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DeMollet
4Alèxia Putellas guanya la Pilota d’Or:
ja és la millor futbolista del planeta

4La molletana també rebrà la Creu de Sant 
Jordi després de guanyar-ho tot amb el Barça
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“Amb 16 anys em vaig haver de
posar a treballar perquè a casa no
arribàvem a final de mes. El meu
pare estava malalt i amb el sou de
la meva mare, que treballava ne-
tejant comunitats de veïns, no
era suficient per mantenir-me a
mi i als meus tres germans petits.
Per això vaig entrar a un restau-
rant a netejar plats, cobrant 4 eu-
ros l’hora i en negre, mentre els
meus amics seguien estudiant.
Una situació que em va obligar a
renunciar al meu somni de ser ar-
quitecte”, explica un jove de Ca-
novelles que prefereix mantenir-
se en l’anonimat.

“En el meu cas, vam venir a
Catalunya perquè la meva mare
estava malalta i com que teníem
coneguts aquí, ens deien que la
tractarien molt millor que al Mar-
roc. Però no comptàvem que el ni-
vell de vida seria tan car i els sous
tan baixos. Per això fa temps que
compartim el pis amb una altra fa-
mília amb qui érem veïns al nos-
tre país. A més, el meu germà i jo,
els caps de setmana, acompany-
em al pare a l’obra a carregar sacs
de runes. Una manera de guany-
ar uns diners extres per, di-
umenge, poder menjar alguna
cosa més bona”, diu un altre jove
canovellí que també prefereix no
dir el seu nom.  

Dos testimonis diferents, però
amb un nexe en comú: el risc  que
ambdós pateixen de caure en l’ex-
clusió social. Una situació en què,
al Vallès Oriental, viuen prop de
2.500 persones a les quals atenen,
a banda dels Serveis Socials, enti-
tats com Recursos Educativos
para la Infancia en Riesgo (REIR),
una associació granollerina que tre-
balla per la inclusió social a 24 dels
39 municipis de la comarca.

UN TERÇ DE POBLACIÓ, EN RISC
“Tot i que fa 14 anys vam co-
mençar a treballar amb infants i
adolescents, ràpidament ens vam
adonar que no servia de res aju-
dar-los i oferir-los una millor
qualitat de vida si els seus pares
seguien estant en risc d’exclusió
social, ja que ells tornarien a
caure en aquesta situació tard o
d’hora”, explica Dani Julià, di-
rector general de REIR. Per això,
l’entitat dona servei a les famílies,
formant-les i capacitant-les, però
també garantint les seves neces-
sitats més bàsiques. 

Una ajuda que, sobretot du-
rant el confinament, ha augmen-
tat. I és que segons Julià, la pan-
dèmia ha fet pujar un 15% el risc
d’exclusió social, fent que entre un
30 i un 40% de la població hi es-
tigui exposada. “De fet, ens estem
trobant amb mancances a la co-
marca que feia molt de temps que
no hi havia: alimentació, pobresa
energètica o habitatge”, diu el di-
rector. Tot això, sumat als pro-
blemes de violència intrafami-

liar, que també han anat a l’alça
durant la pandèmia a la comarca.

SITUACIONS CRÒNIQUES
Invertir aquesta situació, però, és
complicat. “Tot i que treballem
amb plans personalitzats per a ca-
dascú, un 40% de les persones que
surten de la situació de risc d’ex-
clusió social, al cap de 5 anys hi tor-
nen a caure”, explica Julià. Una
dada elevada que, segons el di-
rector, es deu a la falta de políti-
ques socials efectives aplicables a
llarg termini i a la manca de com-
promís d’alguns per deixar d’estar
en risc, encara que gran part de la
culpa la té la situació que vivim.

“Tot està pujant menys els
sous i cada vegada la gent està més
empobrida”, diu Anna López, ex-
perta en infàncies vulnerades de
la Fundació Pere Tarrés. Un fet
que afecta directament els in-
fants, adolescents i joves perquè
“si el pare i la mare es passen el dia
treballant moltes més hores de les
que li tocaria per portar més di-
ners a casa, per força ha de desa-

tendre al seu fill”, diu López. Una
situació que cada vegada és més
comuna i que també pot acabar

abocant al risc d’exclusió social,
sense la necessitat d’anar a casos
tan extrems com els dels dos jo-
ves canovellins. 

CADA VEGADA MÉS
Per això, segons la Fundació,
aquesta tendència a l’alça de-
mostra que hi ha noves famílies en

situació de vulnerabilitat que no
havien hagut de demanar mai
ajuda. Un aspecte que, segons
López, també està molt lligat a la
salut mental. “Tots hem vist que
amb la pandèmia molta gent ha
quedat tocada mentalment, i quan
tu no estàs bé t’oblides de prestar-
te atenció a tu mateix, però tam-
bé a les persones que tens a càr-
rec teu”, afegeix l’experta.

Tot i això, el perfil de les per-
sones en risc d’exclusió social de
la comarca és ben divers, segons
explica Julià. “Atenem adults,
gent gran, joves... En general,
tots aquells que ens deriven des de
Serveis Socials i des de les escoles
i instituts”, diu. “Tot i que encara
segueix havent-hi gent que té ver-
gonya a demanar ajuda”, afegeix.
De fet, segons pensa, si això no
passés, el nombre de persones en
risc d’exclusió social a la comar-
ca seria més elevat. Una xifra
darrera de la qual hi ha noms i co-
gnoms als qui cada vegada el ma-
teix sistema els posa més difícil ca-
minar cap a la inclusió.

Abocats a la vulnerabilitat
» Al Vallès Oriental entre un 30 i un 40% de la població està exposada a viure en risc d’exclusió social
» La pandèmia ha fet que cada vegada més persones demanin ajuda per cobrir les seves necessitats

REIR treballa amb joves per atendre les seves necessitats i dotar-los de recursos que els ajudin a sortir de la situació de vulnerabilitat en què viuen. Foto: REIR

COM MÉS HUMIL, 
MÉS VULNERABLE

4Canovelles i Montornès
són els dos municipis del
Vallès Oriental amb més
exclusió social, en ser dos
dels pobles amb més gent
humil, de classe treballa-
dora i immigrant. Però, a la
vegada, també són els que
més treballen en polítiques
socials per a les persones
vulnerables. 

Olga García
VALLÈS ORIENTAL
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La lupa

Les últimes setmanes s’ha parlat molt del nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Mollet del Vallès, i voldria apor-
tar algunes observacions que ajudin a enten-

dre la magnitud del problema.
El POUM no ha començat com un POUM. La llei

d’urbanisme li “exigeix” dos pilars fonamentals: la par-
ticipació real (el debat ciutadà) i, en conseqüència, un
model consensuat de ciutat i no formulacions tècniques
opaques. Prova que això no s’ha produït és que, a les
insuficients sessions de treball a què s'ha convocat a la
ciutadania, s’ha amagat el debat sobre els desenvolu-
paments més importants: el macrobarri del Calderí,
els dos edificis probablement il·legals de can Borrell o
els blocs de 5 plantes i 9.000 m² de serveis a Santa Rosa.

D’entrada, un procés que ha de ser piramidal, amb
una gran base de participació i idees, s’ha invertit. Ara
l’evidència és que, si es demanaven solucions a la con-
taminació de l’aire i al soroll i, en definitiva, millorar
la qualitat de vida, les increïbles respostes de l’arqui-
tecte redactor van ser, textualment: “Aquest POUM és
habitatge, habitatge i més habitatge”. I va afegir que des-
coneixia els nivells letals de contaminació de l’aire per
NO₂ i micropartícules de la ciutat.

El POUM és una bola de neu descontrolada. I ara
tenim aquest model invertit que, per motius que des-
conec, fixa com a vèrtex la variable més alta possible
d’habitatge a construir, que irresponsablement dispara
altres valors numèrics cap al col·lapse mediambiental.
Com que no vull avorrir-vos (i anar en contra de l’es-
sència del POUM), em limitaré a donar quatre núme-
ros sobre habitatge i altres drets universals, com l’ai-
gua potable o l’energia.

La població de Mollet fa més d’una dècada que de-
creix. Mollet assoleix la seva màxima població el

2009 amb gairebé 52.000 habitants. Del 2010 al
2017 el seu creixement és negatiu, repuntant una mica
els dos anys següents. El 2020 té un 1,7% menys d’ha-
bitants que el 2009. Malgrat aquest descens global, l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) pronosti-
ca que Mollet podria tenir el 2033 entre 54.715 i 54.728
habitants, segons els escenaris anomenats padronal i
mitjà. També considera un tercer escenari, l’alt, que se
sustenta en l’augment del component migratori mun-
dial, que repercutiria amb molta intensitat en el crei-
xement. El mateix IDESCAT afirma que l’escenari més
probable és el mitjà, perquè el padronal normalment
ignora les persones que han marxat del país i l’alt, on
la immigració estrangera té molt pes, és un paràme-
tre molt imprevisible.

Així doncs, amb valors molt dubtosos –com que la
natalitat o les migracions de fora de la Unió Europea
creixeran– i tota la resta negatius, es podria triar 54.728,
sent aquest un pronòstic molt conservador.

Llavors, per què el POUM proposa edificar per a
6.850 persones i no per a un valor ja majorat, com
3.330? Per què si les migracions de catalans, espany-
ols i europeus o el creixement vegetatiu és negatiu, vo-
len fer créixer Mollet més d’un 13%?

Una segona dada conclou que aquest POUM es fo-
namenta en un error de base. Les persones inscrites al
registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció ofi-
cial de Mollet eren 777 el 2020, però aquell any només
se n’hi van inscriure 173. Els tres anys anteriors, una
mitjana de 230, i els sis anteriors, només de 106. Això
fa pensar que caldria revisar aquest 777, perquè mol-
tes de les sol·licitants, més que probablement, ja esti-
guin reallotjades a altres llocs.

Amb dades de l’IDESCAT, Mollet hauria de crear
urgentment entre 288 i 1.014 habitatges. I per què

aquest afany de l’equip de govern d’embotir 2.397 ha-
bitatges, aproximadament?

Més enllà de l’oxigen financer amb la recaptació per
llicències d’obres o impostos municipals com l’IBI, vull
esbossar què suposaria aquest creixement injustificat
en la demanda d’aigua potable i energia i els seus im-
pactes en el medi ambient en plena emergència cli-
màtica. Per exemple, en el cas de l’aigua, segons da-
des del mateix POUM, l’increment dubtós de 2.109 i
1.383 habitatges respectivament (i la resta de serveis
necessaris associats) suposaria entre 521.407 i 341.918
metres cúbics l’any. Fent servir la pedagogia que re-
clama el Pla, caldria un consum suplementari d’entre
350 i 225 piscines olímpiques de 50 metres. I si tota
Catalunya continua en aquesta tendència en espiral
ecocida, com així està sent, caldran 241 Hm³ anuals,
que representen inundar més territori amb l’equiva-
lent al pantà de Susqueda (el més gran de la Conca In-
terna) i, any rere any, resar perquè plogui.

Per acabar, cal afegir que els moviments socials no
enganyem ningú, les dades són objectives i la realitat,
molt preocupant. Com que tampoc venem fum, sinó
que proposem projectes als partits polítics, els dema-
naríem ser més curosos i fidels a l’anàlisi de dades i, so-
bretot, explorar models alternatius abans de “regalar”
el 70% del territori a fons voltors (amb tot el que això
significa), per obtenir engrunes d’habitatge de protecció
oficial inaccessible a la gent més necessitada.

Si voleu, el segon capítol versarà sobre com es fan
llars a la cara Barcelona amb entrades de 15.000 eu-
ros i quotes mensuals d’uns 400 sense hipoteques,
mentre la falsament anomenada protecció oficial re-
quereix 60.000 euros trinco-trinco i una formosa hi-
poteca, d’aquelles que han fet de Catalunya la reina
mundial dels desnonaments.
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Reflexions sobre un POUM erroni

Moren quatre perso-
nes, entre elles dos me-

nors, en un incendi en un
local a Barcelona. Fa menys d’un any de
l’incendi mortal a la nau abandonada
de Badalona. Són tragèdies evitables.
Cal posar fi a la pobresa energètica, a
la manca d’habitatge digne i a la llei
d’estrangeria.

El Twitter en paper
Aquí es
piula

Quina mania de fer
editorials quan ja n’hi

ha de totes les mides i de
bones. Els milionaris nostrats es po-
drien gastar la pasta en alguna cosa
que fos útil, com ara una productora de
sèries i pel·lícules en català de debò, al
marge de la corpo i Godó i amb un
pressupost generós.

@JuliaBacardit

Com a mestres ens to-
carà defensar el català

amb les ungles i les
dents, però recordeu que l’important
és fer-lo servir cada dia, per a tot i amb
tothom i fins i tot per a les coses més
banals, que després se’ns ven que amb
el català no es pot insultar, follar o riu-
re i així ens va.

Sabem, des que vam
començar a tenir vacu-

nes, que calia un reparti-
ment global equitatiu de les mateixes
per minimitzar el risc de noves va-
riants. Els experts ho havien advertit
àmpliament. De la mateixa manera
que feia cinquanta anys que sabíem
que els combustibles fòssils s’exhaurien.

