

Una història del Programa de Mentoria Social. Foto: Aj. de Santa Perpètua
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Pimec Vallès Oriental va començar a teixir dimarts, en un acte, les aliances
entre els centres de Formació Professional i les empreses del territori. Un
primer pas per avançar cap a una millora de la qualitat de l’FP comarcal.

El caporal de la policia, una peça
clau en la trama de narcotràfic
LLINARS4La investigació dels
Mossos sobre l’organització criminal dedicada al cultiu de marihuana que operava a Llinars ha
conclòs que el caporal de la policia local seria presumptament el
cap de l’organització criminal. I és
que, segons explica l’inspector
Josep Antoni López, el mateix caporal era qui presumptament
gestionava la banda i qui decidia
on es feien les plantacions, qui les
treballava i quant els cobrava.
Aquestes són les conclusions
a les quals han arribat els Mossos
després de 20 mesos investigant
el cas, que va acabar amb l’operació del 26 d’octubre en què es
van detenir 15 persones, es van requisar 7.000 plantes de marihuana, 114 quilos de cabdells,
armes de foc i dispositius electrònics, i es van intervenir més de
118.000 euros provinents del tràfic de drogues. Un cas que ha
transcendit perquè, entre els detinguts, a banda del caporal, que
està a la presó, hi ha tres agents
més: dos policies que presumptament li donaven suport i que
també han entrat a la presó, i un

El caporal i dos policies locals més estan a la presó. Foto: Albert Segura/ACN

altre que està en llibertat amb càrrecs i que se’l relaciona amb l’entrada a una nau del municipi
que la banda volia fer servir per a
les seves plantacions.
Segons els Mossos, aquesta organització operava des de feia
set anys a canvi d’uns 1.500 euros
mensuals o d’un tant per cent de
la collita, modalitat que escollia el
caporal en funció de la rendibilitat del cultiu. I és que els tres policies engarjolats eren qui, segons la investigació policial, els
proporcionaven la nau, feien tas-

ques de vigilància i s’encarregaven
de temes logístics, com ara portar
el menjar als treballadors de les
plantacions. Tot això en hores de
feina, utilitzant recursos del cos i
d’esquena a la resta de companys.
Mentrestant, la investigació
segueix oberta per poder determinar la presumpta participació
de més persones en la trama,
que es va començar a investigar
el 2019 quan van assassinar a
trets un home, en una estació de
servei de Llinars, mentre parlava
amb el caporal de la policia local.

La indústria de la comarca es
recupera, però a un ritme lent

P.I. Congost. Foto: Can Muntanyola

INDÚSTRIA4La crisi generada
per la Covid-19 va comportar
una davallada econòmica del sector industrial del Vallès Oriental.
Però, segons l’informe de l’Observatori de Polígons d’Activitat
Econòmica, la indústria de la comarca es recupera, tot i que a un
ritme lleugerament menor que la
resta de sectors.
“Les contractacions en fàbriques han augmentat molt en l’últim any”, diuen des del Consell

Comarcal. I és que, tal com mostren les dades de l’informe, hi ha
hagut una baixada considerable
tant dels ERTO com de l’atur. De
fet, “més del 30% del total de les
contractacions que es produeixen
a la comarca tenen lloc al sector
industrial”, afegeixen.
Tot i això, la temporalitat dels
contractes en la indústria continua
sent força elevada, malgrat l’augment de més del 50% de les contractacions indefinides.

La Malagarba
es tancarà i se’n
replantejarà l’ús

LES FRANQUESES4Davant les
queixes veïnals per la inseguretat que hi ha a la plaça de la Malagarba, l’Ajuntament ha decidit
que tancarà l'accés a aquest espai
pròximament per replantejar-la
urbanísticament. Una acció decidida després de diverses converses entre les policies locals de
les Franqueses i Granollers, els
Mossos d’Esquadra i representants polítics i veïnals amb l’objectiu de millorar la seguretat.

Torna la recreació
de la Canovelles
medieval

CANOVELLES4Demà Canovelles torna al passat medieval del
municipi amb l’objectiu de donar
a conèixer la seva història i el seu
patrimoni. Una proposta que
organitza l’Ajuntament en col·laboració amb el grup de voluntaris de la Plataforma en defensa
del patrimoni cultural de Canovelles i que promet una jornada
que inclourà visites guiades, exposicions, recreacions històriques i representacions teatrals.