@Mgelitab@iriavt@aladdin_azr
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L’Hospital de Mollet indemnitza una 
pacient en deixar-la cega d’un ull1

2
S’avança l’encesa de llums 
de Nadal a la Llagosta

La metamorfosi d’Ignasi Belver

Comencen les excavacions 
arqueològiques a la Santiga

Allau d’al·legacions al nou pla 
urbanístic de Mollet

El + llegit líniavallès.cat
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A les xarxes

@vpartal: Pau Gasol, Alèxia Putellas, Mò-
nica Terribas, Els Pets i Justo Molinero, en-
tre els guardonats amb la Creu de Sant
Jordi 2021.

@LaiaColome: L’aplicació del passaport Co-
vid es reactivarà la mitjanit de dijous a di-
vendres. [...] També s’investiguen dos possi-
bles casos d’Òmicron en passatgers del Prat.

#VariantÒmicron

@agenciaacn: La quota del 6% en llengües
cooficials de la llei audiovisual serà obliga-
tòria només per a les plataformes amb seu
a Espanya i en deixa fora les internacionals.

#NiNetflixNiAmazon #CreuDeSantJordi

La clau

Els americans no volen la
vida que tenien abans de
la pandèmia. Ara que

sembla que tornem a la nor-
malitat, després de mesos de
confinament, restriccions i tocs
de queda, han decidit que no vo-
len tornar a la feina. Es calcula
que, arran de la crisi sanitària,
quatre milions de persones
abandonen cada mes i de ma-
nera voluntària el seu lloc de tre-
ball. I és que veuen la vida de
manera diferent: diuen que la
societat, és a dir, els valors co-
munitaris, i la llibertat i la in-
dependència en lloc del treball
i la família és el que dona sen-
tit a la vida. De fet, un 14% apos-
ta ara pel bé comú, respecte del
8% que ho feia el 2017, segons
la darrera enquesta del Pew
Research Center. Els valors de
la llibertat i la independència
creixen quatre punts, mentre
que els atribuïts a la parella en
cauen 11 i la carrera professio-
nal en perd 7.

Els experts asseguren que
els canvis de valors després de
situacions extremes són habi-
tuals i atribueixen el que passa
als Estats Units a diferents cau-
ses. Un dels factors més citats
serien els estalvis acumulats
gràcies a la injecció d’estímuls
contra la pandèmia que va fer el
govern federal, però no és l’ú-
nic. L’esgotament, els treballa-
dors cremats o l’extenuació da-
vant d’un sistema hiperpro-
ductiu també han dinamitat la
cultura del treball tradicional, és
a dir, l’exercici professional
com a prioritat a la vida. Els ex-
perts ho han batejat com la

Gran Renúncia, així, amb ma-
júscules, no només perquè la
lletra capital es faci servir per
escriure els noms en anglès,
sinó perquè més enllà d’una
tendència s’intueix un canvi
de paradigma.

Un dels motius pels quals
alguns d’aquests treballadors
van acabar esgotats és per la
relació 24/7 que van establir
amb les pantalles per poder
seguir treballant, però també
per relacionar-se i evadir-se
mitjançant l’oci. Durant molts
mesos, les vides de molts
americans, igual que les nos-
tres, van transcórrer única-
ment a través de bits, modi-
ficant hàbits, horaris, rela-
cions, consum, lleure. En de-
finitiva, la vida. La tecnologia,
que es va colar a casa nostra
des del primer dia per facili-
tar-nos la vida a través d’un
confinament hiperconnectat,
ara ens satura.

Ha arribat el moment de
replantejar-nos la nostra re-
lació amb la tecnologia. La di-
gitalització associada a la pan-
dèmia ha d’anar cedint espai
a les trobades presencials. No
posar límits al món digital
augmenta els nivells d’estrès.
Per exemple, s’ha demostrat
que, si passem molt de temps
davant la pantalla revisant el
correu electrònic i les notifi-
cacions, les respiracions es

tornen més curtes, cosa que es
coneix com a apnea del cor-
reu electrònic i de les panta-
lles. Això afecta el sistema
nerviós, que interpreta que ha
d’estar alerta tot el temps i viu
en estrès permanent.

Si estudiem els números de
la Seguretat Social, veiem que
el fenomen de la Gran Re-
núncia, de moment, no ha ar-
ribat a Espanya. Potser perquè
aquí no ens podem permetre
el luxe de deixar una feina, ja
que no hi ha garanties de tro-
bar-ne una altra. Així les coses,
el que sí que podem fer és mo-
dificar l’ús que fem de la tec-
nologia per no caure en la
síndrome del treballador cre-
mat. No es tracta de no fer-la
servir, sinó de fer-ne un ús res-
ponsable, tant a la vida pro-
fessional com a la personal.

Durant els mesos de con-
finament, restriccions i tocs de
queda, hem permès que el
cap i els companys de feina,
però també alguns dels nos-
tres contactes digitals amb
els quals no tenim cap relació
d’amistat, es colessin al saló de
casa de manera permanent. I
n’hem pagat les conseqüències
amb fatiga digital. Ha arribat
el moment de passar de la por
de perdre’s alguna cosa per es-
tar desconnectat a la felicitat
per aconseguir-ho. Això sí
que és un canvi de paradigma.

La Gran Renúncia
per Susana Pérez

Els semàfors

L’entitat Recursos Educativos
para la Infancia en Riesgo ajuda
persones en risc d’exclusió social

a 24 dels 39 municipis 
de la comarca, amb plans
personalitzats que van des 

de la formació fins a la cobertura 
de les necessitats bàsiques.

pàgina 3REIR

L’Hospital de Mollet ha hagut
d’indemnitzar una pacient per
deixar-la cega d’un ull en una
operació de cataractes. Un fet
que la dona titlla de doble

negligència mèdica en haver-li
fet malament les dues

operacions a què es va sotmetre.
pàgina 14Hospital de Mollet

L’Ajuntament ha arribat a un
acord amb Adif i la Generalitat
per tirar endavant el projecte de
la nova estació i el Park&Ride.
Una reclamació històrica a

Parets, a la qual el nou govern
ha donat sortida per millorar 
la connectivitat del municipi.

pàgina 20Aj. de Parets
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Mirada pròpia

N

En els darrers anys hem anat veient com els
temes d’habitatge anaven migrant de les pà-
gines d’economia dels rotatius a les de so-
cietat i, fins i tot, a les de política (atesa la

urgent i enrevessada agenda legislativa i delibera-
tiva que el tema ha generat al Parlament o al Con-
grés). De veure l’habitatge com un factor de trans-
acció (un mer bé econòmic, vaja) hem anat passant
a una mirada més real; l’habitatge com a vector en
el qual es concentren moltes de les grans proble-
màtiques que avui afecten
els nostres veïns. Quan
parlem d’habitatge parlem
també de fracàs escolar,
de salut mental i física, de
seguretat i, fins i tot, de cri-
si climàtica. Parlem, en
definitiva, d’oportunitats
i de com construïm una
societat més justa i segura.
És, el de l’habitatge, un
factor estructurant. No és
només una comodity, una
mera inversió.

L’emergència habitacio-
nal d’ara no és un fenomen
nou o sorprenent, sinó que,
ben al contrari, és la conse-
qüència de moltes decisions
i omissions acordades fa
temps. Val la pena pregun-
tar-se per l’impacte de les
decisions (i omissions) que
estem assumint avui. L’es-
tem encertant? O un mal
diagnòstic i una dèbil pla-
nificació estratègica –potser
disfressada rere bones in-
tencions– ens estan tornant a lligar les mans de cara
al futur? Preguntar-se les coses no hauria de ser mai
una pèrdua de temps. Ens hi juguem massa.

En tot cas, és una bona notícia la sensibilitza-
ció (i mobilització) ciutadana i l’expertesa i sofis-
ticada gestió de dades disponibles. En un horitzó
de prudent esperança tenim també els canvis le-
gislatius en tràmit al Parlament i al Govern, i la sò-
lida aposta pressupostària en els comptes del
2022, que caldria salvaguardar.

Les dades recents indiquen com, després de la
Covid, la desigualtat s’ha anat cronificant (més) als
nostres barris i ciutats, afectant (de nou) els perfils
més vulnerables. I sí, la realitat ens continua mos-
trant tossudament com els desnonaments seguei-
xen resistint tota moratòria i com, malgrat l’esforç
inversor cada vegada més important per part del Go-
vern i els intents legislatius per afavorir l’ampliació
de l’oferta, el parc públic d’habitatge continua que-
dant molt lluny dels estàndards europeus.

Els desnonaments són, precisament, un dels in-
dicadors més visibles i dramàtics de la crisi de mo-
del. Però no són l’únic indicador. També ho és el pro-
cés de segregació vinculat amb la desregulació glo-
bal i l’especulació de preus, així com la manera com
els joves, els col·lectius amb necessitats especials o
les famílies monoparentals veuen perjudicat el seu
horitzó vital, expulsats del mercat. Tot plegat dins
d’un context de pisos buits escandalós.

La tinença irregular de molts pisos (és a dir, les

ocupacions normalitzades en tantes i tantes fin-
ques de la realitat metropolitana) porta associa-
da una provisionalitat i una incertesa amb efectes
evidents en l’estabilitat econòmica i emocional de
moltes (moltíssimes) famílies, amb impactes clars
en la salut mental, el rendiment escolar, les rela-
cions familiars… Això, més la caiguda d’ingressos
de moltes famílies, ha fet entrar en crisi, com una
reacció encadenada, les comunitats encarregades
del manteniment de les façanes i dels espais

compartits. Aquest és, de
fet, un dels grans temes
ocults de l’actualitat me-
tropolitana i que té un evi-
dent impacte en la convi-
vència i la seguretat dins
de les finques. En els dar-
rers mesos ha augmentat
la sinistralitat associada
amb el manteniment defi-
cient i les males condi-
cions de salubritat. Com
donar-hi resposta?

Perquè el cas és que el
parc immobiliari de l’àrea
metropolitana és vell, en
molts casos precari, poc efi-
cient i molt rígid. Condi-
cions materials que reque-
reixen noves solucions, que
han d’anar més enllà dels
ajuts habituals (encarca-
rats i que deixen moltes
persones enrere) i que han
de tenir una necessària
perspectiva comunitària i
transversal. Cal, a més, una
revisió en profunditat de

la legislació que flexibilitzi tràmits i solucions d’ha-
bitabilitat, que afavoreixi un nou disseny que s’a-
dapti als temps actuals, que impulsi amb força la re-
habilitació i que sigui molt més exigent pel que fa
a la petjada ecològica.

Que les coses no es poden canviar d’un dia per
l’altre tothom ho entén, però almenys no ens equi-
voquem amb les receptes. L’habitatge és una in-
versió, però no en clau privada sinó pública. És, de
fet, la millor inversió possible.

Les millors
perles

Es grava conduint un cotxe dels Mossos, publica el vídeo a
les xarxes socials i es fa viral. La broma li surt cara: la policia

l’acaba identificant i multant i l’empresa on treballava (la que
havia posat a punt els nous vehicles policials) l’acomiada.

S’adonen que un home que havia passat set hores al
congelador del dipòsit de cadàvers després d’haver-lo

donat per mort estava, en realitat, viu. Com El muerto vivo
de Peret, però a l’Índia (i sense estar “de parranda”).

Un home va al casament del seu amic com a testimoni i
acaba casat amb la núvia per error. Ha passat a l’Argentina,

on els treballadors del registre civil van confondre els noms del
nuvi i del testimoni. Coses que passen, tu.

Va néixer als sis mesos d’embaràs, amb 800 grams i
poques possibilitats de sobreviure. Un metge en va

tenir cura i se’n va sortir. 24 anys més tard, aquella bebè
(ara, auxiliar d’infermeria) i el seu doctor treballen junts.

LA FOTO

per Oriol Lladó

La millor inversió (pública) possible

Twitter (@sagradafamilia)
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@maxeritja: Sembla que obliden que els
seus magnífics dobladors van traduir Ha-
rold and Kumar Go to White Castle com a
Dos colgaos muy fumaos, entre d’altres.

@ierrejon: La hija de Amancio Ortega
sustituirá a su padre al frente de Inditex.
La meritocracia son los padres, literal-
mente.

@fuzzlampreave: Anar a fer esport quan
estàs trist va molt bé perquè així pots
comprovar com el teu estat físic és en-
cara més lamentable que l'emocional.

Flaixos

Tribuna

«M’apunto a tot el que hem oblidat i al que volem recor-
dar i no podem. (…)
M’apunto amb els qui saben per què riuen i, per tant, no
els fa cap vergonya plorar. (…)
M’apunto, en conseqüència, a tot allò que la guerra
desbarata.
A tot allò que, després, costa tant de tornar a compondre.»
Montserrat Roig

Divendres 5 de novembre va ser, malauradament
i forçosa, de comiat sobtat. Del mal de dir adeu
amb morrinya anticipada. Tot just el dia
abans, l’Eva em va escriure, a contracor, per dir-

me que la Juliana havia marxat amb 95 anys. Gairebé cent
anys al cos, a l’espatlla, a les mans i a la vida sencera. La
Juliana. La Juliana de Fuertescusa (Cuenca), exilis inte-
riors i «migrant del seu propi país». La Juliana Martí-
nez Molinera, la Juliana del quiosc de Rius i Taulet –avui,
plaça de la Vila de Gràcia. Dit així, potser no diu gaire, d’en-
trada. De sortida ho diu quasi tot. Divendres de tristesa
insondable, el temps es va aturar en sec, com aquells dies
on has de seure a agafar aire al primer banc que trobes i
repensar-ho tot. I mirar molt lluny per entendre de prop.
Anònimes imprescindibles, la Juliana, una entre tantes
i tantes com ella, explica com ningú els plecs i osques de
la intrahistòria del país. D’on venim, on som encara i on
voldríem arribar.

Les bones notícies corren, diuen –les dolentes, sem-
pre molt més. Feia molt –anys– que no la veia. El dar-
rer cop va ser a plaça durant una Festa Major, això se-
gur. Incapaç de recordar de quin estiu proper parlo, l’i-
nesborrable és que la vaig veure amb el seu somriure de
sempre, càlid, tenaç i impertorbable. Tant que encara dura
i perdura. La dona tranquil·la, de rialla tímida sota el nas,
que ens havia captivat quan érem uns vailets que sortíem
corrent del batxillerat i enfilàvem els carrers per esbar-
gir-nos. Devia ser abans dels Jocs Olímpics del 92, quan
la vam conèixer. Un dia, rere molts dijous que ja els ha-
víem vist asseguts al carrer Perla despertar-nos la cu-
riositat, ens hi vam aturar. Qui era aquella gent gran que
sempre era allà, a l’hivern amb estufes catalítiques i, a l’es-
tiu, a peu de carrer? Aquell local auster era la seu de la
cèl·lula de Gràcia del Partit dels Comunistes de Catalu-
nya (PCC). Elles i ells, comunistes –en Josep Mariné, la
Isabel Vicente, en Jaume Carbonell, l’Enriqueta Bona-
font, en Carles Massip, en Vicenç Gilabert, en Casas. I des
d’aquell dia, cada dijous fèiem parada i escolta. Per es-
coltar d’on veníem. Un dia era Mauthausen i l’altre la llui-
ta clandestina; la setmana següent les vagues i sempre
la història que mai ningú ens explicà. Vam aprendre més
en aquelles tardes inacabables que en alguns màsters ca-
ríssims que mai vam fer.

Com si encara hi fos avui cada cop que hi passo, allà
hi havia la Juliana –atenta, discreta, educada, amb una
amabilitat geomètrica de veu suau. Havien passat ja sei-
xanta-cinc anys des del seu naixement a un petit poble
de la serra de Cuenca, d’on encara retenia els dies lliu-
res de la República –i el mestre Don Bernardo, purgat
després; i aquella escola que, a ella, se li va acabar de cop–
i, sobretot, el fred, la gana, la malaltia i la por que vin-
drien en la llarga nit franquista. I el desterrament. El pare
fou empresonat per republicà –i ella viatjava a peu, vuit
quilòmetres, per agafar el bus de línia, la Campichuelense,
i dur algun aliment fins al seminari de Cuenca fet pre-
só, fent comuna amb totes les dones dels empresonats.
Pocs anys després, el pres seria el seu company Gerar-

do Martínez, treballador de la construcció. Fou després
de la caiguda de part de la direcció del PSUC en les de-
tencions posteriors a la vaga dels tramvies del 1951 i rere
un judici encara militar. A casa tenien una antiga Minerva,
una màquina d’escriure per a la confecció de propagan-
da perseguida, que va dur la Juliana a haver de visitar,
durant any i mig, l’hotel del carrer Entença. És a dir, la
Model. Només sis anys abans, l’any 1945, fugint de la mi-
sèria, la Juliana havia arribat precàriament a una Bar-
celona feta ciutat desconeguda, desproveïda i trista. Al
desaparegut cinema Roxi va veure la primera pel·lícula
de la seva vida: Cumbres borrascosas. Van sobreviure
en un garatge del Güell cuinant en fogonet de carbó, ser-
vint una família. Després va anar al carrer Septimània,
en un pis que pagava el partit en una finca que va aca-
bar sent desnonada per ampliar Lesseps. I d’allà al car-
rer Pere Serafí. I d’allà a agafar el quiosc de la plaça, on
es pelava de fred. I on, amb el temps, arribarien el Tele-
Express, Mundo-Diario o La Codorniz. I mil preguntes
per a cada història. Després la vida, que continua, i allà
la Juliana, que mai va oblidar tot el que havia après en
temps molt pitjors –el suport mutu, la solidaritat, l’ajut
entre iguals– i que sempre va fer costat als camarades
més grans, alguns massa sols.

Al quiosc de la quiosquera més discreta i estimada de
la Vila de Gràcia hi trobaves als anys noranta la poca prem-
sa alternativa disponible. Que això passés tenia massa a
veure amb el passat recent i esbotzat –nosaltres, nascuts
sota la democràcia de l’amnèsia– i amb els compassos de
la lluita contra la dictadura. En democràcia, tenia la poca
premsa alternativa disponible. Però sota la dictadura, ama-
gava la premsa clandestina comunista del moviment ob-
rer i aquell quiosc es feia servir com a garita segura d’en-
llaç per a les comunicacions del partit. Sempre que hi pas-
so hi penso: des d’aquest quiosc, des de qualsevol lloc, et
pots comprometre. La Juliana no militava al partit i, fins
a la detenció, desconeixia la implicació real del seu com-
pany. S’hi va afiliar quan es va legalitzar i quan li va de-
manar en Josep Maria Nebot: «Ya que tú no puedes ir –
porque estaba todas las horas trabajando– ya te apun-
to yo». Coneixedora directa de la repressió, memòria con-
tra tot oblit i massa impunitat, va estar sempre vincula-
da a l’associació d’expresos polítics. Història de silencis,
tantes històries pendents d’explicar-nos encara i contra-
història rebel de les dones silenciades, la Juliana ha mar-
xat tal com va viure, senzillament dempeus.

Pluja de novembre, feia sol el dia 5 al comiat de les
Corts. Una bandera republicana l’homenatjava. I sí: en
trenta minuts et pot passar tot pel cap. L’ahir. L’avui. El
demà. En el camí pendent de recórrer, esperant encara
el bus de línia, cap al país de Julianas des d’on sempre
hem resistit, construït i avançat. Des d’aquella discreció
infatigable de la gent impressionant que, sense sortir als
llibres d’història, ens ha canviat la vida. A millor, és clar.

«Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats
i l’aire passi com una estesa mà
suau i molt benigna damunt els amples camps.
Que Sepharad visqui eternament
en l’ordre i en la pau, en el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.»

I aleshores gràcies. Gràcies sempre, Juliana. La Ju-
liana de Fuertescusa. La Juliana Martínez Molinera. La
Juliana del quiosc de Rius i Taulet. La Juliana.

La discreció 
infatigable 
de la gent 

impressionant 
que, sense sortir 

als llibres d’història, 
ens ha canviat la vida

“

“
per David Fernàndez

Juliana
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4“Hem desencallat, després de 10
anys, dos grans deutes històrics de
l’Estat amb la Generalitat: hem
iniciat el trajecte cap al traspàs in-
tegral i definitiu de Rodalies i hem
arrencat el compromís de paga-
ment dels 3.500 milions d’euros
que preveu la disposició addicio-
nal tercera de l’Estatut en matèria
d’infraestructures”. Així s’expressava
a finals de novembre el vicepresi-
dent de Polítiques Digitals i Terri-
tori, Jordi Puigneró, després de la
reunió de la Comissió Bilateral
d’Infraestructures Estat-Generali-
tat que va tenir lloc a Madrid. 

Puigneró ja havia deixat clar a
principis d’octubre que faria del
traspàs de Rodalies el “cavall de ba-
talla” del seu departament aques-
ta legislatura. En aquest sentit,
dos mesos després el vicepresi-
dent encapçalava la delegació del

Govern a la reunió de la Comissió
Bilateral d’Infraestructures Estat-
Generalitat que desbloquejava el
dèficit d’explotació pel servei de
Rodalies pendent de traspassar a
la Generalitat –entre 270 i 320
milions d’euros, si bé l’import de-
finitiu es determinarà a la pròxima
Comissió Mixta d’Afers Econòmics
i Fiscals (CMAEF) que es reunirà
abans de finals d’any–.

“Amb això encara no donem
compliment integral al traspàs.
Per fer-ho cal traspassar també
personal, material mòbil i tot el que
fa referència a infraestructures”,
argumentava aleshores Puigneró.
En aquest sentit, el mateix grup de
treball que definirà el cost del dè-
ficit d’explotació també calcularà
els imports del que significaria
aquest traspàs integral abans de
l’estiu que ve. 

EL TREN, ELEMENT CLAU
Sigui com sigui, indubtablement és
una bona notícia, perquè tothom
coincideix que la millora del servei
de Rodalies és imprescindible per
a la mobilitat de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. I és que el bon
funcionament de la xarxa ferro-
viària “afecta els drets bàsics de

moltes persones –dels estudiants,
dels treballadors...– i també és un
instrument fonamental en la lluita
contra el canvi climàtic, per tenir
menys cotxes i un aire més pur”, re-
sumeix Puigneró. 

“Si algú vol comparar la feina
de la Generalitat i la de l’Estat en
un mateix servei, només ha de pu-
jar a un tren d’FGC i a un de Ro-
dalies i veurà la diferència”, apun-
ta posant d’exemple la línia R3 de
Rodalies i la línia de Martorell
d’FGC. “El 1980, les dues línies te-
nien 5 milions de passatgers. Avui,
l’R3 de Vic en continua tenint 5,
mentre que la línia d’FGC fins a
Martorell en té 24”, detalla Puig-
neró. “La Generalitat desdobla i mi-
llora les seves línies, hi fa inversions,
mentre que l’Estat, a Rodalies ni hi
és ni se l’hi espera”, conclou.

Llum al final del túnel d
»El Govern de la Generalitat desencalla amb l’Estat, deu anys després, el     

»El bon funcionament del tren és imprescindible per millorar la mobilitat a l    

Jordi Puigneró: 
“La Generalitat

millora les seves línies”

Fo
to

: A
CN

Fo
to

: G
en

er
al

ita
t



11 | 

líniavallès.cat3 de desembre del 2021

4El departament de la Vicepresidència i de Po-
lítiques Digitals i Territori destinarà prop del 57%
del seu pressupost per al 2022, és a dir, 2.693,7 mi-
lions d’euros, a la descarbonització de la mobili-
tat. La segona prioritat seran les actuacions de con-
nexió física i digital del territori, amb el 24% del
pressupost (1.135,8 milions), i la tercera els pro-
grames destinats a digitalitzar el país, amb el 19,4%
(915,8 milions). Són els tres eixos principals del de-
partament, els pressupostos consolidats del qual
per a l’any vinent sumen 4.914 milions i els va pre-
sentar a mitjans de novembre el vicepresident Jor-
di Puigneró al Parlament de Catalunya.

La descarbonització de la mobilitat és, doncs,
el primer gran eix de les actuacions del departa-
ment que lidera Puigneró, i consisteix, segons el
vicepresident, a “avançar en la mobilitat de les 5 C”,
com ell l’anomena: “compartida, col·lectiva, con-
nectada, desCarbonitzada i gestionada des de Ca-
talunya”. Per aconseguir-ho, doncs, es compta amb
un pressupost de 2.693,7 milions, el 56,7% del to-
tal del departament. 

Dins d’aquest eix s’inclou, en primer lloc, el fi-
nançament del sistema de transport públic a tot
Catalunya (1.019,8 milions): transferències a les
ATM de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, així
com subvencions a empreses concessionàries de
transport públic per a la millora del transport re-
gular. També hi figura la millora d’estacions d’au-
tobusos interurbans i la implantació de busos rà-
pids i de carrils bus.

En segon lloc, hi ha la millora de la xarxa fer-
roviària (194,5 milions): compra dels quatre nous
trens per al servei ferroviari que oferirà FGC entre
Lleida i Manresa el pròxim 2024, la unificació dels
tramvies metropolitans i la millora de l’accessibi-
litat en estacions de metro i d’FGC.

Per últim, també té una importància destacada
el desplegament de la T-Mobilitat i de l’Estratègia
catalana de la bicicleta (104,3 milions).

Més enllà de la descarbonització, a l’apartat de
connectivitat del territori amb infraestructures fí-
siques i digitals també hi ha grans partides re-
servades per a la mobilitat. Per exemple, a la mi-
llora de la seguretat de la xarxa de carreteres s’hi
volen destinar 212,4 milions. 

EL VIANANT, AL CENTRE
Sigui com sigui, Puigneró considera que “el cotxe,
el gran emissor de contaminació atmosfèrica a les
ciutats, ha estat massa temps al centre dels plans de
mobilitat”, i per això remarca que “el futur, més verd,
passa per l’aposta de situar el vianant al centre de
la mobilitat, de procurar la seva seguretat i de fer créi-
xer la quota modal de persones que es desplacen
de manera activa i saludable.”