L’Ametlla
El Casal de la Gent
recupera el servei Gran, un espai
de pediatria
definit entre tots

L’AMETLLA4Tot i que no serà
fins a la segona quinzena de gener, el CAP de l’Ametlla recuperarà el servei de pediatria. Així ho
han confirmat des de l’Ajuntament. Una atenció que es va
perdre amb la pandèmia, en
centralitzar-se el servei a l’ambulatori de la Garriga, i que es recupera de dilluns a divendres de
la mà d’infermeres. Tot i que dos
dies a la setmana hi haurà un pediatre atenent les visites.

LLIÇÀ DE VALL4El futur Casal
de la Gent Gran, situat a la planta inferior del CAP de Lliçà de
Vall, està a punt de convertir-se
en una realitat. Per aquest motiu, l'Ajuntament vol comptar
amb la col·laboració del veïnat
del municipi per tal de replantejar quins serveis i activitats s'hi
han de dur a terme. Un procés
participatiu que es va estrenar dimecres en una sessió per definir
l’espai col·lectivament.

Trobades per
Obres per
millorar els barris millorar l’accés
de la Garriga
a la Pineda

LA GARRIGA4Els barris de Can
Violí, Mercè, Can Vilanova i
Can Poi del Bosc ja han fet arribar, en una assemblea oberta
amb l'alcaldessa i els regidors,
les seves demandes i necessitats
per millorar cada veïnat. Una
trobada que es va fer ahir a la
tarda i que va servir perquè els
polítics coneguessin, de primera mà, les propostes i aportacions dels garriguencs.

LA ROCA4El veïnat de la Pineda podrà sortir i entrar de la urbanització amb més seguretat. I
és que, a principis de l’any vinent,
la Diputació de Barcelona iniciarà les obres per reformar l’accés a la urbanització, millorant la
intersecció amb la carretera i el
revolt. Una acció per tenir més
seguretat viària, més visibilitat i
per reduir el risc d’accidents
que hi ha actualment.
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Automobilisme | Reconeixement a Àlex Palou

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor va homenatjar, el passat dia
11, Àlex Palou Montalbo, l’únic campió català de la història de la IndyCar.
El pilot de Chip Ganassi va rebre una placa i l'escut del consistori.

On guarda Alèxia Putellas
els premis que rep?
» La molletana és premiada per ‘Mundo Deportivo’ i ‘GOAL’
» La migcampista del Barça, golejadora contra el Hoffenheim (0-5)
Toni Delgado
MOLLET
"No perseguim Alèxia, però com
que guanya tots els premis és a
totes les gales", exposa, divertida, Bárbara Quesada. "No és culpa nostra", intervé Paloma Monreal. "Que no sigui tan bona",
completa Quesada.
Quesada, Monreal i Sandra
Sánchez Riquelme són tres periodistes esportives referents de
futbol femení i juntes conformen
El Patio, un espai distès d'entrevistes a jugadores i reportatges
sobre esdeveniments. És una
mina d'anècdotes humanes i esportives. Les tres no van faltar dilluns a la I Gala Futbol Femení
Europeu del diari Mundo Deportivo. I, és clar, van tornar a
parlar amb Alèxia Putellas (Mollet del Vallès, 1994), capitana del
Barça del triplet (Lliga, Copa i

El Mundial d’handbol femení
tindrà 1.150 voluntaris

HANDBOL4Els esdeveniments
esportius serien inviables sense
la figura del voluntariat, persones dedicades a cobrir infinites
necessitats, com atendre la
premsa, el públic o els esportistes, ajudar en el lliurament de
premis i un llarg etcètera. Fins
a 1.150 persones han sol·licitat
ser voluntàries al Mundial
d'handbol femení d'Espanya,
que se celebrarà entre el 2 i el 19
de desembre a Granollers, Torrevieja, Llíria i Castelló.
Granollers serà la seu on es
disputaran més partits, en con-

cret 38, repartits entre la fase
prèvia, la segona fase, els quarts
de final, les semifinals, la cita
pel bronze i la final. És la ciutat amb més voluntaris (515),
seguida de Torrevieja (269),
Castelló (205) i Llíria (161). La
mitjana d'edat de les persones
inscrites és de 30,8 anys i la
majoria són dones (602)."Tots
participaran de manera activa
en un torneig d'aquesta magnitud i podran viure una experiència única i inoblidable en
primera persona", expliquen
des de l'organització.