De fet, a finals de setembre Puigneró va pre-
sentar l’Estratègia del Vianant, un instrument que
dibuixa la mobilitat a peu amb l’objectiu de garantir
que l’espai públic prioritzi les persones que es des-
placen d’aquesta manera. El pla és un recull de po-
lítiques a implementar, amb més de 90 accions
classificades en 10 eixos estratègics, amb l’objec-
tiu d’incrementar la mobilitat a peu, activa i salu-
dable i reduir la sinistralitat un 40%. Les accions pro-
posades al document no recauen només en la Ge-
neralitat, sinó que han d’implicar el compromís d’al-
tres administracions, institucions, empreses i or-
ganismes per ajudar a fer possible aquesta trans-
formació tan necessària de la mobilitat.<

Més de la meitat del pressupost
per una mobilitat més verda

Pàgines especials

e Rodalies
            traspàs del servei de Rodalies

            l'àrea metropolitana de Barcelona

EL METRO, TAMBÉ
Que el tren és un element clau és
una evidència que va més enllà de
Rodalies. El metro també hi juga
un paper important. En aquesta
línia, a principis de novembre la

Generalitat posava en funciona-
ment tres noves estacions de
l’L10 Sud a la Zona Franca: Port
Comercial/La Factoria, Ecoparc i
ZAL/Riu Vell, al barri de la Marina
del Prat Vermell de Barcelona,

que juntament amb la ja existent
de Zona Franca donen cobertura
de metro a una gran àrea d’acti-
vitat econòmica, tot ampliant l’o-
ferta de transport públic en
aquest entorn. 

D’aquesta manera, el Govern
referma el seu compromís per un
país cada cop més descarbonitzat,
ja que aquesta actuació s’emmar-
ca en l’aposta pel transport col·lec-
tiu i per la generació i l’ús d’ener-
gies netes. 

La Generalitat preveu, en
aquesta legislatura, treballar per a
la finalització del tram central de
l’L9, iniciar el perllongament de l’L8
d’FGC entre les estacions de Plaça
Espanya i Gràcia i posar en marxa
la línia gestionada per FGC per con-
nectar amb l’aeroport de Barcelo-
na i les noves Rodalies de Lleida.<

El Govern aposta pel
transport col·lectiu i
l’ús d’energies netes

Es vol incrementar la mobilitat
a peu, activa i saludable 

i reduir la sinistralitat un 40%
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El Mundial d’Handbol Femení ja
ha arribat a Granollers. Una cita
molt esperada i aclamada, no no-
més pels amants de l’esport, sinó
per tota la ciutat en general, en ser
molts els sectors de la capital va-
llesana, i també de la comarca, els
que es veuran beneficiats econò-
micament del que suposa celebrar
un esdeveniment d’aquesta mag-
nitud. “D’aquí la insistència de
Granollers per acollir el Mun-
dial”, apuntava David Escudé,
diputat d'Esports de la Diputació
de Barcelona, en l’acte de pre-
sentació. I és que, tot i que “aquest
campionat és un homenatge per
a tot l’handbol femení”, deia el pre-
sident de la Federació Espanyola
d’Handbol, Francisco Blázquez,
“l’esport ha de ser també un mo-
tor per a la recuperació econòmi-
ca”, afegia Escudé.

L’IMPACTE EN L’HOSTALERIA
De l’1 al 19 de desembre seran 38
els partits que es jugaran a Gra-
nollers. Una xifra que suposa que
un mínim de 16 equips s’allotgin
a la ciutat, tenint en compte
que cada selecció porta, a banda
de les jugadores i l’equip tècnic,
familiars, periodistes i fans de
l’handbol. 

“És súper positiu que tantes
persones puguin venir a la ciutat,
i l’impacte d’això no només ho no-
taran els hotels i restaurants de
Granollers, sinó de tota la co-
marca perquè tenir tants dies a
gent de tot el món dormint, men-
jant i, en general, fent vida aquí,

serà un benefici enorme per a
tots”, diu David Vázquez, presi-
dent del Gremi d’Hostaleria del
Vallès Oriental. I és que, segons
explica, “si quan es fa la Granollers
CUP (el torneig internacional
d’handbol juvenil) ja es nota l’im-
pacte econòmic, amb el Mundial
serà brutal”. De fet, alguns hotels
afirmen haver notat un augment
de reserves tot i que asseguren que
aniran a més un cop vagin avan-
çant les eliminatòries. Un efecte si-
milar al que passarà a bars i res-
taurants, que han preparat la ruta
Gastrotapes durant aquests dies
per promoure la cultura de la
tapa i atraure turistes.

EL COMERÇ, BENEFICIAT
Davant la importància d’aquesta
cita esportiva, en els darrers me-
sos la ciutat s’ha estat preparant
per a l’ocasió, millorant instal·la-
cions, equipaments, carrers i ves-
tint el centre d’handbol amb pan-
cartes, llums i banderoles. Accions
amb les quals ha col·laborat el co-
merç granollerí, “ja que tenim
molt interès en què es conegui l’es-
deveniment perquè vingui tota la
gent possible”, diu Miquel Fer-
nández, vicepresident de l’asso-

ciació de comerciants Gran Cen-
tre. “I és que en venir moltes per-
sones de fora, passejaran per la
ciutat per conèixer-la i òbvia-
ment acabaran entrant a les boti-
gues”, afegeix. Un fet “molt posi-
tiu que farà d’aquest desembre un
mes rodó per al comerç entre el
Mundial i Nadal”, pensa Esteve
Banús, president del Rec al Roc.

DEL VALLÈS AL MÓN
En general, però, els beneficis
d’acollir un esdeveniment així se-
ran per a tota la ciutat. “Es dona-
rà a conèixer Granollers mun-
dialment i tothom la podrà situ-
ar al mapa”, diu Josep Maria
Moyano, president de la Federa-
ció d’Associacions de Veïns. “Un
motiu de satisfacció per a tots els
granollerins i també d’entusias-
me”, afegeix Banús, “ja que és la
nostra ciutat la que acull un es-
deveniment d’aquestes caracte-
rístiques i no una capital com
Barcelona”, comenta Vázquez.

Un fet que posarà Granollers
a l’altura de Munic en ser les
dues úniques ciutats del món que
han estat seu del mundial feme-
ní, del masculí i de la competició
d’handbol dels Jocs Olímpics.

L’alcalde, Josep Mayoral, i Lola, la mascota del Mundial. Foto: Spain Handball

Olga García
GRANOLLERS

El Mundial d’Handbol impulsa
la ciutat cap a la recuperació

» Hostelers i comerciants es beneficiaran de l’impacte del campionat
» Granollers acollirà gent d’arreu del món fins al 19 de desembre

NADAL4El Nadal ja és aquí o, al-
menys, això senten els granolle-
rins en sortir al carrer i veure la
ciutat il·luminada i plena d’am-
bient nadalenc. I és que dilluns la
patge Llum va encendre els llums
del municipi per donar la ben-
vinguda a aquesta època tan mà-
gica de l’any. Un període que, des
del sector comercial, ja comencen
a preparar amb campanyes ple-
nes d’actes i activitats.

“Ja tenim pensat un programa
per tot el mes de desembre que
presentarem dissabte, i en què hi
haurà detallades algunes de les ac-

cions de sempre i altres de sor-
presa”, diu Miquel Fernández,
vicepresident de l’associació de co-
merciants Gran Centre. Iniciati-
ves que aniran de la mà de les que
farà del Rec al Roc, des d’on pre-
pararan “una xocolatada, la visi-
ta del Pare i la Mare Noel o viat-
ges en trenet per a nens, entre al-
tres”, avança el president de l’en-
titat, Esteve Banús.

Un conjunt d’accions que ser-
viran als comerciants de la ciutat
per anar-se preparant per a les
compres nadalenques i, a la ve-
gada, per incentivar el consum. 

La ciutat ja gaudeix de
la il·luminació nadalenca

Caruda i l’EMT, reconeguts
amb la Medalla de la Ciutat

GUARDÓ4La junta de porta-
veus de l'Ajuntament ha acor-
dat per unanimitat atorgar les
Medalles de la Ciutat del 2021
a Conchi Caruda, a títol pòs-
tum, en reconeixement del seu
activisme i la seva lluita per la
igualtat i en favor de les perso-
nes, i a l’Institut Escola Muni-
cipal de Treball (EMT), en com-
memoració del seu centenari en
l'activitat formativa i educativa
a la ciutat. Dos reconeixements
que pretenen agrair i posar en
valor la seva trajectòria i el seu
paper al municipi.

D’una banda, Caruda va ser
una figura molt coneguda a
Granollers per la seva implica-
ció amb la PAH i l’Associació de
Veïns de Sant Miquel. Men-
trestant, l’EMT, un dels instituts
històrics de la ciutat, s’ha con-
vertit en un centre referent grà-
cies a la qualitat de la seva For-
mació Professional.

Dos homenatges que aniran
acompanyats d’una menció es-
pecial a totes les treballadores i
treballadors de la sanitat i de les
residències de gent gran per la
seva tasca durant la pandèmia.

Dilluns els patges van encendre els llums. Foto: T. Torrillas/Ajuntament

Salut | A la baixa els indicadors de covid-19
En la darrera setmana els casos de covid-19 han disminuït, tot i que de

manera poc pronunciada. Hi ha 10 casos menys a la ciutat, que han baixat de
140 a 130, i el risc de rebrot se situa en 392 punts davant el 836 en què estava. 
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Un nou desnonament que
torna a afectar menors

HABITATGE4Dimecres, tot i la
moratòria vigent fins al febrer, van
desnonar la Vasi i els seus dos fills
menors després de quatre mesos
esperant una mesa d’emergència
que mai ha arribat. “Feia molt que
reclamàvem una solució per a
ells i, com sempre, ningú ha fet res
al respecte”, deia Juanjo Ramón,
membre de la PAH Mollet i Baix
Vallès. Un succés que va portar a
la plataforma a concentrar-se a
l’Ajuntament, demanant una so-
lució que, per sorpresa, el go-
vern els va donar d’immediat.

“Els han garantit un apartho-
tel fins que els atorguin la mesa

d’emergència”, diuen des de la
PAH. Concretament a la Llagos-
ta, on el consistori pagarà l’allot-
jament a la família. “Tot i que, fins
que se’ls ofereixi un pis, poden
passar mesos”, adverteixen.

D’altra banda, dilluns hi va ha-
ver un altre desnonament, també
amb dos menors implicats, que en
aquesta ocasió es va aturar.  “Era
un cas que donàvem per perdut
perquè, en fer poc que estan al
país no ha donat temps a fer l’in-
forme de vulnerabilitat”, explica
Ramón. “Però cal seguir treballant
perquè en un mes tornaran a in-
tentar fer-los fora”, lamenta.

El govern preveu augmentar
el pressupost un 10%

POLÍTICA4L’Ajuntament té pre-
vist que els comptes municipals
pugin un 10% de cara al 2022, ar-
ribant als 66 milions d’euros. És
a dir, 7 milions més que aquest
any. Uns diners que es destinaran,
principalment, a l’assistència de
les persones més vulnerables, a la
dinamització de l’activitat eco-
nòmica, a la millora dels polígons
i a l’emergència climàtica. Però
també a la posada en funciona-
ment d’un nou servei públic de ne-
teja i a l’increment dels efectius de
la Policia Municipal i agents cívics.

Així ho estan definint el PSC i

Podem en una proposta de pres-
supostos que, segons informen
des del consistori, sembla que ti-
rarà endavant. I és que per poder
fer aquest increment compten
amb fons europeus que "han de
contribuir a assolir els Objectius
de Desenvolupament Sostenibles
prioritaris per a la ciutat", expli-
quen des de l’Ajuntament. 

De moment, però, la propos-
ta, que segons Mireia Dionisio,
primera tinent d’alcaldia, “és ri-
gorosa, valenta i ambiciosa”, se-
gueix sobre la taula i s’ha d’acabar
de negociar amb l’oposició. 

Fort es despulla amb un llibre
ple de sentiments i intimitats

CULTURA4Quan a Mollet es par-
la d’Oriol Fort a tothom li ve al cap
la seva faceta de regidor de l’A-
juntament durant 16 anys o de di-
rector del Centre d’Estudis Mo-
lletans. Però precisament aques-
ta imatge és la que Fort vol deixar
enrere amb la publicació del seu
llibre Dels poemes en trauràs les
dates. Un recull d’escrits sobre
sentiments que ha anat tenint al
llarg de la seva vida, amb el qual
es vol “despullar” davant de tots.

“En fer 75 anys m’he replan-
tejat fer un canvi de vida i tinc clar
que vull deixar de representar el
paper que m’ha tocat, per fer
veure a la gent qui soc en realitat”,
explica Fort. De fet, aquest és l’ob-
jectiu del llibre, “mostrar auten-
ticitat, intimitat i poder obrir-
me com mai havia fet, tot i la por
que genera treure’t les cuirasses
de tota una vida”, afegeix. Una
obra que precisament ahir va
presentar al Casal Cultural.

Concentració a l’Ajuntament en suport a la Vasi. Foto: PAH Mollet

Fort i el seu llibre. Foto: Oriol Fort

Vandalisme |Trobades salsitxes amb agulles
Espai Gos ha denunciat la troballa de salsitxes amb agulles a la Plaça Mercè

Rodoreda i al carrer Feliu Tura. Segons informen, però, no és la primera
vegada que passa. Per això han demanat responsabilitat al consistori.

SALUT4La molletana Milagros
Navarro va operar-se de catarac-
tes el juliol de 2019 a l’Hospital de
Mollet. Una operació molt co-
muna, fàcil, ràpida i, a priori,
sense cap risc. Però Navarro,
aquell dia, va ser l’excepció. L’1 de
cada 1.000 operacions que surten
malament. I és que, des de llavors,
ha perdut la visió total d’un ull. Un
fet que Navarro ha denunciat i que
titlla de negligència mèdica.

“Al cap de 20 dies d’operar-me
vaig deixar de veure per un ull”,
explica a Línia Vallès. El causant,
segons li van comunicar des de
l’Hospital, un despreniment de re-
tina. “Per això em vaig tornar a
operar”, afegeix. Però davant la fal-
ta de resultats i de respostes per
part de l’Hospital, Navarro va
decidir visitar-se a un centre of-
talmològic privat, on li van dir que
“havia perdut la visió per sempre
i que no podien fer res”, lamenta.

Segons explica, va ser fruit d’u-
na doble negligència, una a cada

operació: la mala col·locació de la
lent, provocant el despreniment,
i el tall del flux sanguini de l’ull,
ofegant-lo i matant-lo. “Els oftal-
mòlegs deien que era per denun-
ciar”, explica. Però, abans de res,
Navarro va seguir demanant ex-
plicacions a l’Hospital i es va re-
unir, fins i tot, amb la direcció del
centre. La resposta que va obte-
nir: “Ha estat mala sort, són co-
ses que passen”, explica. Va ser
aquí quan va decidir denunciar.

Ara, dos anys després, l’Hos-
pital l’ha indemnitzada. “Però
pagaria el que m’han donat i més
per recuperar l’ull”, diu la mo-
lletana, que ja no pot fer  vida
normal fora de casa. “No puc
conduir i al carrer he d’anar
amb algú”, lamenta.

Mentrestant des de l’Hospital
han preferit no pronunciar-se al
respecte tot i que, segons Navar-
ro, el metge que li va fer la sego-
na operació “ja no està al centre”.

La FSM ha indemnitzat Milagros Navarro. Foto: Hospital de Mollet

L’Hospital indemnitza una dona
per deixar-la cega d’un ull

» La pacient es va operar de cataractes i va perdre la visió d’un ull
» Va denunciar el centre per cometre una doble negligència mèdica
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No puc començar aquest escrit sense do-
nar les més sinceres gràcies a Òmnium
i al jurat del premi per haver-nos fet me-
reixedors d’aquest reconeixement. 

Un reconeixement que, evident-
ment, és un premi col·lectiu fruit d’una
feina d’equip. Des del nostre editor, Da-
vid Centol, fins a l’últim dels nostres dis-
tribuïdors, som molts els que fem pos-
sible el petit miracle d’editar cada dia en
digital i cada divendres en paper
el Línia Vallès. Aquest
premi, per tant,
és per a tots ells.
I també ho és,
per descomptat,
per a tots els que
ens han precedit al
llarg dels més de 20
anys de vida del Línia
Vallès i han contribuït a
tirar endavant la capça-
lera, així com per als nos-
tres lectors i anunciants,
sense els quals res d’això tin-
dria sentit.

Voldria aprofitar aquest premi per
reivindicar breument dues coses. La pri-
mera, el periodisme de proximitat.
Perquè aquest guardó és també un re-
coneixement al periodisme de km 0,
aquell que no sempre s’ha valorat com
es mereix però que, malgrat tot, segueix
al peu del canó i es revaloritza com una
font d’informació propera, creïble, que

crea vincles i que aporta valor. Per sort,
al Vallès Oriental som molts els que fem
periodisme de proximitat digne. Per
això també vull compartir l’alegria d’a-
quest premi amb la resta de companys
de professió de la comarca. Amb la com-
petència, que diem al gremi, però que
en el fons estem tots al mateix vaixell i
hem de remar en la mateixa direcció: fer
del periodisme local un ofici cada cop

més respectat.
I la segona, el català. Per-

què aquesta Festa de les
Lletres Catalanes d’Òm-

nium ens ha tocat cele-
brar-la en un moment

advers per a la llen-
gua. No només per

les polèmiques
decisions que

prenen els tri-
bunals, sinó

també per la re-
gressió de l’ús social del ca-

talà. Per això, per a nosaltres, cada
exemplar que imprimim del Línia Va-
llès i cada visita que rebem a l’edició di-
gital és un gra de sorra més en la llui-
ta col·lectiva d’aquest país en defensa
de la seva llengua. I reivindicar aques-
ta funció lingüística del Línia Vallèsés
segurament igual d’important que rei-
vindicar la seva funció periodística.
Perquè com deia Pompeu Fabra, “si fa-
lla la llengua, fallarà tot”.

a Vallès guanya el Premi Eugeni Xammar 
de comunicació d’Òmnium Cultural
EMENT4El setmanari Línia Vallès ha

  Premi Eugeni Xammar de comunicació
 a anualment Òmnium Cultural al Vallès

 econeixement que enguany celebrava la
 a edició. Dotat amb 700 euros, hi podien

 periodistes, articulistes i mitjans de co-
 que hagin destacat per la seva contribu-

 omesa amb el lema d’Òmnium Cultural
 ultura, país) i per una aposta per formats

  nnovadors.
 nyador d’aquest any es va donar a conèi-

 res de la setmana passada a la nit en el
   Festa de les Lletres Catalanes que orga-
 ium Cultural a la comarca, en una gala ce-

  casino de Caldes de Montbui on es va ex-
plicar que el jurat del 10è Premi Eugeni
Xammar, integrat pels periodistes Este-
ve Plantada i David Bassa, ha valorat la
rajectòria de més de 20 anys del setma-

nari Línia Vallès exercint el periodisme amb “pas-
sió, esforç i rigor”. 

L’encarregat de recollir el guardó va ser Arnau Na-
deu, director editorial dels diaris Línia, que va re-
marcar que aquest és un premi col·lectiu “fruit d’u-
na feina d’equip” i va reivindicar el periodisme de
proximitat i la llengua catalana.

Durant la gala també es van lliurar el 32è Premi de
Novel·la Vallès Oriental, que va guanyar Teresa Saborit
amb El secret del meu nom–amb un accèssit per a Mu-
dit Grau per la novel·la Casa Gila–; el 21è Premi de
Sociolingüística del Vallès Oriental, que va ser per a
Berta Relats i el seu treball El català com a llengua ve-
hicular de l’ensenyament: entre la teoria i la realitat;
i el 10è Premi Ramon Casanovas a l’acció cívica a fa-
vor de la llengua catalana, que es va endur La Bressola. 

Tot plegat en una nit que ja és una tradició in-
eludible a la comarca i que enguany va deixar desert
el 32è Premi de Poesia.<

Premi Eugeni Xammar de Comunicació 10è

Un valor a l’alça
per Arnau Nadeu, director editorial dels diaris Línia

L’edició digital,
amb versió mòbil 

i d’ordinador, 
i la presència

a les xarxes socials
més populars

permeten arribar
a nous perfils 

de lectors
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El 29 d’octubre de 1993 a
les 17:20 h es va trobar el
cadàver de Nick Wasics-
ko al cementiri d’Oak-

land de la ciutat de Yonkers, a Nova
York. El seu cos estava ajagut a ter-
ra, amb l’esquena recolzada en un
arbre, davant de la làpida del seu
pare difunt. Tenia un forat de bala
al cap. Sis anys abans, Wasicsko
havia estat nomenat alcalde de la
ciutat quan només tenia 28 anys.
La seva precocitat el va convertir
en el polític més jove dels Estats
Units a ocupar el primer càrrec
d’un gran ajuntament del país,
però el seu mandat va durar poc,
perquè es va enfrontar amb els tri-
bunals i amb part de la ciutadania.
Tot i que no hi estava del tot en des-
acord, es negava a construir habi-
tatges socials en un barri de clas-
se mitjana blanca. Per això, els tri-
bunals van amenaçar de portar a
la bancarrota el consistori de Yon-
kers i, finalment, Wasicsko va
acabar claudicant, en contra del
barri de blancs. Des d’aleshores, la
seva carrera política ja mai més va
remuntar. Tot i que va intentar
ocupar diversos càrrecs de res-
ponsabilitat, el Partit Demòcrata
mai ho va permetre.

Sis anys després de convertir-
se en alcalde es va suïcidar. La his-
tòria l’ha recordat per ser el polí-
tic que va acabar amb la segrega-
ció racial a la ciutat de Yonkers. Al-
gunes veus diuen que, abans de la
seva mort, estava a punt de sortir
un cas de corrupció que enfonsa-
ria tota la seva reputació. De totes
maneres, aquesta hipòtesi va que-
dar desmentida perquè mai hi va
haver una investigació que l’in-
criminés. Existeixen altres con-
jectures: Wasicsko va suïcidar-
se en saber-se irrellevant. Es va
treure la vida en sentir que mai tor-
naria a dedicar-se a la política.

La història, que queda reflec-
tida a la minisèrie Show me a hero
(HBO, 2015), fa bona la frase
d’un altre polític, en aquest cas de
dretes i famós per sobreviure més
de mig segle a la cúspide del po-
der italià. Des de l’any 1954 fins al
2013, Giulio Andreotti va ser, en-
tre altres càrrecs, diputat, minis-
tre de cinc carteres i senador. A
aquest supervivent, al qual es va
arribar a relacionar amb la màfia,
s’atribueix la cèlebre frase que
resa: “El poder desgasta, però
desgasta més no tenir-lo”. És fà-
cil d’imaginar la validesa de la sen-
tència en la política d’Estat, però
si centrem l’objectiu al món local,
podem dir el mateix? Què passa
quan s’acaba una carrera política
municipal? Què succeeix quan
els focus mediàtics s’apaguen?

DESPRÉS DE GOVERNAR
Escena 1: un mes abans, el telèfon
no parava de sonar. Trucaven pe-
riodistes, veïns, empresaris... La
safata d’entrada del correu elec-
trònic estava plena de gom a
gom. Era una vida intensa.

“Passes de rebre 70 trucades al
dia i 150 correus a no rebre res”,
explica l’exregidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona per CiU Rai-
mond Blasi. En el seu cas, va dei-

xar el càrrec el 2015, després de de-
dicar-s’hi des del 2007. “A fora de
la política fa molt fred, perquè
quan ets a dins sents molta estima,
però quan marxes molta gent
desapareix i descobreixes les per-
sones a les quals realment im-
portaves”, diu. Actualment, Blasi
combina la seva feina a l’empre-
sa familiar d’aparells d’il·lumina-
ció amb la tasca de consultor.

Xavier Godàs, alcalde de Vi-
lassar de Dalt entre els anys 2011
i 2019 fruit d’una coalició d’es-

querres, també va viure aquesta
desacceleració que suposa deixar
la política. “Vaig passar d’una di-
nàmica on em relacionava amb
moltes persones i tenia moltes in-
teraccions a una altra de ben dife-
rent... En certa manera hi ha enyo-
rança, perquè tant la lluita als mo-
viments socials com a les institu-
cions té una cosa afrodisíaca”, ex-
plica. Avui, Godàs treballa en una
consultoria d’estudis sociològics.

Tanmateix, no tothom ho viu
així. Per a altres polítics, com el que

va ser alcalde de Badalona i després
va treballar a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB), Jordi Serra
(PSC), no hi ha motius per a la nos-
tàlgia. “Cal acceptar que les coses te-
nen un principi i un final... Potser
hi ha gent que ho enyora, però jo no.
Has de saber buscar altres inte-
ressos”, diu ara que ja està jubilat.

Però quan deixes el càrrec no
només hi ha un buit emocional.
“En política et guanyes bé la vida.
Qui digui el contrari menteix.
Aconseguir un sou similar a l’em-

presa privada és difícil”, afirma
Blasi. És per això que, de vegades,
deixar la política es fa difícil, i mol-
tes persones que no tenen una car-
rera professional fan mans i mà-
nigues per seguir asseguts a la ca-
dira. “Si la teva subsistència depèn
del càrrec, faràs el que sigui per
mantenir-lo”, resumeix Godàs.

BUSCAR FEINA
Escena 2: veus com els teus dies
a l’Ajuntament s’acaben. Ja tens
una edat i et preguntes si serà

Amb el temps, molts polítics prenen distància i comencen a recordar la seva etapa al consistori amb agraïment, sense nostàlgia. Foto: Ajuntament de Barcelona

Deia el polític italià Giulio Andreotti que “el poder desgasta, 
però desgasta més no tenir-lo”. Parlem amb set expolítics locals de l'àrea
metropolitana per saber què va significar per a ells deixar la política 

i per descobrir com és la vida lluny del poder municipal.