Alèxia Putellas. Fotos: Paco Largo / FC Barcelona (article i portada)

Champions) i principal candidata
a la Pilota d'Or, que va recollir
l'MVP atorgat pel diari esportiu.
"Els premis els col·loco a la
prestatgeria. Els tinc repartits
entre casa meva i la de la meva
mare", explicava a El Patio la migcampista del Barça. "Al final, el reconeixement és extern. El que
més valoro, i cada cop ho faig
molt més, és poder gaudir d'aquesta magnífica professió, de les
meves companyes, de cada en-

trenament, de cada partit... En definitiva, del futbol", va enraonar
a l'escenari la molletana, que dimecres va afegir un altre premi a
la seva col·lecció: el GOAL25,
que atorga el portal GOAL. Nou
milions de persones d'arreu del
món van intervenir en la votació.
Hores després, Putellas va obrir,
de penal, la golejada contra el
Hoffenheim (0-5) i la setena classificació seguida per als quarts de
final de la Champions.

El voluntariat, clau al Mundial d’handbol femení. Foto: IHF

L’instint de Javier Rodríguez

L’aler pivot Javier Rodríguez durant el partit. Foto: CB Mollet

"Molt content de poder
continuar gaudint del
bàsquet un any més
al CB Mollet", escrivia, satisfet, l'aler pivot Javier Rodríguez (1992)
el passat 8 d'agost al seu Instagram. En una imatge de Núria
Meléndez, sortia amb una pilota
en una mà i amb l'altra assenyalava l'objectiu de la càmera. Un
gest simbòlic. "Aquest any ens espera la LEB Plata. Sabem que serà
un repte difícil, però esperem estar a l'altura. Som-hi!", afegia.

Rodríguez té allò que difícilment es transmet: instint. I ho va
tornar a demostrar en un partit
que se li va complicar al CB
Mollet, que a 5m 38s guanyava
per 83-77 el Real Canoe després
d'un triple de Marc Sesé. Va
veure com en poc més de mig
minut els visitants es posaven
83-82. Graduat en Ciències de
l'Activitat Física i de l'Esport i
amb màster d'Educació, Rodríguez va anotar llavors dos triples
i va fer un mat. En dues de les

tres accions l'assistent va ser
Yeikson Montero, màxim anotador del partit amb 23 punts.
El CB Mollet va acabar guanyant per 97-86, sumant la quarta victòria de la temporada, totes
consecutives. La primera per
més de quatre punts i amb Rodríguez sumant-ne 12 i capturant
sis rebots. L'equip, que va fitxar
fa uns dies Artem Yailo, que
prové del Club D. Carbajosa de la
Sagrada, visitarà demà el Baloncesto CP la Roda.
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| Battlefield 2042
Battlefield 2042 és la nova entrega d’aquesta famosa saga d’acció en
primera persona. Disponible per a PC, PS4 i 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Famosos

No t’ho perdis
Foto: Pere Francesch/ACN

Si algú es pregunta qui és el rei dels late
nights a Espanya, la resposta és clara: Andreu Buenafuente (Reus, 1965). L’humorista,
presentador i productor –és fundador d’El
Terrat, una de les productores audiovisuals
més importants del panorama actual– està
en actiu des dels anys 80 i té una trajectòria
envejable, que va ser reconeguda amb el
Premi Nacional de Televisió 2020. També té
un Ondas pel seu programa de ràdio amb el
seu inseparable Berto Romero, Nadie sabe
nada, i va guanyar el Premi Internacional
d’Humor Gat Perich l’any 2009. Ara, Buenafuente està en boca de tothom perquè ha
anunciat que el mes de desembre s’acabarà
el programa que ha fet durant set temporades a Movistar+, Late Motiv. Això sí, continuarà vinculat a la plataforma.

Exposició de Banksy
El Museu del Disseny de Barcelona, a les Glòries, acull des
del 12 de novembre l’exposició internacional ‘Banksy. The
Art of Protest’. La mostra, que aplega un centenar d’obres
originals d’aquest misteriós artista, ha rebut més d’un milió de visites en la seva gira mundial. Les obres incloses en
aquesta exposició han estat cedides en exclusiva per
col·leccions privades d’arreu del món, i algunes d’elles
són inèdites, segons expliquen des del Museu del Disseny. També asseguren que la proposta és una “immersió
multisensorial”. Es podrà visitar fins al 13 de març.