I després de la
política local...què?
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n “Tots els polítics són iguals”. “Tots
es recol·loquen a feines molt ben pa-
gades en empreses privades o a l’ad-
ministració”. “Tots s’agafen amb força
a la cadira”. Hi ha molts mites sobre la
classe política, i encara que de vega-
des són certs, al món local no sempre
es compleixen. De fet, les anomena-
des portes giratòries que tant resso-
nen a la política catalana o estatal són
menys freqüents als municipis. 

El cas de Gala Pin n’és un exemple.
La regidora de l’Ajuntament de Barce-
lona va estar entre els anys 2015 i
2019 al consistori, i encara que li van

oferir anar a les llistes del Parlament o
a l’AMB quan va plegar, diu que va
preferir reincorporar-se a la vida pro-
fessional. Altres polítics com l’exalcal-
de de Badalona, Jordi Serra, o l’exal-
calde de Sant Adrià, Joan Callau, amb-
dós del PSC, sí que van aprofitar el seu
bagatge per tenir una cadira a l’AMB. 

Segons relata Pin, el juliol del
2019 va anar a l’atur amb “3.000 eu-
ros més” que quan va entrar a l’Ajun-
tament, i després va passar dos me-
sos descansant. Va ser aleshores quan
va començar a buscar feina. Qualse-
vol diria que, amb els seus coneixe-
ments, devia ser una tasca fàcil, però
va ser tot el contrari. “Em van arribar a
oferir una dotzena de feines, però si

has estat governant no pots treballar
amb empreses subvencionades du-
rant el teu mandat”, assevera. “Recor-
do que una fundació que havia rebut
6.000 euros quan jo era regidora em
va oferir una feina de 400 euros men-
suals per a sis mesos, però no vaig po-
der accepta-la perquè els serveis jurí-
dics m’ho van desaconsellar”, afegeix.
Finalment, la seva recerca de feina va
acabar als mitjans de comunicació
quan JxCat va qüestionar-la per haver
estat contractada per Goteo, una fun-
dació que havia rebut diners públics
quan era regidora. No era il·legal,

però Pin va ser reprovada pel Comitè
d’Ètica del consistori.  

Ara treballa en una fundació i en
una ONG, de les quals prefereix no
donar els noms, i explica que la va
“cabrejar molt aquella acusació de
portes giratòries venint dels hereus
d’un partit amb la seu embargada”. A
més, Pin es queixa perquè la feina a
Goteo era molt similar a la que estava
fent abans d’arribar a l’Ajuntament. 

Tant ella com altres polítics respo-
nen a la descripció que fa l’exregidor
de Barcelona per CiU Raimond Blasi,
que va tornar a l’empresa familiar: “La
política local, més que una porta gira-
tòria, és una porta de 360 graus: vaig
sortir-ne per on hi vaig entrar”. 

Portes de 360 graus

possible reenganxar-te al món la-
boral. Has provat de moure con-
tactes per treballar a fora de la
institució, però és complicat. Un
dia vas a una entrevista de feina
i, de sobte, et diuen: “Però tu no
eres regidor? Ens sap greu, però
no volem problemes”.

Per a Alfonso Salmerón, regi-
dor d’EUiA a l’Hospitalet entre els
anys 2004 i 2014, no va ser fàcil re-
ciclar-se. “El 2011 sabia que era l’úl-
tim mandat i vaig començar a
formar-me en el meu camp, la psi-
cologia”, relata. Aleshores tenia 40
anys i pensava que aquella era l’úl-
tima oportunitat de tenir una vida
professional a fora de la política.

També ho explica Ferran Fal-
có, regidor a Badalona per CiU del
2003 al 2015 i secretari general del
departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat del 2016
fins al recent canvi de Govern. “El
2020 ja tenia planejat sortir, i ja no
hi havia una segona oportunitat per
reincorporar-me al món laboral”,
diu ara que treballa en una em-
presa de comunicació. “Tot i que la
vida política exigeix un sacrifici
molt gran, algú que només ha es-
tat en política ha de tenir clar que
la vida a fora és difícil”, considera.

En altres casos, com el d’Arnau
Funes, que des del 1999 fins al
2019 va estar en política local a

Cornellà amb ICV, la transició va
començar abans. Tot i entrar en
política amb 23 anys, no va ser fins
al 2007 que s’hi va començar a de-
dicar exclusivament. “Abans de
deixar de ser regidor vaig com-
paginar-ho amb la meva feina
anterior durant un any. Havia
estat 12 anys desvinculat de la vida
professional, i quan vaig tornar a
fer d’educador els serveis socials
havien canviat”, recorda.

Segons explica Gala Pin, regi-
dora a l’Ajuntament de Barcelona
entre el 2015 i el 2019 pels co-
muns, sortir de la política és difí-
cil per diferents motius. “En pri-
mer lloc, hi ha la llei d’incompa-
tibilitats de càrrecs electes, que dic-
ta que no pots treballar amb gent
que hagi rebut una subvenció
mentre governaves”, detalla Pin.
A més, assenyala que moltes em-
preses o entitats no volen contra-
ctar persones que han estat en po-
lítica perquè tenen por d’estar en
el punt de mira dels mitjans de co-
municació. “Encara més quan
has rebut campanyes de difama-
ció com jo”, argumenta.

Això fa que, en moltes oca-
sions, la classe política acabi con-
formada per dos tipus de perfils
concrets. “O bé funcionaris de
carrera o bé gent que tenia feines
a les quals pot tornar després de

“A fora de la política fa
molt fred, perquè quan
hi ets et sents estimat,
però quan marxes
molta gent desapareix 
i descobreixes les
persones a les quals
realment importaves”

demanar una excedència”, consi-
dera Pin. “Si no ets milionari o fun-
cionari, l’ofici de polític és even-
tual”, ho resumeix de manera si-
milar Falcó.

Potser el problema rau en la
relació entre el sector públic i el
privat. “Les empreses, i fins i tot
l’administració, no valoren el fet
d’haver passat per la política i
pensen que això no té mèrit, però
hauria de ser un honor”, diu Fu-
nes per afegir que, sense regidors,
les administracions funcionarien
com “una màquina inhumana”.

TEMPS DESPRÉS 
Escena 3: ja han passat anys des
que ocupaves un lloc al ple de l’A-
juntament. Treballes en una em-
presa. Un dia, com tants altres,
ets al supermercat i sents que
algú et mira i xiuxiueja. Res més,
passa de llarg i tu segueixes fent
cua. És la teva nova vida.

“Ara puc anar al Condis tran-
quil·lament sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina feta ho faig
amb el cap ben alt”, relata Serra.
L’exalcalde de Badalona ho té
molt clar: viu bastant millor ara pel
que fa a la “tranquil·litat mental,
a la llibertat i a la pressió”.

Tranquil·litat és la paraula
més utilitzada per les persones
que han abandonat la política lo-

cal. Godàs ho descriu amb una
escena: “Ara, quan estic cuinant
a casa a la nit i sento una sirena,
ja no m’he de preocupar del que
està passant... Abans, si veia una
ambulància, sabia que hauria
de trucar per saber si tot anava
bé”. És la mateixa tranquil·litat
que porta Blasi a afirmar que
“per fi” ha pogut dedicar “més
temps a la família”. O la que por-
ta Falcó a dir que ara té “caps de
setmana i vespres”. Amb el
temps, pensa Salmerón, molts
polítics prenen distància i co-
mencen a recordar la seva etapa
al consistori amb agraïment,
sense nostàlgia. 

Qui sap si ho diuen de debò
o si, com els que deixen la seva
parella, s’entesten a creure que la
vida d’ara és molt millor. De fet,
la comparació no és fortuïta. La
mateixa Pin afirma que la política
és com una relació amorosa:
“Amb el temps canvia”. Potser
ho diuen d’una manera sincera
o potser, com reconeix Blasi,
“sempre queda el cuquet de tornar
a la política”.

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

“Ara puc anar al 
Condis tranquil·lament
sense que tothom em
pari, i gràcies a la feina
feta ho faig amb el cap
ben alt... Tinc més
tranquil·litat mental 
i més llibertat”

Gala Pin relata que quan va deixar de ser regidora 
a l’Ajuntament de Barcelona va rebutjar 12 ofertes 
de feina per incompatibilitats com a excàrrec electe
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Les bruixes, protagonistes del
nou llibre d’Isabel Márquez

CULTURA4El Vallès va ser una
comarca de bruixes. De fet, a Pa-
rets fa anys es va trobar el cos d’u-
na dona enterrada a l'exterior del
cementiri que, per la manera en
com estaven col·locats els ossos i
perquè no tenia peus, es creu
que podia ser una bruixa, ja que
els hi tallaven les extremitats per
evitar que marxessin corrent. Un
cas que, junt amb 21 històries més
formen part del llibre Yo me con-
fieso bruja, de la paretana Isabel
Márquez i la calderina Anna Ma-
drid. Una obra que van presentar
divendres passat a Can Ralojer.

“Fa un any i mig l’Anna em va

trucar per proposar-me la idea i
així és com vam començar a tei-
xir un llibre amb les històries de
bruixes d’arreu del món i d’èpo-
ques diferents”, explica la pare-
tana. L’objectiu, evitar que la vida
d’aquestes dones quedés en l’oblit.
“Històries que cal reconèixer i
que tenen més símils amb l’ac-
tualitat del que pensem, ja que les
mataven pel simple fet de ser
dones i de ser diferents”, afegeix.

Un llibre amb què Márquez
continua donant sortida al seu in-
terès per l’escriptura, “coincidint
amb la prevenda d’una altra obra
sobre salut mental”, avança. 

MOBILITAT4Feia més d’una dè-
cada que els diferents governs lo-
cals que han anat passant pel
consistori coincidien en una ma-
teixa demanda: la de construir
una nova estació de tren amb sis-
tema Park&Ride que permetés als
viatgers deixar el cotxe i accedir fà-
cilment al transport públic. Una
reivindicació que per fi s’ha com-
plert. I és que l’Ajuntament ha
anunciat que signarà un conveni
amb Adif i la Generalitat per
construir la nova infraestructura.

“A partir d’ara Parets dispo-
sarà d'una estació adaptada als
nous temps, accessible, que acon-
tentarà tant a les veïnes i veïns
usuaris com al teixit industrial per
la seva connectivitat”, deia l’al-
calde, Francesc Juzgado. Una
transformació que pretén soterrar
les vies i que suposarà una inver-
sió de més d’11 milions d’euros,
dels quals l’Ajuntament n’assu-
mirà el 20%, Adif el 60% i la Ge-
neralitat l’altre 20%. Diners que,
segons la regidora de Mobilitat i
Urbanisme, Rosa Martí, són una
inversió de futur ”perquè el pro-

jecte comportarà una millora im-
portant a favor de la mobilitat sos-
tenible, en fomentar l’ús del trans-
port públic i contribuir a reduir la
contaminació”. Una notícia que
els veïns també celebren.

“L’estació és vella i li fa falta
una rentada de cara, però si ja ens
posem a parlar del servei és per fo-
tre’s un tret al cap, perquè quan no
és una cosa és una altra que fa que
el tren no sigui una opció de
transport per als paretans”, diu
Miquel Font, veí del poble. Una
opinió amb què coincideix Carme
Gálvez, que explica que va deixar

d’anar en tren per dos motius,
“perquè sempre arribava tard a
treballar i perquè, en viure als afo-
res i necessitar el cotxe per anar
fins a l’estació, molts dies era im-
possible aparcar”, explica. Un fet
que canviarà gràcies al Park&Ride
i al desdoblament de la via per mi-
llorar el servei.

De moment, però, tot i que les
tres institucions ja han arribat a
l’acord de tirar endavant el pro-
jecte, aquesta tarda el ple extra-
ordinari haurà de votar-ho. En-
cara que tot sembla apuntar que
la nova estació serà una realitat.

Imatge virtual de la futura estació. Foto: Ajuntament

Parets tindrà per fi la nova
estació amb el Park&Ride

Isabel Márquez i Anna Madrid, divendres. Foto: Twitter (@JordiSeguer)

Fires | Tot a punt per celebrar Nadal 
Diumenge i dilluns es farà la Fira de Nadal a la plaça de la Vila amb parades,

animació, tallers, concerts i el tradicional arbre dels desitjos. A més, demà
també s’inaugurarà el pessebre d’enguany, ambientat en l’antic Egipte.
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Sant Fost, pioner en l’ús de
sacs reciclats per a jardineria

MEDI AMBIENT 4Sant Fost és
pioner a Catalunya en l'ús de
sacs reciclats per a la recollida
de restes de jardineria que fa
porta a porta i que estan fets
d'ampolles de plàstic. Una saca
s'obté a partir de 117 ampolles
reciclades i l'acció forma part de
l'Agenda 2030 al municipi. És
una aposta per optimitzar els
recursos.

El propòsit del servei de la re-
collida porta a porta de restes de

jardineria no és un altre que
multiplicar el reciclatge de ma-
tèria orgànica i, per tant, reduir
i evitar abocaments incontro-
lats en altres llocs del municipi,
com l'entorn de contenidors.

Segons informa l'Ajunta-
ment, el servei de recollida de les
restes de jardineria està dirigit
a les persones residents al poble
“que hagin demanat la saca prè-
viament”. El telèfon per acon-
seguir-la és el 93 579 69 80.80.

MARTORELLES 4Amb seu a
Martorelles, l'ONG Àfrica Es-
peranza ha viatjat recentment a
l’oest del Camerun, país on fa
deu anys que du a terme pro-
jectes de cooperació. Va aprofi-
tar el viatge per enviar més
roba, joguines i material escolar
en aquesta zona del país africà. 

Així, la comitiva d'Àfrica
Esperanza va visitar un dels
camps de plàtans que són pos-
sibles gràcies a l'ajuda de l'ONG
martorellesenca i que serveixen
per alimentar fins a 150 nens i
nenes de centres d'acollida de

la zona. En aquests orfenats vi-
uen infants que s'han quedat
sense pares, els tenen malalts o
resideixen lluny i no se'n poden
fer càrrec.

Als centres d'acollida els in-
fants tenen cobertes les seves ne-
cessitats bàsiques (higiene per-
sonal, tractament, llit, alimen-
tació, cures...) i també poden
anar amb normalitat a l'escola.

ELS ALTRES PROJECTES 
Els altres projectes d'África Es-
peranza al territori són la cons-
trucció d'un centre de salut (ja

finalitzada), l'ajuda a una am-
pliació d'una escola i la col·la-
boració en una iniciativa de
potabilització d'aigua. Tot ple-
gat, tal com explicava fa un
temps la directora de l’entitat,
Mar Soler, sempre a partir d’un
objectiu principal com és el de
“dignificar la cultura africana”
perquè “té molt mala imatge als
mitjans de comunicació”. 

L’ONG martorellesenca fa una gran tasca al Camerun. Foto: África Esperanza

L'ONG Àfrica Esperanza visita
novament el Camerun

Un exemplar del sac. Foto: Ajuntament de Sant Fost

Sant Fost | Se celebra el Festival del Voluntariat
El Festival del Voluntariat es va celebrar diumenge passat a l’Ateneu Jaume Rifà.

Enguany la cita es va reformular i es va fer amb dues sessions diferents. Al matí 
va ser el torn de la música i la dansa, mentre que a la tarda es va fer el teatre.

L’ONG va visitar un
dels camps de plàtans
que fa possible i
alimenta orfenats
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Montmeló | Montornès

TRADICIÓ4Montornès està
gaudint al màxim de les Festes
de Tardor, en honor del seu pa-
tró, Sant Sadurní. El passat cap
de setmana la ciutadania va
participar en les propostes es-
portives, culturals, musicals i
teatrals, pensades per a tot-
hom, per a totes les edats.

Les Festes de Tardor s'es-
tendran fins al pròxim 19 de de-
sembre. La cita esportiva és
amb els tornejos del Club Pe-

tanca Sant Sadurní (dilluns) i el
Club Montornès Futbol Taula
(dia 19). Trencadís teatral (dia
11) i Creadansa (12) són les no-
ves obres de l'Escola Municipal
de Música, Dansa i Aula de
Teatre (cal reservar les buta-
ques al web entrades.montor-
nes.cat). També hi haurà un
concert de la Coral La Lira (18)
i la projecció de la pel·lícula
Chavalas (dia 19), emmarcada
en el Cicle Gaudí.

MONTMELÓ4El Circuit de Bar-
celona-Catalunya ha d’apostar
per la mobilitat sostenible. Així ho
ha deixat clar el conseller d'Em-
presa i Treball de la Generalitat,
Roger Torrent, i també president
del mateix circuit.

“Volem reconvertir aquest
equipament, que va ser concebut
entorn de la benzina i les grans
competicions en un espai que es-
tigui al servei de la societat, i tam-
bé de l'oci saludable, la mobilitat
verda, la innovació industrial, el
teixit productiu i el territori”, afir-
mava fa uns dies Torrent. “El
nostre desig és que allò que es va
crear amb la lògica del segle XX
respongui ara a les noves realitats
i reptes del país. El Circuit ha de
ser un símbol de la transformació
verda i l'adaptació d'activitats i in-
fraestructures que ens exigeix l'e-
mergència climàtica”, afegia.

D’altra banda, després dels
acords amb MotoGP i la Fórmu-
la 1, el Circuit de Barcelona-Cata-

lunya s'ha assegurat ser una de les
seus dels premis fins al 2026. Els
monoplaces de la Fórmula 1 com-
petiran, com fins ara, un cop cada
any, mentre que les motos segur
que ho faran tres cops en els prò-
xims cinc anys (els dos que resten
es podrien alternar amb altres
circuits de l'Estat). “Estem molt sa-
tisfets de poder continuar sent seu
de la competició més important de
motociclisme. Suposa una gran
notícia per a l'afició, per a la pro-
jecció internacional de Barcelona
i Catalunya i per a l'objectiu de

transformar el Circuit en una
peça estratègica pel desenvolu-
pament de la indústria de la mo-
bilitat verda”, reflexionava Torrent.

No tothom, però, ho veu amb
bons ulls. “La renovació de la
Fórmula 1 suposarà, com a mínim,
una inversió de 125 milions d'eu-
ros per any del Govern per una ac-
tivitat que no és d'interès públic ni
repercuteix en la població. Pro-
mociona un model insostenible”,
havia denunciat a Línia VallèsPep
Medina, portaveu de la platafor-
ma No Ens Vendreu La Moto.

El Circuit seguirà amb la Fórmula 1 i Moto GP. Foto:circuitcat.com

Torrent: “El Circuit ha d’estar 
al servei de la societat”

Montornès gaudeix amb
força de les Festes de Tardor 

SANTA PERPÈTUA4El Ple de
l'Ajuntament de Santa Perpètua
de Mogoda ha aprovat per una-
nimitat, de manera inicial, el
Pla Local de Joventut. Treba-
lladors municipals van redactar
el Pla i fins a 300 joves van
prendre part en el procés par-
ticipatiu. "El document pre-
senta línies de treball amb es-
pecial atenció a la franja d'a-
dolescència i amb projectes en
els àmbits de l'educació, l'ocu-
pació, la salut, el lleure, la cul-
tura i la participació", informen
des de l'Ajuntament.

El Pla pretén ser l'eina "per
concretar, planificar i actuar
en aquesta matèria" i estableix
i determina quines són les ac-

tuacions que es faran fins al
2023 en els departaments que
donen servei a adolescents i jo-
ves, així com els objectius que es
persegueixen.

"El Pla Local de Joventut no
només ens serveix per poder ac-
cedir a les subvencions que
convoca i atorga la Direcció
General de Joventut de la Ge-
neralitat de Catalunya", adver-
teix Marçal Solà, regidor de Jo-

ventut. "Serveix també, i so-
bretot, per poder recollir les
prioritats del govern municipal
en matèria de joventut i ado-
lescència", amplia.

El pla defensa que és neces-
sari que un Servei de Joventut in-
tervingui amb programes propis
i de manera directa si l'Ajunta-
ment disposa de departaments
especialitzats. Fer-los accessi-
bles és el gran repte del pla.

El Pla treballa per al futur dels joves. Foto: Arxiu

El Ple aprova per unanimitat 
el Pla Local de Joventut

La Llagosta | Santa Perpètua

Montmeló | El comerç aposta pel català
Tres comerços de Montmeló s’han afegit a la iniciativa del Voluntariat per la llengua. 

Són el rebost de la Rosa, l'herboristeria Valhalla i la Bodega Camelot de la plaça 
Sant Isidre. Comerços on, a més de parlar-te en català, t'ajudaran a practicar-lo. 

Santa Perpètua | Setmana del Voluntariat 
Avui s’acaben els actes del Dia Internacional del Voluntariat 
(5 de desembre). Es farà una gimcana d'Espiral Catalunya
i Asperpol al passeig de la Florida i es presentarà un nou mural.

Cercavila de Sant Sadurní. Foto: Ajuntament de Montornès

LA LLAGOSTA4La ciutadania de
la Llagosta s'ha implicat molt en
el procés participatiu per decidir
els usos futurs de la masia de Can
Baqué. Més de 200 persones van
formar part de les visites-taller, ce-
lebrades la tercera i la quarta set-
mana de novembre, i s’han reco-
llit 86 enquestes i onze comenta-
ris en el debat en línia, que van te-
nir lloc del 22 al 30 de novembre.

Qui va participar va rebre
explicacions del personal del
Departament de Serveis Tècnics
de l’Ajuntament sobre els orí-

gens de Can Baqué o els aspec-
tes arquitectònics. 

De moment s’ha acabat la pri-
mera fase, dedicada a les apor-
tacions de la ciutadania, i ara una
comissió transversal de l’Ajun-
tament està analitzant les pro-
postes presentades. El pròxim 11
de gener s'anunciaran quines
són les propostes finalistess, que
seran les que se sotmetran a vo-
tació entre el 14 al 21 de gener. Hi
podran votar les persones majors
de 16 anys que estiguin empa-
dronades al municipi.

Alta participació per decidir
els futurs usos de Can Baqué

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

El Pla serveix, sobretot,
per poder recollir les
prioritats del govern
municipal en la matèria
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LES FRANQUESES4El Nadal és
a punt d’arribar i a les Franque-
ses i ho farà amb dues novetats
principals: la nova Fira de Nadal,
que comptarà amb casetes d’ar-
tesans, una pista de patinatge i
una fira d’atraccions tradicionals,
i l'Espai dels Somnis, un lloc on
els més petits podran portar les
seves cartes i veure com els pat-
ges i els reis preparen la nit més
màgica de l’any. Tot això, del 17
de desembre al 5 de gener.

El Nadal arriba 
a les Franqueses
amb novetats

LA GARRIGA4La Garriga tindrà,
en poques setmanes, un nou
sistema de recollida de residus:
el porta a porta. Per això, l’A-
juntament ha començat a fer
sessions informatives per expli-
car com funcionarà aquest nou
model. De fet, ja se n’han pro-
gramat cinc, destinades a veïns
de blocs de pisos, restaurants, co-
merços i empreses i, a banda, es
posaran punts informatius en al-
guns equipaments municipals.

En marxa la
implantació 
del Porta a Porta

BIGUES I RIELLS4L'Ajuntament
instal·larà plaques fotovoltai-
ques a l'edifici del Centre Cívic i
Cultural el Rieral. Una acció
que, a banda de fer avançar el
municipi cap al model de soste-
nibilitat i netedat energètica que
es vol implantar des del consis-
tori, permetrà a l’equipament fer
un estalvi energètic del 15%.
Les obres, però, no començaran
fins a l’any que ve.

El Centre Cívic el
Rieral funcionarà
amb energia solar

LLIÇÀ DE VALL4Des de dime-
cres i fins al dia 10, estarà en
marxa la consulta popular per
decidir com s’ha de fer la refor-
ma de la plaça de la Vila. Per
tant, seran els veïns del munici-
pi qui escullin el disseny de l’es-
pai, votant una de les dues pro-
postes existents. L’objectiu, con-
vertir la plaça en una zona amb
més espais verds i zones de so-
cialització, que pugui tenir més
usos que els actuals.

Consulta popular
per reformar la
plaça de la Vila

LLINARS4Aquest cap de set-
mana, Llinars torna a celebrar la
reconeguda Fira dels Torrons,
que per segon any consecutiu
tindrà lloc al Castell Nou. Una
cita amb l’aliment més típic de
Nadal amb l’objectiu d’impulsar
el comerç local i de proximitat.
Per això, es reuniran prop de 60
artesans al llarg de tres jornades
en què també hi haurà especta-
cles i esdeveniments gastronò-
mics per a tots els públics.

La Fira dels
Torrons arriba 
a la 25a edició

CANOVELLES4Aquesta tarda
Canovelles encendrà els llums de
Nadal per donar el tret de sorti-
da oficial a aquesta època de
l’any. L’objectiu, donar caliu i di-
namitzar el comerç i la vida so-
cial del municipi. Un acte que
comptarà amb  la participació
dels Pastorets de Canovelles i en
què es faran actuacions musicals,
una xocolatada solidària i un
petit castell de focs.

Canovelles
s’il·lumina amb
l’encesa de llums

MOBILITAT4Amb l’alliberament
dels peatges, la mobilitat ha can-
viat. Vies que abans eren molt
concorregudes per evitar els
peatges ara han reduït conside-
rablement el volum de trànsit,
mentre les antigues carreteres de
pagament han augmentat el pas
de vehicles. Un fet que ha portat
a FEMvallès, l’entitat vallesana
que treballa per l’ordenació ter-
ritorial, a plantejar-se la neces-
sitat d’integrar diversos trams de
carretera de la comarca.