Llibres

?

A N D R E U

QUI ÉS

...

Va guanyar el Premi Nacional de Televisió 2020

Anunciar la fi de ‘Late Motiv’

QUÈ HA FET

Ha estat el seu programa a Movistar+ durant 7 temporades

...

A LES XARXES

Teatre

B U E N A F U E N T E

Ser un gran humorista i presentador

ÉS FAMÓS PER

?

La fitxa

Sap greu

Però hi ha impaciència per conèixer el seu nou projecte

Música

Pelis i sèries

Suite Toc
Bel Olid

L’oncle Vània
Anton Txékhov

No, no vuelve
Dani Martín

Spencer
Pablo Larraín

A la Clara Peya li van diagnosticar TOC amb
21 anys. Ella i la seva germana Ariadna, que
formen Les Impuxibles, van crear un espectacle que en parlava. A partir de l’obra,
i basant-se en desenes de testimonis de
persones amb TOC, Bel Olid fa un pas més
en la lluita contra el tabú de les malalties
mentals i reflecteix els efectes dels diagnòstics en la vida de la gent i la societat.

A L’oncle Vània, estrenada el 1899 a
Moscou, Anton Txékhov va reflectir en
cada personatge un final apocalíptic. El
tedi, la vida malgastada, l’amor no correspost o la feina inacabable marquen la
seva existència. Ara, el director lituà Oskaras Koršunovas dirigeix aquesta obra
en el marc del Temporada Alta.
Al Lliure de Montjuïc (Barcelona).

Va jugar amb nosaltres fent-nos creure
que l’esperat retorn d’El Canto del Loco
es faria realitat aviat, però finalment va
anunciar la publicació del seu nou disc
(en solitari, és clar): No, no vuelve. Aquest
treball, que acaba de veure la llum, recupera una desena de cançons de la mítica banda que Martín va liderar amb èxit
fins a la seva desaparició, l’any 2010.

Kristen Stewart es posa a la pell de Lady
Di en aquest biopic que explica un cap
de setmana crucial a la vida de la princesa de Gal·les. En aquell moment, a principis dels 90, Diana Spencer va decidir
que el seu matrimoni amb el príncep Carles no tenia futur. Van ser tres dies a la finca de Sandringham, en una de les seves
últimes vacances de Nadal a la reialesa.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

ESTILS DE VIDA
La dieta per salvar el planeta
Foto: Pexels

i

MEDI AMBIENT

ra que es parla de conceptes com l’ecoansietat –l’ansietat
provocada per ser conscient dels efectes de la crisi climàtica– és important recordar que els ciutadans corrents no
podem carregar amb la culpa de la situació actual del planeta.
Ara bé, sí que podem fer alguns canvis per no empitjorar-la.
Un d’ells no només és fàcil, sinó que també és agradable.
Parlem de seguir la dieta mediterrània, un costum que, segons
la UOC, “en el context espanyol pot facilitar una reducció de fins
a un 72% dels gasos amb efecte hivernacle, un 58% de l’ús del
sòl, un 52% del consum d’energia i un 33% del consum d’aigua”.
Ho ha explicat recentment la farmacèutica Anna Bach, doctora
en Salut Pública Nutricional i professora de la UOC.
Per seguir la dieta mediterrània –que aquí és la dieta de proximitat– hem de consumir productes locals i de temporada...
Més tomàquet i menys alvocat! Evidentment, la base han de ser
els productes d’origen vegetal, que contaminen molt menys que
els d’origen animal. També cal lluitar contra el malbaratament
(Bach alerta que un terç del menjar acaba a les escombraries) i
reduir els residus, sobretot plàstics, de l’embalatge dels aliments.

Les claus
PROXIMITAT
ORIGEN VEGETAL

Consumeix productes locals i de temporada: com menys
viatgin els aliments, menys contaminació generaran
Els aliments d’origen vegetal han de ser la base de la
dieta: contaminen molt menys que els d’origen animal

PROU MALBARATAMENT
RESIDUS

Compra el que hagis de consumir:
un terç del menjar acaba a les escombraries

Evita els aliments amb molts embalatges, sobretot si són de
plàstic: la fruita i la verdura ja tenen un embalatge natural

Foto: Pexels

A

| 24

líniavallès.cat

19 de novembre del 2021

Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517