Per això l'entitat ha lliurat al
vicepresident del Govern, Jordi
Puigneró, una carta en què re-
clama que s'executin un seguit
d’actuacions amb l’objectiu de
millorar la mobilitat. “Dema-
nem integrar la C33 comple-
tant el nus de la C59 i millorar
l’enllaç amb l’AP7”, diuen des de
FEMvallès.  Un clam que se
suma al de desenvolupar “de
manera urgent” els accessos a la
futura Estació Intermodal de
mercaderies de la Llagosta, en
ser un dels punts neuràlgics més
importants del Corredor Medi-
terrani pel que fa al transport de

mercaderies.“S’haurà d’absor-
bir amb eficiència l’entrada i
sortida d’un important volum de
trànsit de camions”, diuen.

Però això no és tot. L’entitat
també demana la pacificació de
la C17 i la Ronda sud de Grano-
llers al seu pas pels nuclis ur-
bans. “Això vol dir, més passos
de vianants, menor límit de ve-
locitat o fins i tot espai per a car-
rils bici”, especifiquen.

Una proposta que, segons

expliquen, s’emmiralla en el pla
de transformació que Territori té
previst per a l’N-II al tram del
Maresme, amb l’alliberament
del peatge de la C32, on el Go-
vern invertirà 120 milions al
llarg dels pròxims anys. “Una ac-
tuació que des de l’associació tro-
bem a faltar al Vallès”, diuen.

La resposta per part de Pu-
igneró respecte a tots aquests te-
mes, però, encara no ha arribat
i, pel que sembla, es farà esperar. 

Tram de la C33 a la comarca. Foto: JT Curses/FEMvallès

FEMvallès reclama millores de
mobilitat a diverses carreteres

Els quiròfans necessiten sang:
crida a la donació comarcal

SALUT4L’Associació de Donants
de Sang del Vallès Oriental està
fent una crida per incrementar les
donacions. L’objectiu, poder fer
front a l’augment de la demanda
de sang als hospitals vallesans. I
és que, tot i que les donacions es-
tan sent superiors a les de l’any
passat, amb la recuperació de l’ac-
tivitat quirúrgica es necessita
més sang. Concretament, unes
1.200 bosses diàries davant les
800 que es demanaven abans.

Aquest any, però, a la co-
marca s’han fet unes 250 jorna-
des de donació de sang. Una xi-
fra considerable amb què s’han
aconseguit prop de 10.000 bos-
ses de sang. Però, segons adver-
teixen, en èpoques com Nadal
sempre sol baixar la donació.
“Per això ara és tan important do-
nar, perquè  la sang no es pot em-
magatzemar i això fa que es ne-
cessiti una aportació continuada”,
diuen des de l’associació.Donants. Foto: Banc de Sang

Gran Recapte | Cauen les donacions
El Gran Recapte va tancar el cap de setmana amb un fort descens de les

aportacions recollides a la comarca. Un 70% menys que l’any passat, el que
suposen uns 7.000 euros davant els gairebé 30.000 recaptats el 2020.
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Esports

"M'emociono perquè no em crec
que la meva germana Alèxia si-
gui la millor del món... Però si el
món és immens! [...] Alèxia, si us
plau, creu-t'ho, ets la millor del
món", li demanava Alba Putellas.
El missatge estava gravat i for-
mava part d'un preciós repor-
tatge que Alèxia Putellas (Mollet
del Vallès, 1994) seguia a través
de la pantalla del Théâtre du
Châtelet, a París. Acabava de
rebre la Pilota d'Or, el premi in-
dividual més important. 

La molletana, però, sempre ha
estat una jugadora universal al
servei de l'equip. L'endemà, di-
marts, es va anunciar que la ca-
pitana del Barça del triplet (Lliga,

Copa i Champions) rebrà la Creu
de Sant Jordi. També ha estat no-
menada Millor Jugadora d'Eu-
ropa per la UEFA i és la favorita
al premi The Best (FIFA).

Intel·ligent i amb la mirada
àmplia, Putellas va utilitzar en el
seu discurs com a nova Pilota
d'Or el català i el castellà, va ce-
lebrar que coincidís amb el 122è
aniversari del Barça i li va dedi-
car el premi al seu pare. Sempre
té present en Jaume, després de
cada gol, de cada bon i mal mo-
ment. "Per ell ho faig tot, és el
meu motor", va dir, emocionada.

Putellas emociona i remou
consciències amb les seves pa-
raules. No es cansa de reivindi-
car la professionalització de la
Lliga, mentre el procés s'allarga.
És també gairebé una portaveu
del seu Barça, club que va haver
d'abandonar l'any 2006, amb 12

anys. Xavi Llorens li va haver de
donar la baixa perquè no hi ha-
via un equip de la seva edat. Ella
i el seu pare volien que es que-
dés, encara que fos per entrenar-
se només. No va poder ser i Pu-
tellas no va deixar de créixer a
l'Espanyol, amb qui va debutar
a la Lliga, i al Llevant, on va ma-
durar molt. La mort del seu
pare va precipitar la seva torna-
da a Barcelona i al seu Barça.

És molt observadora, agraeix
els consells i sempre vol més i més.
Ningú es posa més pressió que ella
i està encantada de ser la referent,
que ella de petita no va tenir, per
a les nenes d’ara. Seria una sor-
presa que el dia 20, a l'Antiga Fà-
brica Estrella Damm, no aixequi
el trofeu a millor jugadora a la 9a
Gala de les Estrelles, organitzada
per la Federació Catalana de Fut-
bol. Ja és una icona daurada.

» Capitana del Barça, la molletana guanya la Pilota d’Or, el trofeu individual més important al futbol
» Putellas, que rebrà també la Creu de Sant Jordi, sempre té present el seu pare, el seu “motor”

FUTBOL4L'esport s'escriu a
través d'anècdotes i n'hi ha
que són tan descriptives que
expliquen, amb poques fra-
ses, com ha crescut una es-
portista. "Abans d'un partit, en
una concentració, vaig veure un
anunci de Messi a la televisió.
Després els vaig dir a les juga-
dores: 'Algun dia veureu l’Alè-
xia allà, igual que al Leo'", li ex-
plicava Antonio Contreras, ex-
entrenador de Putellas, a Juan
I. Irigoyen, del diari El País.

Com a bon tècnic, Con-
treras va detectar que Pute-
llas, que ja havia debutat a l'e-
lit amb l'Espanyol, era una ju-

gadora especial. Una jove
amb empenta que sabia què
i com ho volia, que assimila-
va de pressa els conceptes i
cada cop era més intel·ligent
i, sobretot, més madura. Viu-
re lluny de casa la va ajudar a
ser més independent. 

A la gespa, per la seva ban-
da, sempre ha destacat per
pensar més de pressa, trobar fo-
rats i espais que ningú s'ima-
ginava, i fer genialitats amb sen-
zillesa. Una líder natural que no
necessita cridar més perquè
l'escoltin. Parla amb claredat,
sense eufemismes. Compro-
mesa amb qui l'admira.

El missatge premonitori del
seu exentrenador al Llevant 

AlèxiaPutellas, iconadaurada

Toni Delgado
MOLLET

Alèxia Putellas, amb la Pilota d’Or. Fotos: France Football i UEFA

Handbol | Gassama brilla al Mundial femení d’handbol 
La granollerina Kobe Gassama, amb tres gols, va ser dimecres una de les millors en el debut amb triomf

per 29-13 d'Espanya contra Argentina al Mundial d'handbol femení, que té com a seu principal
Granollers. La selecció està jugant a Torrevieja i ho farà a Granollers si es classifica per a la fase final.
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Edu Pericas dirigeix la seva adaptació de
Sin perdón por los pecadosde Benjamín Co-
hen, una barreja entre comèdia i thriller
carregada de suspens, on els personatges
mostren la misèria de l'ésser humà. L’obra
presenta la història d’una empresa fami-
liar del Delta de l’Ebre que va en picat pels
errors de la segona generació.

Al teatre Aquitània de Barcelona.

Teatre

Pecats imperdonables
Benjamín Cohen

Maio, la germana dels Ginestà (Júlia i Pau
Serrasolsas), acaba de publicar el seu disc
de debut en solitari: Des dels marges (Pro-
paganda pel fet!). El treball inclou nou
cançons diverses, de les quals la majo-
ria són en castellà, però també n’hi ha en
català. La característica que tenen en
comú és el to reivindicatiu de les lletres,
plenes de consciència social.

Música

La Irene té 15 anys i viu a un centre de me-
nors. S’acaba de quedar embarassada i vol
canviar de vida amb l’ajuda del Javier, un
dels educadors del centre, que li ha ofert
viure amb ell i la seva dona a canvi d’una
cosa: donar-los el fill que està gestant. Un
pacte que la Irene accepta però que es veu
compromès a mesura que es va sentint
com a seva la vida que porta a dins. 

Pelis i sèries

La hija
Manuel Martín Cuenca

Des dels marges
Maio

Els llums de Sant Pau
La màgia de Nadal ja ha arribat a casa nostra i un dels

llocs on ha agafat més protagonisme és al Recinte Mo-
dernista de l’Hospital de Sant Pau, a Barcelona. Des del
passat 22 de novembre i fins al 9 de gener, aquest espai
ofereix un recorregut per a tota la família ple de llums i
decoracions nadalenques. Aquest agradable passeig,
d’un quilòmetre i mig, comença a la façana del recinte
(que ja fa anys que s’il·lumina per Nadal) i s’hi endinsa,
oferint un espectacle de llums que farà sentir als visi-

tants que són dins d’un autèntic conte de fades.

Història viva del futbol. Ja es pot afirmar sense em-
buts que Alèxia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) és

la millor jugadora del món. La migcampista va
guanyar el 29 de novembre la Pilota d’Or, conver-
tint-se en la primera catalana a aconseguir aquest
guardó. En un discurs molt emotiu, que va inclou-
re unes paraules en català, la capitana del Barça va
destacar el fet que el seu triomf individual coinci-

dís amb el 122è aniversari del club, i va tenir un re-
cord molt personal per al seu pare. “Vull dedicar

aquest premi a algú que sempre ha estat molt es-
pecial per a mi. Espero que estiguis orgullós de la

teva filla. Va per tu, pare, allà on siguis”, va dir, entre
llàgrimes. Putellas ha rebut una allau de felicita-
cions des de tots els àmbits i s’ha acabat de con-
vertir en tot un orgull culer i català. Aquella nena

que anava al Camp Nou amb el Buff del Club 
Super3 al cap és ara la número 1 mundial.  

A L È X I A  P U T E L L A SQUI ÉS?
ÉS FAMOSA PER...

A LES XARXES...

Ser la millor futbolista del món
És la capitana del Barça del triplet

Famosos

Guanyar la Pilota d’Or
És la primera catalana a rebre aquest guardó

Admiració total
La consideren un referent dins i fora del camp

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Quan s’esborren les paraules les coses
perden el seu nom i deixen d’existir, i a
l’autor només li queda escriure aquestes
pàgines sobre la baba Montserrat, amb
l’esperança que cada cop que algú les lle-
geixi posi en marxa les històries que s’hi
expliquen i faci reviure els seus prota-
gonistes. Un relat que no amaga la nos-
tàlgia per un temps que s’acaba.

Llibres

Quan s’esborren les paraules
Rafel Nadal

|Beyond a Steel Sky
Arriba la seqüela de Beneath a Steel Sky, el joc d’aventures que va

triomfar el 1994. Per a PS4 i 5, Xbox One i Series X/S i Switch.
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

PLANIFICAR

No compris amb gana, obeeix la llista, prioritza la compra 
a granel i fixa’t en les dates de caducitat o de consum preferent 

EMMAGATZEMAR

COMPRAR

CONSUMIR

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

i SOSTENIBILITAT

Un terç de tots els aliments que es produeixen al món s’a-
caben perdent o malbaratant, segons l’Organització de
les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació

(FAO). Tenint en compte que la fam continua sent un problema
mundial, resulta absurd i indignant que gran part del menjar
acabi a les escombraries, cosa que, a més, té un impacte nega-
tiu per al medi ambient. Si vols aportar el teu granet de sorra
per aturar el malbaratament alimentari, aquí tens uns consells.

Tot comença amb una bona planificació. Abans d’anar a com-
prar, planifica els àpats que faràs durant la setmana, mira què
tens a la nevera i al rebost i fes una llista amb les coses que et fal-
ten. Això t’ajudarà a comprar només allò que realment necessi-
tes. Quan estiguis fent la compra (evita fer-la amb gana!), segu-
eix la llista al peu de la lletra i prioritza la compra a granel, que
permet controlar les quantitats que vols i comporta menys enva-
sos. Ah, i fixa’t bé en la data de caducitat o de consum preferent
dels productes. Un cop a casa, guarda cada aliment al seu lloc i
procura que els més antics siguin els més visibles. A l’hora de
consumir, cuina la quantitat necessària i fes servir les sobralles.

Stop malbaratament alimentari

Pensa els àpats que faràs durant la setmana, comprova 
què tens a casa i fes una llista només amb el que et falti

Les claus

Guarda cada aliment al lloc que necessiti per 
conservar-se i fes que els més antics siguin més visibles

Procura cuinar la quantitat necessària de menjar 
i fes servir les sobralles que tinguis: no s’ha de llençar res!
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